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Soubor veletrhů FOR HABITAT
inspirace i odborný
pohled na bydlení
Již tradičně otevírá své brány v každé
jarní veletržní sezóně populární veletrh FOR HABITAT, zaměřený na bydlení,
stavbu a rekonstrukce. Veletržní areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech však
souběžně s For Habitatem hostí i další
tématicky návazné akce, přičemž bývá
pravidelně obsazeno všech 6 výstavních
hal a 2 vstupní haly.
FOR GARDEN je významná akce prezentující zahradní architekturu a nábytek a FOR FURNITURE je největším
veletrhem nábytku v ČR. Pro odbornou
veřejnost probíhá akce FOR OFFICE
se svou nabídkou kancelářského vybavení. Celého souboru veletrhů pro
bydlení, který se uskutečnil koncem
března tohoto roku, se zúčastnilo celkem 615 vystavovatelů a jejich expozice
shlédlo 32 135 návštěvníků. Pro příští
ročník souboru veletrhů FOR HABITAT
je plánován termín 19.–22. března 2015.
Samotný veletrh FOR HABITAT bude
již 22. ročníkem v pořadí, což svědčí

o jeho velké oblíbenosti jak odbornou
tak širokou veřejností. Především jeho
jarní termín je vhodný pro nadcházející
stavební sezónu a všichni, kteří plánují
stavbu domu či jeho rekonstrukci nebo
jen renovaci bytové jednotky, zde najdou novinky a trendy v bydlení, ale
i cenově velice výhodné veletržní nabídky přímo od výrobců. A nejen to, také
zájemci o svou vysněnou parcelu pro
nový dům zde získají přehled o široké
nabídce devoloperských společností.
V nové výstavní hale, kam je FOR HABITAT situován, probíhá souběžná akce
BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, orientovaná na to nejlepší a nejzajímavější, co
trh s nemovitostmi nabízí. Pro ty, kteří
chtějí doladit svůj interiér do dokonalosti, nechybí ani specializovaná sekce
dekorací a bytových doplňků.
Nosnou komoditou veletrhu FOR HABITAT jsou tradičně pevné interiérové prvky jako okna, dveře, podlahy, ale i schody nebo krby. V těchto oborech nabízí
své výrobky významní čeští i zahraniční

vystavovatelé a průřez jejich nabídkou mapuje jak kvalitní zboží menších
a středních českých výrobců v běžné
cenové hladině, tak značkové originální
zboží, které uspokojí i ty nejnáročnější
návštěvníky. Velmi rychle si získal popularitu i nezbytný obor rekonstrukcí
a renovací bytových jednotek i celých
domů. Právě v tomto oboru se nabízí vysoký potenciál vhodný pro jarní FOR HABITAT v odborné sféře. Atraktivitu celé
akci dodávají reprezentativní expozice
s bazény a masážními vanami připravené těmi nejvýznamnějšími firmami
na trhu s danými produkty. Nechybí
ani služby spojené s bydlením jako je
údržba domů či nabídka řemeslných
aktivit. Soubor veletrhů pro bydlení
přináší odbornou nabídku ve stavební
sféře i jarní inspiraci pro krásný interiér.
Navíc je možné navštívit i doprovodné
odborné programy a semináře, nechybí
ani tématické výstavy. Opravdu každý
si odnáší z letňanského výstaviště příjemný veletržní zážitek, nově v termínu
19.–22. března 2015.
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příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v novém roce 2015
přeje sbd Praha

Úvodní slova v minulém vydání InfoPanelu byla psána ve chvíli, kdy probíhaly poslední krůčky k doladění koupě nového sídla SBD Praha na Střelničné.
Tentokrát se mi chce s úsměvem říci, že v době vzniku těchto řádek probíhají
poslední krůčky k doladění všech interiérových úprav a všech smluvních vztahů
s budoucími nájemci a sousedy. A musím dát za pravdu těm, kteří mě varovali,
že přibude hodně šedin na skráních, než nové sídlo slavnostně otevřeme.
Myslím, že v současné době však již mohu všechny čtenáře, zejména členy
družstva a klienty SBD Praha, s klidným svědomím ujistit, že do konce prvního
čtvrtletí roku 2015 dojde k nastěhování celé budovy a jejímu zprovoznění v rozsahu, který si představenstvo družstva předsevzalo. Z pohledu ekonomického
považuji za nejpodstatnější, že příjmy z budovy plně pokryjí náklady, spojené
s financováním její koupě. Z pohledu aktivit SBD Praha mám za podstatné, že
nové sídlo umožní shromáždit všechny zaměstnance družstva do jednoho místa při efektivnějších provozních i komunikačních nákladech. To nám současně
umožní zvýšit kvalitu i rozsah současného portfolia služeb družstva, kterému
se věnuji v jiném příspěvku tohoto čísla.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem klientům, členům družstva a zástupcům volebních obvodů za jejich aktivní spolupráci s SBD Praha v roce
2014. I díky jejich podpoře společným projektům jsme mohli hledat, připravovat a realizovat nové nápady v oblasti správy a provozu bytových domů.
Někteří přispěli ke skutečnosti, že pro rok 2015 znovu vzrostl počet domů
a jednotek ve správě SBD Praha. Osobně mám radost, že výsledkem vzájemné
komunikace byl větší zájem o služby Bytového studia SBD Praha (v současné
době např. realizující rekonstrukci tří bytů), ale také účast zástupců hned třicítky volebních obvodů na našem neformálním zářijovém setkání k produktům
a službám družstva. Každé podobné spolupráce si nesmírně vážím a s kolegy
z SBD Praha uděláme vše pro její udržení a podporu i v roce 2015.
S blížícím se závěrem roku mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití vánočních svátků, mnoho osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví v roce 2015!
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Plány SBD Praha
pro rok 2015
vody a budeme pokračovat v přípravě
přechodu na nové smluvní podmínky
s Pražskou teplárenskou. Jednání nás
po dlouhých letech očekávání čekají
i s UPC, které projevilo zájem hledat
nové produkty pro uživatele jednotek
v bytových domech. Neuspěli jsme s vytipovaným objektem k jeho komplexní
revitalizaci na pasivní standard bydlení,
byť jsme uvažovali nadstandardní finanční podporu celému záměru. Členové společenství od revitalizace v tomto
rozsahu upustili a tak budeme hledat
v rámci Prahy další zájemce o takový
standard bydlení, kde je reálné dosáhnout nákladů za teplo na průměrný byt
v úrovni 2–3 tisíce korun ročně!

Bývám svými kolegy občas nabádán,
abych „nepředháněl“ čas svými vizemi
a spíše se držel při zemi. Nemohu si však
odpustit alespoň krátkou zmínku o nejdůležitějších cílech pro příští rok.
V oblasti správy a provozu bytových
domů upřesňujeme nově postupy při
rozúčtování nákladů na spotřebu energií, jejich sledování a řízení, s cílem ještě
o trochu více zefektivnit průběh vyúčtování nákladů letošního roku. Budeme
doplňovat průkaz energetické náročnosti budovy u posledních opozdilců,
kde měl společný postup za výsledek
výraznou úsporu nákladů pro klienty
SBD Praha. Budeme sledovat zkušenosti s chemickým čištěním otopných
soustav a jeho vlivu na spotřebu tepla
nejen na prvním domě z loňského roku,
který dokončí testování vyčištěním druhé poloviny domu, ale i na dalších objektech, které o nápad projevily zájem.
Pilotní projekt připravujeme i v oblasti
distribuce elektrické energie sloučením
elektroměrů na patu domu. Budeme
chtít navázat na letošní dokončení rekonstrukcí prvních tří bytových jednotek prostřednictvím Bytového studia
SBD Praha.
Ve spolupráci s ostatním členy DMS ČR
dojednáme konečné znění nových
smluvních podmínek s dodavatelem
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Od Nového roku jsme rozšířili okruh
pojištěných rizik rámcovou pojistnou
smlouvou s Kooperativou – v oblasti
živelního pojištění o náraz dopravního
prostředku do domu a rozšíření krytí
vodovodních škod o opravu nebo výměnu poškozených rozvodů a odpadu,
v oblasti pojištění skla o pojištění souboru vlastních a cizích skel, skleněných
výplní opláštění budov, skleněných
výplní vstupních dveří, výloh, světlíků,
skleněných stěn a příček, reklamních
poutačů apod. Pojištění strojů se rozšiřuje o pojištění kotlů, vzduchotechniky,
ale i výtahů, oblast pojištění odpovědnosti jsme rozšířili zahrnutím pojištění
třetích osob smluvním ujednáním do
smlouvy a rozšířením pojištění následné finanční újmy v souvislosti s újmou
na zdraví a škodou na majetku v rámci
základního rozsahu pojištění. Celý okruh
pojištění se nákladově projeví částkou
za celý rok cca 75 tisíc korun, která bude
pro jednotlivé domácnosti v pojištěných
domech představovat zanedbatelné ha-

léřové navýšení měsíčních nákladů. I to
je výhoda společného pojistného produktu!
Spolu s konsolidací firmy a vnitřních
procesů v nových prostorách sídla na
Střelničné se chceme s kolegy zaměřit na informační systém. V pilotní fázi
otestujeme v příštím roce novou službu
eDomovníka, nejprve přístupnou jen pro
členy statutárních orgánů vybraných
klientů s cílem postupného rozšiřování
služby pro další subjekty ve správě SBD
Praha. V konečné fázi bude však aplikace sloužit také Vám, jednotlivým uživatelům, vlastníkům či nájemcům jednotek
v domech ve správě družstva. Vedle toho
plánujeme navázat na analytickou část
elektronizace řízení oběhu dokumentů
v družstvu a již v roce 2015 spustit první část tohoto procesu. Za třetí prioritu
v oblasti informačních systémů považuji
dokončení všech neekonomických částí
nového programu pro facility management. Ambicí této priority je zpracování
zadání pro vytvoření zcela nových částí programu pro budoucí technickou
i energetickou správu bytových domů.
Vím, že nejde o malé cíle a ani jsem je
nevyjmenoval všechny, ale jsem přesvědčen, že sebevědomý plán strategického rozvoje firmy k velkým společnostem patří. Nepochybuji o tom,
že SBD Praha je právě takovou velkou
firmou, disponující i skvělými odborníky, kteří pro zvolené cíle tvoří spolehlivý
tým. Věřím, že právě takové družstvo je
a hlavně bude tím nejlepším partnerem
pro bytové domy a členy jejich statutárních orgánů.
Martin Kroh

Střelničná 1861/8a
182 00 Praha 8
(trasa metra C, stanice Kobylisy)

První chemicky vyčištěná
otopná soustava
v bytovém domě!
Jak to dopadlo?
V podzimním čísle loňského InfoPanelu jsme informovali, že v rámci pilotního projektu vytipovalo
SBD Praha ve spolupráci DK Chemo, s.r.o., bytový dům, ve kterém dojde k vyzkoušení skutečného vlivu
chemického čištění otopného systému na snížení spotřeby tepla.
Přesně rok po vyčištění otopné soustavy v jedné polovině panelového
domu (celkem 38 bytových jednotek)
v Kpt. Stránského na Černém Mostě se
vracíme, abychom se seznámili s výsledky vyhodnocení získaných údajů.
První upozornění si zaslouží skutečnost,
že ani při samotném procesu čištění
otopné soustavy, ani s odstupem času
nedošlo k problémům s netěsnostmi
topných těles. „Podle dosavadních zkušeností a získaných poznatků, vyčištěná
část domu topí lépe, otopná tělesa jsou
prohřátá rychleji a topí celá, a to i při nižší křivce teploty vody“ říká Daniel Hajný,
technik domu.
Dále již citujeme z odborného posudku
Ing. Rybáře z ČEZ Teplárenské, a.s., který vypočítává minimální úsporu tepla
ve výši 13,9 % oproti předchozímu roku
s tím, že skutečnou úsporu lze odvodit
z přepočtené hodnoty spotřeby tepla pro
čištěnou polovinu domu v roce 2012 při
cenové úrovni roku 2013 a činí 15,6 %.
Vyčištěním otopné soustavy tak dům
ušetřil cca 56,6 GJ za rok a tomu odpovídajících 32 756 Kč včetně DPH (poznámka redakce: to znamená, že při nákladu
cca 90 tis. Kč na vyčištění hodnocené
části otopné soustavy lze návratnost investice očekávat v horizontu do tří let!)
Z rozboru nákladů jednoznačně plyne,
že nánosy jsou v teplovodních soustavách závažným problémem, který může
způsobit vážné poruchy, event. i havárie
různých částí otopného systému. V každém případě, nezávisle na vznikajících
hydraulických a energetických ztrátách,
zde existují zvýšené náklady na údržbu
a opravy, které postupně s délkou provozování topné soustavy rostou.

Kromě toho, že čištění je jedním ze základních prvků řádné údržby topného
zařízení, je možné navíc konstatovat, že
vyčištěním otopné soustavy je možné
ušetřit i značné finanční prostředky na
nákup tepla na vytápění.
Hlavním cílem je zajistit tepelnou pohodu vytápěného objektu s co nejnižšími
provozními náklady, draze nakupovaná
tepelná energie tak proto nemůže se zvý-

šenými ztrátami obíhat otopnou soustavou bez plného využití k vytápění. Pokud
se ze spotřebiče tepla vrací topná voda
nedostatečně vychlazená, pak to znamená, že část tepelné energie nebyla plně
využita k vytápění a tato část energie se
podílí na zvýšených ztrátách, zejména
v nevytápěných prostorech.
Redakce InfoPanelu
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Hlavními změnami jsou povinnost pořízení průkazu energetické náročnosti
budov (PENB) a povinné měření spotřeb energií. Další změny (např. zákon
„o službách“ a předpisy o rozúčtování)
jsou i v čase vzniku tohoto článku bohužel teprve v legislativním procesu, byť
je jejich účinnost avizována od počátku roku 2015. Tento tristní stav výrazně
dále ztěžuje orientaci v již tak nelehké
problematice nakládání s energiemi
v bytových domech a prakticky neumožňuje vlastníkům bytových domů či
jednotek řádně se na změny připravit.
Povinnost do 1. ledna 2015 zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy
stanoví § 7a zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pro vlastníky budov nebo
společenství vlastníků, převyšuje-li celková energeticky vztažná plocha domu
1 500 m 2 (cca od 30 bytů). Menší domy
budou muset PENB pořídit do 1. ledna
2017 (nad 1 000 m 2 celkové energeticky
vztažné plochy), resp. do 1. ledna 2019
všechny domy. Celková energeticky
vztažná plocha se definuje jako vnější půdorysná plocha všech prostorů
s upravovaným vnitřním prostředím
v celé budově a je vymezena vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy.

Povinné měření spotřeb energií stanoví
§ 7 citovaného zákona tak, že vlastník
stavby (např. bytové družstvo) nebo
společenství vlastníků jsou povinni
vybavit vnitřní tepelná zařízení budov
přístroji regulujícími a registrujícími
dodávku tepelné energie konečným
uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný
uživatel je povinen umožnit instalaci,
údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění,
chlazení a dodávku teplé vody stanoví
prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je (s účinností od 7. listopadu 2014
novelizovaná) vyhláška č. 194/2007 Sb.,
kterou se stanoví pravidla pro vytápění
a dodávku teplé vody, měrné ukazatele
spotřeby tepelné energie pro vytápění
a pro přípravu teplé vody a požadavky
na vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.
Důležitými pravidlem je, že měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebi-
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telů v zúčtovací jednotce se instaluje
u všech spotřebitelů a je shodného
principu a provedení (§ 7 odst. 4 vyhlášky). A dále, že se vnitřní rozvod
tepla pro vytápění vybaví kalorimetrem
v případě, že rozvod vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru
v jednom místě, jinak se použije zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
(nově zařazený § 7a vyhlášky).
Aby to nebylo jednoduché, je třeba nejprve vyčkat přijetí shora naznačených
legislativních změn, ale i tak se zdá, že
stávající i budoucí právní úprava přináší
celou řadu otazníků. K jejich správnému
uchopení bude zapotřebí většího prostoru. Ten určitě nabídne SBD Praha
svým klientům jak v podobě semináře
pro členy statutárních orgánů domů
v jeho správě (podrobnější informace
budou na www.sbdpraha.cz), tak i formou odborných seminářů ve spolupráci
s ostatními členy Družstevního marketingového sdružení České republiky
(více na www.dmscr.cz).
Martin Kroh

ZVÍŘE V BYTĚ
Ať se to stalo jakkoli, máme doma živého tvora. Zvíře si prostředí nevybírá, tak se připravme na kompromisy a pravidelnou péči. Čím chytřejší zvíře máme, tím více bude zkoušet, co uneseme. Stejně jako malé
dítě. Již od počátku němá tvář zkouší, jaké je čí postavení ve smečce. Je na nás, abychom od počátku
nekompromisně rozdali karty.
Keramická dlažba, laminát nebo linoleum na podlaze jsou nejpraktičtějším
řešením, snesou zvířecí drápky i vyšlapané trasy. Koberec je spíše pohromou,
stejně jako masivní dřevěná podlaha.
Zvíře musí mít celý den přístup k misce
s vodou, nejlépe s protiskluzným gumovým kroužkem. Kočičce necháme ve
dveřích vyklápěcí průchod.

foto poskytla A. Pavlatová

Změny v energetické
legislativě od roku 2015!

Elegantním řešením je zabudovat misky
pro zvířecí stravu do výsuvné části soklu
kuchyňské linky. Běžně tento prostor využíváme jako úložný s vyklápěcím čelem
nebo jej nevyužíváme vůbec. Nejen že
našemu zvířecímu kamarádovi talířek
neklouže, také jej kdykoli můžeme jednoduše uklidit.
Každý tvoreček by měl mít svůj pelíšek,
kde bude v noci spát a kam se stulí přes
den. I tento doplněk by měl barevně
a stylově pokud možno ladit s interiérem. Ve specializovaných prodejnách
jsou k dostání výtvory skvělé designerské kvality i obstojné kýče. S trochou
nadhledu zakomponujeme obydlí našeho mazlíčka do promyšleného interiéru,
na druhé straně můžeme celý výsledek
takovým detailem obstojně pokazit.
Naprosto se zbavit rizika, že zvířecí kamarád občas něco poničí, je téměř nemožné. Mnohého lze dosáhnout pravidelnými rituály, trpělivostí a občasným
drobným trestem. Násilí a záchvaty hně-

vu fungují asi tak stejně účinně jako na
malé děti. Zpočátku nenechávejte zvířecí mláďata dlouho samotná, mějte trpělivost, vždyť jste jej přece chtěli. Čekají
na Vás, až se vrátíte domů. Vzpomeňte
na knihu Karla Čapka „Dášeňka, čili život štěněte“ a hned se vám vybaví, co
všechno posloužilo zvídavému štěněti
na hraní. K výbavě našeho mazlíčka patří tedy také jeho hračky, dopřejme mu
je. Budou na nich vybíjet svou energii,
ostřit drápky a z výšky pozorovat okolního života běh.
Do základní výbavy před příchodem zvířátka do lidské smečky patří: miska na
jídlo a na vodu, plastový pelíšek nebo
ohrádka s dekou, kterou můžeme vyprat

(co nejméně chemie, prosím), obojek
a vodítko, košík, pouzdro na jmenovku,
hračky.
Že v domácnosti nesmí být alergik, snad
ani nemusíme připomínat.
Pelech musí mít zvíře na klidném místě,
ale s rozhledem na dění kolem něho.
A co kombinace rostlin se zvířátky? Pozor na návykové a jedovaté byliny (difenbachie, anturie, břečťan, oleandr,
kroton, …) a kaktusy s dlouhými trny
na parapetech.
Pro InfoPanel
Ing. arch. Daniela Vranová

Inzerce

ista Česká republika s.r.o. přeje všem svým
zákazníkům do roku 2015 mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů
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.
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Vlastnické a družstevní
bydlení rok po rekodifikaci
Před rokem jsme se připravovali na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Nyní můžeme zhodnotit, zda tehdejší obavy byly zbytečné, nebo zda byly
naopak důvodné.
svém. Podobně snaha upravit komplexně právní poměry bytového družstva
(BD) byla zřejmě správná. Nevyřešených
zásadních otázek a jejich negativních
dopadů je ale zatím příliš mnoho.
Stát nepochybně musí připravit korekce
těchto částečně pochopitelných problémů. Když však nahlédneme do návrhu
novely NOZ a ZOK, neděje se tak. Neřešení některých problémů urychlenou
novelizací přitom může přivést SVJ a BD
do často bezvýchodné situace včetně
ohrožení samotné existence těchto
subjektů.

Obecně je třeba ocenit zejména novou
úpravu vlastnictví bytů a společenství
vlastníků jednotek (SVJ), která byla postavena v zásadě tak , aby si vlastníci
bytů mohli upravit právní poměry po

Tisíce spoluvlastníků domů zůstávají v právní nejistotě ohledně vzniku či
možnosti založení SVJ. Zejména se jedná o případy převodů jednotek realizovaných před koncem r. 2013, jejichž nabyvatelům je vznik SVJ, a někdy i další
převody bytů, odpírán. Tento problém
ale mají i domy s jednotkami, ve kterých byl vznik SVJ zatím odložen, protože v nich měla BD podíl nejméně 25 %.
I v těchto směrech je akutně potřeba
novelizovat.

Stávající úprava také neřeší důsledně
problém přechodu dluhů dlužníků – členů společenství a družstevních nájemců
a jejich vymáhání. I pokud se vlastník
jednotky na úhradě těchto dluhů nijak
nepodílí (tedy dluží), z prostředků uhrazených ostatními vlastníky je čerpáno
a i dlužící člen má z tohoto čerpání majetkový prospěch, protože i tyto platby
v zásadě nakonec zvýší výtěžek z prodeje tohoto majetku. Postavení SVJ jako
věřitele se s účinností NOZ zhoršilo,
protože došlo ke zrušení zákonného
zástavního práva váznoucího na jednotce k zajištění pohledávky za členem SVJ
a přednostního uspokojení v exekučním
rozvrhu. Tyto dluhy měly přecházet na
nabyvatele jednotek, tedy tzv. „váznout
na jednotce, na bytě“, což ale v praxi do
značné míry nebylo přijato ani co do
podstaty (zda dluhy vůbec přecházejí),
ani druhu ( jaké dluhy přecházejí) a ani
formy (zda přecházejí dluhy v exekuční
dražbě jednotek a v insolvenci). U BD
a jejich pohledávek z nájmu družstevních bytů dikce ZOK přechod dluhů
výslovně stanoví, přesto po vydražení
družstevního podílu v praxi není další
uplatnění pohledávek BD vůči vydraži-

Inzerce

teli uznáváno. Úhradu dluhů v přiměřeném rozsahu je tedy nutno zaručit i při
nucených prodejích a také podmínky
přechodu dluhů upřesnit. K tomu je zejména nutno znovu zavést odpovídající
přednostní pořadí pohledávek a znovu
zavést zákonné zástavní právo.
Ačkoli ještě před účinností NOZ bylo
jasně upozorněno na zjevně chybnou
(a riskantní) úpravu obecného odložení vzniku SVJ (§ 1202, 1203 NOZ), dosud
nebylo na tyto výhrady nijak legislativně reagováno. Přitom „nedotažení“ tohoto ustanovení je obecně uznáváno.
I když bylo před účinností NOZ výslovně přislíbeno, že nová úprava bude
umožňovat přebírání úvěrových závaz-

ků původních vlastníků domů společenstvími, není tomu tak, což ohrožuje
dokonce realizaci principů státní bytové
politiky.
Podle zákonné úpravy (§ 748 ZOK) členové BD mají se zánikem členství právo
na vrácení plné nominální výše (zpravidla peněžitého) členského vkladu
bez ohledu na to, jak tento vklad bude
(zejména trhem nemovitostí) případně
reálně znehodnocen. Je třeba umožnit
BD i jinou úpravu ve stanovách. V některých případech jsou vložené členské
vklady vyšší než cena bytu na trhu a BD,
které zpravidla nemá možnost získat
prostředky na výplatu vypořádacího
podílu, tak permanentně hrozí úpadek.

Zmíněny byly jen nejvýznamnější nedostatky NOZ a ZOK, které je třeba akutně
napravit již v první připravované novele.
Neřešení problémů v dané oblasti může
mít dalekosáhlé ekonomické a společenské důsledky, bydlení statisíců občanů ČR může být zásadně ohroženo.
Řada domů nemůže být řádně udržována, objevují se i případy přerušování dodávek služeb. Řadě vlastníků je
bráněno v převodu jejich vlastnického
práva. Řada BD žije v nejistotě, hrozí jim
zrušení a nucená likvidace. Popsaný
stav SVJ a BD nepovažují za spravedlivý
ani dlouhodobě udržitelný a vyzývají
proto k urychlenému zajištění nápravy.
JUDr. Marek Novotný, advokát
(redakčně kráceno)

Plesová sezóna se blíží…
… a proto si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na již XIII. reprezentační ples
SBD Praha, který se bude konat v pátek
dne 30. ledna 2015. Tentokrát opět v hotelu DUO v Praze 9, Teplická 492, jehož
prostory prošly v minulé době značnou
rekonstrukcí. Začátek plesu je již od
19.00 hodin, dle programu proběhne
v 19.45 hodin slavnostní přivítání. Jak
k poslechu, tak především k tanci bude
hrát oblíbená hudební skupina Color
Club Praha pod vedením pana Šráma.
Kromě slavnostního předtančení budete
moci zhlédnout v průběhu večera různé
taneční ukázky. Jistě velmi milým hos-

tem večera bude zpěvák Milan Drobný.
Chybět nebude ani oblíbená hra bingo,
moderovaná předsedou družstva Mgr.
Martinem Krohem, který dobrou lahví
šampaňského odmění šťastné výherce.
Samozřejmě, že nebude ani tentokrát
chybět bohatá tombola, kdy výtěžek
z prodeje lístků do tomboly bude opět
věnován na charitativní účel. Prodej
vstupenek se předpokládá od 7. ledna
2015 v pokladně družstva v každý návštěvní den a příslušných hodinách, tj.
v pondělí 14.00–18.00 hodin a ve středu
8.00–12.00 hodin a 14.00–18.00 hodin.

Zároveň bychom Vás rádi pozvali i na již
XI. reprezentační ples pražských bytových družstev, který se bude konat rovněž v pátek dne 20. února 2015, tradičně
ve všech prostorách Národního domu na
Vinohradech. Vstupenky na tento ples si
budete moci objednat prostřednictvím
SBD Praha v průběhu měsíce února 2015.
Doufáme, že rádi přijmete naše pozvání
na oba plesy a strávíte tak příjemné chvíle, na které se jen tak nezapomíná.
Redakce InfoPanelu
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Zvyšte hodnotu
svého bytu

I takhle se dá starat o bytový dům
Druhou listopadovou sobotu roku 2014 si
odsouhlasili uživatelé domu Františkova
903–911 na Černém Mostě pro společnou
brigádu k úpravě okolí objektu. Akce se
sice nezúčastnili všichni uživatelé, ale ti
aktivní si chuť udělat něco pro okolí bydliště zkazit nenechali. Jsme rádi, že můžeme alespoň na několika fotografiích ukázat
skvělou atmosféru a pohodu všech účastníků. SVJ Františkova gratulujeme a rádi
zavítáme i jinam. Napište nám své tipy na
studio@sbdpraha.cz.

Výměna zábradlí na balkonech a lodžiích panelových domů je ve většině případů nezbytnou a nedílnou součástí rekonstrukce obvodového pláště panelových domů. Staré, železné zábradlí s výplněmi z drátoskla se po letech stává nebezpečnou hrozbou pro obyvatele
bytu i jeho okolí. Navíc tato zábradlí často ani nesplňují současné bezpečnostní normy. Majitelům bytů tedy nezbývá nic jiného, než
zábradlí vyměnit za nové. Na výběr mají pozinkované ocelové konstrukce nebo zábradlí z hliníku. Při správné volbě typu zábradlí je
navíc možné uvažovat i o dodatečném zasklení balkonu či lodžie, což představuje nejen zvýšení pohodlí pro jeho obyvatele, ale
bezesporu i určité zhodnocení obytné plochy bytu.

Právní servis – nejčastější dotazy
Do kdy máme čas na změnu stanov
SVJ podle nového občanského zákoníku?
Z nového občanského zákoníku vyplývá
povinnost přizpůsobit stanovy společenství vlastníků do tří let ode dne nabytí
účinnosti občanského zákoníku. Dále
podle většinového názoru z občanského
zákoníku vyplývá i povinnost těch společenství, která nemají ve svém názvu
slovo „vlastníků“, přizpůsobit svůj název
(tj. i příslušnou část svých stanov) do

dvou let od nabytí účinnosti občanského
zákoníku. Všechna společenství tak mají
čas na zmíněné úpravy ještě nejméně po
celý rok 2015.
Je nutné volit kontrolní komisi?
U družstva je kontrolní komise povinným
orgánem. U společenství kontrolní komise (příp. revizor) povinným orgánem není,
konkrétní podmínky týkající se tohoto orgánu záleží pouze na stanovách příslušného společenství.
Inzerce
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Výboru společenství uplyne brzo
funkční období. Co když se nepodaří
zvolit nový?
V takovém případě zůstává společenství
bez statutárního a výkonného orgánu,
dokud se tento orgán nepodaří zvolit.
Do té doby může chybějící členy výboru jmenovat soud (pokud někdo soudu
podá návrh), anebo může soud jmenovat
společenství opatrovníka (i bez návrhu).
Marek Letocha

Jak se rozhodnout?
Hliník je velmi oblíbeným materiálem v moderní architektuře. Je to lehký materiál přesto však
dostatečně pevný, snadno opracovatelný, nepodléhající korozi, je recyklovatelný a především velmi
estetický. Cena je oproti pozinkovanému zábradlí
o něco vyšší, nicméně je plně vyvážená kvalitou
a designem.

Kritéria výběru
Volba jakéhokoliv typu zábradlí by však měla vycházet ze srovnávání více hledisek. U tohoto typu
produktu je druh materiálu pouze jedním z mnoha
kritérií, které by měl majitel bytu vždy zvážit. Je
nutné znát kompletní systém zábradlí neboli kompletní produkt, který by měl být na balkon namontován. Především je vhodné se zajímat o systém
ukotvení zábradlí. Často se stává, že při opravách
za nemalé peníze firma vymění podlahové souvrství, ale původní kotvení sloupků nechá a sloupek pouze pohledově opatří manžetou. Výsledkem
je samozřejmě zkorodovaná patka sloupku, která
sice nejde vidět, ovšem statické schéma zábradlí, které jistí již jen jeho boky, se významně mění.
Ani po stranách nemusí být všechno v pořádku.
V případech, kdy jsou stěny lodžie nebo domu bez
revize zatepleny, pokračuje koroze i pod zateplovacím systémem. Kotvení je často v kondenzační
zóně a koroze pak pokračuje dokonce rychleji než
před zateplením. Proto je důležité se zajímat nejen
o systém jako takový, ale i o jeho původ, zázemí
a stabilitu firmy, která takovýto produkt nabízí.
Případné skryté vady se pravděpodobně neobjeví hned druhý den a nejspíš ani druhý rok, proto
je důležité mít možnost se po několika letech na
někoho obrátit. Produkty dovážené ze zahraničí
mohou z tohoto pohledu představovat určité riziko.

z materiálů odolávajících povětrnostním vlivům
a slunečnímu záření. Řešení společnosti ALUMISTR je opravdu univerzální. Kromě hliníkového
zábradlí nabízí i možnost rozšíření pochozí plochy,
tedy možnost zvětšit prostor balkonu, který navíc
při použití tohoto zábradlí bude připravený na
případné dodatečné zasklení horní části nad
zábradlím. Společnost vyrábí hned několik typů
jak rámových, tak bezrámových systémů zasklení.
V této oblasti se jedná v ČR o výrobce s nejširším
portfoliem výrobků. Většina z nich jsou výsledkem
vlastního vývoje a neustále probíhajících aktivit
v oblasti inovací vlastních produktů s cílem zvýšit
uživatelský komfort pro zákazníka.

Zasklení balkonu. Ano či ne?
Zda zasklít balkon nebo lodžii je volbou každého
jednotlivce. Zasklením balkonu získáte ochranu
proti dešti, sněhu, prachu a exhalacím z městského ruchu, ochranu před venkovním hlukem nebo
uzamykatelný balkon jako zábranu proti nevítaným
hostům. Jde rovněž o určitou úsporu nákladů na vytápění, jelikož zasklený balkon představuje tepelnou
izolaci pro sousedící místnosti. A v případě, že je na
balkoně zábradlí od společnosti ALUMISTR, horní
zasklení je možné kdykoliv dodatečně namontovat.

Jak vybrat zasklívací systém?
Jaký systém vybrat závisí na požadavcích a představách zákazníka, ale rovněž je třeba nezapomínat na možnosti dané stavby, které mohou být
omezené. Na výběr je ze dvou základních typů: rámové a bezrámové zasklení. Hlavní výhodou bezrámového zasklení je, že vzhled nenarušují vertikální
profily a prosklená plocha tak působí kompaktně.
Společnost ALUMISTR vyrábí bezrámový systém
AluVista, který je na českém trhu velmi rozšířený
a systém AluVerso, který je určen především pro
atypické tvary balkonů. U obou systémů se křídla posouvají a otevírají do vnitřního prostoru, což
umožňuje otevření téměř celého zaskleného prostoru a snadné umývání skel.
AluPlus je nejpoužívanější rámový systém, který
je velmi často také součástí interiérových dělících
příček či zimních zahrad. Dalším produktem společnosti je rámový systém AluCombi, který jako jediný systém v ČR splňuje technické parametry pro
zasklení balkonů či lodžií na celou výšku, neboli od
podlahy ke stropu. Při tomto typu zasklení musí být
samozřejmě balkon či lodžie opatřen zábradlím.
Pro dodatečné zasklení balkonů dále slouží systém AluFlexi, a to jak v rámovém, tak bezrámovém
provedení, který díky speciálnímu řešení horní kolejnice umožňuje vyrovnání nerovnosti konstrukce
až do 50 mm.

Kompletní dodávka
Kromě zábradlí, rozšíření balkonu a horního zasklení, nabízí společnost a ALUMISTR i řadu doplňků jako sušáky na prádlo, balkonové truhlíky
na květiny nebo držák satelitu. Jako jediní v ČR
mohou rovněž nabídnout svým zákazníkům žaluzie na bezrámové systémy.

Univerzální řešení
Na českém trhu je jediný výrobce, který nabízí kompletní sortiment v této oblasti. Společnost
ALUMISTR vyrábí systém hliníkového zábradlí jako
pevnou celohliníkovou konstrukci s širokou škálou
možností barevných provedení výplní. Rámy z hliníkových slitin mají standardní barevnou úpravu
bílý komaxit nebo přírodní elox, ostatní dílce jsou
www.alumistr.cz

Pokud hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit balkon či lodžii svého bytu, chcete kvalitní
produkt s dlouhou životností, chcete kompletní
dodávku od jednoho výrobce a s tím související jistotu pozáručního servisu, podívejte se na
www.alumistr.cz.

// Inzerce

/ / Ko m e rč n í pr e z e n tac e

Rezidence RoSa
vítá od listopadu
nové klienty
Unikátní centrum pro seniory Rezidence RoSa se již dočkalo svých nových obyvatel. V průběhu konce
listopadu a prosince se do projektu bydlení pro seniory v Praze 8 Kobylisích totiž začínají stěhovat
jeho nájemníci.
Původní ubytovna byla ve velmi špatném stavu. Projekt nového bydlení
pro starší generaci společnosti Atkins
a Langford Development s.r.o. ji však
probudil opět k životu. Během několika měsíců vzniklo v Rose 108 nájemních
jednotek, kam se nastěhuje přibližně
130 seniorů nebo seniorských párů.
„Tento dům je jakousi první vlaštovkou, která má ukázat seniorům v České
republice, že je možné žít jinak – bezpečně, mezigeneračně, kulturně a bez
neúměrně vysokých nákladů. Přeji jim,
aby byli ve svém domě spokojení,“ říká
za tvůrce projektu Anna Ježková ze
společnosti Atkins a Langford Development s.r.o.

Inspirace v západní Evropě je na domu
patrná především v jeho koncepci i architektonickém pojetí. První komplex
tohoto typu u nás nabídne kromě nájemního bydlení ještě o mnoho víc.
Samozřejmostí je přítomnost lékaře gerontologa, psychiatra či rehabilitačního personálu. Chybět ale nebudou ani
služby, které využijí i lidé z okolí a dům
se tak otevře veřejnosti. Ta může navštívit kavárnu, restauraci, kadeřníka,
masáže, nebo se účastnit zajímavých
seminářů, kulturních akcí a zájmových
aktivit ve společenském centru RoSy.
„Senioři nechtějí být daleko od centra
dění. Rádi se setkávají a diskutují. Určitě uvítají, když se potkají v restauraci
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i s jinými návštěvníky a že na zahradě
uvidí maminky s dětmi,“ upřesňuje
Anna Ježková.

Slavný režisér podpořil RoSu
V polovině srpna navštívil RoSu také
oscarový režisér Jiří Menzel. Přišel
podpořit projekt, kterých by podle něj
mělo být u nás víc. „Podobné domy
u nás stále schází. Lidé po šedesátce
jsou aktivní, chtějí mít pestrý život, setkávat se s rodinou a přáteli, chodit do
kina a do divadla – nechtějí žít na kraji měst, odkud se špatně dostanou ke
společenskému dění. Když ale zároveň
cítí, že potřebují mít v blízkosti lékaře
nebo se zhoršil jejich zdravotní stav, ale
stále jsou samostatní, proč by měli vyhledávat domovy důchodců či podobná
zařízení? V tomto případě mi Rezidence
RoSa připadá jako dobré řešení,“ říká
režisér Jiří Menzel.
Princip bydlení v RoSe
Každý senior či seniorský pár má k dispozici vlastní byt. Bytová jednotka se
stává domovem, přespat u něj mohou
vnoučata, nebo za nimi zajdou přátelé.
„Psychologický efekt je veliký. Senior
není zavřený někde v ústavu, ale žije
svůj život a využívá podporu, kterou má
na dosah. Přitom je ale na něm, jestli ji

zavolá nebo ne,“ doplňuje Anna Ježková. RoSu budou navštěvovat odborníci
na cvičení paměti, zájemci mohou hrát
společenské hry, zapojit se do pohybových aktivit určených speciálně pro
seniory, účastnit se vzdělávacích kurzů
nebo si dny zpříjemnit kulturou. Organizátoři připravují prosincový koncert,
předčítání zajímavých knih pod názvem
Večery s knihou i projekci filmu Na stupních vítězů.

Vánoce v RoSe otevřené všem
Oficiálního slavnostního otevření se
rezidence dočká začátkem roku 2015.
Už v prosinci je ale RoSa aktivní! Ručními výrobky svých obyvatel podpořila
Mikulášský bazárek v kostele sv. Anny –
Pražská Křižovatka. A 18. prosince od
14 hod. organizuje „Vánoční Punč“
s možností vyrobit si či koupit drobné
ručně vyrobené dárky.

Kontakty

Více na www.rezidencerosa.cz
a na zelené lince 800 800 750.
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Náklady na vytápění tvoří podstatnou část výdajů na bydlení. A velmi zamrzí, když se zjistí, že určitá
část dodaného tepla není potřeba. Buď se ztratí v rozvodech, je vyvětrána nebo se zbytečně zvýší teplota v bytech. Proč a jak k tomu dochází?
Velká část bytových domů je stále vytápěna ze systémů centrálního zásobování
teplem (dále jen CZT), které musí zajistit
dostatek tepla pro všechny odběratele.
Situace je lepší v lokalitách, kde se podařilo v minulých dvou desetiletích vyměnit
čtyřtrubkové systémy za dvoutrubkové.
Předávací stanice je instalována v objektu,
příprava teplé a topné vody probíhá zde
a jedná se pak spíše o správné nastavení parametrů vytápění (ekvitermní křivka
a útlumy). V lokalitách se čtyřtrubkovým
rozvodem se však topná voda připravuje
pro více objektů a není optimalizovaná pro
parametry konkrétní objektové topné soustavy. Problém nastává hlavně u zateplených panelových domů, kde se podstatně
snížily tepelné ztráty, ale topná voda má
teplotu jako před zateplením.

zajistí ekvitermní regulaci a možnost její
optimalizace na potřebu objektu tak, aby
bylo dosaženo maximální hospodárnosti.
Součástí může, ale nemusí být vyvážení
otopné soustavy za patou, tedy nastavení
termostatických ventilů. Regulační uzel vytápění je nejčastěji prováděn v směšovacím zapojení s vstřikováním. Vstřikování je
regulováno tlakově nezávislým regulačním
ventilem, který přimíchává topnou vodu
z výměníkové stanice do otopné soustavy
na požadovanou hodnotu, dle ekvitermní
křivky objektu.

Vše řídí regulátor TRONIC 2032EX s terminálem obsluhy, s jehož pomocí lze jednoduše upravovat ekvitermní křivku a nastavovat noční a denní útlumy vytápění.
Regulátor lze připojit na Internet a všechny
informace zveřejnit pod heslem. Optimalizaci ekvitermní křivky na základě zkušeností provozu pak lze provádět z pohodlí
domova.
Ing. Vít Mráz,
TRONIC CONTROL s.r.o.

KONTAKTY

Nad Safinou I. 449, 252 42 Vestec u Prahy, tel.:
602 250 629, info@tronic.cz
www.tronic.cz

Řešením je návrh a instalace regulačního
uzlu vytápění na patě objektu. Tento uzel
Inzerce

Závan
historie
aneb
citujeme
z r. 1909
Lichva s pozemky stavebními má dalekosáhlé důsledky. Koupí předraženého pozemku investuje podnikatel
stavby velký kapitál do stavby, a aby
výnos domu zúročení investovaného
kapitálu odpovídal, zvyšuje se nájemné. Druhým škodlivým důsledkem
přílišné ceny stavebního pozemku
jest, že podnikatel hledí na drahém
pozemku lacino stavěti a tak vznikají
domy rychle chátrající, které poskytují neútulné a nezdravé byty. Třetí
zhoubný důsledek lichvy pozemkové
jeví se v tom, že lichvářští podnikatelé ochromují zdravý ruch stavební
a provádění staveb činí mnohdy úplně nemožným, zvláště v tom případu,
když skupují celé skupiny stavebních
pozemků a celá místa, na nichž by se
vhodně stavěti mohlo.
Kdo vládne dnes kapitálem, nestaví
dům činžovní, ale zbuduje si domek
rodinný, který vyhovuje jeho potřebě.
Vedle toho zaujímají větší byty ve
městech velkých i menších obchody,
písárny, výklady, kavárny, hostince,
místnosti spolkové a pod. Osoba na
pevný plat odkázaná nemůže platiti
takové nájemné jako veliký podnik
neb korporace, a jest nucena vyhledávati těsnější, levnější odlehlý byt.

www.belstav.cz
zelená linka: 800 223 225

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

ČSN EN ISO 9 0 01 : 2 0 0 9
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 18001:2008

Nabídka pronájmu garáží
SBD Praha nabízí k dlouhodobému či krátkodobému pronájmu několik volných míst ke
garážování vozidel ve velkokapacitních garážích v Praze 9, Lovosická 442 (nikoliv pro vozidla na pohon LPG). Jedná se o stání na volné ploše nebo malé dvouboxy (jedno stání
ve dvouboxu 11,88 m2) v 1. nebo 2. podlaží objektu. Nonstop ostraha. Nájemné 1 100 Kč
měsíčně včetně DPH pro fyzické osoby a 1 450 Kč včetně DPH pro právnické osoby.
Vyřizuje: Ivana Jindrová, kancelář družstva č.211, tel.: 227 229 207.

ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE

TLAKOVOU VODOU + MECHANICKY


SERVIS PØEÈERPÁVACÍCH JÍMEK + ÈERPADEL

REVIZE INSPEKÈNÍ KAMEROU

SÁNÍ COMBI VOZEM


777 220 220

www.servis-kanalizace.cz

Inzerce

Regulační uzel,
nejlevnější způsob
jak odmítnout teplo,
které nepotřebujeme

roku 1991
od roku
1991

Kvalitní
plastová
Kvalitní plastová
okna
a dvere,
 88YÇbĐbV
hliníkové
vstupní
hliníkové vstupní
portály.
portály.

www.jis.cz

Pro více informací nás
mu
 ete kontaktovat na
frantisek.belka@jis.cz
nebo 602 102 177.

www.jis.cz
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Revitalizace prospívá
i cihlovým domům…
Družstevní bytový dům v Kouřimské ulici na Vinohradech byl ještě donedávna zašedlý, omšelý, zašlý,
s oprýskanou omítkou. Ostatně, jako mnoho jiných v okolí. Když jste se však pozorně dívali, nemohlo vám ujít,
že to býval moc pěkný dům. Za první republiky.
Co všechno revitalizace obnášela?
• zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem vč. provedení nového souvrství balkónů východního
průčelí
• rekonstrukci teras
• o
 sazení nových klempířských prvků
(tj. oplechování parapetů, říms a žlabů lakovaným ocelovým zinkovaným
plechem)

VEXTA,
to není jen zateplení

• i nstalaci nových stříšek na terasách,
zábradlí na východním průčelí, mříží
v oknech
• h
 ydroizolaci spodní stavby a zateplení pod terénem
• m ontáž nových svodů hromosvodů

VEXTA a.s. má dlouholetou zkušenost v zateplování a revitalizaci panelových, bytových či rodinných
domů. Zajišťuje také komplexní dodávku, montáž i pozáruční servis plastových oken.
„Vzhledem ke státní podpoře je celá
řada panelových i nepanelových domů
již částečně, nebo zcela zrevitalizována.
Kvalita a rozsah provedených rekonstrukcí jsou však různé,“ říká obchodní
ředitel akciové společnosti VEXTA Martin
Líska.
„V některých objektech se problematické části vynechaly, jinde nebyly peníze na rekonstrukci interiérů, jako jsou
společné prostory, schodiště a podobně. V některých domech je nutné se zabývat tím, co bylo provedeno třeba již
v 90. letech, ale v ne úplně odpovídající
kvalitě.“
A vaše firma si s touto situací umí
poradit?
„Poměrně často se setkáváme s bytovými domy, kde již základní rekonstrukce proběhla. Týká se to například oken
a balkónových dveří, která kdysi vyměnila třeba dnes již neexistující firma, nebo
firma která jejich komplexní servis vůbec nenabízí. Ta okna jdou špatně zavírat, netěsní, skla se rosí a nyní se řeší,
co s tím. Ve většině případů však stačí
odborný servis a okna jsou zase jako
nová. I toto VEXTA běžně provádí.“
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Ale bytové domy, to nejsou jen
okna…
„Pracujeme rovněž na domech, kde byl
zateplovací systém proveden nekvalitně, tepelný izolant byl dodán v malé
tloušťce, vynechala se rekonstrukce lodžií a podobně. Ne každá firma se tímto
chce zabývat, mnohdy to třeba ani neumí. Pokud se vše ale vezme za správný
konec, tedy od řádného zjištění stávajícího stavu, přes návrh řešení, projekční
přípravu až po kvalitní realizaci, tak se
určitě není čeho bát. I my bychom se raději zabývali „nedotčeným“ panelákem,
jednoduše ho včetně střechy zateplili
a vyměnili okna – umíme to bezvadně,
ale takových domů už bohužel mnoho
není.“
Řešíte i interiéry, společné prostory
těchto domů?
„Tam je obvykle situace poněkud jiná.
Mnoho domů si jejich rekonstrukci nechalo až úplně na konec a tak je nyní
často můžeme řešit komplexně – „na
klíč“. Pokud i v interiéru můžeme postupovat s architektonickou a projekční
přípravou, na základě předem odsouhlasené vizualizace, tak výsledek bývá
z hlediska obyvatel domu opravdu ne-

Díky současným technologiím a materiálům se dům úplně proměnil. Jeho obyvatelé se těší z mnohem komfortnějšího
bydlení. Pražské Vinohrady zdobí jeden
hezký dům navíc. A za pečlivou firmou
zůstala opět jedna skvělá stavba.

uvěřitelný. Čím dál častěji proto řešíme
komplexní rekonstrukce chodeb, schodišť, nebo třeba náhradu již nevyhovujících dřevěných sklepních kójí v suterénech atd.“
A co třeba moderní technologie?
„Samozamykací zámky na vstupních
dveřích jsou dnes už standard, ale čím
dál častěji instalujeme třeba vstupní
„bezklíčové“, obvykle čipové systémy.
Obojí samozřejmě ale umíme i dodatečně - bez nutnosti dodávky nových
dveří. S tím pak často souvisí potřeba
rekonstrukce systému domovních telefonů. Ne každý však třeba ví, že jejich
alternativou, případně doplňkem, může
být třeba i aplikace v chytrém telefonu“.
Michal Káninský
redakce InfoPanelu

KONTAKTY

VEXTA a.s.
Více na www.vexta.cz nebo na
bezplatné infolince 800 900 963.

Revitalizovat takové domy však není
jednoduché. Mnohé patří pod ochrannou ruku památkářů. Tenhle v Kouřimské ulici také. Takže když se Družstvo
Kouřimská 16 rozhodlo dům revitalizovat, bylo nutné respektovat požadavky odboru kultur y, památkové péče
a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Kompoziční schéma
domu totiž vychází z funkcionalistické
tradice, proto bylo zásadní podmínkou
zachování jeho původního rázu, tvaru
i původního barevného řešení fasády.
Pro neratovickou společnost KASTEN,
kterou si Družstvo Kouřimská 16 k realizaci vybralo, to byla výzva.
Dům se nachází v širším centru města,
na pražských Vinohradech, takže podmínky pro stavební práce jsou poněkud
obtížnější než v okrajových částech

města nebo na sídlištích. Nejdříve bylo
třeba pro stavbu a její, pokud možno,
hladký průběh, vytvořit podmínky. Zajistit pronájmy veřejného prostranství,
instalovat dopravní značení, postavit
lešení (na frekventovaném chodníku
v poměrně úzké ulici s jednosměrným
provozem), neomezit (příliš) zásobování
a dopravu. Teprve pak mohla být rekonstrukce zahájena.
Začalo se, ve spolupráci s technickým
dozorem investora a firmou STOMIX,
odběrem vzorků původní fasády z jednotlivých průčelí domu. Na základě rozboru pak bylo navrženo a odsouhlaseno barevné řešení fasády, odpovídající
původnímu stavu. Díky tomu mohly být
i zachovány i mezilehlé pásy oken, které byly původně vytvořeny rozdílnou
strukturou a odstínem omítky.

KO N TA K T Y

KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice-Byškovice
Tel: +420 318 647 150, +420 318 647 152
E-mail: info@kasten.cz
www.kasten.cz
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Křížovka
Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu vonkova@sbdpraha.cz, nebo na adresu SBD Praha,
Marcela Voňková, Střížkovská 1/29a, 180 00 Praha 8 do 28. 2. 2015.
Výherci z posledního InfoPanelu jsou pan Antonín Vítek a Václav Vávra, oba z Prahy 9. Každý jako výhru obdržel 1 000 Kč.

· KVALITNÍ ČESKÁ OKNA A DVEŘE
· PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
VEKRA je tradiční český výrobce oken a dveří s 20letou tradicí na trhu.
Díky vysoké kvalitě produktů a služeb je dlouhodobě jedničkou v ČR. Zázemí
silné firmy je zárukou, že pro údržbu Vašich oken zde bude i za dlouhou
řadu let. Okna a dveře VEKRA se vyrábějí výhradně v České republice
v moderních specializovaných výrobních závodech.

SBD Praha brzy…
(dokončení v tajence)

Opět vylosujeme 2 výherce,
kteří obdrží od SBD Praha za
přispění sponzora této křížovky
firmy Siemens každý 1 000 Kč.

Plastová okna VEKRA jsou
ideální pro rekonstrukce
bytových domů. Nabídka
plastových oken VEKRA je
založena na kvalitních profilových systémech, které
ve spojení s vhodným izolačním zasklením poskytují
optimální úsporu nákladů
na vytápění.
Plastová okna VEKRA zajistí klidné a komfortní bydlení s významným útlumem
venkovního hluku, vyznačují se
vysokou mechanickou a tvarovou
stabilitou. Dva bezpečnostní uzávěry
v základní sadě kování poskytují zvýšenou odolnost proti
vloupání.
Jednou z hlavních předností plastových oken je jejich bezúdržbovost, kromě doporučené péče o kování a umývání rámů
a křídel nevyžadují žádnou další údržbu.

Dveře jsou opatřeny těsným prahem s dvojitým těsněním,
který brání zatékání a průniku prachu. Hliníkové dveře jsou
prakticky bezúdržbové, což je předurčuje právě pro vysoce
zatěžované prostory.

VEKRA nabízí široký sortiment doplňků stínící techniky
a dalšího příslušenství k oknům a dveřím.

S nabídkou největšího českého výrobce oken a dveří
Vám poradí odborní konzultanti na všech více než
70 obchodních zastoupení po celé ČR. Nebo nás kontaktujte prostřednictvím internetu.

www.siemens.cz/sipass

Zůstávají vchodové dveře vašeho domu opakovaně nezamčené?
Řešením je čipový uzamykací systém Sipass Entro od společnosti Siemens.
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Odolnost vůči vlivům počasí a stabilita hliníkového profilu
zaručuje prakticky neomezenou životnost a odolnost proti
poškození. Hliníkové dveře díky pevnému profilu tvoří bezpečný vstup do společných prostor domů.

Velký důraz je kladen na profesionální služby. Bezplatné
zpracování nabídky, zaměření oken a dveří a odborné
poradenství je samozřejmostí. Služby zahrnují vedle kompletní
realizace výměny oken a dveří na klíč také výměnu meziokenních vložek (MIV).

Získejte kontrolu nad
přístupem do svého domu

Nápověda: IŠKA, SANTIR

Hliníkové systémy VEKRA
pro okna a dveře představují optimální řešení pro
namáhané vstupní prostory bytových domů. Speciálně
pro částečně vytápěné prostory
je určen systém VEKRA FUTURA
PANEL.

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

Infolinka: 800 777 666

www.vekra.cz

POMŮŽEME VÁM
s kompletní rekonstrukcí
a úpravami vašeho bytu

BYTOVÉ STUDIO SBD PRAHA – UCELENÁ NABÍDKA SLUŽEB
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Rychlá a cenově dostupná rekonstrukce bytového jádra
Rekonstrukce vč. možnosti změny dispozic bytu i domu
Výměna oken, podlah, dveří
Služba architekta a projektanta
Řešení interiéru a bytových doplňků
Chytré zabezpečení a ovládání domácnosti
Kvalitní odhlučnění domácnosti
Řemeslné a montážní práce

www.bytovestudiopraha.cz | 227 229 227 | studio@sbdpraha.cz
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