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PRvNí dRužstEvNí dům
dokončen!
Dne 17. června 2013 byla od dodavatele stavby Skanska, a.s. převzata stavba prvního bytového domu 
v rámci družstevní bytové výstavby, na které spolupracují SBD Praha a Finep. Od zahájení stavby v lednu 
2012 tak uběhlo necelých 18 měsíců a první členové družstva a nájemci se mohou začít stěhovat do nového.

Příprava projektu i průběh samotné 
stavby odpovídal představám zakláda-
jících členů družstva. Nabyté zkušenos-
ti ukazují správnost kombinace spolu-
práce zkušeného developera s velkým 
bytovým družstvem. Dokončení stavby 
v termínu i stupeň jejího obsazení ná-
jemníky jsou dobrou vizitkou pro oba 
spoluorganizátory.

Stavba samozřejmě nekončí zcela bez 
vad, ke kterým přibudou po nastěho-
vání a zahájení užívání nového domu 
zcela jistě i další nedostatky, kterým 
se bude třeba v následujícím období 
a po dobu běhu záruční doby věnovat. 

SBD  Praha jako správce domu a Finep 
z titulu své odpovědnosti za realizaci 
stavební části  budou ve spolupráci 
s dodavatelem pečlivě dbát na postup-
né vyřešení všech závad ke spokojenos-
ti nových uživatelů domu.

Bytové Studio SBD Praha zajistilo a  stá-
le ještě zajišťuje celou řadu služeb pro 
členy BD Habr. V první řadě to bylo pro-
jednání klientských změn v průběhu re-
alizace stavby, kdy o změny projevilo 
zájem cca 90 % členů družstva a s kaž-
dým bylo třeba požadovanou změnu 
projednat osobně, a to často i opako-
vaně. Z dalších činností zajišťuje Bytové 

Studio SBD Praha stavební či technické 
úpravy již dokončených bytů, realizaci 
dodávek vybavení bytů a služeb, které 
s úpravou a nastěhováním nového bytu 
souvisejí.

Závěrem nezbývá než popřát Bytovému 
družstvu Habr stejně úspěšný start do 
vlastního života družstva, kde bude tře-
ba věnovat prioritní pozornost správné-
mu nastavení provozu bytového domu 
a jednotlivých služeb s užíváním jedno-
tek spojených. To vše ke spokojenosti 
nových nájemců BD Habr! •

I N z E R c E



I N FO PA N E L
Číslo 21, červenec 2013

Vychází 2× ročně  

Místo vydání: Praha 

Náklad: 13 000 ks s distribucí zdarma 
každému uživateli bytové a nebytové  
jednotky v domě ve správě družstva.

Volná čísla jsou k dispozici v sídle SBD Praha.
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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 budoucnosti

SBD Praha v novém. I tak by se dal označit první půlrok 2013. Určitě se tak dá 
označit příprava nového firemního designu, včetně nové podoby Info-Panelu, 
dokončení nového objektu v rámci družstevní bytové výstavby i spuštění nového 
produktu pro domácnosti v podobě Centra bytových proměn. 

SBD Praha reaguje na trendy dynamicky se vyvíjejícího tržního prostředí – 
i s ohledem na doporučení mnohých z Vás připravujeme hned několik nových 
řešení v oblasti informační infrastruktury. V rámci posilování kvalitní prezentace 
firmy jsme oblékli Info - Panel do nového kabátu a výrazně oživili logo firmy. 
SBD Praha chce tímto krokem pozitivně rozvíjet dlouhodobou tradici stabilního 
a silného partnera v oblasti správy bytových domů a také se přiblížit novým 
potřebám v oblasti facility managementu. 

Dalším připravovaným krokem je spuštění nových webových stránek –  
jejich vzhled, obsahová náplň, ale i rozšířené možnosti v podobě klientské sekce 
jistě potěší každého z jejich budoucích uživatelů. 

V neposlední řadě dozná zásadního zlepšení také informační zázemí firmy. Dojde 
k dlouho avizované implementaci systému digitálního zpracování dokumentace, 
které má sloužit nejen vnitrofiremním účelům, ale zejména potřebám klienta  
(o jednotlivých krocích a praktických přínosech budeme informovat v podzim-
ním čísle Info - Panelu). V další etapě plánujeme vylepšit oblast správy dat tech-
nických a správních služeb a jen doufám, že se nám podaří z větší části naplnit 
naše vlastní nápady pro tuto oblast.

(Pokračování na straně 6)

 

Mgr. Martin Kroh 
předseda představenstva SBD Praha 

ÚvOdNík
// Martin kroh

Stř ížkovská 1/29a
Praha 8 –180 00

Tel . :  286 889 030
www.sbdpraha.cz

E-mail :  sbdpraha@sbdpraha.cz
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PRůkAz ENERgEtIcké 
NáROčNOstI budOvy
versus energetická liga?
Posouzení potřeby energie v bytovém domě s naznačením kroků ke snížení energetické náročnosti 
budovy na straně jedné a srovnání skutečně dosažených výsledků ve spotřebě tepelné energie na straně 
druhé. Takto by se dal ve zkratce shrnout rozdíl mezi Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) 
a Energetickou ligou (EL).

1 //  PENB se zpracovává na období 10 let, avšak s povinností pro 
majitele budovy vypracovat nový PENB v případě realizace 
definovaných změn na objektu

2 //  PENB je vypočítán dle normovaných hodnot (teploty vytá-
pění dané předpisy) = nezohledňuje tedy chování vlastníků 
a uživatelů bytů

3 //  PENB při výpočtech denostupňů počítá s teplotami v dané 
obci

4 //   Pořízení PENB je spojeno s náklady na jeho vypracování cer-
tifikovaným zpracovatelem

5 //  PENB zohledňuje spotřebu elektrické energie v objektu

6 //  PENB dává základní doporučení dalších opatření ke zvýšení 
energetické úspornosti domu

7 //  PENB umožňuje odhadnout dopady doposud nerealizova-
ných opatření

8 //  PENB nezohledňuje stárnutí objektu

9 //  PENB nezohledňuje závady objektu (zatékání, porušení izo-
lace apod.)

1 //  EL každý rok aktualizuje své hodnoty

2 //  EL zohledňuje chování vlastníků a uživatelů.

3 //  EL, která vychází z rozúčtování, je „kontrolována“ peněžen-
kami vlastníků a uživatelů, kdy se přijde na chybu dříve či 
později vždy 

4 //  EL zohledňuje povětrnostní podmínky v daném místě

5 //  EL nezohledňuje spotřebu elektrické energie v objektu

6 //  EL je orientována v této fázi výhradně na srovnání nákladů 
na teplo

7 //  EL zohledňuje stárnutí objektu

8 //  EL zohledňuje závady objektu (zatékání, porušení izolace 
apod.)

sROvNáNí hLAvNích PARAmEtRů PENb A EL

/ /  kO m E R č N í  P R E z E N tA c E

Průkaz energetické náročnosti budovy 
slouží pro jednoduché a jasné zhodno-
cení budovy z hlediska její energetické 
náročnosti. Jde o jednoduché srovná-
ní budov z hlediska nároků na energie 
a tedy i nákladů potřebných pro pro-
voz. 

To vše samozřejmě za modelového 
předpokladu, že by všichni uživatelé 
bytů vytápěli své byty na normované 
hodnoty (stanovené legislativou), do-
držovali ve svých bytech předepsanou 
vlhkost vzduchu (taktéž stanovenou 
legislativou) a větrali  předepsaným 
způsobem. 

PENB s louží  s távaj íc ím maj i te lům 
a  uživatelům objektu, případně dal-
ším osobám, jako jeden z nástrojů pro 

stanovení výše kupní ceny nebo náj-
mu. Ke  zpracování PENB slouží řada 
norem, které se v řadě případů překrý-
vají, bohužel ne vždy souladně. Teprve 
delší praxe ukáže, zda i v této oblasti 
nebude platit: „kolik energetických au-
ditorů, tolik postupů“.

Ke sjednocení postupů by měl přispět 
také institut TNI (technická normali-
zační informace), který by měl postup 
při stanovení hodnoty sjednocovat. TNI 
není právně závazná. Význam sjedno-
cení pravidel je určitě významný, např. 
s   ohledem na skutečnost ,  že PENB 
může ovlivňovat cenu nemovitosti při 
prodeji a při pronájmu. To může vysta-
vit auditora tlaku ze strany zadavatele 
auditu, majitele či spolumajitelů ne-
movitostí, k volbě postupu, který je pro 

majitele nemovitosti nejvýhodnější. 

Podívejme se nyní na Energetickou 
ligu. V té se nevyskytuje žádný odhad, 
jediný koeficient, prostě žádná teorie. 
Vše probíhá na základě výsledků měře-
ní, tedy na základě zjištěných hodnot 
z fakturačních měřidel, které vstupují 
do rozúčtování nákladů. Tento přístup 
zohledňuje reálné chování lidí v objek-
tu. Třeba i to jak děti zavírají venkovní 
dveře, jak větrají kuřáci a jak topí ne-
mocná paní, která musí mít ve všech 
místnostech radiátory naplno, apod.

Energetická liga nám umožní zjistit 
účinek provedených úsporných opat-
ření ve srovnání s ostatními bytovými 
domy, případně s budovami ve srovna-
telné lokalitě.

4  //  inFo Panel 21/2013



I N z E R c E

Elektřina a zemní plyn, jsou možnosti uspořit?

Infolinka: 844 44 55 66 www.bicorn.cz

Ceny za energie, ať se jedná o elektřinu nebo 
zemní plyn, hrají podstatnou roli v nákladech 
každé domácnosti. Uspořit na těchto položkách 
lze několika způsoby, zejména však: 

• zásahem do spotřebičové vybavenosti
 domácnosti vhodnou volbou spotřebičů
 a vhodnou volbou osvětlení 

• důsledným vypínáním spotřebičů
 v době jejich aktivního nevyužívání

• přechodem na výhodnější tarify,
 vhodnou úpravou spotřebičové struktury

Výše uvedené položky znamenají buď další 
zásah do peněženky každé domácnosti, nebo 
omezení komfortu bydlení.

Je zde ale další možnost úspory za energie, 
která neznamená dodatečný fi nanční náklad, ale 
naopak s sebou nese okamžitý fi nanční bonus. 
Jedná se o výběr levnějšího dodavatele ele-
ktrické energie. Ročně tuto možnost využije 
více jak 400.000 domácností a fi rem. 

SBD Praha a další členové Družstevního marketi-
ngového sdružení této možnosti již využili před 
5 lety pro dodávky energií do správních budov
a společných prostor SVJ a SBD, které mají na 
starosti, přechodem k dodavateli BICORN s.r.o. 

Za tuto dobu společnost BICORN s.r.o. výrazně 
snížila jednotkové ceny za elektrickou energii
a zemní plyn a provedla optimalizaci odběrných 
míst. Veškeré úpravy vedoucí k úsporám realizo-

vala na své náklady u distributorů. Nyní v oblasti 
Prahy společnost BICORN dodává do více jak 
5.000 odběrných míst a tento počet neustále 
roste.

V současnosti společnost BICORN nabízí 10% 
snížení nákladů oproti regionálnímu dodavateli 
s dodržením této garance do konce roku 2016. 

V případě zájmu o toto snížení nákladů kontak-
tujte linku 844 44 55 66 nebo technické pra-
covníky SBD Praha. 

    Jako bonus je možné využít níže uvedený
    KUPON NA SLEVU na energie. 
    ➥

inz SBD 210x99.indd   1 13.6.2013   17:11:22

Pokud bychom převedli tuto záležitost 
do oblasti automobilového sportu, tak 
je to podobné, jako kdyby ve F1 papí-
rově stanovili nejlepší vůz a podle toho 
vyhlásili vítěze. V praxi však může vy-
hrát úplně jiný vůz, protože jsou dů-
ležité také chování a vlastnosti jezdce 
a povětrnostní podmínky závodu. Na 
druhou stranu je dobře si pravidelně 
porovnat, jak dokáže jezdec v závodě 
využít předpokladů svého vozu, celého 
týmu a v jakém směru se dá závodní 
vůz zlepšit. Ale dosti sportovních pří-
měrů. 

Tento článek budiž nechápán jako za-
tracování jednoho či druhého instru-
mentu. Oba mají svůj význam. Účelným 
využitím obou nástrojů (PENB a EL) je 
možno dosáhnout dobrého posouzení 
objektu (i v porovnání se srovnatelný-
mi domy), vyhodnotit skutečné užívání 
domu jeho obyvateli a v konečném dů-
sledku být zdrojem inspirace pro další 
snížení energetické náročnosti domu. 

Ambicí Energetické ligy je být snadno 
přístupným porovnáním skutečně do-
sažených spotřeb tepla rozmanitých 
bytových domů v nejrůznějších částech 

republiky v daném roce a postupně 
i  historickou knihovnou dosažených 
výsledků jednotlivými objekty s pro-
mítnutím vlivu energeticky úsporných 
opatření na kvalitu bydlení i do peně-
ženky uživatelů bytového domu.

Přihlásit se do Energetické ligy může kaž-
dý objekt na www.energetickaliga.cz 
nebo může o přihlášení požádat svého 
správce domu. Za rok 2011 se Energetické 
ligy zúčastnilo 300 domů. V letošním roce 
je avizován vyšší zájem ze strany bytových 
domů, a to i z dalších českých a moravský 
měst. O podporu Energetické ligy se při-
hlásily státní instituce a odborná sdruže-
ní, zájem vzbudila na nedávném seminá-
ři o energetických úsporách v Rakousku. 
Věřím, že společně učiníme Energetickou 
ligu výrazným nositelem porovnání sku-
tečných spotřeb tepla bytovými domy, 
inspirativním a cenným zdrojem informací 
pro uživatele, vlastníky či nájemce bytů, 
pro majitele domů, bytová družstva nebo 
společenství vlastníků. •

Dušan Balaja
I.RTN

KontaKty

Více na www.energetickaliga.cz 



Infolinka: 844 44 55 66 www.bicorn.cz

Slevový kupon

na 1 500 Kč 
v případě odběru
elektrické energie

a 500 Kč
až 2 000 Kč 
u zemního plynu.

Výše slevy dle spotřeby: 

 Roční spotřeba
 na odběrném místě Sleva
 (MWh/rok) 

 Elektřina 1 500 Kč
 
 Plyn 0 - 2 MWh 500 Kč

 Plyn 2 - 10 MWh 1 000 Kč
 
 Plyn nad 10 MWh  2 000 Kč

Platnost kuponu do: 31/07/2013
Podmínkou získání slevy je podpis smlouvy na dodávky elektrické 
energie a /nebo zemního plynu s garancí do konce roku 2016. 

Slevy se v případě uzavření smluv o sdružených službách 
dodávky elektrické energie a zemního plynu sčítají.
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(Pokračování úvodníku ze strany 3) 

V červnu byl předán do užívání členů By-
tového družstva Habr první dům v rámci 
obnovené družstevní bytové výstavby ve 
„spolurežií“ SBD Praha. Obsazení bytů 
téměř 95 % ke dni převzetí stavby od ge-
nerálního dodavatele (ke dni uzávěrky 
tohoto čísla zbývaly poslední čtyři ne-
obsazené byty) lze bez nadsázky označit 
za skvělý výsledek. O zájmu, který zvedla 
družstevní bytová výstavba, pak svědčí 
i skutečnost, že další dva projekty (Byto-
vé družstvo Park IV na Proseku a Bytové 
družstvo Britská Čtvrť) jsou z větší části již 
obsazeny. Lze si jen přát, aby vyšel i start 
samotného provozu BD Habr a členové 
družstva byli s bydlením i službami s ním 
spojenými spokojení. O  to se usilovně 
snaží SBD Praha v již zavedené spolu-
práci se společností Finep, ale i   s   řa-
dou dalších osvědčených dodavatelů.  
(více o BD Habr připravujeme pro podzim-
ní InfoPanel)

V rámci nabídky pro domácnosti, vlastní-
ky i nájemníky bytových jednotek připra-
vilo SBD Praha projekt Centrum bytových 
proměn. Hlavním cílem je nabídnout 
všem zájemcům služby referenčně pro-
věřených partnerů s garancí úrovně jejich 
služeb. Zákazník se tak lehce seznámí se 
širokou nabídkou služeb a výrobků pro 
stavebně-technické úpravy bytů s pokry-
tím od drobných řemeslných úprav až po 
komplexní zlepšení úrovně bydlení včet-
ně služeb bytového architekta či nabídky 
financování zvolených oprav. SBD Praha 
se snaží v tomto projektu ukázat, že umí 

nabídnout výběr kvalitních a ověřených 
řešení s cenovou dostupností pro každé-
ho uživatele. Protože je Centru bytových 
proměn věnován větší článek uvnitř toho-
to listu, sluší se zde jen podotknout, že je 
dobrým oceněním snahy družstva narůs-
tající počet zákazníků, kteří nových slu-
žeb využili. Hlavním tahákem je Profikutil, 
kterého si můžete sjednávat na zajištění 
drobnějších oprav a úprav v bytech (tj. od 
elektrikářských, truhlářských, malířských 
či instalatérských prací až po stěhování). 
Realizujeme i větší řešení – rozsáhlejší 
stavební úpravy v bytech nebo např. in-
stalace kuchyňských linek. 

Výsledek hospodaření SBD Praha za 
uplynulý rok (přes 2 mil. Kč po zdanění) 
předčil plánovaná očekávání. Pozitivně 
se projevila opatření ke zvýšení efektivi-
ty hospodaření, především v části úspor 
nákladů. Stále platí, že na celém majetku 
SBD Praha neváznou žádná práva třetích 
osob, vyjma zástavních práv z nesplacené 
části investičních úvěrů na pořízení byto-
vých domů pro členy družstva. 

SBD Praha v letošním roce konečně 
změnilo způsob výběru příspěvků člena 
družstva, a to mimo účetnictví jednotli-
vých subjektů ve správě družstva. Změna 
ukázala, že někteří členové družstva své 
členství v SBD Praha vůbec neregistrovali, 
případně jej již nepovažovali za účelné. 
V takových případech došlo k ukončení 
členství v SBD Praha – ať již výpovědí 
členství v družstvu ze strany člena druž-
stva či vyloučením člena družstva. 

Jsem rád, že v naprosto převažující vět-
šině se členové družstva ke svému člen-
ství přihlásili (ke dni vydání listu zhruba 
5.800 členů se zaplacenými členskými 
příspěvky) a budu si jen přát, abychom 
všichni společně usilovali o co nejlepší 
výsledky družstva, zejména v jeho hlavní 
činnosti – ve správě bytových domů. 

V oblasti rozúčtování nákladů na média 
a  energie a vyúčtování záloh za loňský 
rok s potěšením kvituji, že došlo k cel-
kovému zlepšení kvality i termínů zpra-
cování. avšak současně jsem si vědom 
i pochybení na straně družstva při ko-
munikaci s klienty či nastavení procesů 
zpracování, které v některých případech 
zapříčinily pozdější předání dat. Manage-
ment družstva je připraven pro příští rok 
zkvalitnit přípravu a proces vyúčtování 
záloh tak, aby k žádným neodůvodněným 
prodlevám již nemohlo docházet. Věřím, 
že návrhy dílčích kroků přijmou za své i ti 
klienti, kteří by je měli na své straně pro-
mítnout do nastavení spolupráce svých 
domů s rozúčtovateli či sousedními sub-
jekty připojenými na společný výměník.

Věřím, že nabídka služeb SBD Praha má 
pro všechny, kteří se je rozhodli využívat, 
rostoucí efekt a atraktivitu. Stejně tak vě-
řím, že důsledným pokračováním všech 
progresivních trendů pomůže i dalšímu 
rozvoji firmy, což se samozřejmě bude 
projevovat naplňováním našeho základ-
ního cíle – rozšiřujícím se portfoliem spo-
kojených zákazníků. •

I N z E R c E
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„Bytové spoluvlastnictví“  je  v  no -
vém občanském zákoníku upraveno  
v § 1158–1222. Tato nová právní úprava 
se podle většinového právního názoru 
použije i na stávající společenství vlastní-
ků jednotek (nově již pouze „společenství 
vlastníků“) a na práva a povinnosti nyněj-
ších vlastníků.

SBD Praha plánuje v nejbližších měsících 
informovat své klienty o doporučeních, 
která z nové právní úpravy vyplývají. Pro 
účely tohoto článku byly vybrány pouze 
některé části nového občanského zákoní-
ku (pro jejich přesné znění se vždy uvádí 
v závorce příslušné ustanovení zákona).

Pojmem „jednotka“ se bude rozumět ne-
jen byt (zjednodušeně řečeno), ale nově 
bude tento pojem obsahovat byt i podíl 
na společných částech domu (§ 1159).

Vlastník jednotky bude nově výslovně po-
vinen udržovat svůj byt „jak to vyžaduje 
nezávadný stav a dobrý vzhled domu“ 
(§ 1175).

Nový vlastník jednotky bude ze zákona 
povinen oznámit společenství počet osob, 
které budou mít v jeho bytě domácnost 
a změny v tomto počtu, pokud v něm 
příslušné osoby budou bydlet v souhrnu 
nejméně tři měsíce v jednom kalendářním 
roce. Tato povinnost bude platit i  v přípa-
dě, že vlastník byt např. pronajme – v  ta-
kovém případě bude muset oznámit 
i  jméno a adresu tohoto nájemce (§ 1177). 
Požádá – li o to vlastník jednotky, sdělí mu 
společenství jméno a adresu kteréhokoliv 
vlastníka jednotky nebo nájemce v domě 
(§ 1178). 

Nový občanský zákoník mění hlasovací 
většiny. Tak u změny prohlášení vlastníka 

bude sice vyžadována dohoda všech vlast-
níků, kteří jsou takovou změnou dotčeni, 
ale následně postačí již jen nadpoloviční 
většina hlasů vlastníků (§ 1169). Způsobi-
lost shromáždění se usnášet bude nadále 
podmíněna účastí nadpoloviční většiny 
všech hlasů, pro přijetí rozhodnutí však 
bude obecně postačovat pouze nadpo-
loviční většina přítomných hlasů (§ 1206). 
Výjimku bude tvořit nově výslovně uprave-
né „hlasování mimo zasedání“ (hlasování 
per rollam), kdy rozhodnutí bude muset 
být přijato nadpoloviční většinou všech 
hlasů (§ 1214).

Statutárním orgánem společenství 
vlastníků zůstává výbor, vedle něj ale 
dosavadní pojem „pověřený vlastník“ 
mizí a zavádí se „předseda společenství 
vlastníků“ (§ 1205). Členství ve statutár-
ním orgánu není podmíněno vlastnictvím 
jednotky. •

NOvý ObčANský zákONík
a sPolečenství vlastníků jednotek
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nabývá účinnosti 1. ledna 2014. Tento nový občanský zákoník 
o celkem 3 081 paragrafech ruší nejen občanský zákoník stávající, ale (mimo dalších 234 právních 
předpisů) i dosavadní zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, obchodní zákoník, zákon o rodině 
a především zákon o vlastnictví bytů. 

SBD Praha nabízí  k dlouhodobému 
či krátkodobému pronájmu několik 
volných 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 11,88m2) v 1. nebo 2. podlaží objek-
tu. Nonstop ostraha. Nájemné 1 100 Kč 
měsíčně včetně DPH pro fyzické osoby 

a 1 450 Kč včetně DPH pro právnické 
osoby.

Vyřizuje: Věra Melíšková, kancelář druž-
stva č. 212, Tel.: 227 229 207. •

NAbídkA PRONájmu gARáží
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O našem příchodu ví pan Svoboda již 
několik okamžiků dopředu. V kanceláři 
společenství vidí na obrazovce pohyb 
před domy díky kamerám instalovaným 
na plášti budovy. Celý kamerový systém 
pochází od společnosti Siemens, jejíž 
technologie později objevíme i na dal-
ších místech v domě. Rozmístění kamer 
má svá přísná pravidla a je nutné splnit 
kritéria na ochranu soukromí. Kamerový 
systém musí být registrovaný na Úřadu 
pro ochranu osobních údajů a provozo-
vatel musí splňovat zákonem stanovené 
podmínky provozu. „Kamery se nám 
za dobu svého provozu již mnohokrát 
osvědčily. Jsme jedni z mála na  tom-
to sídlišti, kteří kamerový systém mají. 
Kamery odradily nejen bezdomovce 
a  sprejery malující po fasádách domu, 
ale hlídají i jednotlivé vchody a garáže 
a   přinesly pocit jistoty. Podle ohlasů 
našich spolubydlících víme, že jsou rádi, 
že je máme.“ Přitom náklady na  jejich 
instalaci včetně pořízení záznamového 
zařízení přišly jednu bytovou jednotku 
na částku kolem pěti tisíc korun. Za pocit 
bezpečí jistě přijatelná cena. (Pozn. red.: 

Záznam kamer je archivován tři dny, pak 
je mazán.)

Kamery však nejsou jediným prvkem, 
který zvyšuje celkovou bezpečnost jed-
notlivých domů. Všech devět vstupních 
vchodů není osazeno klasickým zámkem 
s klíči, ale čipovým systémem. I tento 
systém pochází od společnosti Siemens. 
Jedná se o systém otevírání vchodových 
dveří, který je z venku otevíraný přilože-
ním čipu k antivandal čtečce, zevnitř se 
pak otevírá klasicky klikou. „Můžu jed-
noznačně potvrdit, že instalace tohoto 
zařízení přináší spoustu výhod, které si 
uvědomíte až v okamžiku, kdy přejdete 
od klasických, byť bezpečnostních, zám-
ků k čipům. Jsou komfortnější, přinášejí 
vysoký pocit bezpečí a oproti zámkům 
na klíč i úsporu finanční.“ Každý byt má 
evidovaný počet čipů s číslem vygraví-
rovaným zevnitř přívěsku, takže toto 
číslo nelze poškodit. Při ztrátě nahlásíte 
výboru číslo ztraceného čipu a pak není 
problém jej v krátké době zablokovat 
a nahradit novým. Cena jednoho čipu 
se pohybuje od padesáti do osmdesáti 
korun. Pan Svoboda to doplňuje praktic-
kými zkušenostmi „V celém našem SVJ 
dojde ke ztrátě čtyř až pěti čipů měsíčně. 
Za rok jde tedy zhruba o šedesát nových 
čipů. Při ztrátě klíče nemůžete zaručit, že 
ho někdo nezneužije. Vyměníte snad při 
každé nahlášené ztrátě klíče od vchodo-
vých dveří i zámek a s ním necháte udě-
lat i příslušné množství nových klíčů pro 
všechny byty a jejich členy domácnosti? 
Určitě ne! Při ceně za klíč i zámek by to 
stálo „majlant“. Velkou výhodu nabízí či-
pový systém i při pronajímání bytů, kdy 
se podnájemníci mění a ne vždy jsou po-
ctiví a klíče od domu vrátí. „U nás nahlásí 
majitel bytu odchod podnájemníků a my 
čipy, která nemá majitel pod kontrolou, 
zablokujeme. V  tu chvíli je z čipu bez-
cenný přívěšek. Pro nové nájemce pak 

vystavíme čipy nové. Je to zkrátka sys-
tém, který zcela předčí ty klasické klíčové 
systémy.“ 

A ještě jednu výhodu skýtá tento sys-
tém - dokud instalační firma nebo výbor 
v bytovém domě neprovede autorizaci 
čipu v příslušném programu, tak se jed-
ná o bezcenný přívěšek. Dveře lze otevřít 
pouze autorizovaným čipem přiděleným 
konkrétní osobě.

„Při výběru čipového systému pro náš 
dům nám, byly nabízeny různé systémy 
od autonomních až po systém s centrál-
ní distribucí právě od Siemense. Dnes 
po pěti letech provozu mohu říci, že jsme 
si vybrali správně, neboť za celou dobu 
nebyl žádný problém a čipový systém 
Siemens mohu vřele doporučit i  ostat-
ním kolegům, kteří se starají o bytové 
domy a chtějí mít bezpečné bydlení.“

Je ještě něco, co by pan Svoboda, do-
poručil svým následovníkům?„Možná to 
bude znít jako drobnost, ale ve skuteč-
nosti nám to pomohlo vyřešit spoustu 
nepříjemných prací. O čem mluvím? Při 
rekonstrukci a  zateplení rozvodů vody 
jsme instalovali pod strop v suterénu 
závěsné žlaby ( jakési kolektory). Kabely, 
které jsme postupně potřebovali natáh-
nout kvůli novým technologiím, jsme tak 
instalovali bez jakéhokoli následného 
bourání. A snad ještě jednu radu. Když 
přistupujete k modernizaci svých domů, 
přemýšlejte o všem, co byste kdy chtěli 
v domě vylepšit. I když nebudete dělat 
vše najednou, můžete byt na to dopředu 
připraveni“!

Za rozhovor o SVJ Františkova děkujeme 
místopředsedovi Janu Svobodovi. Jejich 
zkušenosti ať jsou dobrým pomocníkem 
při vašem rozhodování. •

bLAhOdáRNý POcIt bEzPEčí
v Panelových doMech
možná je to tím, že se na nás ze všech stran hrnou samé negativní zprávy o vloupáních a dalších trestných 
činech. Nebo si prostě lidé stále více uvědomují, jak důležité je chránit svůj majetek. Ať tak či tak, 
zabezpečení domů a bytů je stále důležitějším tématem. 
Nejen ty, kteří bydlí v bytových domech nebo se dokonce na jejich správě podílejí, bude zajímat, jak si 
poradit s vandalismem a nekontrolovaným pohybem cizích osob v domech. Velmi rádi jsme proto přijali 
pozvání pana jana Svobody, místopředsedy Společenství pro dům Františkova č.p. 903-911, abychom si 
popovídali o řešení, které jim již pět let úspěšně chrání domovy a přináší klidné bydlení.

/ /  kO m E R č N í  P R E z E N tA c E
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stíNící 
tEchNIkA
Ve světě stínící techniky se objevují 
neustále nové věci. Nejsou to už jen 
vnitřní a venkovní žaluzie a rolety. 
Pokud jde o ochranu proti slůnci 
v interiéru, rádi bychom představili 
produkt plisse a twinrollo.

Plisse tvoří nařasená látka s funkcí roz-
tahování a stahovaní látky jako u har-
moniky, lze zastínit šikmá i jinak aty-
pická okna. twinrollo je spojení kvalitní 
látkové rolety a žaluzie, které umožňuje 
využívat výhody obou těchto stínících 
prvků najednou v jednom dokonalém 
celku. Střídající se spojené neprůhled-
né a průhledné tkané pásy, umožňují 
snadné úpravy stínění.

Spolupráce se zákazníkem začíná bez-
platnou osobní konzultací a zaměřením 
od našich specialistů. Pokračuje návr-
hem řešení,  realizací,  doporučením 
údržby, záručním a pozáručním ser-
visem. Služby vždy upravujeme podle 
individuálních potřeb a přání našich 
zákazníků. •

KON TAK T Y
Studio 4DECO s.r.o.
tel.: 725 920 097 
E-mail: praha@4deco.cz  
www.4deco.cz

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

www.belstav.cz
zelená linka: 800 223 225
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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
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V bývalé ubytovně v Praze 8 můžete už dnes potkat dělníky. začala totiž rekonstrukce objektu, který 
poslední desetiletí chátral. z domu nedaleko metra kobylisy hned u zastávky tramvaje vzniká ojedinělý 
projekt – centrum pro seniory se službami a nájemním bydlením – Rezidence RoSa. 

Zvyšující se počet seniorů v Praze i celé 
České republice stále častěji  otvírá 
otázku jejich pohodlného bydlení. Spo-
lečnost atkins a Langford Development 
s.r.o. proto sáhla po modelu ověřeném 
ve Francii, kde podobný nárůst počtu 
seniorů řeší už několik let. Rekonstrukcí 
stávající budovy, v místě obklopeném 
zelení a dobře dostupnou občanskou 
vybaveností tak vyroste seniorské cen-
trum RoSa, které nabídne nájemní byty 
pro dříve narozené vybavené nejnověj-
šími technologiemi a zároveň otevře 
celý dům pro obyvatele z okolí. „Naším 
cílem není jen někam nastěhovat senio-

ry, ale chceme, aby v bytech byli oprav-
du doma se svými věcmi a denním pro-
gramem, jak jim bude vyhovovat. Navíc 
mohou využívat řadu pečovatelských 
a lékařských služeb, které objekt také 
nabídne, dále naším klientům chceme 
nabídnout komfort, na který jsou zvyk-
lí senioři ze zahraničí,“ říká za  tvůrce 
projektu anna Ježková, ze společnosti 
atkins a Langford Development s.r.o. 
Inspirace v zemích západní Evropy 
ukazuje, že dům nebude uzavřený pro 
jeho obyvatele ani pro okolí. „Chceme 
společně vybudovat bezpečný domov 
pro seniory, ale zároveň místo setká-

vání všech generací. Počítáme v domě 
s  lékařem, rehabilitacemi, ale také ma-
lým obchodem, restaurací či dětským 
koutkem. V objektu vznikne přednáško-
vý sál, kde se bude konat řada kurzů či 
kulturní program pro starší i maminky 
s dětmi,“ upřesňuje Martin Kroh, před-
seda SBD Praha, které spolupracuje 
na projektu.

Každý obyvatel bude mít v domě svoji 
vlastní nájemní jednotku o velikos-
ti 1+kk či 2+kk s lodžií či zahrádkou. 
V  rámci rezidence mohou senioři vyu-
žít základní služby a navíc bude možné 

Vizualizace domu

cENtRum PRO sENIORy
nabídne už za rok bydlení 
záJeMcůM z Prahy i okolí
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cENtRum PRO sENIORy
nabídne už za rok bydlení 
záJeMcůM z Prahy i okolí

rozšířit nabídku podle individuálního 
zájmu. Partnerem tohoto projektu je 
SBD Praha a Český červený kříž. „Otáz-
ku kvalitnějšího života seniorů je potře-
ba řešit rychle. tento způsob je velmi 
přátelský právě k dříve narozeným i je-
jich rodinám. Senior nebude mít pocit, 
že je v nějakém ústavu, naopak bude 
mít svou vlastní jednotku a přitom o něj 
bude postaráno a nebude sám. tento 
způsob péče se osvědčuje v zahrani-
čí,  “ komentuje projekt Josef Konečný, 
ředitel Úřadu Českého červeného kříže. 

Rezidence RoSa se může chlubit také 
plnou vybaveností moderními techno-
logiemi. Chybět nebude wifi tak, aby 
fungoval internet po  celém objektu. 
Provoz domu počítá také s dálkovým 
odečtem vody-elektřiny a svými vlast-
nostmi se řadí do energeticky nenároč-
né skupiny B. Ve spolupráci s obecně 
prospěšnou společnost í  Bezpečný 
život připravují provozovatelé domu 
pro budoucí obyvatele také možnost 

využívání elektronického dohledového 
asistenta. Zařízení, které komunikuje 
s  využitím technologie gSM s názvem 
EDa, vypadá jako náramek a je určené 
k pomoci při krizové či obtížné situaci. 
Díky gPS zajišťuje Eda pokrytí v lokali-
tách, ve kterých se bude jeho uživatel 
pohybovat.

K vůbec prvnímu projektu tohoto typu 
v   České republice se připojila také 
obecně prospěšná společnost, která 
vznikla pod záštitou Nadace taťány Ku-
chařové - Krása pomoci. V RoSe bude 
provozovat Integrované centrum soci-
álních služeb s pečovatelskými a odleh-
čovacími službami. „Vnímáme seniory 
jako plnohodnotné spoluobčany pro-
spěšné naší společnosti a usilujeme 
o   jejich důstojné postavení. to zna-
mená zajištění práva volby a spoluroz-
hodování o způsobu bydlení a rozsa-
hu poskytování péče a pomoci i práva 
na seberealizaci. Jsem přesvědčena, že 
ve spolupráci s projektem RoSa všech-

ny tyto principy budeme moci respek-
tovat a dodržovat, a tak vytvořit tolik 
potřebný a kvalitní projekt pro seniory,“ 
říká taťana Kudějová, ředitelka Nadace 
Krása Pomoci. 

Rezidence RoSa uvítá své budoucí 
obyvatele z celé Prahy i jejího okolí 
už v polovině příštího roku. Bydlení 
v tomto ojedinělém projektu je urče-
né pro soběstačné nájemníky, kteří si 
chtějí podzim života užít a při tom se 
cítit bezpečně a pohodlně. Nechtějí ale 
kupovat drahé byty a vynakládat za ně 
milionové částky. •

KONTAKTY

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

/ /  kO m E R č N í  P R E z E N tA c E

Koupelny všech jednotek jsou vybaveny 
bezpečnostními prvky - madla u WC, 
sedátko ve sprše apod.
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RádIOvé 
OdEčty 
by měLy být 
dOPLNěNy 
NAbídkOu 
sLužEb

Lidé jsou rozdílní a stejně individuální 
je i jejich spotřeba energie a vody. Ta 
se navíc může měnit i v průběhu roku. 
Přitom každý chce zaplatit jen tolik, 
kolik skutečně spotřebuje – to se týká 
soukromých domácností i nebytových 
prostor. 

Právě k tomu slouží systémová řešení 
společnosti ista Česká republika, kte-
rá umožňují vzniklé náklady individu-
álně evidovat a spravedlivě rozdělit . 
Na know-how této firmy staví majitelé 
bytů, celých obytných objektů, správci 
budov i jednotliví uživatelé bytů. 

Plaťte jen za skutečnou spotřebu
Nikomu se nechce mít výdaje navíc. To 
platí i v oblasti odběrů tepla a vody. 

Řešením je pořídit si speciální zařízení, 
které vše spolehlivě vyřeší za vás. 

Co přesně společnost ista v této oblas-
ti nabízí? Vybavení vhodnými indikač-
ními a evidenčními přístroji, které lze 
přizpůsobit přesně vašim konkrétním 
osobním požadavkům. Volit můžete 
mezi různými konfiguracemi přístrojů. 
Jaký přístroj přesně potřebujete právě 
vy, závisí na  vybavenosti vašeho ob-
jektu z hlediska zásobování a na jeho 
skutečném využívání. 

Kompletní servis zákazníkovi 
na míru
Kromě toho se nemusíte dále o nic sta-
rat – tedy kromě rozhodnutí, že tuto 
službu chcete. Firma provede všechny 

potřebné kroky od úvodního plánování 
přes instalaci zařízení až po dokumen-
taci registračních přístrojů. Takto si mů-
žete nechat monitorovat teplou vodu, 
studenou vodu a teplo.

Společnost ista navíc kromě speciální 
měřicí techniky poskytuje profesionál-
ní služby v rozúčtování těchto nákladů. 
Pro řešení vašich požadavků vám firma 
nabízí mnoho druhů přístrojových kom-
ponent a služeb. Ty lze specificky sesta-
vit od výběru vhodných přístrojů přes 
odečty až k samotnému procesu rozú-
čtování. Důraz je kladen na individuál-
nost požadavků každého zákazníka. 

Celý řetězec procesů je přehledně roz-
dělen – od přípravy měřicích přístrojů 

Líbilo by se vám, kdyby měření vámi nebo vaší rodinou spotřebované vody či odebraného tepla bylo 
bezproblémové, bezchybné a velmi jednoduché bez nutnosti návštěv odečítačů spotřeby, kdy si nikdy 
nemůžete být jisti, zda naměřené údaje do výkazů zaznamenají správně? Pak přemýšlejte o zřízení služby 
dálkových odečtů, a to od firmy, která navíc nabízí i další související služby. 

/ /  kO m E R č N í  P R E z E N tA c E
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až po vystavení rozúčtování – do růz-
ných modulů. Každý modul sestává 
z přístrojové a servisní komponenty, 
které lze mezi sebou individuálně kom-
binovat. Z čeho se bude skládat váš 
osobní modul, bude záviset jen na va-
šich specifických potřebách. 

Jak proces rozúčtování probíhá
Nejprve ze strany dodavatele probíhá ana-
lýza struktury zásobování a uživatelských 
jednotek vašeho objektu. Tento rozbor 
ukáže, jaká metoda rozúčtování je pro vás 
nejvhodnější a jaké zařízení k tomu bude-
te potřebovat. Aktuální informace jsou 
totiž základem přesných rozúčtování vaší 
spotřeby vody a tepla. Poté je se zákazní-
kem domluveno optimální technické vy-
bavení a požadovaný rozsah služeb. Dále 
se zjišťují podklady o nákladech a uživate-
lích, ze kterých pak lze sestavit pravidelná 
rozúčtování. Následně jsou zákazníkovi 
předány výsledky. Ten si sám volí typ da-
tového nosiče a způsob předání. 

Něco navíc: Společnost ista nabízí zá-
kazníkům zcela speciální službu: všechny 
měřicí a rozdělovací přístroje potřebné 
pro odečet a rozúčtování si lze od firmy 
pronajmout. Ta se navíc zavazuje, že je 
zákazníkovi ponechá po celé smluvní ob-
dobí a postará se také o jejich funkčnost. 
Eventuální závady odstraní zcela zdarma. 

Před rozúčtováním
Protože energie stojí peníze, a danou 
spotřebu tedy musí někdo konkrétní za-
platit, je nanejvýš důležité, aby všechny 
údaje o spotřebě a uživatelích stopro-
centně odpovídaly skutečnosti. 

Proto před každým rozúčtováním ob-
drží zákazník přehledné podklady. Tam 
nejprve zaktualizuje údaje o nákladech 
a uživatelích a firma následně propočte 
celkové náklady, které je třeba rozdělit. 
Skutečné rozdělení spotřebních nákladů 
potom závisí na mnoha faktorech. Roz-
lišují se podle skupin uživatelů a měři-
cích klíčů. Samozřejmě jsou zohledněny 
zaplacené zálohy a rozdělení nákladů 
na uživatele při jejich stěhování. Na závěr 
obdržíte celkové vyúčtování a individuál-
ní rozúčtování na uživatele – to je trans-
parentní, přehledné a v plném souladu 
s platnou legislativou. 

Rozúčtování je poskytováno pro  
všechny náklady na:

• teplo,
• teplou vodu,
• studenou vodu,
• odvoz domovního odpadu,
• elektřinu společných prostor,
• úklid,
• společnou anténu,
• jiné služby a energie, které je třeba 

rozúčtovat. 

BUĎTE EKO…
A proč zvolit rozúčtování spotřeby tep-
la a vody? Pozitivních důvodů je hned 
několik: Z ekonomického hlediska ušet-
říte až 20 % nákladů na energii. Dalším 
důležitým bodem je,  že se chováte 
ekologicky – uspořená energie zna-
mená šetrnost k životnímu prostředí. 
V neposlední řadě napomáhá rozúčto-
vání založené na indikované spotřebě 
právní jistotě a sociálnímu smíru.

PORTÁLOVÉ SLUŽBY
Veškeré rozúčtování můžete mít díky 
portálovým službám vždy a všude pod 
kontrolou. Portálové služby umožňu-
jí vygenerování různých typů odečtů 
za  požadovaná období,  monitoring 
spotřeby teplé a studené vody a tep-
la, rychlý přístup k datům naměřeným 
v  předchozích měsících či letech a dal-
ší důležité údaje – to vše budete mít 
shromážděno a uloženo na  jednom 
místě s okamžitým přístupem odkud-
koli bez ohledu na  denní dobu nebo 
svátky. Nabídka portálových služeb 
společnosti ista Česká republika s.r.o. 
zahrnuje nejenom možnosti přístupu 
pro správce (více objektů), také mož-
nosti přístupu majitelů domů ( jeden 
objekt) dokonce však i možnost přístu-
pu a kontrolu údajů spotřeby jednot-
livým uživatelům bytů (údaje spotřeby 
v  konkrétních bytech). •

KontaKty
Více informací na www.ista.cz.
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Pro dosažení výše uvedeného cíle je 
nutný roční pokles uživatelské spotřeby 
energií o 1,5 procenta. V oblasti snižo-
vání nákladů hraje jednu z nejdůleži-
tějších rolí realitní sektor. V Evropě je 
totiž téměř polovina veškeré spotřeby 
energie právě zde. Důležitým bodem pro 
energetickou úsporu jsou proto opatře-
ní zvyšující úspornost a hospodárnost 
v samotných budovách a jednotlivých 
domácnostech. 

Spotřebitelé v roli odborníků
Energetický přechod je velkým a nároč-
ným projektem spojeným s řadou inves-
tic, které je třeba dobře rozvrhnout. I sa-
motné zavedení úsporných opatření by 
proto mělo být co nejefektivnější. Velkou 
roli z tohoto hlediska proto hraje kvalitní 
a přesná kontrola spotřeby energií u jed-
notlivců prostřednictvím speciálních 
přístrojů. Jen ta zaručí, že každý bude 
platit pouze svoji spotřebu energií a také 
za tuto spotřebu bude zodpovědný. 

Dalším důležitým prvkem v rámci mo-
nitoringu, měření spotřeby a následné-
ho rozúčtovávání nákladů je možnost 
vizualizace, kontroly a správy naměře-
ných údajů, nejlépe z pohodlí domova. 
Ideální proto je, pokud mohou nájem-
níci sledovat svou spotřebu a náklady 
prostřednictvím internetového portálu. 
Správci nemovitostí zase mohou pomocí 
přehledné grafiky kdykoli porovnat aktu-
ální údaje a náklady s údaji z předcho-
zího roku či s průměrnou nemovitostí. 

ENERgEtIcký PřEchOd dO 
ROku 2020:
zásadní zMěny je třeba 
zavádět již nyní
V boji s klimatickými změnami má hlavní slovo Evropa. její heslo tří dvacítek, tedy „20–20–20“, ukazuje, 
že do roku 2020 má být primární spotřeba o 20 procent snížena, a podíl obnovitelných zdrojů se má 
naopak o 20 procent zvýšit. Pokud má tento ambiciózní projekt dosáhnout svého cíle, je třeba, aby se do 
šetření energetickými zdroji zapojilo co nejvíce majitelů nemovitostí. 
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Transparentnost spotřeby energií zvyšu-
je povědomí o spotřebitelském chování 
mezi nájemníky a správci nemovitostí. 

Měřicí systémy budoucnosti
Základem pro individuální rozúčtování 
je přesné zaznamenání spotřeby energií 
v jednotlivých domácnostech. K tomu 
jsou určeny inteligentní měřicí tech-
nologie. Ty mohou mít různou podobu 
a také forma předávání dat může být 
rozdílná. Ideální jsou chytrá měřidla, 
která údaje o spotřebě přenášejí přímo 
poskytovateli energetických služeb. Nej-
novějšími technologiemi pro přenos dat 
jsou tzv. rádiové systémy. Tento přenos 
je bezchybný a přenášené údaje jsou 
vysoce zabezpečeny. Další výhodou to-
hoto způsobu odečtu je možnost získá-
ní údajů, aniž by musel technik vstoupit 
do bytu. Nájemníci či majitelé tedy již 
nemusejí být u odečtu osobně přítom-
ni. Takový systém samozřejmě šetří čas 
a peníze. 

Chytrý systém, který šetří životní 
prostředí
Rádiový systém by vám měl skutečně 
šetřit čas i finanční náklady. Jedním 
z   těch nejpokrokovějších je sympho-
nic sensor net. Jde o modulární systém 
složený z různých částí. Všechny měři-

cí přístroje s rádiovým rozhraním ista, 
od měřidel tepla po detektory kouře, 
lze začlenit do jednoho rádiového sys-
tému. Díky pulsovému modulu lze do 
symphonic sensor net zakomponovat 
také všechny ostatní koncové přístroje: 
měřiče vody, plynu nebo elektřiny bez 
rádiového rozhraní. Integrace a rozšíření 
systému jsou možné, protože existující 
měřicí technologie není nutné vyměnit, 
stačí je jen doplnit.

Tento systém je jediný na trhu, který vy-
užívá obousměrný systém přenosu dat. 
To znamená, že každý koncový přístroj 
může údaje vysílat i přijímat. Obou-
směrný rádiový přenos snižuje elektro-
magnetické zatížení životního prostředí, 
tzv. elektrosmog. Tímto způsobem není 
vaše okolí ani životní prostředí zbytečně 
zatěžováno žádnými rádiovými signály.

Širší nabídka služeb zatraktivňuje 
nemovitost
V servisní verzi „Walk by“ se servisní 
technik spojí s přístrojem a odečte úda-
je pomocí přenosného počítače z chod-
by domu. Všechny měřicí a rozdělovací 
přístroje totiž pravidelně ukládají namě-
řené údaje o spotřebě, což zjednodušu-
je způsob odečtu zvláště pro nájemníky. 
V nabídce spojené s tímto rádiovým sys-
témem je také dálková údržba, komuni-
kační uzel a rádiová síť memonic 3. 

Rozšířené služby, jež rádiový systém 
umožňuje, zvyšují atraktivitu nemo-
vitostí, neboť jejich správce může ná-
jemníkům nabídnout detailní analýzu 
spotřeby.

Poraďte se s profesionály
Jak určit , který systém by vyhovoval 
právě vám? Nechte si vše vysvětlit od 
odborníků. Firma nabízející  měření 
a rozúčtování spotřeby energií by vám 
měla zajistit vyhledání optimálního ře-
šení šitého na míru vašim požadavkům 
a možnostem. To lze prostřednictvím 
analýzy vašeho objektu, díky které je 
následně možné zodpovědět otázky 
ohledně typu metody rozúčtování, zaří-
zení pro evidenci dat atd. Nabídka slu-
žeb v podobě měření veškeré spotřeby, 
tj. tepla, studené i teplé vody, by měla 
být samozřejmostí. 

Jak skutečně ušetřit
V nových a kompletně rekonstruova-
ných budovách již platí povinnost in-
stalace měřidel. Tyto přístroje ale v sou-
časnosti měří pouze spotřebu elektřiny, 
a přitom se tento sektor na spotřebě do-
mácích energií podílí jen 17 procenty. 
Mnohem důležitější je proto monitoring 
spotřeby teplé vody a vytápění – tento 
segment tvoří 82 procent celkové spo-
třeby. Efektivním způsobem kontroly 
spotřeby by přitom bylo začlenění mě-
řidel všech typů energií do budoucích 
inteligentních sítí. Majitelé nemovitostí 
a poskytovatelé ubytování by proto měli 
využít příležitost a zmodernizovat své 
nemovitosti pomocí měřidel nové ge-
nerace a tak je vybavit pro budoucnost. 
Určitě se vyplatí hledat firmu, která na-
bízí služby z jednoho zdroje: měření, 
účtování, hodnocení a vizualizaci všech 
údajů energetické spotřeby. •

KontaKty
Více informací na www.ista.cz.
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systémOvá řEšENí 
Pro bytové rekonstrukce

centrum bytových proměn se inspi-
rovalo rekonstrukcí bytu ve Slaném
Po zvažování různých stavebních tech-
nologií jsme se v rámci systémové na-
bídky Centra bytových proměn nakonec 
rozhodli vyřešit různorodé problémy 
v  rámci bytových rekonstrukcí cestou 
suché výstavby. 

Stále větší počet majitelů požaduje 
vyšší standard bydlení, přizpůsobení 
bytů novým potřebám a také mívají 
jedno prosté přání – „neslyšet sousedy“. 
Kompletní rekonstrukce bytu s pomocí 
modrých akustických sádrokartonových 
systémů dokáže byt nejen odhlučnit, 
ale i vytvořit lepší pocit z bydlení.

Realizace rekonstrukce
Při rekonstrukci staršího panelového 
bytu 3+kk ve Slaném, který zdědil mla-
dý pár, bylo odhlučnění interiéru jedním 
z hlavních požadavků. Všechny vnitřní 
příčky byly nenosné, takže bylo možné 
je nechat vybourat a upravit dispozici 
bytu.Nešvary staršího bytu a různorodé 
problémy, jako byly staré rozvody elektři-
ny, malá koupelna, nedostatek úložných 
prostorů, nerovné stropy, spáry mezi  

panely a křivé zdi, byly řešeny sádrokar-
tonovými systémy a sádrovými omítkami. 

chytré řešení se systémy  
suché výstavby
Při stavebních pracích investoři oce-
nili především rychlost výstavby, níz-
kou hmotnost konstrukcí a minimální 
tloušťku stěn. Výhodou sádrokartonu 
je také jeho pevnost, odolnost a přitom 
lehkost, takže nezatěžuje nosnou kon-
strukci. Nové elektrorozvody se vedou 
uvnitř stěn. Jedním z důkazů rychlosti 

výstavby bylo i to, že celková doba sta-
vebních prací trvala jen 19 dní. 

Protihluková obálka bytu
Majitelé nechali celý byt odhlučnit , 
přestavět a opravit pomocí akustic-
kých sádrokartonových a sádrovlákni-
tých systémů. Realizační firma vytvo-
řila po  obvodu bytu „protihlukovou 
obálku“. Předsazené stěny zaberou jen 
6,5 cm při jednoduchém a 8 cm při dvo-
jitém opláštění modrými akustickými 
deskami Rigips. Celkově v bytě ubraly 

autor: Ing. Marek Kindl, koordinátor Centra bytových proměn, s přispěním: Saint-gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips a Ptáček – velkoobchod, a.s.

Suchá výstavba 
bytová příčka (profily)

Suchá výstavba 
bytová příčka (desky)
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systémOvá řEšENí 
Pro bytové rekonstrukce

něco přes 1 m2 plochy, ale přidaly 9 dB 
(decibelů) akustické pohody. Problém 
s hlukem od sousedů byl vyřešen.

Akustické příčky a předstěny
Nové akustické interiérové příčky jsou 
jen 7,5 cm silné, a přitom o 3 dB pře-
kračují požadované normové požadav-
ky na akustiku v bytě. Proti původním 
stěnám tak majitelé získali navíc 1 m2 
na ploše příček a o 12 dB lepší akus-
tickou pohodu. Po rekonstrukci se tedy 
podlahová plocha bytu nezmenšila. 

Právě lehkost nové příčky umožní snad-
nou změnu dispozice. Příčky bylo mož-
né postavit kamkoliv podle vlastních 
potřeb. Mladý pár tak získal výklenky 
ve stěnách pro nové šatní skříně i  vět-
ší prostor pro kuchyni a koupelnu. Fi-
nanční úspora oproti pórobetonové 
příčce se srovnatelnými vlastnostmi 
byla přibližně 12 000 Kč.

V místech zavěšení nové kuchyňské 
linky byla použita akustická předstěna 
Exclusive s vloženou minerální izolací 
a dvojitě opláštěnou modrou akustic-
kou deskou Rigips. Dvě vrstvy desek 
unesou zátěž skříněk i  bez potřeby 
speciální podkonstrukce. Nosnost jed-
né kotvy v  takovém opláštění je totiž 
až 75 kg.

Posledním prvkem „protihlukové obál-
ky“ bytu byl akustický sádrokartonový 
podhled. Snížení stropu s modr ými 
akustickými deskami Rigips bylo ale 
jen o 5 cm a přineslo o výrazných 13 dB 
lepší zvukově izolační vlastnosti. Vyře-
šen byl i estetický problém se spáry 
mezi panely a vlnitým stropem, protože 
finální povrchová úprava sádrokartonu 
zajistí hladký strop a také osazení svíti-
del bez omezení.

Úspora až 30 % nákladů 
Všechny modré akustické konstrukce 
Rigips s výměrou 185 m2 stály přibližně 
112 000 Kč, což je méně než nová ku-
chyně. Využitím sádrokartonových sys-
témů při rekonstrukci bytu se dokonce 
ušetřilo na některých konstrukcích až 
30 % nákladů ve  srovnání se zděnou 
příčkou.

Nové bytové jádro
Bytové jádro bylo celé zrekonstruováno 
pomocí příček ze sádrovláknitých de-
sek Rigidur. Desky Rigidur jsou vysoce 
odolné proti proražení, hodně unesou 
a jsou určeny speciálně do  vlhkých 
prostor. Není tedy třeba se obávat po-

tíží s plísněmi. Větší prostor se získal 
díky konstrukcím Sanit ze sádrovlákni-
tých desek Rigidur tloušťky jen 10 cm. 
Na akustiku se nezapomnělo ani tady. 
Malou koupelnu ještě nedávno většina 
obyvatel bytů vnímala jako něco neřeši-
telného. Velmi často byl problém v  dis-
pozičním řešení, které postrádalo jaký-
koli nápad, zařizovací předměty nebyly 
uzpůsobeny menším rozměrům. Dnes 
se situace výrazně změnila a malé, roz-
měry standardní panelákové, koupelny 
musejí pro rodinu splňovat veškeré 
funkční a  estetické vlastnosti,  které 
v  dnešní moderní době po koupelně 
požadujeme.

Rovněž v rámci nabídky Centra byto-
vých proměn jsou zařazeny varianty 

návrhů řešení malých koupelen, které 
bezesporu splní požadavky na prostor, 
design, cenu a kvalitu. Jednotlivá ře-
šení standardních koupelen a WC jsou 
nejčastěji  nabízena pod označením 
Concept. Nicméně pro minimalistické 
řešení jsme schopni také nabídnout 
sortiment od výrobců, kteří se na tuto 
problematiku specializují.  Bezespo-
ru velkou výhodou značky Concept je 
technická podpora, kvalitní výrobci 
jednotlivých produktů za  rozumnou 
cenu a plná dostupnost díky které lze 
dodávky velice rychle realizovat 

centrum bytových proměn připra-
vuje rekonstrukci vzorového bytu
Jak zúročit zkušenosti z rekonstrukce 
bytu ve Slaném a připravit systémové 

Stav bytu před rekonstrukcí

Stav bytu po rekonstrukci
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řešení v rámci ucelené nabídky technic-
kého řešení a služeb pro bydlení, rekon-
strukci a interiérové proměny? Právě na-
bídkou nových standardů v komfortním 
bydlení, kterou budeme v rámci Centra 
bytových proměn prezentovat ve vlast-
ním vzorovém bytě. 

Vzorový panelový byt Praha Prosek
Požadavky uživatelů bytové jednotky 3+1 
panelového domu na Proseku jsme v du-
chu pravidla Bytových proměn rozdělili 
do čtyř základních skupin opatření:

A //  Nezbytně nutné úpravy z důvodu 
funkce, kdy se budeme soustředit 
na  rekonstrukci  bytového jádra 
a koupelny.

B //  Změny směřující ke zlepšení kom-
fortu a kvality vnitřního prostředí, 
kde plánujeme instalovat ventilační 
systém s rekuperací tepla pomocí 
decentrální rekuperační jednotky 
zajištující optimální hygienu vnitr-
ního prostředí, inteligentní řízení 
domácnosti včetně její zabezpe-
čení, v rámci stavebních úprav se 
navrhují částečné izolace eliminu-
jící hluk z okolních prostor a v ne-
poslední řadě instalujeme podlahy 
zajištující lepší tepelný komfort.

C //  Opatření směřující k úspoře ener-
gie či snížení nákladů na  provoz 
domácnosti, kdy svými opatřeními 
navazujeme na zateplenou fasádu 
výměnou oken a zasklením lodžie. 
Plánovaná rekuperační jednotka 
a úsporu nákladů za vytápění nám 
pomůže snížit náklady na vytápění. 
Pro nastavení a regulaci požado-
vané teploty vzduchu ve vytápěné 
místnosti bude na  otopná tělesa 
osazena termostatická hlavice. 

D //  Estetické a ergonomické úpravy 
jsou zastoupeny zejména změnou 
designu interiéru místnosti kuchyně 
a uzpůsobením ergonomie kuchyň-
ské linky na míru uživatelům bytu 
a  dále pak osazením skleněných 
dveří, které vizuálně zvětší byt.

Zajímá Vás jak rekonstrukce bytu ve Sla-
ném či vzorovém bytu v Praze na Prose-
ku probíhala? Chtěli byste znát vyčíslení 
úspor a nákladů, změřené hodnoty ne-
průzvučnosti či kvality vnitřního pro-
středí, a mnoho dalšího? Navštivte nás 
v Bytovém studiu v Praze Satalicích nebo 
kontaktujte příslušné pracovníky Cen-
tra bytových proměn. a nebo si rovnou 
nechte vypracovat nezávaznou nabídku 
na  rekonstrukci či bytovou proměnu 
skrze formulář na webových stránkách  
www.bytovepromeny.cz. •

KON TAK T Y

centrum bytových proměn 
E-mail: info@bytovepromeny.cz 
www.bytovepromeny.cz

Bytové studio SBD Praha
tel.:  227 229 227 (příjem zakázek)  

227 229 550 (info)
E-mail: studio@sbdpraha.cz

Služba Profikutil:
tel.: 227 229 227 (příjem zakázek)
email: t.kroh@sbdpraha.cz

Služba architekta:
tel.: 776 812 550  
(Ing. arch. Daniela Vranová)
E-mail: vranova@bytovyatelier.cz

Stav koupelny před rekonstrukcí

Stav koupelny po rekonstrukci
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Koupit si nová plastová či dřevěná okna 
není žádný kumšt. Český trh je zahlcen 
různými výrobci a dovozci oken, kteří se 
předhánějí v tom, jak urvat nového zá-
kazníka. Denně jsme svědky cenových 
bitek, proklamujících často až nesmy-
slně vysoké slevy. Čteme o nových plas-
tových profilech, které se honosí stále 
vyšším počtem komor. Jsme zahlcovaní 
lepšími a lepšími technickými parame-
try zasklení a kování. Ale co montáž? 
Je snad méně důležitá než samotné 
okno? Pro mnoho dodavatelů oken 
zřejmě ano. Avšak z pohledu zákazníka 
je dobrá montáž okna stejně podstatná 
jako výrobek samotný.

Správná montáž okna  
– podceněná služba
Instalace okna je standardní službou, 
kterou vám automaticky nabídne každý 
„oknař“. Způsob, jakým se montáž oken 
provádí, ve většině případů neodpovídá 
ani technickým standardům ani řeme-
slné kvalitně. Montáž okna „po česku“ 
tudíž spadá do  kolonky aušusových 
služeb. Toto tvrzení dokazuje nejnověj-
ší statistika České obchodní inspekce 
(ČOI) uvádějící, že ze 194 podaných stíž-
nosti je 76 těch, které připadají právě 
na montáž oken a dveří. To je vskutku 
alarmující výsledek. Mnohem horší, než 
zmíněná statistická čísla je ale fakt, že 
na diletantství prováděcích firem do-
plácí zákazník. Ten samozřejmě netuší, 
jak se věci mají, a v dobré víře akcep-
tuje způsob zapravení okna do domu. 
O to větší je překvapení, když po nějaké 
době přijdou problémy.

O kvalitní montáž si prostě  
musíte říct
Pojďme si ukázat dva nejčastější mode-
lové případy, jak dodavatelé přistupují 
v zakázkách k montáži oken.

Případ 1.: Zákazník se při koupi oken 
rozhoduje podle vlastností produktu. 
O problematice montáže okna neví nic

Prodejce oken uvádí v cenové nabídce, 
kromě technické specifikace produktů, 
standardní doplňkové služby jako de-
montáž, montáž a zednické zaprave-
ní. Pokud není u „montáže“ podrobně 
specifikováno, jak bude okno spojené 
se stavbou – neboli jak bude utěsněn 
prostor mezi okenním rámem a ostě-
ním – je nutné si pod montáží předsta-
vit pouze základní a dnes nesprávnou 
montáž pouze montážní pěnou. Tím, že 
kupující netuší nic o současných tech-
nických normách a o rizicích nevhod-
ně nainstalovaných oken, souhlasí se 
základní instalací a prodejce mu rád 
vyhoví, protože pro jeho montážníky 
to znamená méně práce a méně úsilí.

Případ 2.: Zákazník se při koupi oken 
rozhoduje podle vlastností produktu. 
Je si ale vědom toho, že dnes se okno 
nemontuje pouze pomocí samotné PU 
pěny

Ve  druhém případě pracuje prodejce 
se zákazníkem, který už ví, že instala-
ce oken pouze montážní pěnou není 
správná. Prodejce předkládá stejnou 
nabídku, jako v prvním scénáři. Kupu-
jící chce však vědět, jak bude vyřešené 
utěsnění prostoru mezi oknem a ostě-
ním. Dozvídá se, že montážní pěnou. 
Zákazník chce nějaký těsnicí systém, 
např. exteriérové a interiérové fólie, 
které ochraňují tepelný izolant, nebo 
ještě modernější řešení v podobě im-
pregnovaných komprimačních pásek. 
Prodejce však tvrdí, že montážní pěna 
stačí a nic jiného tam nepotřebujete. 

Tento poslední, a velmi častý, mode-
lový případ ukazuje situaci, kdy je po-
ptávaná kvalitní montáž okna, ale pro-
dávající ji zákazníkovi rozmlouvá. Tuto 
poněkud absurdní záležitost vytvářejí 
f irmy, které o kvalitní službě chtějí 
maximálně mluvit na svých webových 
stránkách. Z  důvodu větší pracnosti 
a preciznosti se jí však nechtějí zabývat. 
V těchto případech musí zákazník buď 
trvat na  svém, a nebo poptat jiného 
dodavatele. •

KON TAK T Y

Pro přirozené spojení okna s domem. 

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

kvALItNí mONtáž OkEN
stále není „in“ 
kvalitní služby jakoby se této zemi stále vyhýbaly. Buď po nich není poptávka, nebo se je firmy zdráhají 
nabízet. Existuje určitě mnoho lidí, kteří hodnotný servis obdivují nejvýše na dovolené v Alpách, ale doma 
jej nevyžadují. Na druhou stranu se však setkáváme s více a více zákazníky, kteří přímo volají po lepších 
službách a výrobcích. Smutné a zarážející je, že nabídka seriózních služeb je pořád na hony vzdálená 
poptávce. zářným příkladem je služba montáží při pořizování nových oken.

Typický příklad montáže okna  
„ po česku“. Někomu to stačí.  
Jiný zase o kvalitní montáži neví,  
a tudíž si myslí, že je vše v pořádku.
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zPRávy z tEchNIcké sPRávy
znáte svého technika?
Jsme si vědomi, že tato zdánlivě banální 
otázka nemusí mít vždy jednoznačnou 
odpověď a bylo by naivní myslet si, že 
všichni obyvatelé 250 domů, které SBD 
Praha spravuje, vědí, kdo je provozním 
technikem jejich domu, co všechno má 
na starosti, natož, aby jej znali osobně. Do 
naší správy přicházejí nové domy, lidé se 
stěhují, byty se pronajímají, mění se i tech-
nici na domech – z toho radost nemáme, 
zvlášť když se to děje v krátkém časovém 
období. a tak si dovolím připomenout, že 
každý dům ve správě SBD Praha má svého 
provozního technika, jeho jméno a kontakt 
na něj je na domovní nástěnce. Váš technik 
se stará o společné části Vašeho domu ve 
spolupráci s výborem Vašeho společenství 
a podle jeho pokynů zajišťuje nutné opra-
vy, revize, prohlídky, servis a další služby 
spojené s užíváním domu. Na pokyn Vaše-
ho výboru se účastní Vašich shromáždě-
ní, ke kterým připravuje pro výbor různé 
podklady a zprávu o činnosti správce za 
uplynulý rok. Na svého technika se může-
te obrátit též prostřednictvím členůVašeho 
výboru.

máte v domě údržbáře?
„Na co údržbáře, když máme technika?“, 
mohla by znít také odpověď. Kdo se v tom 
taky má vyznat: údržbář, technik, domov-
ník, domovní asistent… Jak je to tedy? 
technik, ten především zařizuje, zajišťuje, 
organizuje, jedná s dodavateli, s úřady, 

s projektanty. Má na starosti kolem dva-
cítky domů, a tak nemůže být každý den 
v  každém domě. Nemůže taky sám vyko-
návat potřebné práce. Na ty – pokud je to 
v  rozsahu drobné údržby – je zapotřebí 
údržbáře neboli domovního asistenta: 
člověka, který pravidelně prochází do-
mem, kontroluje vstupní dveře, svítidla na 
chodbách a schodišti, výtahy a vše, s čím 
se každý den v domě potkáváte ráno ces-
tou z domu do práce a večer při návratu. 
Že takového člověka nemáte? Rádi vám 
ho zajistíme.

Energetický průkaz – nutné zlo?
Již asi před půl rokem jsme vás informovali 
o tom, že letos vešel v planost nový zákon 
o hospodaření energií, který nově stanoví 
pro všechny bytové domy povinnost zpra-
cování energetického průkazu. Připravili 
jsme pro vás také přehledný manuál, ve 
kterém najdete základní informace, jak 
postupovat při naplňování této povinnos-
ti. Je to však opravdu jenom nutné zlo, jak 
si mnozí myslí a jak se píše v novinách? ať 
se nám to líbí nebo ne, spotřeba energie 
je prioritou naší doby a tvoří nejvyšší po-
ložku mezi náklady na bydlení. Chceme-li 
uspořit, musíme nejprve vědět, jak na tom 
jsme: abychom měli objektivní údaj, který 
nám přinese srovnání s obdobnými domy, 
jako je ten náš a napoví, jaké máme rezer-
vy v tom, co by se dalo v budoucnu vhod-
nými opatřeními uspořit. Všimněte si, že již 
dnes se objevují grafické symboly energe-

tické spotřeby nemovitostí na billboardech 
realitních kanceláří a developerských spo-
lečností. Již dnes se běžně v inzerci při pro-
deji uvádí jako výhoda, pokudje prodávaný 
byt v zatepleném domě a nebude to trvat 
dlouho, kdy se začneme bavit o spotřebě 
našeho domu podobně, jako se bavíme 
o spotřebě auta.

Pokud Vaše společenství ještě průkaz ener-
getické náročnosti domu nemá, obraťte se 
na Vašeho technika, onVám pomůže prů-
kaz zajistit.

Rozúčtování sezóny 2012
V těchto dnech dostávají zbývající domy 
vyúčtování energie – tepla, teplé a stude-
né vody za uplynulou sezónu. Letošní rok 
byl ve znamení organizačních změn na 
naší straně: naším cílem je přenést veš-
keré odečty, technologie měření spotřeb 
a   rozúčtování na specializované firmy, 
a to na ty, které našim domům přinesou 
progresivní technologie, které spočívají 
v přesném a spravedlivém měření spotřeb 
a v průběžném předávání naměřených 
dat a jejich sdílení prostřednictvím inteli-
gentních uživatelsky vstřícných webových 
rozhraní…

Optimalizace: učíme se za pochodu
tak jako hledání možností úspor energie, 
je i optimalizace nákladů naší budoucí pri-
oritou při zlepšování služeb technické sprá-
vy domů. Nemáme na to žádnou příručku, 
učebnici, vzor, ani mnoho zkušeností, a tak 
se učíme za pochodu, a to s těmi domy, 
které od nás chtějí v této oblasti pomoc. 
Optimalizace zahrnuje několik dílčích kro-
ků: přehodnocení a  vyjednání obchodních 
podmínek se současným dodavatelem, vý-
běr nového dodavatele formou soutěže, 
návrh realizace technických opatření ve-
doucích k úsporám a  konečně systémové 
změny, jako je rekonstrukce domu s prvky 
pasivního standardu nebo změna zdroje 
energie. Novinkou jsou takzvané anonymní 
aukce na dodávku energií, o které projevují 
zájem první naši klienti, kupodivu hlavně 
z novějších bytových objektů. Každé uče-
ní vyžaduje potřebnou míru pochopení 
a trpělivosti, proto o totéž prosíme Vás, 
všechny naše klienty, kterým se snažíme 
pomáhat k ekonomicky efektivnímu byd-
lení ve zdraví nepoškozujícím, příjemném 
a pohodlném prostředí Vašich domů… •

Ing. Tomáš Fendrych,
technický ředitel SBD Praha 

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

I N z E R c E
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Ples již tradičně zahájil předseda SBD 
Praha Mgr. Martin Kroh, který přivítal 
jak členy, klienty a zaměstnance druž-
stva, tak i  přítomné sponzor y, díky 
kter ým mohla být pořízena bohatá 
tombola a velmi chutný raut. Kromě 
výborného teplého zvěřinového guláš-
ku lákaly hosty všeliké studené delika-
tesy a po výborných lákavých sladkých 
minizákuscích se jen zaprášilo. Avšak 
nejprve hosté plesu zhlédli velmi pů-
sobivé předtančení v podání čtyř párů 
taneční školy Astra pod vedením pana 
Brožovského. V průběhu večera pak 
byly ještě další taneční ukázky taneč-
ního mistra Zdeňka Řeháka s part-
nerkou Dušanou Jirovskou a kdo měl 
zájem, mohl si nechat nakreslit svoji 
podobiznu od přítomné karikaturistky 
MgA. Petry Cibulkové. Všichni pak také 
žasli nad kouzelnickými triky mistra 
České republiky v moderní magii pana 
Ondřeje Sládka. V průběhu tanečních 
přestávek hráli opět přítomní účastníci 
plesu oblíbenou hru bingo a každý z vý-
herců si rád odnášel láhev šampaňské-
ho. Právě tak byli potěšeni výherci jak 
menších, tak i velmi hodnotných cen 
z bohaté tomboly, která byla po celou 
dobu k nahlédnutí v hlavním tanečním 
sále. Po skončení losování tomboly se 
již někdo ubíral k domovu, ale větši-
na z přítomných se vydržela veselit 
až do  úplného konce plesu a ráda si 
zatančila při  oblíbených skladbách 
a tanečních hitech hudební skupiny 
Color Club pod vedením pana Šráma. 
A jako obvykle obdržely přítomné dámy 
na rozloučenou krásnou růži a všichni 
se zase těšili na další ples SBD Praha. •

Stavební bytové družstvo Praha tento 
rok zorganizovalo s obchodními part-
nery Pojišťovacím makléřstvím INPOL 
a společností BAUMIT již V. ročník teni-
sového turnaje „Satalice Open“ s dosud 
největším počtem účastníků – 22 dvojic.

Pozvání na turnaj přijali zástupci ob-
chodních či mediálních partnerů, firem 
z oblastí poradenských služeb, bank 
a pojišťovacích makléřů.

Turnaji přálo počasí, od zataženého 
rána až po krásné letní odpoledne. Hráči 
předvedli velmi slušnou tenisovou úro-
veň, hrálo se vždy na jeden vítězný set.

Ve finále se proti sobě utkala dvojice 
Pražské teplárenské Sluka/Ježek proti 
páru reprezentujícímu pořadatele BAU-

MIT Dolba/Prášek. První jmenovaná dvo-
jice slavila vítězství v poměru 6:1. •

Letošního jubilejního desátého roční-
ku Bowlingového turnaje SBD Praha 
se zúčastnilo 19 dvojic. V soutěži hra-
né na 3 soutěžní kola zvítězila dvojice 
Věra Šmidlová a Pavel Hrubý s 952 body 
před stříbrnými Marií a Jaroslavem La-
cinovými s 918 body a bronzovými Kvě-
tou a Janem Doubravovými s 888 body. 
Mezi ženami zvítězila Květa Doubravo-
vá s 463 body, druhá se umístila Věra 
Šmidlová se 420 body a třetí Milena Ba-
borovská se 416 body. Zlatou medaili 
v kategorii mužů bral Pavel Hrubý za 
532 bodů, stříbrem se ověnčil Jaroslav 
Lacina s 507 body a pro bronz si došel 
Jaromír Jirman za 444 bodů. Šikulkou 

turnaje se s celkovým výkonem 220 
bodů stala Žaneta Rybová. Lze si jen 
přát, aby 11. ročník ten letošní překonal 
nejméně počtem zúčastněných párů. •

I LEtOšNí PLEs 
sE vydAřIL
Přestože byla letošní účast na XI. 
reprezentačním plesu trochu 
ovlivněna právě probíhajícím 
virovým či chřipkovým obdobím, 
ti co přijít mohli, se opět skvěle 
pobavili. 

sAtALIcE OPEN 2013

výsLEdky bOwLINgOvéhO  
tuRNAjE sbd PRAhA 2013

I N z E R c E
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VODOROVNě:
// 1. Výměšek potních žláz, pevný prvek, papoušek, básnicky vánek 
// 2. Pokládat, rozmělnit přes cedník // 3. Výrobce sporáků, spojka, 
ztratit, zkratka University technické v Lisabonu, prodejce nábytku  
// 4. Umění angl., zkr. odpoledne angl., ploutvonožec, římsky 501, 
ruská měna, národní doména pro Estonsko, zkr. Elektroporcelárny 
Louny // 5. Palivo, výztuž, dupáním usmrtit; // 6. Kulturní zařízení, 
oblíbená umělkyně, loupáním zbavit slupky // 7. taJENKa // 8. Po-
zice, zkr. Masarykova demokratická akademie, solmizační slabi-
ka, zkr. tenisového klubu, slovenský deník, americký výrobce kol  
// 9.  Biblická postava, druh ořechu, cizí mužské jméno, jednotka 
hmotnosti nebo objemu, sovětský víceúčelový vojenský nákladní vůz  
// 10.  americký herec, část České republiky,  hotelový řetězec, 
americký výrobce kol // 11. Orgán vykonávající soudní moc, vyso-
koškolský t itul  lékaře,  náhoda,  ukončení 
modliteb, zbabělec // 12.  Primát, karneva-
lový doplněk kolem krku, taJENKa, sídlo 
v  Japonsku, SPZ Pelhřimova // 13. Sportov-
ní  klub,  vedro expr. ,  létaj íc í  tal í ř,  model  
// 14. Úkon licitátora slovensky, stavby pro 
skladování obilí ,  nechat // 15.  Obilí ,  pře-
konat letem, mužské jméno //  16.  Ruský 
ledoborec,  zkr.  letadel  I l juš in,  překonat  
// 17. Jelen angl.

Nápověda:
ACT,  EE,  EPL,  IKO,  KONA,  TCN,  TREK,  UTL,  
VELEDUB

SVISLE:
// 1. Šachová koncovka, provaz // 2. Slehnutí, model VW, zkr. pomoc-
ného technického praporu // 3. Přístav angl., podkošový hráč, druh 
stromu, zkr. anesteziologicko-resuscitačního oddělení // 4. Zvíře pří-
buzné žirafě, výběžek země nebo vyvýšenina, dodatečný tisk //  5.  Do-
pravní prostředek, ukazovací zájmeno, značka lyžařského vázání  
//  6.  Část  lodi ,  převod mezi  analogovým a digitálním signá-
lem, parazitický červ, jedno ze jmen Edisona // 7.  Dětské oble-
čení na spaní, pozdrav, trávník, zkr. elektronický požární systém 
//   8.    Modelová řada hokejky Bauer, zkr. bývalé politické strany, 
dravec z čeledi sokolovitých, předložka // 9. Nářečím tedy, římsky 
1500, druh kovu, zkr. Mezinárodní lyžařské federace, konec angl.  
// 10. Slovní částice, ženské jméno, italský ostrov // 11. Jednotka 
informace, zdviž, hudební nástroj // 12. Druh trávy, MPZ Ukrajiny, 

dělání  pořádku, ruské město a řeka,  skot  
// 13. Mužské jméno, zkr. politické strany, ná-
stroj k opracování dřeva nebo kamene, děda 
// 14.  Příjmení ekonomického ředitele SBD 
Praha, rozemleté bobule vinné révy, němý 
herec, mužské jméno // 15. Zákon angl., ka-
luž,  cizí  mužské jméno, směnečný ručitel  
// 16. Památný strom u Nežárky, zkr. vlako-
vé komunikační sítě, mužské i ženské jmé-
no //  17.  Sbohem franc.,  uzenina,  kostra 
/ /  1 8 .  Z n a č ka  v ý ro b ce  s p o r to v n í h o  o b -
l e če n í ,  pa h ý l ,  z l a to  š pa n . ,  p ra c í  p rá š e k  
// 19. Pulzovat, biografy, šachová koncovka 
// 20. Ženský hlas, česká řeka.

křížovka
Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu coganova@sbdpraha.cz do 30. července 2013 nebo na adresu 
Ing. martina coganová, SBD Praha, k Nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 Satalice. Předseda představenstva, Mgr. Martin 
Kroh, vylosuje dva ze všech úspěšných luštitelů. Výherci obdrží peněžitou cenu v hodnotě 1.000 Kč, která jim bude zaslána 
převodem na jejich účet, případně složenkou. Jejich jména budou zveřejněná v příštím vydání Info-Panelu.

ÚDRŽBA ZELENĚ
Sekání trávníků, řez keřů.

Martin Houdek
Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o.

Českolipská 401/22, 190 00 Praha 9
Telefon: 736 119 708
Email: mh@spdbaz.cz

www.spdbaz.cz
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Postaráme se o váš výtah
V rámci rekonstrukce a pravidelného servisu vašeho výtahu 
odstraníme všechna bezpečnostní rizika, snížíme provozní 
náklady a poskytneme vám zcela nový zážitek z jízdy.

• Samozřejmostí rekonstrukce a pravidelné servisní 

péče vašeho výtahu je zvýšení bezpečnosti 

přepravovaných osob nad rámec platných norem.

• Díky rekonstrukci výtahu společností Schindler CZ, a.s. 

získáte:

• větší a prostornější kabinu

• bezpečnější a spolehlivější výtah

• rychlejší jízdu se sníženým hlukem a šumem.

• Spravujeme největší portfolio výtahů v ČR, 

a proto si poradíme s každým výtahem v panelovém 

domě, starší zástavbě či výškové budově.

• Naši servisní technici a dispečink jsou vám 

k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu.

NABÍDKA:

Při uzavření smlouvy na celkovou výměnu 

výtahu od nás každý zákazník získá 10% slevu 

a prvních 12 měsíců servisu ZDARMA!

Nechte si u nás bezplatně poradit, až se budete 

rozhodovat o rekonstrukci či servisu vašeho 

výtahu!

V případě vašeho zájmu nebo vašich dalších dotazů 

nás neváhejte kontaktovat:

tel.:  +420 603 500 535

e-mail:  rafael.tyml@cz.schindler.com

Od nás. Pro vás.
www.schindler-cz.cz
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55 Kč / 2,59 EUR

PLUS
 Program PANEL 2013+   Nepodceňujme pojištění    Letem světem

Rekonstrukce v přímém přenosu

Vyberte si koupelnu podle módy

PŘÍLOHA

NÁVŠTĚVA

Získala moderní vzhled
KUCHYNĚ

B Ř E Z E N  /  D U B E N  2 013
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Galerie: Melancholická ulita    Troja stále oblíbená

2

Startovní byt pro dva
REKONSTRUKCE
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PROMĚNY BYTU
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Reality a finance

FLÓRA

Tulipány patří
k jaru

NOVINKY A TRENDY

O CENYSOUTĚŽTE
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PLUS
 Flóra: Orchideje – Exotické krásky    Barevný dům 2012    Letem světem

Nápaditá a šťavnatá proměna

Ateliér dispozic

PROMĚNY BYTU

NÁVŠTĚVA

Pusťte jaro do kuchyně
KUCHYNĚ

L E D E N  /  Ú N O R  2 013
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Galerie: Svět doteků a pocitů    Modřanský Háj se rozrůstá

Aby byt byl bytem
ZAŘIZUJEME
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KOUPELNA
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Dvojí proměnabytu 2+1
GASTRONOMIE

Jablečná inspirace

REKONSTRUKCE

O CENYSOUTĚŽTE

20 02 1

250 Kč250 KčKK
VÝHODNÉ

PŘEDPLATNÉ

2250 K
NA CELÝ

ROK

■  aplikace určená pro mobilní zařízení iPhone 
 a Android (bez nutnosti instalace)
■  denně aktualizované zprávy a informace 
■  přehled o aktuálním čísle v prodeji
■  seznam trafik pro celou ČR
■  funkce pro nalezení nejbližší trafiky z místa, 
 kde se právě nacházíte

Sháníte časopis 
PANEL PLUS? 
Najděte si ho pomocí 
aplikace Kiosk Navigátor

w w w . p a n e l p l u s . c zc z

POUZE PRO KLIENTY

A ČLENY SBD PRAHA

PROSEK
STODŮLKY

•  Nemusíte bance prokazovat bonitu – žádné daňové přiznání, 
žádné potvrzení o příjmu

• Byt si můžete převést do osobního vlastnictví
• Nový byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku
•  Výjimečné ceny

BEZ HYPOTÉKY
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

800 500 506
více info na fi nep.cz

KVALITA
ROZHODUJE
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UCELEN Á N ABÍDKA 
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

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

Exkluzivní 
partneři:

Hlavní 
partneři:

Partneři:

ZLEPŠENÍ KVALITY BYDLENÍ:

WWW.BYTOVEPROMENY.CZ


