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I N FO PA N E L
Číslo 22, prosinec 2013

Vychází 2× ročně  

Místo vydání: Praha 

Náklad: 14 000 ks s distribucí zdarma 
každému uživateli bytové a nebytové  
jednotky v domě ve správě družstva.

Volná čísla jsou k dispozici v sídle SBD Praha.

V Y DAVAT E L
SBD Praha
Sídlo:  Střížkovská 1/29a, 180 00  Praha 8 

Pobočka:  K Nádraží 19/3 

190 15  Praha 9 – Satalice

E-mail: sbdpraha@sbdpraha.cz

www.sbdpraha.cz
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Bankovní spojení: č. účtu: 747729/0300  
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soudem v Praze.
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G RA F I c kY  P ř I P RAVuj E 
MOO Design s.r.o. 

Pod Vartou 76, 109 00  Praha 10 

www.moodesign.cz

STAVEbNí bYTOVé DRužSTVO PRAhA 
Nabízí komplexní správní služby bytovým 

i nebytovým prostorům, jejich majitelům 

či spolumajitelům.

S bydlením související odborné a právní kon-

zultace poskytujeme všem klientům zdarma!

Bydlení s budoucností

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
DROBNÉ INSTALATÉRSKÉ 
PRÁCE

ZEDNICKÉ PRÁCE
MONTÁŽ NÁBYTKU, 
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, 
SKŘÍNĚK, NÁSTĚNEK
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE

PROFI KUTIL
ŘEMESLNÉ SLUŽBY PRO BYTY

Tel.: 227 229 227  |  email: studio@sbdpraha.cz
Kontakt také přes vašeho technika domu SBD Praha
www.bytovestudiopraha.cz

PROFI KUTIL
DROBNÉ OPRAVY
ŘEMESLNÉ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
PROFESIONÁLNÍ POMOC

HOSPODYNĚ
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
SLUŽBY PRO SENIORY

MODERNIZACE BYTU
KOMPLEXNÍ DODÁVKA NA KLÍČ
DISPOZIČNÍ STUDIE
VÝBĚR PODLE VZORKŮ

BEZPEČNÝ BYT
KOMPLEXNÍ OCHRANA BYTU
MECHANICKÉ PRVKY
ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SBD Praha pro bytové domy. Snad mi čtenáři odpustí, když budu tímto způso-
bem charakterizovat uplynulé pololetí. Dokončili a předali jsme bytový dům čle-
nům BD Habr, upravili jsme Bytové studio SBD Praha a začlenili ho jako součást 
Centra bytových proměn, dokončujeme nové webové stránky, spolupracovali 
jsme na právním servisu k nové úpravě civilního práva i na odborných seminá-
řích pro zástupce SVJ a BD.

Velkým krajícem je letošní zahájení testování Document management systému 
s cílem postupného elektronického zpracování dokumentace a jejího oběhu. 
Přednostním cílem pro rok 2014 je klientův online přístup k dokumentaci s mož-
ností sledování stavu vyřizování jeho podnětu.

Věřím, že na přelomu roku 2013/2014 dokončíme administrativní přípravu změny 
sídla a těším se na setkání v nově upravených prostorách, odpovídajících mo-
derním službám firmy působící v oblasti facility managementu bytových domů. 
Promítnutí nové právní úpravy do podmínek našeho družstva jsme zvládli na 
jedničku.

O tom a ještě mnoha jiných zajímavostech je i toto podzimní vydání InfoPanelu 
a já při této příležitosti děkuji všem, kteří novou tvář našeho časopisu přivítali 
s uznáním. Všem čtenářům, členům a klientům SBD Praha přeji všechno nejlepší 
v závěru roku 2013 a hlavně vykročení šťastnou nohou do roku příštího!

ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha

www.sbdPrAhA.cz

PřEdstA vu jEmE  

NOvý 
wEb

V lednu 2014 
spouštíme 

zcela nový web 
SbD Praha.

I n z e r c e



ZE shrOmážděNí 
Delegátů SBD Praha
Shromáždění delegátů SbD Praha se dne 4. 11. 2013 usneslo zejména o následujících bodech.

AktuáLNě v sbd PrAhA
uplynulý půlrok se nesl ve znamení přípravy stanov na legislativní změny účinné od 1. ledna 2014 
a jednání o změně sídla SbD Praha. Tyto úkoly zásadním způsobem ovlivnily i spolupráci s členskou 
základnou družstva a jejími reprezentanty. mé poděkování tak úvodem patří všem aktivním zástupcům 
členů družstva, kteří se na přípravě změny stanov i řešení sídla SbD Praha podíleli. 

rEZIdENCE PrO sENIOry rOsA – 

StaVeBNÍ Práce jSOu 
V PlNéM PrOuDu

Vzalo na vědomí:
1/  písemné materiály předložené představenstvem družstva 

k záměru řešení budoucího sídla SBD Praha a informace 
přednesené na jednání shromáždění delegátů

Schválilo:
1/  zprávu o činnosti představenstva za období od 8. 10. 2012 

do 4. 11. 2013 včetně zpráv ekonomického úseku, technic-
kého úseku a úseku předsedy družstva a kontroly usnesení 
shromáždění delegátů ze dne 8. 10. 2012

2/  zprávu o činnosti kontrolní komise za období od 8. 10. 2012 
do 4. 11. 2013

3/  roční účetní závěrku za rok 2012 a návrh na rozdělení vý-
sledku hospodaření za rok 2012

4/  finanční plán na rok 2014

5/  navrhovanou změnu stanov, jednacího řádu a volebního 
řádu ve znění na jednání předloženého návrhu

6/  navrhovanou změnu zásad hospodaření 

7/  a /  návrh představenstva na koupi příslušné administra-
tivní budovy v Praze 8, a to za maximální kupní cenu 
ve výši 50 mil. Kč bez DPH; 

 b /  financování koupě zmíněné budovy podle předchozího 
bodu bankovním úvěrem do celkové výše 20 mil. Kč ve 
smyslu důvodové zprávy

Potvrdilo:
1/ navrácení členství paní V. K. (DS 602) v SBD Praha

2/  zamítnutí žádosti o navrácení členství pana M. H. (DS 620) 
z SBD Praha

3 /  nevyhovění odvolání proti vyloučení Ing. V. S. (DS 432) 
z SBD Praha

Uložilo představenstvu družstva:
1/  zajistit ve smyslu důvodové zprávy prodej administrativ-

ní budovy č. p. 1/29a, umístěné na pozemku č. parc. 7/1 
v ulici Střížkovská, v katastrálním území Střížkov, Praha 8  

2/  a zajistit ve smyslu důvodové zprávy prodej administrativní 
budovy č. p. 19, umístěné na pozemku č. parc. 418/1 v ulici 
K Nádraží 19/3, v katastrálním území Satalice, Praha 9; 

3/  zajistit ve smyslu důvodové zprávy pronájem co největší 
části kancelářských, obchodních a skladových ploch v ob-
jektu Střelničná s cílem vytvořit maximálně možné zdroje 
na financování nákladů pořízení nového sídla SBD Praha; 

4/  zajistit v každém okamžiku realizace záměru dostatek fi-
nančních zdrojů či zdrojů k jejich vytvoření pro vypořádání 
všech závazků družstva směrem k objektům, kde dosud 
nevzniklo společenství vlastníků jednotek s právní subjek-
tivitou, a ke všem garážovým samosprávám.

V minulém čísle jsme Vás informovali, 
že v Kobylisích ve Střelničné ulici vzni-
ká centrum pro seniory, které nabídne 
kvalitní bydlení uzpůsobené potřebám 
seniorů s vlastním zázemím služeb. 
Služby budou k dispozici nejen klientům 
Rezidence RoSa, ale i lidem z okolí. Vý-
hodou je výborná dopravní dostupnost 
metrem či tramvají, lokalita obklopená 
zelení a občanská vybavenost v blízkém 
okolí. Projekt vzniká s podporou našich 
partnerů – SBD Praha, Český červený 
kříž a Medicon Hospitals.

Rezidenci Rosa tvoří tři objekty – dvě 
rezidenční budovy se 108 jednotkami 
a mezilehlé centrum služeb, které obě 
části propojuje. V něm najdete recepci, 
restauraci, kavárnu, víceúčelový sál pro 
různé aktivity, obchod, ordinaci lékaře, 
drobné služby jako kadeřnictví, pedikú-
ra apod. Díky své náplni bude otevřeným 
sociálním a společenským centrem se 
zdravotními službami, zájmovými akti-
vitami a kulturním programem i pro oby-
vatele z okolí. V projektu pečlivě dbáme 
na bezpečnost a soukromí všech klien-
tů. Důraz klademe na bezbariérovost, 
protiskluzné povrchy, ostrahu objektu 
24h, zřizujeme službu elektronický do-
hledový asistent, automatické osvětlení 
společných prostor, bezpečnostní mad-
la, sedátka ve sprchách apod.

Otevření Rezidence RoSa je pláno-
váno na léto 2014.
Rezidence RoSa vzniká rozsáhlou rekon-
strukcí objektu bývalé ubytovny, ze které 
zůstanou zachovány jen všechny nosné, 
obvodové a některé vnitřní konstrukce. 
Ostatní nevyhovující konstrukce nahradí 
nové z materiálů s lepšími vlastnostmi 

zejména s ohledem na akustiku. Veške-
ré instalační rozvody provádíme úplně 
nově. Obvodové zdi doplníme tepelnou 
izolací a celková energetická náročnost 
budovy bude ve vysokém standardu –
kategorii B – úsporná.

Moderní technologie v Rezidenci 
RoSa
Pro klienty instalujeme elektronické 
dohledové asistenty s pokrytím nejen 
v domě ale i v okolí, služba umí klien-
ta v případě nouzového signálu lokali-
zovat kdekoliv pomocí GPS souřadnic. 
Víceúčelové sály budou sloužit různým 
aktivitám klientů i široké veřejnosti, vy-
bavujeme je špičkovými technologiemi 
z hlediska promítání, ozvučení i osvětle-
ní. Připravujeme také počítačovou učeb-
nu a kurzy práce na počítači a internetu, 
aby naši klienti stále mohli držet krok 
s technickým vývojem a vzdělávat se. 

V Rezidenci RoSa nabízíme nájemní byty 
kategorie 1+kk a 2+kk bez lodžie, s lodžií 
či zahrádkou. Každá jednotka má vlastní 
kuchyň a vybavenou koupelnu, nábytek 
si klienti přináší vlastní. Nájem ve výši 
od 15 000 Kč za 1+kk bude zahrnovat 
bydlení, poskytované asistenční služ-
by, zálohy za energie a mnoho dalších 
služeb.

KontaKty

Více na www.rezidencerosa.cz 
nebo na zelené lince 800 800 750.

Nová legislativní úprava civilního práva, 
zejména nový občanský zákoník a zá-
kon o obchodních korporacích, se vý-
razně dotkne vlastnického i nájemního 
bydlení, činnosti společenství vlastníků 
jednotek i bytových družstev, postave-
ní a odpovědnosti členů orgánů spole-
čenství i družstev. SBD Praha na svém 
listopadovém shromáždění delegátů již 
přijalo změny svých stanov ve vazbě na 
nabytí účinnosti nové právní úpravy od 
Nového roku.

Výraznou změnou ve stanovách SBD 
Praha je zrušení samospráv všude tam, 
kde již vznikla či vzniknou společenství 
vlastníků jednotek, a jejich nahrazení 
volebními obvody, jak je předvídá zá-
kon. Praktickým dopadem na jednot-
livé členy družstva bude napříště jen 
skutečnost, že mohou být členy jen jed-
noho volebního obvodu s právem volit 
a být volen. Samosprávy naopak zůstá-
vají tam, kde nevzniknou společenství 
a kde mohou plnit svou původní roli při 
správě společného majetku.

Druhou změnou stanov SBD Praha je 
zrušení dvoukomorového shromáždění 
delegátů, které v minulých letech mělo 
chránit obě skupiny členů družstva – 
nájemce i vlastníky. Zhodnocení histo-
rie rozhodování shromáždění delegátů 
však ukázalo, že faktický dopad tohoto 
uspořádání nebyl významný. Nebylo-li 
nějaké usnesení přijato, pak vždy roz-
hodnutím obou komor, nikoliv jen 

(Pokračování na straně 6)

Více než 

1 350
zateplených domů,

více než 

175 000 
spokojených lidí.

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e
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sEmINář O NEjNOvějšíCh  
techNOlOgiÍch PrO VyššÍ 
BezPečÍ a POhODlÍ DOMů
jak se bránit vandalismu v bytových domech? jak uhlídat vstup do domu? Odpovědi na tyto a další otázky 
zazněly na semináři bezpečné a úsporné bydlení v bytových domech 17. září 2013 v kongresovém centru 
u hájků. Seminář pořádalo Družstevní marketingové sdružení čR a centrum regenerace panelových 
domů. Společnosti Siemens a jIS spolu s bASF a I.RTN patřily mezi hlavní technologické partnery. Stovce 
posluchačů přednesly užitečné informace a byla zde příležitost dozvědět se i o dotacích a způsobech 
financování. Seminář byl završen diskuzí a okořeněn zážitkovou gastronomií. 

AktuáLNě v sbd PrAhA
(Pokračování ze strany 4) 
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Čipový systém s důvěrou 
Bezpečnost obydlí a osob je tématem 
číslo jedna a není divu, že bylo jedním 
z hlavních pilířů semináře na pražské 
Florenci. Nejen správcům, ale i větši-
ně obyvatel domů jsou dobře známé 
chronické problémy – nefunkční zámky, 
odemčené vchodové dveře, ztráty klí-
čů, pohyb neznámých osob po domě. 
Společenství vlastníků bytových jedno-
tek, bytová družstva i správci bytových 
domů stojí před otázkou, jak efektivně 
a jednoduše vstup do domů zabezpečit.

Možností je více, kromě klasických zám-
ků existují i moderní metody, které vy-
užívají čipové systémy se správou přes 
počítačový software. Takový systém 
prezentoval Josef Tuhý ze společnosti 
Siemens. Seznámil účastníky s fungo-
váním čipových systému SiPass Entro, 
který může nahradit klasické zámky ne-
jen v bytových domech. 

Již žádné odemčené dveře  
a neoprávněné vstupy
Čipový systém SiPass Entro nabízí řeše-
ní vandalismu elektronickým zabezpe-
čením vchodů do domu a dalších pro-
stor. Princip je prostý - každý nájemník 
domu je vybaven identifikačním prv-
kem (tj. bezkontaktní kartou nebo či-
pem), který určuje, zda má přístup do 
domu. Oproti klasickému klíčovému 
systému zámku má velmi jednoduchou 
a bezpečnou správu. Čipy přinášejí vý-
hody, které jsou s použitím standard-
ních mechanických zámků zcela ne-
možné, nebo velice těžko dosažitelné. 

V případě ztráty lze čip zablokovat. Je 
vyřazen z databáze, nejde s ním zamy-
kat ani odemykat a stává se z něj bez-
cenný přívěsek na klíče. Zabrání se tím 
neoprávněnému používání a mizí rizi-
ko narušení bezpečnosti domu. Tato 
procedura navíc nemá vliv na ostatní 
obyvatele domu, nijak je neomezí. Stej-
ně se postupuje při odstěhování pod-

nájemníků. Oproti tomu ztráta klíče 
většinou postihne všechny – klíč není 
možné zakázat, a proto je nutné vymě-
nit vložku FAB i klíče všech obyvatel. 
Právě tyto dodatečné náklady ukazují, 
že i přes výhodnější počáteční investici 
do klasických zámků se nemusí stan-
dardní klíčový systém finančně vůbec 
vyplatit.

Systém umožňuje průběžně přidávat 
nové čipy a nepotřebné zakazovat. Díky 
tomu je neustále přehled o tom, kdo 
má přístup do domu a výbor má čipový 
systém plně pod kontrolou.

Nejen čipový systém, který kontroluje, 
kdo vchází do domu, ale i kamerový 
systém, který střeží dveře a okolí domů, 
pomáhají udržovat bezpečnost, brání 
vandalismu, sprejerství a podobným 
výtržnostem, která se často dějí jak 
venku, tak i ve společných prostorách 
uvnitř domů. Na závěr pan Tuhý zmínil 
možnosti domovních zvonků a poho-

jedné z nich. Ostatní změny stanov tvoří 
zejména upřesnění vztahu SBD Praha 
a člena družstva – nájemce a přepraco-
vání ekonomické části stanov a hlavně 
zásad hospodaření družstva.

Shromáždění delegátů dále souhlasilo 
s koupí nového sídla SBD Praha v Ko-
bylisích a uložilo představenstvu druž-
stva dokončit kroky k realizaci záměru. 
Nové sídlo umožní opět spojit všechny 
činnosti i zaměstnance do jedné budo-
vy. Součástí záměru je využití budovy 
i dalšími nájemci z řad firem, které jsou 
ponejvíce dodavateli produktů a služeb 
pro společenství a družstva ve správě 
SBD Praha. Z pohledu klientů SBD Pra-
ha by se nové sídlo mělo stát skuteč-
ným centrem správy bytových domů.

V personální oblasti navazuje od roku 
2013 na zrušené oddělení MaR nová po-
zice energetika s cílem více se soustře-
dit na optimalizaci nákladů spotřeby 
energií a médií ve spravovaných do-
mech. Větší a výraznější změnou prošel 
v letošním roce ekonomický úsek, jehož 
výsledná podoba je z mého pohledu 
dobrým předpokladem do budoucna.

Závěrem si dovolím jen stručně zmínit 
partnerské projekty SBD Praha. Jsou 
jimi především participace na dvou pro-
jektech družstevní bytové výstavby (BD 
Prosek Park IV a BD Britská Čtvrť), spo-
lupráci při realizaci projektu seniorské-
ho bydlení – Rezidence RoSA, úspěšné 
konání celkem šesti odborných semi-
nářů s aktuálním právním a technickým 
zaměřením pod hlavičkou DMS ČR za 

účasti mnoha zástupců z řad domů ve 
správě SBD Praha a také oficiální start 
Energetické ligy s porovnáním spotřeb 
energií v bytových domech za rok 2012 
při  zapojení více než 400 bytových 
domů. 

A na opravdový konec patří ještě jed-
nou mé poděkování  všem členům 
a klientům družstva, zástupcům spra-
vovaných bytových domů, kteří svým 
přístupem pomáhají utvářet příjemné 
tvůrčí klima vzájemné spolupráce, při-
spívají k rozvoji současných služeb pro 
klienty družstva a inspirují pro hledání 
nových příležitostí. 

Martin Kroh 
předseda představenstva SBD Praha

I n z e r c e
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Nejdříve mi dovolte položit otázku, 
kdo je za výtah zodpovědný?
Za výtah je podle legislativy zodpověd-
ný majitel výtahu. Ten si musí uvědo-
mit, že provozovat výtah s vysokými 
provozními riziky, může představovat 
riziko pro osoby, které výtah používají. 
Vlastník je tedy výlučnou osobou, kte-
rá rozhoduje. Jeho finanční prostřed-
ky výrazně ovlivňují to, zda, jak a kým 
bude existující výtah servisován, mo-
dernizován nebo kompletně vyměněn. 
Pro lepší představu si můžete výtah při-
rovnat k automobilu. Když se rozhléd-
neme po parkovištích, najdeme převáž-
ně auta mladší než 10 let. Proč tomu 
tak je? Je přirozenou vlastností člověka 
investovat do své bezpečnosti, pohodlí 
a komfortu, která tato novější auta po-
skytují. Proč tedy jezdíme výtahy, které 
jsou staré několik desítek let a nemají 
téměř žádné bezpečnostní prvky? 

S jakými nástrahami se mohou 
cestující setkat?
Nejčastější bezpečnostní rizika jsou 
uvedena v Inspekčních zprávách a jsou 
rozdělena do kategorií od nízkých až 
po vysoké. U starších výtahů patří mezi 
nejčastější problémy vysoké riziko ab-
sence kabinových dveří, kde hrozí ri-

ziko kolize předmětů nebo vtažení do 
mezery mezi kabinou a čelní stěnou 
šachty během jízdy. Dalším rizikem je 
dřevěná kabina, přesnost zastavování 
výtahu, absence obousměrných zachy-
covačů (zabraňují nekontrolované jízdě 
směrem dolů nebo nahoru), nebezpeč-
né prostory v šachtě pro servisní pra-
covníky ( jsou to lidé, kteří jsou tím pá-
dem v nebezpečí při péči o Váš výtah), 
atd. Rizik je, celkem dle všech platných 
norem a předpisů, až 86. Vše závisí 
na typu a stáří výtahu. Veškerá rizika 
Vašeho výtahu jsou přesně popsána 
v poslední platné Inspekční prohlídce, 
kterou by v dnešní době správně každý 
výtah měl mít. Nesmíme zapomenout 
na náklady spojené s provozem výtahu, 
tzn. spotřeba elektrické energie, ná-
klady na opravy starého výtahu a spo-
lehlivost provozu. Dalším aspektem je 
vysoká hlučnost, malá užitná plocha 
výtahů (nelze bezpečně přepravit ko-
čárek, kolo a invalidní vozík) a přesnost 
zastavování. 

Jaké produkty nabízíte pro panelo-
vé domy?
Společnost Schindler se již ve fázi na-
bídky zaměřuje na to, aby bylo možné 
vytvořit  každému výtah podle jeho 
možností a přesně na míru. Zároveň 
klademe důraz na nízkou energetickou 
náročnost, moderní vzhled a komfortní 
jízdu. Pokud se budeme bavit o pane-
lových domech, tak přichází v  úvahu 
produkt Schindler 6300 nebo Schindler 
6200 Nové generace pro menší šachty. 
Oba ze zmiňovaných produktů se plně 
př izpůsobuj í  stávaj íc ím rozměrům 
šachty a jsou v provedení se strojov-
nou i bez strojovny. Maximální využití 
prostoru šachty přináší zákazníkovi 
největší  možnou kabinu a nosnost . 
Nepřehlédnutelnou výhodou je také 
možnost instalace širších šachetních 
dveří s minimální náročností staveb-
ních úprav. To ocení zejména vozíčkáři, 
maminky s kočárky a obyvatelé s jízdní-
mi koly. Nezapomeňme ale i na sníže-

ní „hlučných“ prací při výměně výtahu. 
Společnost Schindler používá ve svých 
produktech ploché trakční prostředky 
s prodlouženou dobou životnosti, které 
snižují vibrace, mají tichý chod a při je-
jich výměně není nutná výměna trakč-
ního kola. Proto si i obyvatelé horních 
podlaží můžou být jistí menší mírou 
hluku zařízení. 

Pro snížení energetické náročnosti 
využíváme moderní technologie v po-
době Stand-by režimu (režim spánku), 
frekvenčního řízení (umíme doplnit 
rekuperaci elektrické energie, nicmé-
ně v obytných budovách je to nevyu-
žitelné) a LED osvětlení. S našimi výta-
hy je možné dosáhnout snížení roční 
úspory nákladů za elektrickou energii 
až o 50 % (největší úspory jsou při vý-
měně hydraulických výtahů za výtahy 
s trakčním systémem pohonu).

Již 20 let se v České republice zabý-
váme výtahy v panelových domech 
a tak máme bohaté zkušenosti, které 
můžeme zákazníkům nabídnout. Na-
ším cílem je, aby byla výměna výtahu 
provedena na nejvyšší profesionální 

vořil o zkušenostech se zabezpečením 
bytových domů v Praze.

Na přednášku pak navázala společnost 
JIS, tradiční český výrobce oken a dve-
ří. František Bělka zdůraznil zásady pro 
výběr vhodného zabezpečovacího sys-
tému.

Komplexnost
Sebelepší zabezpečovací systém nemá 
smysl instalovat do starých „rozvrza-
ných“ dveří. Podmínkou pro bezpečné 
obydlí jsou kvalitní vchodové dveře, 
nejen s kvalitními zámky. Základem je 
správný výběr konstrukčního systému 
rámů a křídel. V dnešní době se jako nej-
vhodnější jeví hliníkové dveřní systémy.

Vysoká pevnost a stabilita hliníkové 
konstrukce na rozdíl od plastových dveř-
ních systémů zajistí v každém ročním 

období, nezávisle na aktuální teplotě, 
bezproblémové a spolehlivé fungová-
ní dveří. Nízká hmotnost např. oproti 
ocelovým konstrukcím zároveň značně 
usnadňuje jejich obsluhu.

Mluvíme-li o komplexním řešení při vý-
měně starých vstupních portálů, neza-
pomínejme na úspory tepla. Moderní 
rámy a výplně mohou splňovat jak bez-
pečnostní, tak tepelněizolační parame-
try. Hliníkové dveře s vysokou tepelnou 
izolací, kterou zajišťují systémy s pře-
rušeným tepelným mostem, případně 
s izolační vložkou zhodnocují dům i co 
do energetické náročnosti.

Neméně důležitý je výběr dveřní výpl-
ně – prosklené či plné sendvičové. Při 
volbě nových dveří lze vybírat i  z mo-
delových výplní, samozřejmě v bez-
pečnostním provedení, které pomáhají 
uspokojit i další prvek komplexnosti – 
vzhled a design.

Víme, co chceme
Seminář pomohl zúčastněným zorien-
tovat se i ve správných a smysluplných 
požadavcích, které je nutné stanovit při 
tvorbě zadání pro výměnu vstupních 
dveří do objektu a zadání pro zabez-
pečovací systém. Řada bytových domů 
v minulosti vyměnila vstupní portály za 
nové s bezpečnostními vícezávorovými 
zámky v domnění, že problém bezpeč-
nosti je vyřešen. Tyto „obyčejné“ zám-
ky jsou však závislé na otočení klíčem. 
Ukazuje se však, že v dnešní uspěchané 
době většina lidí nečeká, až se za nimi 
zaklapnou dveře, těch zodpovědných 

bývá méně. Investice do takového za-
bezpečení se pak míjí účinkem.

Naštěstí jsou si toho výrobci vědomi, 
a proto doporučují automatické zám-
ky, tzv. samozamykací. Existují i v bez-
pečnostním vícezávorovém provedení 
jak na mechanickém, tak na elektrome-
chanickém principu potřebném při elek-
tronickém zabezpečení, např. systémem 
čipového klíče. Dveřní zámek se sám za-
vře ve více bodech v okamžiku zavření 
dveří. V kombinaci s těmito zámky se 
většinou používají tzv. dveřní samoza-
vírače, které dveřní křídlo automaticky 
dovřou, a uživatel tak nemá žádnou 
starost. Elektromechanický automatic-
ký zámek je naprostou podmínkou pro 
skloubení vysoké bezpečnosti samot-
ných dveří společně s čipovým systé-
mem. Výhodou spojení sofistikovaného 
čipového systému a kvalitního elektro-
mechanického zámku je možnost spo-
lečného zapojení na záložní zdroj, který 
umožní plnou funkčnost ovládání zám-
ku dveří dle typu zdroje až na 12 hodin. 

Správná volba
Při následné diskuzi se zúčastnění shod-
li, že při výběru dodavatele nelze hledět 
jen na nabídkovou cenu. Každá správná 
nabídka by měla obsahovat také tech-
nická řešení, která vyhovují potřebám 
zadavatele. Kvalitní řešení se vždy dlou-
hodobě vyplatí. Je dobré dát na do-
poručení a ověřit si reference, přičemž 
důležitou roli hraje servis. 

Michal Káninský 
redakce INFOPANELU 

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e

výtAhy 
VÍMe čÍM jezDÍMe?
V dnešní době se stále více hovoří o zastaralých výtazích, které 
trápí starší panelové domy po celé české republice. Oslovili jsme 
proto odborníka na starší výtahy Tomáše Novotného, obchodního 
manažera společnosti Schindler cz, a.s. pro oblast modernizací.

I n z e r c e

www.jis.cz

Kvalitní plastová 
okna a dveře,
hliníkové vstupní 
portály.

od roku 1991

www.siemens.cz/sipass

Získejte kontrolu nad 
přístupem do svého domu

Zůstávají vchodové dveře vašeho domu opakovaně nezamčené? 
Řešením je čipový uzamykací systém Sipass Entro od společnosti Siemens.

Při použití čipového systému se dveře po zavření vždy automaticky uzamknou 
pomocí elektromechanických zámků. Čip není možné kopírovat, při ztrátě či 
odcizení jej lze snadno vyřadit z databáze a tím zabránit případnému nálezci 
v jeho použití.

Instalací čipového systému získáte opět kontrolu nad přístupem do svého domu.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonu 603 459 333 
nebo e-mailu josef.tuhy@siemens.com.

Answers for infrastructure.

Inzerat_Entro-120x165.indd   1 14.11.2012   9:50:09

Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonu  
603 459 333 nebo e-mailu josef.tuhy@siemens.com.
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ZávAN hIstOrIE  
ANEb CItujEmE  
Z rOku 1909
„Naprostý nedostatek bytů,  hlavně 
malých a středních, pociťuje se jak na 
venkově, tak i ve městech celé říše naší 
stále pronikavěji.“

„Dělnictvo po venkově usídlené nebydlí 
zpravidla v místě továrny, ale v obcích 
okolních a dochází každodenně z rána 
do vzdálené továrny, často za deště, 
mrazu, vánice, a vrací se večer z práce 
do ponurého, nezdravého příbytku.“

„Avšak nedostatek zdravých, levných 
bytů postihuje nejen dělnictvo, ale 
i kruhy jiné, jichž příslušníci nemohou 
si zbudovati vlastní přístřeší. Jsou to 
hlavně lidé nemajetní, jako: malí živ-
nostníci, menší úředníci a osoby poží-
vající malého příjmu vůbec. Ti všichni 
trpí nedostatkem bytů velice.“

„Byty dělnické jsou ponejvíce těsné, 
vlhké, prostoupené plísní, a nemají vol-
ného přístupu ani vzduchu, ani světla.“

„V zimě a na podzim odchází dělník za 
noci ze svého bytu a za noci se vrací do 
svého domova.“

Citováno z knihy „Lidové a levné byty. 
Zákonné předpisy, úlevy, slevy a výhody 
ve příčině zřizování lidových a rodinných 
bytů. Sepsal Edvard Srb, okresní tajem-
ník v Rokycanech. Hradec Králové. Na-
kladetel Bohdan Melichar, knihkupec. 
1909.“,  kterou laskavě zapůjčil  JUDr. 
Karel Slapnička.

Marek Letocha 

úrovni s minimální odstávkou provozu 
a maximálním důrazem na bezpečnost. 

Musíme výtah měnit nový, nebo je 
možné použít některé starší části 
a ušetřit pořizovací náklady?
V některých případech je možné využít 
původní komponenty, nicméně tomuto 
rozhodnutí musí předcházet odborné 
posouzení stavu těchto komponentů. 

Společnost Schindler přišla na český 
trh v polovině roku 2013 s novým pro-
duktem Schindler REKO, který umožňu-
je využít původních vodítek, rámu kabi-
ny a stávající protiváhu. Tento produkt 
je určen převážně pro ty zákazníky, kte-
ří preferují nižší cenu na úkor ponechá-
ní stávající rychlosti a nosnosti výtahu.

I  v tomto případě jsou odstraněna 
všechna provozní rizika a použity kva-
litní komponenty společnosti Schindler. 
Dané řešení pro zákazníka přináší po-
třebný komfort jízdy za rozumnou cenu.

Kdo se stará o servis výtahů?
Důležitá je samozřejmě kvalitní údrž-
ba jak původních výtahů, tak i výtahů 
nových.  Rozsah činností  a termínů 
prováděných na zařízení je dán ČSN 
EN 274002 a 274007 nebo pokynem 
výrobce. Naší prioritou jsou bezpečné, 
funkční výtahy a spokojený zákazník. 
Proto pravidelně vzděláváme naše 
servisní techniky jak servisovat vlastní 
zařízení, tak i zařízení ostatních výrob-
ců. Dalším důležitým aspektem naší 
činnosti  je dodržování bezpečnosti 
práce, kdy v oblasti bezpečnosti naše 
zaměstnance pravidelně vzděláváme 
a interně kontrolujeme. 

Naše společnost patří celosvětově mezi 
největší poskytovatele servisních slu-
žeb v oblasti výtahové techniky, eskalá-
torů a pohyblivých chodníků, a i v Čes-
ké republice disponujeme hustou sítí 
ser visních pracovníků. Zákazníci se 
k nám dovolají 24 hodin denně, 365 dní 
v roce, k dispozici mají nepřetržitý dis-
pečink s operátory. 

Rozhodnutí o výměně výtahu je roz-
hodnutím minimálně na 20 let. Proto 
je správný výběr dodavatele mnohem 
důležitější než se může na první pohled 
zdát. Zákazník by neměl podcenit ani 
volbu poskytovatele servisních služeb.

Děkuji za rozhovor.

Kon ta K t y

Schindler CZ, a.s.
Tomáš Novotný  
Tel.: 257 214 113
E-mail: tomas.novotny@cz.schindler.com 
www.schindler-cz.cz

ista Česká republika s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5  |  tel.: 296 3 37 511, fax: 296 337 599 , GSM: 724 033 103  |  ista@ista.cz  |   www.ista.cz

Rádiový systém AMM symphonic® 3 – odečty bez narušování soukromí a náhradních termínů.
Rozúčtování spotřeby tepla a vody na jednotlivé uživatele bytů a nebytových prostor.
Portálové služby – monitoring spotřeb online.

ista Česká republika s.r.o. přeje všem svým 
zákazníkům do roku 2014 mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchů

Znovu si Vás dovolujeme již tradičně 
pozvat na XII. reprezentační ples SBD 
Praha, který se bude konat opět v pá-
tek, a to dne 31. ledna 2014. Tentokrát 
se však ples odehraje nikoliv v hotelu 
DUO, z důvodu rekonstrukce některých 
prostor hotelu bylo třeba najít jiné vhod-
né místo. Nově se tedy sejdeme v sále 
Na Vlachovce v Praze 8 Libni, Zenklova 
1327/217. Vzhledem k potřebě zajištění 
nového prostoru a možná i nové hudeb-
ní skupiny bude začátek plesu upřesněn 
až na vstupenkách. Ty by se měly prodá-
vat v pokladně SBD Praha od 15. ledna 
2014 v návštěvních dnech. Program ple-

su se ještě řeší, ale jistě nebude chybět 
bohatá tombola, přičemž výtěžek z ní 
by měl být opět věnován na charita-
tivní účel. Dalším programem plesu se 
nechme společně překvapit. Současně 
bychom Vás rádi pozvali na jubilejní 
X.reprezentační ples pražských bytových 
družstev, který se bude konat 7. března 
2014 v Národním domě Na Vinohradech. 
Vstupenky na tento ples si můžete ob-
jednat prostřednictvím SBD Praha, a to 
v průběhu měsíce února 2014. Budeme 
se tedy těšit na společná setkání v no-
vých i původních místech konání. 

POZváNí NA družstEvNí PLEsáNí

Družstevní marketingové sdružení Čes-
ká republika ve spolupráci s SBD Praha 
a ostatními členskými družstvy zorga-
nizovalo v průběhu letošního podzimu 
6 seminářů pro SVJ a BD. 

Tři semináře, z toho jeden konaný v ho-
telu DUO na Proseku, byly zaměřeny na 
novou právní úpravu vlastnického byd-
lení, rozsah práv a povinností vlastníků 
jednotek, změny v postavení orgánů SVJ 
a BD a úpravy odpovědnosti členů vole-
ných orgánů SVJ a BD. Vítanou možností 
byla diskuze s předními odborníky na 
oblast bytového práva. 

Další semináře si všímaly technické 
a provozní oblasti správy bytových domů. 
V každém byla ústřední otázkou optima-
lizace nákladů na spotřebu energií a mé-
dií. Z nejzajímavějších témat lze uvést 

novinky v oblasti měření a vyhodnoco-
vání energetických nákladů, představení 
alternativních zdrojů vytápění, energetic-
ky úsporných výtahů, rekuperace vzdu-
chu v zateplených objektech či zvýšení 
výkonu otopné soustavy jejím vnitřním 
pročištěním. Dále zaujala bezpečnost by-
tových domů a čipové vstupy do objektů, 
rozšíření lodžií a balkónů nebo analýza 
chyb v realizovaných zakázkách. 

Zájem o bezplatné technické semináře 
ukázal, že jde o správnou cestu v rozšiřo-
vání znalostí členů výborů a představen-
stev subjektů, kteří jsou za správu spo-
lečných částí bytových domů odpovědní 
v první řadě. I proto budou technické se-
mináře probíhat i v roce 2014. Informace 
o jejich konání získáte na internetových 
stránkách sdružení (www.dmscr.cz) nebo 
prostřednictvím SBD Praha. 

OdbOrNé sEmINářE PrO čLENy 
OrgáNů svj A bd

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e

Vyhlášením výsledků za rok 2012 se 
připomíná Energetická liga. Srovnání 
spotřeb tepla zúčastněných panelo-
vých i nepanelových domů ukazuje, 
že se obě kategorie domů mohou po 
realizaci správných optimalizačních 
opatření dostat do kategorie nízkoener-
getického bydlení. Je určitě potěšením, 
že se srovnání v letošním roce účastní 
cca 400 objektů, z  toho několik desí-

tek klientů SBD Praha. Největší radost 
družstvu připravil objekt Klíčovská 787, 
který s náskokem Energetickou ligu za 
loňský rok vyhrál (35,16 kWh/ m2) v ka-
tegorii Nepanelový dům. Gratulujeme!

Za Energetickou ligu 
Martin Kroh 
www.energetickaliga.cz

ENErgEtICká LIgA

ZÁRUKA 5 LET

Největší výrobce v ČR – zaskleno
více než 73.000 balkonů

Množstevní sleva

ZASKLENÁ LODŽIE OD FIRMY OPTIMI®

VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE
ochrana proti HLUKU, PRACHU, DEŠTI, SNĚHU a zároveň šetří ENERGII!

Originální finský zasklívací systém posuvných a otočných tvrzených  
skel bez svislých rámů.

Na přání dopňkové konstrukce, vykrytí spodní části zábradlí,
možnost barevného řešení, sušáky prádla atd.

Dodávky v barvě bílé nebo šedé.

Pozor na pirátské kopie, originál má jméno OPTIMI

Montáže provádíme po celý rok! Množstevní slevy, sezóní slevy!
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Opravy balkonů a lodžií jsou nezbytnou 
součástí oprav bytových a panelových 
domů. Jejich poškození bývá často roz-
sáhlé a opravy bývají velmi podceňová-
ny. Důkladná oprava musí být navrže-
na a provedena tak, aby byla schopna 
dlouhodobě odolat extrémním zatíže-
ním, která zde působí. Jako jsou na-
příklad velké výkyvy teplot (-25 °C až 
+80 °C), vysoká vlhkost (tlaky vodních 
par), mráz (rozpínání ledu), rozdílné 
tepelné roztažnosti jednotlivých vrstev, 
čisticí prostředky, atd. Z důvodu toho-
to enormního namáhání balkonových 
a lodžiových konstrukcí je nezbytné 
při jejich opravách použití speciálních 
materiálů poskládaných do odzkouše-
ných systémů řešení. Tento aspekt bývá 
při opravách často podceňován, což se 
následně projevuje velmi krátkou život-
ností uskutečněných oprav.

Balkonový systém pro ty nejnároč-
nější podmínky – BASF Premium
BASF Premium je systém určený pro 
opravy i pro realizaci nových balkonů 
a teras, který využívá výjimečných vlast-
ností patentované hydroizolační folie 
PCI Pecilastic U. Tato jedinečná fólie, 
použitá v systému společně se speci-
álním difusním balkonovým profilem, 
umožňuje optimální odvod vlhkosti 
zkondenzované v konstrukci balkonu 
(čímž zabraňuje odmrznutí dlažby), 
přičemž zároveň slouží jako dokonalá 
hydroizolační vrstva, která zabraňuje 
vniku vlhkosti do konstrukce. PCI Peci-
lastic U plní zároveň funkci separační 
vrstvy, která ideálně eliminuje pnutí 
vznikající rozdílnou tepelnou roztaž-
ností jednotlivých vrstev konstrukce. 
Celý balkonový systém absolvoval ná-
ročnou sérii zkoušek, které prokazují 
vysokou odolnost vůči hydro-termic-
kému namáhání, které je nejčastější 

příčinou poruch nášlapných souvrství 
na balkonových konstrukcích.

Přednosti systému BASF Premium
•  Vhodné i na nevyzrálé, ještě vlhké  

betony.

•  Mimořádně dlouhá životnost díky 
speciální difusní vrstvě.

• Minimální technologické prodlevy.

•  Vhodné pro všechny druhy soudrž-
ných podkladů.

•  Optimální eliminace pnutí mezi jed-
notlivými vrstvami skladby.

• Vysoká statická odolnost.

• Překlenování trhlin v podkladu.

Společnost BASF Stavební hmoty Česká 
republika s.r.o. je tradičním výrobcem 
vysoce kvalitních stavebních materiá-
lů a systémových řešení. Kromě balko-
nových systémů dodává na trh i celou 
řadu dalších špičkových systémových 
řešení, jako například zateplovací sys-
témy, systémy pro obklady a dlažby, 
systémy pro sanaci vlhkého zdiva atd. 
Bližší informace o službách a produk-
tech můžete najít na webových strán-
kách, nebo na kontaktních místech 
společnosti.

Kon ta K t y

BASF Stavební hmoty  
Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 620 111, fax: 469 607 112
E-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

systémOvá řEšENí 
PrO BalKONy a lODžie

Jestli se počátkem devadesátých let 
montovalo okno způsobem „nasaď 
okno a ucpi spáry“, nyní se okno insta-
luje stylem „vypěň a zamaž“. Na první 
pohled je evidentní, že je to citelný 
pokrok. Místo ucpávání prostoru mezi 
okenním rámem a zdí různými provazci 
či medvědími h…y, se přešlo k montáž-
ní pěně. K „zázračné“ hmotě, z které její 
blbuvzdorná manipulace vytvořila ma-
teriál pro všechny a na všechno.

Okna budou vypěněna…
„…nová okna se vyklínkují, ukotví tur-
bošrouby, zapění a zednicky začistí.“ 
To je snad nejtypičtější postup, který 
stále provozuje, propaguje a vyznává, 
většina dodavatelů moderních oken. 
Někteří tak činí z nevědomosti, jiní zase 
z pohodlnosti. Možná si říkáte, co je na 
tom špatně, vždyť je to způsob, který 
se praktikuje takových let, a nakonec 
o jiných možnostech montáže okna se 
nijak nemluví. Pravda je někde na půli 
cesty. O kvalitní instalaci oken se mlu-
ví, je dokonce součástí České technické 
normy. Ale pro běžné smrtelníky je to 
příliš okrajová věc na to, aby se jí za-
bývali. A je to chyba, neboť díky špatné 
informovanosti si můžete koupit luxus-
ní okno, které bude nekvalitní montáží 

totálně znehodnoceno. Pojďme si tedy 
říci, jak se dnes věci mají, co se dělá 
a jak by se to dělat mělo.

Mýtus první: „montážní pěna je 
zázračná“
O zázracích ve smyslu „když nevíme 
jak, tak tam dáme pěnu“ nelze v žád-
ném případě hovořit. Montážní pěna 
je zejména tepelně izolační materiál 
a tudíž nemůže suplovat úlohu voděo-
dolných materiálů, tmelů a chemických 
kotev. Pěna je náchylná na denní svět-
lo a slunce, stejně jako na déšť. Velmi 
snadno nasáká a v nezakrytém stavu 
se rychle rozpadá. Víte, jak to pozná-
te? Podle její rezavé barvy. Pokud po ní 
přejedete prstem, uvidíte, jak se sype. 
Takový materiál už neizoluje a v jakéko-
liv spáře je celkem zbytečný. 

Mýtus druhý: „okno stačí jen za-
pěnit“
Pouhé vypěnění spáry mezi okenním 
rámem a ostěním nestačí. Nestačí pro-
to, že pěna nemá ony zázračné vlast-
nosti. Jak už bylo řečeno, pěna plní 
úlohu tepelné izolace, ale jen v případě 
pokud je v perfektním stavu. Proto se 
musí chránit před UV zářením a deš-
těm. Zamazání pěny maltou nestačí. 

K funkční ochraně pěny se dnes pou-
žívají parotěsné a paropropustné fólie 
(např. TwinAktiv) aplikované z vnitřní 
i venkovní strany. 

Mýtus třetí: pěna nemá alternativu
Má, dokonce už nějaký ten pátek. Je to 
impregnovaná páska, která plní úlohu 
tepelné izolace, a ochrany před průsa-
kem dešťové vody a vodních par. Im-
pregnované pásky (např. illmod Trio+) 
plně nahrazují pěnu a zároveň jsou je-
diným samostatným materiálem, který 
tvoří tzv. třístupňové utěsnění ve spáře 
mezi okenním rámem a zdí.

Mýtus čtvrtý: chybu hledejte všu-
de, jen ne ve způsobu montáže
„Pršelo a pršelo. Pršelo celý den. A pr-
šelo tak, že voda protekla skrz okno. 
Protekla spárou mezi okenním rámem 
a ostěním.“ To je evidentní důsledek 
špatně nainstalovaného okna, u které-
ho montážník zapomněl utěsnit spáru 
po celém obvodu okenního rámu.

Díky nefunkčnímu izolantu a netěsnosti 
pak řešíme i další problémy: prochlad-
nutí rohů v interiéru a následně vznik 
plísní. Ale to všichni dobře známe. Pes 
nemusí být vždy zakopán v tom, že 
málo topíme, nevhodně větráme nebo 
sušíme prádlo. Příčinu hledejme u ne-
odborně namontovaného okna, neboli 
u okna, které není přirozeně spojené se 
stavbou.

KON TAK T Y
Pro přirozené spojení okna s domem. 

Tremco-illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00  Praha 3
www.illbruck.cz 
www.montazokna.cz

mýty A FAktA 
O MONtáži MODerNÍch OKeN 
Plastová okna jsou symbolem moderního bydlení, navzdory tomu, že se nové technologie odrazily také 
v tradičních materiálech, jakým je dřevo. je tomu pravděpodobně proto, že po éře přírodní klasiky přišly 
jednoduché a bezúdržbové materiály, jakým je právě plast. Ať tak či onak, hovoříme dnes o moderních oknech, 
která jsou samozřejmě také moderně instalována. Pardon, měla by být. A v tom je právě zakopaný pes. 

Chybějící utěsnění spáry mezi rámem a ostě-
ním způsobilo protečení dešťové vody do 
interiéru. Okno tedy nebylo spojené s domem.

Rezavá barva montážní pěny: důkaz totální 
destrukce tepelného izolantu a celkově odby-
té montáže. Okno nebylo spojené s domem. 

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e

12  //  iNFO PaNel 22/2013 iNFO PaNel 22/2013 // 13



Asi není vůbec originální začít 
otázkou, jak dlouho jste ve své 
funkci?
To jste mne zaskočil  (smích).  Sama 
budu hádat – pět let? Možná to teprve 
pět let bude, protože budeme poprvé 
své funkce v tomto výboru obhajovat 
v příštím roce. 

A co jste za těch necelých pět let 
stihla?
Především chci říci, že to není zásluha 
jen má, ale celého výboru, všech jeho 
členů a mnoha dalších aktivních sou-
sedů v domě, kteří jednotlivé akce pod-
pořili, přišli se svými nápady, ale hlavně 
pomohli ideu realizovat. Vlastně bych 
ale měla zmínit všechny sousedy, kteří 
dali provedeným krokům zelenou při 
odsouhlasení na shromáždění vlastní-
ků. Z hlavních věcí jsme nejprve změnili 
způsob měření spotřeb energií na ra-
diové odečty se vzdáleným přenosem 
dat, abychom disponovali přesnými 
daty pro pozdější hodnocení dopadů 
jednotlivých investic. Hned poté přišla 
na řadu tepelná izolace domu.

Vy jste dokonce přemýšleli  
i o variantě s rozšířením lodžií, 
proč k tomu nedošlo?
Společenství jsme přejímali s nízkým 
stavem naspořených finančních pro-
středků na opravy a údržbu domu. 
Tomu odpovídala i do té doby úsporně 

realizovaná částečná oprava výtahu, 
kterou bychom dnes řešili  už j inak. 
Rozšíření lodžií jsme zvažovali z prak-
tických důvodů zvýšení komfortu jejich 
užívání,  z pohledu odlišení vzhledu 
domu a v konečném důsledku i z dů-
vodu zvýšení hodnoty našich bytů. 
Realizaci nakonec zabránilo společ-
né rozhodnutí nenavyšovat bankovní 
úvěr, který jsme pro revitalizaci domu 
čerpali.

Jak se rodila konečná podoba 
fasády? Předpokládám, že autorem 
finálního vzhledu byl projektant?
Kdybychom to ponechali na společ-
né debatě, možná bychom ještě dnes 

leželi ve vzornících a skládali barevná 
řešení (smích). Byla to společná práce 
členů výboru, ale myslím, že nápad vze-
šel od našeho místopředsedy Daniela 
Hajného. Důležité však je, že se nápad 
podařilo skvěle promítnout do reality.

Takže spokojenost s dodavatelem? 
Tak to bezesporu. A začali jsme vlastně 
ještě předtím, při úpravě interiéru, kde 
jsme hledali firmu, která položí vnitřní 
dlažbu k existujícím dveřím výtahu, kte-
ré s touto alternativou moc nepočíta-
ly. S dobrou zkušeností s interiérovými 
realizacemi jsme firmu Bresta pozvali 
i do výběrového řízení na fasádu a stře-
chu domu. Jsem ráda, že i tahle část se 

dodavateli povedla a výsledek si chválí 
naprostá většina sousedů.

To věřím a koneckonců vím, že se 
Váš dům líbí i mnoha jiným sou-
sedům s okolí. Pojďme ale ještě 
k dalším nápadům. Zatímco si tu 
spolu povídáme, probíhá na domě 
další zajímavá zkouška ke snížení 
energetické náročnosti objektu?
Abyste se neptal, když jste nám to za 
SBD Praha nabídl (úsměv). Dnes tu pro-
bíhá čištění vnitřních částí otopné sou-
stavy chemickou cestou (realizuje firma 
DK Chemo). Ověřili jsme si, že se může 
jednat o dobrý nápad vedoucí ke zvýšení 
výkonu otopné soustavy a v konečném 
důsledku o krok, který může přinést dal-
ší snížení našich nákladů na teplo. Sami 
jsme zvědaví, jestli se reference potvrdí 
i v našem případě. O naše zkušenosti se 
jako pilotní objekt rádi podělíme s ostat-
ními domy, samozřejmě po zhodnocení 
těchto zkušeností s časovým odstupem.

Za to určitě děkuji a slibuji, že se 
k tématu v každém případě vrátíme 
v příštím vydání InfoPanelu. ale 
já vím, že v domě skrýváte i další 
dobré nápady?
Asi máte na mysli místnost pro kola 
a společenskou místnost, že? Společná 
„kolárna“ vznikla z původní kočárkárny 
jednoduchou úpravou. O velkém zá-
jmu sousedů svědčí, že dnes už přibyly 

i tyče u stropu pro zavěšení dalších kol. 
A samozřejmě vyjdeme vstříc při uložení 
kočárku či jiného dětského dopravního 
prostředku.

a společenská místnost? Za sebe 
říkám, že mne nadchla, protože 
komunitní aktivity v domě vnímám 
jako báječný základ pro dobré 
spolužití názorově i generačně 
rozdílných skupin obyvatel domu. 
opravdu to platí?
Myslím, že mohu souhlasit . K dnešní 
podobě původní pingpongové míst-
nosti přispěla kombinace dvou různých 
nápadů dvou sousedů v domě. Jedním 
z nich je paní Vrbická, která vymyslela 
dětský koutek a hlavně, po odsouhla-
sení záměru sousedy pomohla s jeho 
vytvořením. Dnes se tu konají oslavy 
narozenin či dětské party při různých ji-
ných příležitostech a samozřejmě slou-
ží i jako útočiště při špatném počasí. 

a od hračky ke zdravému pohybu…
Hračky pro děti, ping pong pro teena-
gery a muže jsme doplnili hračkami 
pro všechny, kteří chtějí něco aktivně 
udělat pro zdravý pohyb. Díky panu Rei-

cheltovi jsme postupně společenskou 
místnost dovybavili sportovním zaří-
zením a náčiním. Dnešní podoba naší 
posilovny poskytne všem zájemcům 
z domu o cvičení velmi slušné zázemí. 
A hlavně, z našich pokojů zmizely stro-
je, které nenašly osamocené sportovce, 
zatímco takto mohou sportovci trávit 
čas společně.

a prozradíte, čím byste chtěli po-
kračovat?
Ještě letos se chceme se sousedy po-
radit nad čipovým řízením vstupu do 
objektu a osazením kamerami tak, aby-
chom předešli případnému vandalismu 
a preventivně tak ochránili společný 
majetek. Uvidíme, jaký bude názor na-
šich sousedů.

Budu držet palce a v každém pří-
padě vám děkuji za milý rozhovor. 
Moc vám přeji, abyste pokračovali 
v postupném zvelebování domu 
realizací nápaditých myšlenek, 
které Vám nemusí ostatní domy 
jen závidět, ale třeba se i nechat 
inspirovat…?

Paní Marii Dlouhou zpovídal Martin Kroh. 

dům, kdE bAví bydLEt
eNergeticKy šetrNý  
S NáPaDy Na VOlNý čaS!
z šedi panelových domů postupně vystupují další a další objekty. Oblékají se do nových, povětšinou 
slušivých kabátů, které svou hřejivostí pomáhají nemalou měrou uspořit náklady na energie. když se 
k tomu přidá zateplená střecha, nová okna a vstupní portály, regulace otopné soustavy a moderní měření 
spotřeb energií, máte pocit, že už je hotovo. A přesto jsou objekty a jejich uživatelé, kteří jdou se svými 
nápady ještě dál. hlavně o ně se v jednom takovém případě podělíme s paní marií Dlouhou, předsedkyní 
výboru společenství vlastníků jednotek v ulici kpt. Stránského.

I n z e r c e

I n z e r c e



ZdrAvé A kOmFOrtNí bydLENí 
S ceNtreM BytOVých PrOMěN
V úterý 10. září 2013 byla oficiálně zahájena činnost centra bytových proměn, představující nové 
standardy v komfortním bydlení. Alianční uskupení vybraných firem, pod garancí renomovaného správce 
bytového fondu SbD Praha v nově otevřeném bytovém studiu v Praze Satalicích, ul. k Nádraží 19 na 
jednom místě nabízí ucelenou nabídku produktů a služeb určených uživatelům bytů. centrum bytových 
proměn dokáže rychle a kvalitně pomoci při uspokojování potřeb v rámci bydlení, bytových rekonstrukcí 
a interiérových proměn nejen členům a klientům SbD Praha. 

Unikátní na tomto projektu je, že se do 
popředí zájmu dostává myšlenka zdra-
vého a komfortního bydlení. Co nabízí 
Centrum bytových proměn v rámci své-
ho bytového studia s odkazem na výše 
uvedenou myšlenku zdravého a kom-
fortního bydlení?

Všechny rekonstrukce mají jedno spo-
lečné – potkají se při nich staré mate-
riály s novými a zásahy do původních 
stěn jsou velmi výrazné. Materiály na 
bázi sádry jsou ceněny především pro 
rychlost výstavby nezatíženou mokrý-
mi technologickými postupy, pro široké 
možnosti využití, příznivou cenu a eko-
logickou nezávadnost.

Sádrová omítka má schopnost přijí-
mat vzdušnou vlhkost, vyrovnávat mi-
kroklima interiéru a tím zajišťuje velmi 
příjemné a zdravé prostředí, zejména 
pro alergiky. Díky vlastnostem sádry 
a  její  schopnosti absorbovat a opět 
vydýchávat vzdušnou vlhkost jsou tyto 
omítky schopny regulovat mikroklima 
v prostoru.

Hluk od sousedů, od výtahu, z ulice, 
hluk způsobený auty, hlasitou hudbou 
z dětského pokoje nám brání v odpo-
činku, znesnadňuje soustředění i běž-
nou konverzaci. Jednoduchým, rychlým 
a levným řešením pro odhlučnění bytu, 
místností, stropu, stěn jsou akustické 
sádrokartonové konstrukce, které do-
kážou výrazně snížit hluk, který obtě-
žuje vaši pohodu. Zcela samostatnou 
kapitolou je šíření hluku vytvářeného 
průtokem odpadní vody v potrubí. Hod-
notu hladiny hluku pod 20 dB(A) spl-
ňují systémy s třívrstvou skladbou stěn.
Vhodným příkladem nejen pro bytové 
domy může být domovní kanalizace 
RauPiano Plus.

Vývoj směřuje k postupnému zabyd-
lování koupelen, ze kterých se stávají 
více relaxační místnosti, než jen pouhá 
místa nezbytně nutné rychlé očisty. Do 
koupelen pronikají hydromasážní vany, 
tak dobře sloužící k regeneraci našich 
fyzických i psychických sil. Vlivem rela-
xačního účinku vody dochází k masáži 
měkkých tkání svalů a šlach, k masáži 

kloubů, chodidel a dlaní. Voda musí 
dopadat na tělo pod úhlem 30–60º, tak 
pomáhá dopravit krev k srdci a ulehču-
je jeho činnost. Vodní proud nesmí být 
přímý, vždy šikmý.

Tepelného komfortu v koupelně může-
te dosáhnout koupelnovým žebříkem. 
Koupelnové žebříky jsou oblíbeným ře-
šením. Jsou praktické, zajistí vám tep-
lotní komfort a ještě slouží jako sušáky 
pro ručníky. Novinkou na trhu jsou infra 
panely ve formě sušáku na ručníky. In-
fra panel ručníky nejen usuší a zahřeje, 
ale příjemně a úsporně prohřeje Vaší 
koupelnu!

V dnešní době není problémem pořídit 
si do bytu infra saunu, určenou pro jed-
nu nebo dvě osoby. Ta nezabere v byto-
vé jednotce plochu o málo větší než je-
den metr čtvereční, takže se dá umístit 
v koupelně, ložnici či na chodbě. K uve-
dení do provozu postačí obyčejná el. 
zásuvka do sítě 230 V. Nejdiskutovaněj-
ším tématem poslední doby je kvalita 
vnitřního prostředí pobytových prostor, 

zejména panelových bytů. Snaha o sní-
žení tepelných ztrát vedla k omezení 
přirozeného větrání okny. Utěsněná 
okna však mají nedostatečnou infiltra-
ci a bez použití jiného systému větrání 
jsou z hygienického hlediska napro-
sto nevyhovující. Při nedostatečném 
větrání většinou dochází ke zvyšování 
koncentrací škodlivých látek, relativní 
vlhkosti, rozmnožování plísní. Větrání 
s dostatečným množstvím čerstvého 
vzduchu a s odvodem znehodnoceného 
vzduchu dle produkce škodlivin je dů-
ležitým faktorem k vytvoření příznivých 
podmínek pro pobyt osob ve vnitřním 
prostoru.

Ve špatně nebo nedostatečně provět-
rávaných bytových prostorech mohou 
koncentrace CO2 překračovat dopo-
ručenou horní hranici, která se uvá-
dí v  rozmezí 1 000 až 1 500 ppm CO2. 
Nesoustředěnost a bolesti hlavy jsou 
důsledkem vysoké koncentrace CO2. 
Abychom udrželi CO2 v přijatelné míře, 
je nutné dostatečně větrat.

Vlhkost a teplota mají možná více spo-
lečného, než si myslíte nebo uvědo-
mujete. Relativní vlhkost vzduchu má 
totiž zásadní vliv nejen na vnímání tep-
loty. Vlhkost v bytě, která se v mnoha 
budovách po zaizolování obvodového 
pláště a zabudování nových oken navý-
šila, nyní při úsporném řešení vytápě-
ní působí nemalé problémy v podobě 
plodného prostředí pro mikroby. Suchý 
vzduch zcitlivuje a zintenzivňuje reak-
ce sliznic a zvyšuje dráždivost, ale pří-
liš vlhký vzduch může zvyšovat výskyt 
mikrobů – bakterii, virů a plísní, které 
mají za následek interní a kožní aler-
gické reakce. Relativní vlhkost Vaší do-

mácnosti by se měla ideálně pohybovat 
mezi 35–50 %.

Komplexním řešením s úsporou energie 
nejen pro byty je rekuperace, tedy zpět-
né získávání tepla. Z hlediska nákladů 
a spotřeby energie je zajímavé zjistit, 
kdy se vyplatí  investovat do „velké 
vzduchotechniky“ zajišťující rekuperaci 
tepla z odváděného vzduchu.

O komfortní ovládání elektrických zaří-
zení včetně svítidel pro osvětlení bytů, 
které je zároveň šetrné vůči životnímu 
prostředí a šetří  energii  se postará 
inteligentní elektroinstalace. Dokáže 
regulovat vytápění, vzduchotechniku, 
ovládání světel,  spínání spotřebičů 
a dokonale zabezpečí byt. Tam kde ne-
chceme provádět velké stavební zásahy 
se hodí bezdrátová elektroinstalace. 

Nedílnou součástí komfortního bydlení 
je vybavení interiéru a jeho vlivy na lid-
ské tělo. Jedním z našich spolehlivých 
dodavatelů je firma Magniflex, výrobce 
matrací a polštářů, které jsou jednak 
ekologicky šetrné a vhodné pro alergi-
ky, ale mají také prokazatelně přínos-
né účinky na pohybové ústrojí, bolesti 
kloubů, krční páteř, krevní oběh a dlou-
hodobě přispívají k regeneraci celého 
těla. Tyto kvality dokládá nejvyšší nezá-
vazný atest v EU (Medical Device Class 
One). Aby byl zdravý spánek kompletní, 
nabízí naše centrum také 100% ekolo-
gické postele z masivu, dřevěné nebo 
čalouněné, s možností výroby na zakáz-
ku dle přání zákazníka. Sedací soupravy 
jsou zase zajímavé svojí variabilností 
a splňují spojení požadavků pro kom-
fortní sezení s lehkostí vzhledu výrob-
ků. Garancí ergonomičnosti a kvality 

nabízeného nábytku je i to, že sedací 
nábytek našeho partnera se běžně do-
dává pro pečovatelství a zdravotnictví. 

Rádi byste se nejen o zdravém a kom-
fortním bydlení dozvěděli více? Na-
vštivte nás v bytovém studiu Centra 
bytových proměn v Praze Satalicích 
a shlédněte na jednom místě ucelenou 
nabídku produktů a služeb určených 
uživatelům bytů. 

S našimi bytovými proměnami získá-
te vždy něco navíc. Centrum bytových 
proměn a jeho partneři nabízí pro své 
zákazníky jedinečné výhody jako je 
např. 3D vizualizace koupelny zdarma 
nebo bezplatné zapůjčení přístroje na 
měření CO2, teploty a vlhkosti vzduchu 
aj. formou zákaznických bonusů, kte-
ré si můžete aktivovat na stránkách  
www.bytovepromeny.cz , kde nalez-
nete i tento článek doplněný dalšími 
zajímavostmi.

KON TAK T Y

Příjem zakázek  
Tel.: 227 229 227 
E-mail: studio@sbdpraha.cz 

Služba architekta:
(Ing. Arch. Vranová)
Tel.: 776 812 550  
E-mail: vranova@bytovyatelier.cz

Autor: Ing. arch. Daniela Vranová 
ARCH&Interier, Státní zdravotní ústav Praha 

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e

Schéma řešení vzduchotechniky Multi VAC v rámci bytové jednotky

16  //  iNFO PaNel 22/2013 iNFO PaNel 22/2013 // 17



Tato problematika se netýká pouze vý-
měníků, ale veškerého zařízení v tep-
lovodních soustavách, která ztrácejí na 
účinnosti a životnosti vlivem minerál-
ních úsad – radiátory, stoupačky, leža-
té rozvody, bojlery, karmy, průtokové 
ohřívače a kotle. Průkaznými signály 
jsou šupinky nebo drobné krystalky, 
které jsou v sítku vodovodních baterií; 
vodní kámen na spirále rychlovarné 
konvice. Inkrusty v této podobě jsou 
bez diskuze známé v každé domácnos-
ti, ale jakým způsobem se to projevuje 
v topném systému, tedy ve výše zmíně-
ných radiátorech a rozvodech? 

Ve slepých místech a úsecích se sníže-
nou cirkulací, zvláště ve spodní třeti-
ně otopných těles, vznikají usazeniny 
ve formě kalů, tvořené organickými 
kaly,  uvolněnými částečkami pev-

ných inkrustů a rzi z potrubí. Uvedená 
kombinace působí jako izolant tepel-
né energie, a proto zabraňuje jejímu 
prostupování  do okolí .  Následkem 
je pomalé prohřátí radiátorů, vlivem 
úsad v potrubí snížení průtoku topné 
vody a dále nedostatečné ochlazení 
topné vody ve zpáteční větvi, což vy-
ústí v  tepelné ztráty v nevytápěných 
prostorech (sklepy, suterén, kanálky 
v podlaze, podhledy apod.), za něž uži-
vatelé musejí platit. Tato fakta bohu-
žel lidé neznají a představa současně 
topícího radiátoru (uvažujme o litino-
vém topném tělese, které stále v bytech 
převažuje) je pro většinu ideální, často 
shrnuta dvěma slovy „vždyť topí“. Jeli-
kož s účinky chemického čištění nejsou 
obeznámeni, nemohou ani předpoklá-
dat, že topit lze ještě lépe. S čistými 
radiátory toho můžeme docílit až 3× 

rychleji a  získávat v průměru o  30  % 
více tepelné energie do místnosti při 
stejné teplotě topné vody.

Podstatou chemického čištění je udržet 
zařízení pro vytápění v bezvadném sta-
vu a zajistit tak co nejlepší využití tepel-
né energie, což znamená zaplatit jen 
tolik energie, kolik skutečně potřebu-
jeme na vytopení konkrétní místnosti. 
Po vyčištění regulační ventily bezpečně 
udrží nastavenou teplotu a spolehlivě 
zavírají a otvírají kužel ventilu podle 
teploty okolí (místnosti), čímž dojde 
k zásadnímu zlepšení tepelné pohody, 
ale současně ke zvýšení jejich život-
nosti a ke snížení rizika poruch topení 
a nákladů vynaložených pro jejich od-
stranění. 

Často se uživatelé bytů dotazují, v čem 
vlastně spočívá úspora, ale princip je 
identický jako kupříkladu při ohřevu 
teplé užitkové vody za pomocí kar-
my, kotle nebo průtokového ohřívače 
v domácnostech, v nichž je tepelný 
výměník. K dosažení správné teploty 
výstupní vody potřebujete co nejvyšší 
účinnost výměníku a jestliže tomu tak 
není právě vlivem zmiňovaných úsad, 
může vlastník či nájemce čekat delší 
dobu, nebo se také optimálního výsled-
ku nedočká. Doba, o kterou se navyšuje 
čekání, znamená pouze spotřebu vody, 
plynu a elektrické energie navíc. 

Topný systém pracuje podobně, jelikož 
vyčištěný radiátor předá teplotu do 
okolí rychleji a umožní včasné zavření 
termoregulační hlavice, která omezí 
průtok topné vody.

Finanční částka vynaložená za chemic-
ké čištění je nižší než kompletní rekon-
strukce systémů, které navíc vyžadují 
výrazný zásah do chodu budov, zatímco 
chemické čištění probíhá mimo domác-
nosti, a sice připojením z kotelny nebo 
ze společných a sklepních prostor. 
Není nutné vypouštění topné vody ze 
systému a práce lze provádět kdykoli 
v průběhu roku, i v topné sezóně. Výsle-

dek čištění je okamžitý a uživatelé bytů 
bezprostředně po ukončení mohou za-
znamenat pozitivní změnu, ve většině 
případů i v podobě eliminace nežádou-
cích zvuků v podobě praskání či „klepá-
ní“ v rozvodech nebo ventilech.

Ve spojení s revitalizacemi (zateple-
ní fasád, výměna oken, rekonstrukce 
střech, podlah atd.) nabízí společnost 
DK CHEMO s.r.o. (www.dkchemo.cz) 
prostřednictvím chemického čištění 
vedle zlepšení tepelné pohody možnost 
roční úspory ve výši 15–20 % celkových 
nákladů vynaložených za teplo*. 

sNIžOváNí ENErgIí
PrOStřeDNictVÍM  
cheMicKéhO čištěNÍ
chemické čištění má v české republice více než třicetiletou tradici a je nedílnou součástí servisních služeb 
každé teplárny a elektrárny, neboť poskytuje snadnou, rychlou a efektivní cestu pro údržbu tepelných 
výměníků. bez pravidelného čištění by teplá nebo topná voda nedosahovala správných parametrů, což by 
se negativně odrazilo u koncových uživatelů na výtocích nebo při vytápění. 

Litinové radiátory ve 2. podlaží panelového domu ve Svi-
tavách (rok výstavby: 1992, původní soustava UT). Dne 
15. 10. 2012 (před zahájením čištění) byla průměrná ven-
kovní teplota vzduchu pro danou oblast 10,9 °C, v pátek 

19. 10. (po vyčištění) byl teplotní průměr 10,2 °C. Paramet-
ry topné vody nebyly v průběhu týdne upravovány a měře-
ní proběhlo při zavřeném okně v místnosti po 10 minutách 
od vytočení ventilu na maximum. 

Litinový radiátor v 6. podlaží skeletového domu v Ostravě 
Porubě (rok výstavby: 1972, původní rozvody UT a radiá-
tory, vytápění pomocí tepelných čerpadel při teplotním 
spádu 55/45 °C).

Dne 16. 10. 2013 (před zahájením čištění stoupačky) byla 

průměrná venkovní teplota vzduchu pro danou oblast 9 °C, 
ve stejný den po vyčištění byla teplota stále 9 °C. Parame-
try topné vody nebyly upravovány a měření proběhlo při 
otevřeném okně v místnosti po 10 minutách od vytočení 
ventilu na maximum. 

BD Svitavy: zlepšení o 34,5 % / zvýšení teploty o 8,9 °c / místnost: kuchyň

SVJ Zdeňka Štěpánka 1787/1 v Ostravě Porubě: 
zlepšení o 22% / zvýšení teploty o 7,3°c / místnost: obývací pokoj

Teplotní průměr před čištěním 25,8 °C Teplotní průměr po čištění 34,7 °C

Teplotní průměr před čištěním 33,2 °C Teplotní průměr po čištění 40,5 °C

• vyčištění radiátorů a potrubí, tj. odstranění 
pevných nánosů z vnitřních stěn radiátoru 
(pevné nánosy – vodní kámen a rez), které 
působí jako tepelné izolanty a snižují prostup 
tepla do okolí,

• odstranění usazenin a kalů, 

• odstranění pevných nánosů v potrubí zajistí 
vyšší (původní) průtok topné vody,

• vyčištění sedel a kuželek termoregulačních 
ventilů – tyto ventily mají velmi úzkou mezeru 
a sebemenší nános způsobí zhoršení regulační 
funkce,

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

• snížení ztrát tepla, které vznikají v rozvodech 
topné vody v objektu. 

chEmIckým čIšTěNím DOSáhNEmE:

/ /  k o m e r č n í  p r e z e n t a c e

*uvedené hodnoty jsou podloženy energetickými audity z realizovaných projektů v ČR za poslední tři roky, mezi něž patří objekty 
nemocnic, výrobních a státních podniků nebo bytových a panelových domů ve správě bytových družstev.
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Úspory se týkají rovněž elektrické ener-
gie, jak bylo uvedeno o několik odstav-
ců výše, neboť ji využívají oběhová čer-
padla, u nichž se v případě zvýšených 
hydraulických ztrát vlivem inkrustů 
musí zvyšovat výkon, aby byla dodáv-
ka tepla nebo teplé vody na potřebné 
úrovni (tato úspora se nejvíce projevuje 
u objektů, kde dochází k trvalému nevy-
tápění a výkon čerpadel byl regulován). 

Ačkol i  lze  namítnout ,  že výměnou 
stávajících prvků topné soustavy lze 
dosáhnout 100% účinnosti soustavy 
a navíc s přesvědčením, že nové je vždy 
nejlepším řešením, problém usazenin 
je vyřešen na přechodnou dobu, neboť 
úsady se vždy objeví (vzpomeňme si na 
vodní kámen v rychlovarné konvici). 
Doporučený interval pro opakované 
chemické čištění je 10 let. 

Každý cít í  teplo j inak a kl imatické 
vlivy nedílnou částí zasahují do této 
problematiky, nicméně všichni jsme 
zvyklí na svůj standard a sebemenší 
změny r ychle zaznamenáme, proto 
čtvrthodina nutná k vytopení místnos-
ti je rozhodně nepřijatelná v porovnání 
s 5–7 minutami, které jsou výsledkem 
čisté soustavy. Třebaže topná soustava 
zůstane po chemickém čištění ve „sta-
rém kabátu“, spolehlivost regulačních 
prvků a tepelné zisky by však měly být 
pro domácnosti prioritou, neboť fi -
nanční prostředky za tepelnou energii 
budou v takovém případě utraceny za 
skutečné náklady. 

Nejpádnějšími důkazy 
o prospěšnosti uvedené 
čistící metody jsou výsledky 
z praxe. Zjistili jsme, že 
několik bytových družstev 
tuto chemickou metodu 
čištění otopné soustavy 
už vyzkoušelo.
Jaké jsou jejich zkušenosti?

SVJ Sámova 26, Praha 10 – Vršovice 
Jiří Chodúr – technik objektu
V našem bytovém domě, kter ý má 
21  bytových jednotek, jsme přibliž-
ně před 4 lety provedli výměnu všech 
oken. I  přes tuto nemalou investici 
jsme nebyli úplně spokojeni s úsporou 
financí za vytápění domu. Při odečtech 
měřičů tepla jsme zjistili, že některé 
radiátory jsou téměř do poloviny stu-
dené, přestože hlavice byly nastaveny 
na nejvyšší stupeň. Jednoznačně jsme 
zavrhli celkovou výměnu systému vytá-
pění, a to především z hlediska financí 
a očekávaného „stavebního nepořád-
ku“. Jako přijatelné řešení bylo schvá-
leno chemické čištění celého systému, 
ale našim největším problémem bylo 
stáří systému – 40 let, vše původní, li-
tinové. 

Po podpisu smlouvy v čer vnu 2011 
proběhlo téměř vše dle plánu. Postup-
ně byly napojeny všechny stoupačky, 
vytekla spousta černého bahna (ne do 
domu, ale bylo odčerpáno v rámci uza-
vřeného okruhu do cisterny) a po zá-

věrečném úklidu a vyzkoušení těsnosti 
radiátorů jsme se domluvili na dalším 
postupu, jestliže by se vyskytl nějaký 
problém. Žádná z našich obav se nevy-
plnila, v bytech nic neteklo, pouze jsme 
uklidili „pár kapek“ při připojování na 
stoupačky ve sklepech domu.

Akce se protáhla přibližně o půl dne, 
protože stále nebylo dočištěno a při 
prvním spuštění topení jsme propláchli 
5 termoregulačních hlavic, ve kterých 
byly usazeny zbytky kalu. Výsledkem 
prací jsou radiátory, které topí v celé 
ploše a další úspora v nákladech na 
topení.

Bytové družstvo Trnovany  
David Nejedlý – energetik
Chemické čištění radiátorů proběhlo 
v našich objektech od ledna do března 
2013. Fakturace spotřeb dodavatelem 
probíhá vždy jednou ročně k 31. 12. 
V průběhu roku platíme pouze zálohové 
platby. Zatím tedy nemáme konkrétní 
čísla ukazující na úspory. Jestli che-
mické čištění otopných soustav přinese 
i deklarované úspory na vytápění, zjistí-
me až počátkem roku 2014. V průběhu 
února a března 2014 provedeme porov-
nání spotřeb s předchozími lety a poté 
budeme chytřejší. Dle reakcí nájemníků 
se po vyčištění radiátorů výrazně zlep-
šilo vytápění místností. Bylo vyčištěno 
přes 8 tisíc radiátorů a ani v  jednom 
případě se nestalo, že by tekl. 

SBD Mír Teplice  
M. Vopasek – energetik
Spokojenost s chemickým čištěním top-

ného systému našich objektů je velká. 
Měli jsme sice obavy, aby po této akci 
nedocházelo k prosakování topné vody 
z jednotlivých radiátorových těles, ale 
nikdy k žádné takové události nedošlo. 
Firma, která práce prováděla, měla vždy 
profesionální přístup a vše probíhalo 
bez problémů. Celkem máme vyčištěno 
topení v patnácti domech, což předsta-
vuje cca tři tisíce radiátorů. Uvedu pří-
klad jednoho domu. Má 390 radiátorů. 
Za topnou sezónu 2010–2011 měl dům 
spotřebu 1451,1 GJ. Následující topnou 
sezónu 2011–2012, tedy po chemickém 
čištění, byl odběr 1029,7 GJ. Protože se 
v domě nedělaly jiné úpravy, které by 
měly vliv na nižší spotřebu tepla, je vý-
sledek chemického čištění topné sou-
stavy velmi příjemným překvapením. 

BD Svitavy  
Ing. Nováček – Předseda představenstva
Zatím nemáme konkrétní  výsledky 
o  případných úsporách, které budou 
k  dispozici začátkem roku 2014. Dis-
kuse o patřičnosti čištění se vedla na 

úrovni samospráv a až na výjimku větši-
na členů družstva argumenty, které pro 
tuto metodu čištění otopné soustavy 
přednesli a podrobně vysvětlili pracov-
níci DK CHEMO, přijala. Samozřejmě, 
že všechny zajímá, jaká bude úspora 
za topení po vyhodnocení celé topné 
sezóny 2013–2014. Pokud se propočty, 
které nám firma předala, z větší části 
potvrdí, budou to dobré argumenty 
proti případným pochybovačům.

Konkrétně by v prvním a druhém roce 
po čištění měly úspory dosáhnout cel-
kem něco málo přes sto tisíc korun, ve 
třetím až pátém roce okolo osmdesáti 
tisíc a v šestém až osmém roce přibliž-
ně padesát tisíc korun. Rád bych ještě 
zdůraznil, že případná úspora nákladů 
za topení je sice motivační, ale neméně 
důležitá je i skutečnost, že jako správ-
ní hospodáři a správci majetku máme 
povinnost provádět pravidelné čištění 
topných soustav, a to jednou za šest až 
osm let. Zajišťujeme tím prodloužení ži-
votnosti, provozuschopnosti a účinnos-

ti topné soustavy, jaká byla vyprojekto-
vána a instalována při zahájení užívání 
bytového domu. Konkrétně u nás bylo 
poslední čištění prováděno 30. 8. 2000. 
Takže byl nejvyšší čas „kúru“ zopako-
vat. S provedením celého procesu che-
mického čištění firmou DK CHEMO jsme 
byli naprosto spokojeni.

KON TAK T Y

Sídlo společnosti 
DK CHEMO s.r.o.  
Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kancelář  
DK CHEMO s.r.o.
M. Horákové 10, 568 02 Svitavy  
Mob.: 607 256 624, 
Tel.: 461 312 831 
E-mail: info@dkchemo.cz 
www.dkchemo.cz

V případě technických problémů týkajících se zásobování 
teplem či dodávek teplé vody využijte naši bezplatnou

 

24 hodin denně 365 dní v roce
800 800 860
www.dalkia.cz 

Zákaznickou linku

a dodavatel tepla a elektřiny

Váš výrobce

SBD Praha nabízí k dlouhodobému či 
krátkodobému pronájmu několik vol-
ných míst  ke garážování  vozidel  ve 
velkokapacitních garážích v Praze 9, 
Lovosická 442 (nikoliv na pohon LPG). 

Jedná se o stání na volné ploše nebo 
malé dvouboxy ( jedno stání ve dvoubo-
xu 11,88 m2) v 1. nebo 2. podlaží objek-
tu. Nonstop ostraha. Nájemné 1.100 Kč 
měsíčně včetně DPH pro fyzické osoby 

a 1.450 Kč měsíčně včetně DPH pro práv-
nické osoby.

Vyřizuje: Věra Melíšková, kancelář druž-
stva č. 212, tel.: 227 229 202.

ČSN EN ISO 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN EN ISO 18001:2008

www.belstav.cz
zelená linka: 800 223 225

NAbídkA PrONájmu gAráží
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Společnost RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 
je na českém trhu s elektrickou ener-
gií a zemním plynem již od roku 2005, 
v minulosti vystupovala pod obchodním 
názvem BICORN s.r.o. V této podobě se 
stala od roku 2009 součástí nadnárodní 
energetické skupiny RIGHT POWER. Ve 
snaze dosáhnout vizuálního sjednoce-
ní jednotlivých společností ve skupi-
ně, zefektivnění komunikace a zvýšení 
kvality poskytovaných služeb došlo od 
1. 9. 2013 ke změně názvů všech firem, 
sdružených ve skupině. Název BICORN 
s.r.o. se tak změnil na RIGHT POWER 
ENERGY, s.r.o. (dále jen RPE). Do této 
energetické skupiny patří dále společ-
nost RIGHT POWER SOURCES, která je 
výrobní a distribuční společností, RIGHT 
POWER ENERGY SK, která zajišťuje do-
dávky zákazníkům ve Slovenské repub-
lice a RIGHT POWER TRADING, která za-
jišťuje nákup jak elektřiny, tak zemního 
plynu pro společnosti RPE a RPE SK. 

Společnost RPE dodává energii do více 
než 65 tisíc odběrných míst, k nimž patří 
jak domácnosti, tak i drobní podnikate-
lé, velké firmy, stavební bytová družstva 
a společenství vlastníků jednotek po 
celé České republice. Sídlo společnosti 
je v Ostravě, postupně jsou však budo-
vána další obchodní a kontaktní místa. 
Personálně společnost překročila stav 
50 zaměstnanců, kteří řeší jak servis 
stávajícím zákazníkům, tak hledají a zís-
kávají zákazníky nové. V celé skupině 
RIGHT POWER dosáhlo personální ob-
sazení počtu 150 zaměstnanců. „Jsme 
si vědomi, že budoucnost je v kvalitních 
produktech a kvalitních zaměstnancích, 
kteří budou ochotně provádět služby 
našim zákazníkům, proto klademe vel-
ký důraz na personální oblast “ – uvedl 
Břetislav Novosad, ředitel společnosti.

Společnost RPE považuje stavební či 
správní bytová družstva a společenství 
vlastníků jednotek za velmi významné 
zákazníky. Více jak 7 let RPE spolupracu-
je s Družstevním marketingovým sdruže-
ním ČR, které v Praze zahrnuje největší 
bytová družstva, jako SBD Praha, SBD 
Pokrok, BD Pragostav, SBD Zahradní 
město, SBD Rozvoj, SBD Nový domov, 
SBD Stavbař a Lidové bytové družstvo 
Praha 3. Mezi další významná bytová 

družstva, která jsou dlouholetými zá-
kazníky společnosti RPE, patří SBD Nová 
Huť, SBD Hlubina, SBD Poruba, SBD Mi-
levsko a mnoho dalších. 

Kromě úspor na silové elektřině a zem-
ním plynu provádí RPE optimalizaci 
odběrných míst, které vedou k doda-
tečným velmi výrazným úsporám. „Po 
prvotním snížení nákladů na elektrické 
energii a u zemního plynu přistupuje-
me ke kontrole vhodnosti regulovaných 
parametrů, jako jsou distribuční sazby, 
velikosti jističů či zvážíme technickou 
možnost sloučení odběrných míst v jed-
no. Tyto kroky vedou téměř ke stejným 
úsporám, jako na komoditách. Úspory 
mohou dosahovat stovky tisíc či milionů 
korun ročně“ – uvedl Břetislav Novosad. 
Optimalizační procesy jsou pravidelně 
s ročními intervaly opakovány. Aktuál-
ně byla provedena kontrola stavu a ná-
prava u bytového družstva BD Pragostav 
a SBD Pokrok, kdy byla na 90 % odběr-
ných míst provedena změna distribuč-
ních sazeb na finančně výhodné řešení. 
Na podzim tohoto roku bude proveden 
optimalizační cyklus u bytových druž-
stev v Ostravě.

V roce 2011 zahájila RIGHT POWER 
ENERGY, s.r.o. spolupráci se společnos-
tí AXA ASSISTANCE s produktem TECH-
NICKÁ ASISTENCE pro domácnosti. Co 
to Technická asistence je? Jedná se 
o  bezplatné odstraňování havarijních 
situací v domácnostech zákazníků spo-
lečnosti RPE. Mezi havarijní situace patří 
poruchy na elektroinstalaci, plynových 
zařízeních, vodovodních a kanalizač-
ních rozvodech, oprava elektrospotře-
bičů, malování po vytopení a další. Zá-
kazník má k dispozici havarijní linku 24 
hodin denně 7 dní v týdnu, která zajistí 
nejbližšího ověřeného odborníka, kte-
rý havárii co nejrychleji odstraní. Tato 
služba se mezi klienty z řad domácností 
velmi osvědčila a využívá ji již více jak 
10 tisíc zákazníků RPE. Pokud zákazník 
odebírá od společnosti jak elektřinu, 
tak zemní plyn, je mu proplacena na 
každou poruchovou událost částka 
8.000 Kč. „Uvedená služba se natolik 
osvědčila, že jsme ve spolupráci s naším 
partnerem AXA ASSISTANCE připravili 
asistenční službu přímo na míru byto-

vým družstvům a SVJ“ – potvrdil Břeti-
slav Novosad. Na každé odběrné místo 
v rámci společných nebytových prostor 
a sklepních prostor je možné čerpat až  
20.000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, že pro 
každý vchod je více odběrných míst, je 
možné toto plnění kumulovat. Uvedená 
služba je nyní uvedena do praxe s tý-
mem technických pracovnic SBD Nová 
Huť a tato služba je nyní zdarma posky-
tována dalším bytovým družstvům z řad 
zákazníků RPE.

Jak využít výhod od společnosti 
RPE a co obnáší změna dodavatele 
elektřiny či zemního plynu?
Postup, který je prováděn při zájmu zá-
kazníka SBD či SVJ o nabídku, je násle-
dovný: obchodní specialista si vyžádá, 
popřípadě u zákazníka sám vyhledá 
potřebné podklady k přípravě nabídky, 
provede kalkulaci úspor u komodit a ná-
sledně optimalizaci odběrných míst. 
Takto připravená nabídka je poskytnu-
ta zákazníkovi k posouzení. V případě 
zájmu zákazníka o využití slev a služeb 
od společnosti RPE provede obchodní 
specialista přípravu smlouvy. Zákazník 
si zvolí nejvhodnější způsob fakturace 
a platbu záloh (hromadné, skupinové, 
individuální apod.) Následně se zákaz-
ník již o nic nestará, RPE provede změnu 
dodavatele na základě plné moci. Hned 
po zahájení dodávek elektřiny a zemní-
ho plynu provede obchodní specialista 
navržené změny plynoucí z optimalizace 
a aktivuje Technickou asistenci.

Kon ta K t y

V případě zájmu SBD či SVJ provést kalkula-
ci úspor oproti aktuálnímu stavu je vhodné 
kontaktovat specialisty:

pana Ivana Matulu pro oblast Morava 
Tel.: + 420 734 353 594  
E-mail: ivan.matula@rightpower.cz

a pana Josefa Dvořáka pro oblast Čechy 
Tel.: + 420 603 488 047  
E-mail: josef.dvorak@rightpower.cz.

www.rightpower.cz 
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Vodorovně:
// 1. Souhlas, vražda, odveta, změna dráhy míče sport. // 2. Mužské jméno, 
ocelový výlisek k zavěšení obrazu, částice, stráž zastarale, zkr. materiálně 
technické zásobování // 3. SPZ Levoči, trubka, český hokejista, jméno pláže 
v Austrálii, doména Estonska // 4. Český písničkář, paže, výcvik, kláda, město 
v Belgii // 5. TAJENKA // 6. Exotická léčivá bylina, název cyklistické profesio-
nální stáje, jehlicovitá mikrostruktura v uhlíkových ocelích // 7. Opak pravá, 
řemen, od dětství, tovární značka vozu // 8. Angl. zdvořilostní oslovení muže, 
zvedák, mužské jméno, protiklad dobra, něm. potah, zkr. Irské republikán-
ské armády // 9.Česká řeka, zkr. středního odborného učiliště, shluk většího 
množství lidí, vidina, drobný motýl // 10. Metrická jednotka objemu; TAJEN-
KA, oblast působnosti slang. // 11. Značka elektrospotřebičů, trojice v množ.
čísle, výklenek, útočiště, literární útvar, číslovka // 12.Spojka, pokrm, vojenský 
útvar, zkr. ruthenia, chem. jednomocný radikál etanu, opak dnů, název pís-
mene // 13. Řecké pohoří, bodná zbraň, strom, český zpěvák, vařené vepřové 
maso, římsky 106 // 14. Zkr. internetového protokolu, slovensky když, český 
výrobce hudebních nástrojů, římsky 501, ostrovní stát v Karibském moři, 
angl. zápor, ukazovací zájmeno // 15. TAJENKA // 16. Mužská obdoba Barbie, 
zkr. tankové a automobilní inspekce, římsky 1050, japonský křen, zkr. radia, 
oslavná lyrická báseň, čichový orgán // 17. Německé mužské jméno, latinsky 
před, hrabství v Anglii, kolektivní orgán, povel směrem od cíle pohybu, zkr. 
mezinárodní organizace pro standardizaci // 18. Jméno amerického herce, 
šachová koncovka, pytlácké nástrahy, ukazovací zájmeno, zkr. evropského 
číslování zboží, kyselá pochutina // 19. Soubory místností určené k bydlení, 
ukazovací zájmeno.

Svisle:
// 1. Smočí, koupě // 2. Zkr. Institutu lékařské kosmetiky, druh květiny, vy-
davatelská řada, kostra hlavy // 3. Přední strana mince, vtip, zkr. označující 
prvního československého prezidenta, italské pohoří // 4. Doupata, šel-
ma, stylizované ornamentální zobrazení jednotlivých listů, angl. mravenec 
// 5. Obohacená solí, první žena, zkr. radonu, uhlovodík s osmi atomy uhlíku 
a osmnácti atomy vodíku, osobní zájmeno // 6. Hrabavý pták, obec na Karlo-
varsku, značka českých nákladních vozů, kuriozita // 7. Vzácný ovocný strom 
// domácí zvíře, angl. délková jednotka, kód maďarské letecké společnosti, 
hod // 8. Ten i onen, penězi vyjádřená hodnota zboží, vlna spojená s kůží, 
ovoce // 9. Létající stroj, symbióza, značka difúzní fólie // 10. Strana účtů, 
číslovka, druh jelena, česká potravinářská firma // 11. Italský přístav, český 
oskarový film, potěšení // 12. Semena, tradiční značka slovenské oděvní 
firmy, název světového výrobce chemických produktů // 13. Římsky 2050, 
slavný český tenista, předpoklady, silou křivit // 14. Obřad spojený se vznikem 
manželství, druh komárů, kyselina // 15. Jméno dětské pohádkové postavy, 
vodní živočich, nízké hry v mariáši, měnová jednotka Spojených arabských 
emirátů // 16. Ozbrojená organizace, přadná rostlina, hlavní město Norska, 
SPZ Teplic, římský pozdrav // 17. Jméno kutila ze známého amerického 
sitcomu, značka českých nákladních vozů, asijský stát, virové onemocnění 
// 18. Goniometrická funkce, jméno krále známého z divadelní hry, japonská 
hra, záporná elektroda, zkr. nobelia // 19. Město ve Vanuatské republice, 
řeka v severní Americe, typ vozu Fiat, ruský veletok // 20. Získávání informací 
z tištěných materiálů, angl. ohon, možná, zámek na severním okraji Prahy 
// 21. Název písmene, typ ropy, patřící Evě, jméno hotelu v Senohrabech 
// 22. Třebaže, boxerský úder.

Nápověda: ACIDA, AKANT, ANTE, BAINIT, EE, EMAE, OKTAN, TYWEK, UNIVAR

křížovka
Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu kralova@sbdpraha.cz do 31. ledna 2014 nebo na adresu Jitka Krá-
lová, SBD Praha, K Nádraží 19/3, 190 Praha 9 Satalice. Ze všech správných luštitelů budou vylosováni dva, kteří obdrží 
peněžitou cenu v hodnotě 1.000 Kč. Ta jim bude zaslána převodem na jejich účet, případně složenkou. Jejích jména budou 
zveřejněna v příštím vydání Info-Panelu. 

Minulými výherci se stali paní Věnceslava Väterová z Prahy 9 a pan Josef Majny z Prahy 4. Srdečně gratulujeme.
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UCELENÁ NABÍDKA 
SLUŽEB PRO VAŠE 
BYDLENÍ, REKONSTRUKCI 
A INTERIÉROVÉ PROMĚNY

• Chytrá změna dispozic bytu či domu
• Výměna oken, podlah, dveří
• Kvalitní odhlučnění domácnosti
• Zdravější a příjemné vnitřní klima
• Řešení interiéru a bytových doplňků
• Řemeslné a montážní práce

• Chytré zabezpečení a ovládání domácnosti
• Rychlá a levná rekonstrukce bytového jádra
• Služba architekta a projektanta
• Financování úprav bydlení
•  Úspora energie a snižování 

nákladů na vytápění

ZLEPŠENÍ KVALITY BYDLENÍ:

WWW.BYTOVEPROMENY.CZ

• 3D vizualizace koupelen zdarma
• Bezplatné prodloužení záruky
• Slevové kupóny na výrobky

•  Slevový kupón na řemeslné práce ProfiKutila
• Bezplatné poradenství a návrhy

JEDINEČNÉ VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY CENTRA BYTOVÝCH PROMĚN
V RÁMCI PROBÍHAJÍCÍ AKCE CENTRUM BYTOVÝCH PROMĚN NABÍZÍ PRO SVÉ KLIENTY JEDINEČNÉ VÝHODY, JAKO JSOU:

KUPÓN NA SLEVU 25 % 

NA SLUŽBU PROFIKUTIL

Při nákupu výrobků ze sortimentu dodavatelů 

Centra bytových proměn v hodnotě nad 5.000 Kč.

www.bytovepromeny.cz

www.bytovestudiopraha.cz

Nárok na slevu služeb ProfiKutila vzniká při odběru výrobků ze sortimentu doda-

vatelů Centra bytových proměn v hodnotě min. 5.000 Kč bez DPH. Sleva se vzta-

huje na cenu za výjezd a hodinovou sazbu za práci. Nevztahuje se na zakoupený 

materiál. Aktivace kupónu přes webové stránky www.bytovepromeny.cz.

Tyto i ostatní výhody a zákaznické bonusy si můžete 
aktivovat prostřednictvím formuláře 
na webových stránkách:

Partneři projektu:

SBD Praha /Bytové studio/, ARCH & Interier /Bytový atelier/, Saint-Gobain Construction Products 
CZ a.s. – divize Rigips, PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

ELKO EP, s.r.o., Multi-VAC spol. s r.o., EVEREL s.r.o., VETOS dveře a zárubně s.r.o., SULKO s.r.o., 
CEHA KDC elektro k.s., SEPOS, spol. s r.o., Magniflex, REHAU, s.r.o., PREměření, a. s., ALUMISTR 
SE, ACTIVE by HANÁK, Ateh, spol. s r.o., Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o., Studio 4DECO s.r.o., 
JECH CZ s.r.o., Usby s.r.o., MARIMEX CZ, s.r.o., RSH – realitní společnost, s.r.o., Net Press Media 
– mediální partner, ABF, a.s. – veletrhy a výstavy


