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• Rychlá a cenově dostupná rekonstrukce bytového jádra
• Rekonstrukce vč. možnosti změny dispozic bytu i domu
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• Řemeslné a montážní práce
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ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

V poněkud nezvyklém čase je letošní vydání nikoliv předletním, nýbrž spíše 
„poletním“ z důvodu personálních změn v oblasti marketingu i vyčkávání fi-
nálního řešení první z obou bývalých sídel SBD Praha. Věřím, že i tak přijmete 
jeho obsah jako dobrý zdroj informací o činnosti a aktivitách družstva.

Na prvním místě považuji za podstatné zmínit dobré zprávy v podobě defini-
tivně naplněné budovy na Střelničné s plně rozběhnutým provozem a zahájení 
první fáze řešení budovy na Střížkově. Novou administrativní budovu nakonec 
spolu s SBD Praha obývá trochu více nájemců, než původně představenstvo 
družstva předpokládalo. Tento stav pochopitelně mírně vylepší původně před-
pokládanou ekonomickou bilanci objektu ku prospěchu družstva.

U objektu bývalého sídla na Střížkově došlo k dohodě o dlouhodobém pro-
nájmu v kombinaci se smlouvou o budoucím prodeji domu se zájemci o její 
využití v podobě gastronomického provozu s ubytováním. V letošním roce lze 
očekávat, že proběhnou přípravné a v závislosti na rychlosti stavebního řízení 
dohodnuté stavebně-technické úpravy. Cílem je otevření restaurační části na 
jaře příštího roku. Průběh stavebních úprav zamýšlených nájemcem byl a je 
s družstvem průběžně konzultován a rovněž realizace bude kontrolována pod 
odborným dohledem zástupce družstva. Jsem přesvědčen, že se svým cha-
rakterem budova pro gastronomický provoz hodí a všichni získáme dobrou 
příležitost k návštěvě budovy.

V úvodním slově nesmí chybět zmínka o konání volebního shromáždění dele-
gátů, které proběhlo počátkem června. Vedle standardní agendy byla pozor-
nost upřena na volbu představenstva a kontrolní komise. V představenstvu 
došlo k jedné personální změně, v kontrolní komisi doprovodí dva nováčci 
jejího staronového předsedu. Jsem přesvědčen, že vedení družstva naváže na 
předchozí úspěšná období a ve střednědobém horizontu potvrdí SBD Praha 
své postavení významného správce bytových domů v Praze.

Se vzpomínkou na rtuť teploměru v letošním létě vám všem přeji příjemný 
přechod do školního roku a podzimní části roku.

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
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Nabízí komplexní správní služby bytovým i neby-
tovým prostorům, jejich majitelům či spolumaji-
telům.

S bydlením související odborné a právní konzulta-
ce poskytujeme všem klientům zdarma!

Bydlení s budoucností

www.sbdpraha.cz
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A) vzalo na vědomí:

1) zprávu mandátové komise

2) slovo předsedy družstva

3)  představení kandidátů pro volby do 
představenstva a kontrolní komise

4)  výsledky voleb do představenstva 
a kontrolní komise s tím, že byli zvo-
leni tito kandidáti:

představenstvo:
• Mgr. Martin Kroh

• Ing. Jan Sobotka

• Ing. Jaroslav Brožek

• Jaromír Jirman

• Ing. Jaroslav Štorek

• JUDr. Karel Slapnička

• Ing. Zbyněk Bednář

 
kontrolní komise:
• Viktor Šíma

• Pavel Jahoda

• Ing. Milan Vondra

5)  informaci představenstva družstva 
o způsobu řešení budovy Střížkov for-
mou pronájmu budovy s následným 
prodejem budovy společnosti V. s.r.o. 

 
 
 
 

6)  informaci představenstva o převo-
du jednotek právnickým osobám 
a stanovisko advokáta JUDr. Marka 
Novotného 

b) schválilo:

1)  volbu zapisovatelů, ověřovatelů, 
mandátovou a návrhovou komisi

2)  protinávrh programu shromáždění 
delegátů 8. 6. 2015 na zařazení pů-
vodních bodů 6 a 7 za původní bod 10

3)  zprávu o činnosti představenstva za 
období od 8. 12. 2014 do 8. 6. 2015 
v členění zpráv ekonomického úseku, 
technického úseku, úseku předsedy 
družstva a kontroly usnesení shro-
máždění delegátů ze dne 8. 12. 2014

4)  zprávu o činnosti kontrolní komise za 
období od 8. 12. 2014 do 8. 6. 2015

5)  roční účetní závěrku za rok 2014 a ná-
vrh na rozdělení výsledku hospodaře-
ní za rok 2014

6) finanční plán na rok 2016 

7)  záměr prodeje pozemku dle návrhu 
včetně tří garáží, které jsou jeho sou-
částí, členům SBD Praha – nájemcům 
těchto garáží, případně právnické 
osobě jimi založené, a to za stanove-
nou cenu 

 
 

c) zamítlo:

návrhy M. V. (DS 415)

1)  v cenovém sazebníku družstva zrušit 
s okamžitou platností poplatek při 
zániku členství ve výši 300 Kč

2)  doplnit smlouvu o výkonu funkce 
předsedy představenstva v čl. V. 
o odst. 4 dle návrhu

3)  uložit představenstvu připravit pro 
nejbližší příští shromáždění delegá-
tů změnu čl. 24 odst. 1 stanov SBD 
Praha dle návrhu

D) uložilo představenstvu:

1)  realizaci prodeje pozemku s garáže-
mi u domu dle návrhu

2)  zpracovat a předložit ke schválení 
shromáždění delegátů návrh postupu 
pro řešení převodů jednotek družstva 
do vlastnictví členů družstva – ná-
jemců, kteří jsou právnickými osoba-
mi, včetně případného návrhu změny 
stanov družstva

3)  předkládat na příští shromáždění 
delegátů pravidelné informace o prů-
běhu plnění dojednaných závazků 
a naplňování očekávaného scénáře 
řešení budovy Střížkov, zajistit, aby 
k převodu nemovitosti došlo až po 
zaplacení celé kupní ceny

ShROmážděNí dELEgáTů  
SBD Praha DNE 8. 6. 2015 

34% 

23% 
13% 

6% 

4% 

4% 

 

Monada Forum Media ATL Consulting Re-max Abri Voluma 

Izoltechnik Vanio Ista Česká republika Domovservis Flaming 

Impěrěals Ibag Alumistr DMS Appelen Consulting 

PRONájEm  
STřELNIčNé
SLOžENÍ NájEMců
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kontrolní komise:

Ing. Jaroslav Brožek
místopředseda představenstva

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Štorek
člen představenstva

Viktor Šíma
předseda kontrolní komise

Ing. Jan Sobotka
člen představenstva

JUDr. Karel Slapnička
člen představenstva

Pavel Jahoda
místopředseda kontrolní komise

Jaromír Jirman
člen představenstva

Ing. Zbyněk Bednář
člen představenstva

Ing. Milan Vondra
člen kontrolní komise

Shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Praha zvoli-
lo dne 8. června 2015 členy volených orgánů (představenstva a kontrolní komise) na 
další funkční období 2015–2020.

SLOžENí VOLENýCh ORgáNů 

SBD Praha
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Budova na Střelničné je už v plném pro-
vozu. Zatím posledním nájemcem se sta-
la společnost Voluma, tradiční partner 
mnoha bytových domů ve správě SBD 
Praha. V  průběhu léta došlo k  přestě-
hování všech archívů ze Střížkova a Sa-
talic a v současné době běží postupné 
utřiďování dokumentů v  jednotlivých 
částech archívu. Lze očekávat, že do 
budoucna nabídne družstvo možnost 
archivace dokumentů i  pro jednotlivé 
domy ve správě SBD Praha. Tato služba 
by mohla nabýt na významu především 
v souvislosti s postupnou elektronizací 
všech dokumentů, se kterou se v blízké 
době počítá. Všechna oddělení a všichni 
zaměstnanci družstva jsou soustředěni 
v jedné budově, což umožňuje lepší ko-
munikaci v rámci celé firmy. 

K hlavním zbývajícím úkolům patří do-
končení orientačního systému a označe-
ní budovy výraznějšími poutači. Jejich 
návrh je hotov a po cenové optimalizaci 
nákladů na jejich pořízení budou loga 
zúčastněných společností instalována 
na fasádu budovy i nad vstupní prostor. 
Druhý, větší úkol (modernizaci výtahů) 
odložilo představenstvo družstva na 
příští rok, kdy bude zvažovat i možnost 
realizace parkovacích stání na vlastním 
pozemku. 

Za zmínku stojí i spolupráce s Reziden-
cí RoSa, která se nachází v sousedství 
nového sídla SBD Praha. Úžasné a roz-

manité aktivity Centra RoSa (sledujte na  
www.centrumrosa.cz) skvěle doplňují 
dlouhodobé zaměření družstva na ko-
munikaci a  dostupné služby pro star-
ší uživatele bytových domů. Pro SBD 
Praha je ctí být partnerem Centra RoSa 
a prostřednictvím svých komunikačních 
možností napomoci větší publicitě akcí 
zaměřených především na seniory.

Z prvních ohlasů návštěvníků budovy je 
patrné pozitivní hodnocení nového sídla 
SBD Praha, kde především zástupci spra-
vovaných objektů ocení možnost řešit 

všechny potřebné záležitost pod jednou 
střechou. Naopak z  pohledu družstva 
samotného je pozitivní, že se SBD Pra-
ha dostalo do popředí zájmu ze strany 
bytových domů (SVJ i  BD) z  blízkého 
okolí (od Bohnic přes Čimice a Kobylisy 
do Ďáblic) a dnes registrujeme už první 
dvě poptávky ze strany větších domů po 
službách družstva. I tato skutečnost byla 
součástí širšího záměru představenstva 
družstva při hledání nového sídla. Uvi-
díme, nakolik se dobrá kvalita služeb 
v kombinaci s dobrou dostupností firmy 
projeví v příchodu nových klientů.

STřELNIčNá jEdE!

I n z e r c e
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Většinou neexistují žádná univerzální řeše-
ní vhodná pro všechny. Důležité je proto 
hledat takovou firmu, která je schopna na-
bídnout služby v oblasti měřicích zařízení 
nebo způsob odečtů a rozúčtování zmíně-
ných nákladů přesně podle individuálních 
potřeb každého zákazníka. Podle čeho ta-
kovou firmu vybrat? Servis v oblasti měření 
a rozúčtování nákladů na teplo a vodu by 
měl obsahovat:

• analýzu objektu – díky ní lze dobře po-
soudit, jaká měřicí zařízení či způsob 
rozúčtování vzniklých nákladů jsou op-
timální;

• dodávku a montáž měřicích přístrojů vy-
braných podle potřeb zákazníka;

• odečty a rozúčtování na základě skuteč-
né spotřeby vody a tepla;

• možnost volby metody rozúčtování;
• tisk a předání vyúčtování;
• možnost vše spravovat pohodlně z do-

mova nebo kanceláře;
• schopnost řešit jakýkoli problém či otáz-

ku zákazníka týkající se měření/rozúčto-
vání.

řešení šité na míru
A  jak vypadá postup v praxi? Nejprve si 
vyberete firmu, která vám vaši spotřebu 
bude měřit. Ta by měla být schopna pro-
vést všechny potřebné kroky spojené nejen 
s měřením, ale také odečtem a následným 
rozúčtováním nákladů. 

Výběr měřičů
V prvním kroku je nutné zvolit typ měřičů. 
Systémová technika a přístroje mohou být 
různé: mechanické, elektronické, může jít 
o rozdělovače topných nákladů, vodoměry 
nebo měřiče tepla určené pro různé typy 
použití. Jaké přístroje doopravdy potřebu-
jete, totiž závisí na tom, jak je váš objekt 
vybaven z hlediska zásobování a také jak 
je využíván. Asi nikdo nechce platit více, než 
skutečně protočí vody a protopí energie. 
Řešením je individuální rozúčtování podle 
spotřeby, což umožní moderní měřicí a roz-
dělovací přístroje s vysokou spolehlivostí 
a přesností měření. Jejich nabídka je oprav-
du široká a řešení lze připravit každému zá-
kazníkovi podle jeho požadavků. 

Odečty: jaký typ zvolit? 
Po montáži zvolených měřičů tepla a vody, 
resp. po naměření hodnot za příslušné ob-
dobí následuje odečet. Měřiče a rozdělo-
vače topných nákladů odečítají spotřebu 
různým způsobem. Aby byl odečet sku-
tečně správný, musí být dokonalá i jejich 
funkčnost. To ale bývá často kámen úrazu. 
Často se kontrolují až po několika letech od 
instalace – porucha měřiče nebo nepřesné 
měření tak může být odhaleno až po dlou-
hých měsících chybného sběru dat. Fyzické 
odečty dat probíhají zpravidla jednou roč-
ně ve formě návštěvy „odčítače“ – člověka, 
který spotřebu uvedenou na daném měři-
dle sám odečte a zapíše. Nevýhoda tohoto 
postupu je zřejmá na první pohled – pro-
story, kde se měřiče nacházejí, musí být 
fyzicky dostupné, navíc se jejich případná 
nefunkčnost takto zjistí až po již zmíněné 
delší době. Vzhledem k tomu, že jde o sběr 
velkého množství dat z měřicích míst, která 
jsou často veřejně nepřístupná, nejde vždy 
o snadný úkol. Obtížnost tohoto požadavku 
umocňuje fakt, že tento sběr dat nelze pro-
vádět nezávisle na uživatelích bytů – jejich 
osobní součinnost je nepostradatelná. 

Rádiové odečty: pohodlné a přesné
Tyto potíže lze eliminovat využitím měře-
ním na dálku, tzv. rádiovými odečty. Ty mají 
hned několik výhod: neustálou možnost 
kontroly aktuálních náměrů připojených 
měřičů, libovolnou četnost odečtů a ar-
chivaci sesbíraných dat, odpadá nutnost 
fyzické přítomnosti uživatele bytu. Dalšími 
nespornými plusy jsou vysoká spolehlivost 
přenosu dat. Novinkou posledních let jsou 
tzv. portálové služby, kdy zákazník, ať již 
vlastník domu, správce nebo přímo uživa-
tel bytu může průběžně kontrolovat skuteč-
nou spotřebu tepla a vody, funkčnost jed-
notlivých měřicích přístrojů, nebo například 
i protékání vody v jednotlivých bytech.

Služby jako nedílná součást servisu
Po odečtu dat, ať už jakýmkoli způsobem, 
přichází na řadu samotné rozúčtování ná-
kladů. A zde by příslušná firma měla být 
schopna nabídnout služby od přípravy 
měřicích přístrojů až po vystavení rozúčto-

vání. Například u společnosti ista je tento 
proces rozdělen do různých modulů. Každý 
modul sestává z přístrojové a servisní kom-
ponenty, které lze mezi sebou individuálně 
kombinovat. Z čeho se bude skládat váš 
osobní modul, bude záviset jen na vašich 
specifických potřebách. 

Analýza objektu: zdroj informací 
Jaká metoda rozúčtování je pro vás nejlep-
ší? Jaké zařízení k tomu budete potřebovat? 
Na tyto otázky by měla odpovědět analý-
za vašeho objektu, zajištěná opět měřicí 
a rozúčtovací firmou. Aktuální informace 
jsou totiž základem přesného rozúčtování. 
Firma, která měření a rozúčtování provádí, 
by proto měla vědět, jakou strukturu uži-
vatelských jednotek a strukturu zásobová-
ní objektu máte, a také zohlednit všechny 
změny (změny ve způsobu užívání, změna 
nájemníků, přestavba atd.). 

Spravedlivé rozúčtování nákladů
Je nanejvýš důležité, aby všechny údaje 
o spotřebě a uživatelích stoprocentně od-
povídaly skutečnosti. Proto je nutné, aby 
firma před každým rozúčtováním zákazní-
kovi poskytla přehledné podklady. Ten nej-
prve aktualizuje údaje o nákladech a uživa-
telích a firma následně propočte celkové 
náklady, které je třeba rozdělit. Skutečné 
rozdělení spotřebních nákladů potom zá-
visí na mnoha faktorech. Rozlišují se podle 
skupin uživatelů a měřicích klíčů. Samo-
zřejmě jsou zohledněny zaplacené zálohy 
a rozdělení nákladů na uživatele při jejich 
stěhování. Na závěr zákazník obdrží celko-
vé vyúčtování a individuální rozúčtování na 
uživatele – transparentní, přehledné a v pl-
ném souladu s platnou legislativou. Mělo 
by být poskytováno pro všechny náklady 
na teplo, teplou a studenou vodu, elek-
třinu společných prostor, úklidové služby, 
společnou anténu a další náklady, které je 
třeba rozúčtovat. Samozřejmostí by měla 
být možnost zvolit si mezi různými dato-
vými nosiči a způsoby předávání těchto 
výsledků. 

ista Česká republika s.r.o.
Více informací na www.ista.cz.

měřENí A ROzúčTOVáNí NáKLAdů:
iDEáLNÍ jE KOMPLEtNÍ SErViS
každá domácnost má jiný standard, jiné nároky, zvyklosti, odlišný počet členů. jedno ale mají společné: všichni 
chtějí zaplatit jen za tolik tepla a vody, kolik spotřebují. k tomu může pomoci zavedení speciální měřicí techniky 
a také využití profesionálních služeb při rozúčtování těchto nákladů.

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

Posedmé se sešly tenisové páry v rámci 
tradičního turnaje Satalice Open 2015, 
který pořádalo SBD Praha spolu se svými 
partnery – společnostmi Inpol a Baumit. 
Příjemné letní počasí přilákalo tentokrát 
20 dvojic, které soupeřily o putovní po-

hár. Malým překvapením bylo obsazení 
finálového duelu, ve kterém chyběli ob-
hájci loňského prvenství. Z vítězství se 
poprvé radoval pár Vladimír Konečný 
a  Miloslav Kafka, kteří porazili dvojici 
Martin a Jan Hamadovi přesvědčivě 

6:1. Bronz získali loňští vítězové Sven  
Subotič a  Josef Landa ml. po zdolá-
ní páru Petr Šimánek a  Jan Kopelent 
taktéž 6:1. Skvělý den zakončili všichni 
příslibem, že se příští rok na satalickou 
antuku rádi vrátí!

SATALICE OPEN 2015

www.kone.cz

Rekonstrukce a modernizace
Výroba a montáž
Servis a opravy

Výtahy  |  Eskalátory  |  Automatické dveře



Plesovou sezónu zahájil  30. ledna 
2015 celkově 13. ročník Reprezentač-
ního plesu SBD Praha ve zrekonstru-
ovaných prostorách kongresového 
centra hotelu DUO na Proseku. A tři-
náctka průběhu kouzelného večera 
skutečně svědčila.  Počáteční roz-
paky nad pomalou obsluhou šatny 
hotelu DUO se rychle rozplynuly. Pod 
taktovkou moderátorského dua Ivy 
Kubelkové a  Martina Kroha nabral 
slavnostní večer svižný rytmus a má-
lokdo dokázal registrovat úsměvné 
přehmaty ve scénáři plesu – chvíli se 
v zákulisí hledal hlavní hudební host 
večera Milan Drobný, vzápětí po něm 
byl postrádán kapelník Josef Šrám 
i  s  celou kapelou, ceny do binga se 
omylem zamotaly do tomboly a smích 

hostů vyvolávaly i humorné přehma-
ty při hře bingo nebo při závěrečném 
losování cen. Úžasným zážitkem byla 
i společná samba v režii mistrovské-
ho tanečního páru Zdeňka Řeháka 
a  jeho taneční partnerky Dušany Jí-
rovské. Možná právě nestrojený prů-
běh plesového večera spolu s výkony 
moderujících přispěly ke skutečnos-
ti, že lze páteční večer bez nadsázky 
přiřadit k jednomu z nejlepších plesů 
SBD Praha v celé jejich historii! A to je 
nakonec tím nejlepším hodnocením 
od návštěvníků plesu, které se mohlo 
jeho organizátorům dostat. Už teď se 
těšme na setkání v příštím roce, tra-
dičně opět v poslední lednový pátek 
v prostorách hotelu DUO!

OhLédNUTí zA  
PLESOVOu SEzóNOu

inzerat_veolia_energie.indd   2 22.7.2015   12:42:23
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VIDITELNÉ ÚSPORY 
U REKONSTRUOVANÝCH 
OBYTNÝCH DOMŮ

KOMPLEXNÍ 
REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH DOMŮ

 Analýza stavebně – technického stavu
 Poradenská činnost
 Projektová dokumentace
 Kalkulace nákladů
 Financování
  Komplexní rekonstrukce 

a energeticky úsporná opatření 

Tepelné ztráty zpravidla vznikají 
prostupem stavebními prvky 
a konstrukcemi (střechou, stropem, 
stěnou, okny a dveřmi, podlahou, 
nevytápěnými prostory) a větráním.

ZATEPLENÍ 
OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ

30–40%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ 
STŘECH

15–20%
ÚSPORA 

VÝMĚNA
OKEN

30–35%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ STROPŮ 
SUTERÉNNÍHO 
PODLAŽÍ

2–5%
ÚSPORA 

REGULACE OTOPNÉ 
SOUSTAVY

15–20%
ÚSPORA 

OPRAVA PODLAH 
A ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ

KOMFORT 
BEZPEČÍ 
 



REKONSTRUKCE BYTU 
pomůžeme vám s kompletní rekonstrukcí

Rekonstrukce provádíme vždy komplex-
ně a na klíč s individuálním přístupem. 
K rekonstrukci používáme kvalitní ma-
teriály, a to v souladu se specifikace-
mi, které rekonstrukce přináší. Řešení 
interiéru pak vychází jak z celkové kon-
cepce rekonstrukce, tak z  požadavků 
klienta. Bytové studio provádí renovaci 
jakýchkoliv prostor vašeho interiéru, 
bytu či domu. Dbáme především na kva-
litně odvedenou práci s uvedenými ma-
teriály a tím na celkovou spokojenost 
zákazníka. Ve svém týmu máme pouze 
profesionální řemeslníky s letitými zku-
šenostmi, kteří jsou pravidelně proško-
lováni a certifikováni od renomovaných 
společností.

Zde uvádíme aktuální přehled služeb 
Bytového studia SBD Praha:

• Rekonstrukce bytových jader a kou-
pelen

• Komplexní rekonstrukce bytů a domů 
na klíč

• Rekonstrukce nebytových prostor

• Stavební práce – interiér, exteriér

• Obkladačské práce

• Elektrikářské práce

• Instalatérské, topenářské, plynařské 
práce

• Rekonstrukce stoupaček – elektro, 
voda, kanalizace, plyn

• Truhlářské a podlahářské práce s do-
dávkou podlah

• Malířské a lakýrnické práce.

• Okna a dveře 

Ke konci roku 2014 proběhla realizace 
komplexní rekonstrukce 3 bytových jed-
notek v  lokalitě Černý Most pro státní 
organizaci s komplexním rozsahem pra-
cí, mj. elektroinstalace, rekonstrukce 
bytového jádra, nové omítky, plovoucí 
podlahy Balterio, nové malby, truhlář-
ské práce – nové kuchyňské linky, sani-
tární vybavení od koupelnového studia 
Ptáček, dodávka nových dveří od firmy 
Masonite. 

V březnu 2015 proběhla rekonstrukce 
bytového jádra, kuchyně a  předsíně 
v ulici Litvínovská, Praha 9. Zahrnovala 
rekonstrukci bytového jádra s dodaným 
sanitárním vybavením od koupelnové-
ho studia Ptáček, novou elektroinstala-
ci, pokládku PVC v prostorách: kuchyň, 
předsíň.

V tomto období probíhá komplexní re-
konstrukce prostorů masáže a  fitness 
v  prostorách Rezidence RoSa, Střel-

ničná, Praha 8 s  rozsahem prací: SDK 
práce (příčky, podhledy, kastlíky), nová 
elektroinstalace, požární zabezpečení, 
napojení VZT, vodoinstalace, nové roz-
vody topení, podlahy včetně kročejové 
izolace, pokládka PVC, dlaždičské a ob-
kladačské práce.

Připravujeme realizaci kancelářských 
prostor v  Rezidenci RoSa, Střelničná, 
Praha 8 a komplexní rekonstrukci bytu 
v ulici Odlehlá, Praha 9.

Konzultace poskytneme na naší nové 
adrese Střelničná 1861/8a, kde vám bu-
dou naši pracovníci k dispozici. Zde si 
budete moci po dokončení úprav nové-
ho Bytového studia prohlédnout vzorky 
materiálů a ukázky možností realizací. 
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv 
dotazem ohledně rekonstrukce či dodá-
ní materiálů.

KONTAKTY
tel.: 227 229 227  
e-mail: studio@sbdpraha.cz

BYTOVé STUdIO SBd PRAhA 
a ÚSPěšNé rEaLizacE
bytové studio SbD Praha se koncem minulého roku 2014 kromě tradiční dodávky nabízeného sortimentu 
a služeb začalo naplno věnovat rekonstrukcím. Tato činnost se ukázala jako správný směr, neboť za použití 
kvalitních materiálů od letitých a prověřených partnerů dokážeme za zajímavou cenu uskutečnit prakticky 
jakoukoliv dodávku na přání zákazníka.



Po zvažování různých stavebních tech-
nologií se nakonec rozhodli vyřešit růz-
norodé problémy cestou suché výstavby. 
Se sádrokartonovými systémy se každý 
interiér bytu dá změnit a vylepšit rychle, 
kvalitně a levně. Při stavebních pracích 
ocenili především rychlost výstavby, 
nízkou hmotnost konstrukcí a minimál-
ní tloušťku stěn. Výhodou sádrokartonu 
je také jeho pevnost, odolnost a  při-
tom lehkost, takže nezatěžuje nosnou 
konstrukci. Sádrokarton se vyznačuje 
mnoha jedinečnými vlastnostmi, jejichž 
kombinace ani výsledku nelze u jiných 
materiálů docílit.

Petr s Lucií vzali rekonstrukci opravdu 
z  gruntu. Odstranili všechny nenosné 
příčky, vybourali původní bytové jádro 
a kuchyňskou linku a upravili dispoziční 
řešení bytu – zvětšili koupelnu a kuchyň 
a vytvořili nové úložné prostory.

Montáží akustických sádrokartonových 
předstěn a  podhledů odhlučnili byt, 
a navíc si tím interiér dodatečně zatep-
lili. 

Pro všechny nové příčky byla využita 
konstrukční sádrokartonová deska Ri-
giStabil, která se vyznačuje vysokou 
pevností a  odolností. Díky impregno-
vanému jádru obstojí i ve vlhkém pro-
středí, a proto nebyl problém ji využít 
i pro stavbu koupelnového jádra. Lucie 
ocenila její vysokou nosnost (konzolově 
unese až 80 kg) a v kuchyni na ni necha-
la namontovat krásné nové kuchyňské 
skříňky plné nádobí. 

V obývacím pokoji, ložnici a budoucím 
dětském pokoji se Petr s Lucií rozhodli 
využít desku RigiStabil se složkou Ac-
tiv´Air. Tato unikátní technologie tr-
vale odstraňuje až 70 % formaldehydu 
z ovzduší, a to po dobu minimálně 50 let. 
Zvláště v dětských pokojích má toto ře-
šení opodstatnění, protože děti jsou na 
kvalitu čistého ovzduší nejcitlivější.

Po skončení rekonstrukce nemohli Petr 
s  Lucií svůj byt poznat. Krásné rovné, 
hladké stěny, moderní osvětlení zabudo-
vané v podhledech a mnohem praktič-
tější dispoziční řešení nadchly náš mladý 
pár natolik, že se ještě týž den pustili do 
stěhování nového nábytku.

Petr s Lucií byli nadšeni nejen výsled-
kem, ale i rychlostí rekonstrukce, vždyť 
celý byt byl hotov za 6 týdnů! A spokoje-
ni byli i s tím, že rekonstrukce příliš neza-
tížila jejich peněženku, celkové náklady 
nepřesáhly 160 000 Kč.

I n z e r c e

KOmPLETNí REKONSTRUKCE
PaNELOVéhO Bytu VE SLaNéM
mladý manželský pár bydlící na sídlišti ve Slaném se rozhodl pro kompletní rekonstrukci svého bytu 3+kk. Petr 
s Lucií toužili po moderním komfortním bydlení a potřebovali provést rekonstrukci rychle a neutratit za to 
příliš mnoho peněz. Ve svých plánech kladli důraz především na zlepšení akustické pohody, zvětšení úložného 
prostoru, zvětšení koupelny a vytvoření zdravého prostředí.

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



Středeční večer 3.  čer vna 2015 byl 
opět svědkem bowlingového turnaje 
SBD Praha, konaného v oblíbeném cen-
tru v hotelu DUO. Bohužel se letos účast-
nilo jen 11 párů z řad zástupců klientů 
a zaměstnanců družstva, neboť se dva 
páry na poslední chvíli omluvily. V ko-

mornější sestavě vynikl přátelský duch 
setkání a všechny ceny si rozdělily jen 
tři páry. Loňské vítězství obhájili Květa 
a Jan Doubravovi v hlavní soutěži smí-
šených párů se ziskem 1 017 bodů před 
Věrou Šmídlovou a  Pavlem Hrubým 
(998 bodů) a Marií a Jaroslavem Lacino-

vými (891 bod). Nejlepší ženou se stala 
Květa Doubravová (466 bodů), stříbrnou 
Marie Lacinová (432 bodů) a bronz brala 
Věra Šmídlová (420 bodů). Mezi muži zví-
tězil Pavel Hrubý (578 bodů) před Janem 
Doubravou (551 bodů) a Jaroslavem La-
cinou (459 bodů).

BOwLINg SBd PRAhA 2015

12  //  iNFO PaNEL 25/2015

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

www.forarch.cz

15. – 19. 9. 2015

Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ZÁŠTITA OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

ARCH_15_210x99_loga.indd   1 24.08.15   9:19Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 
je v současné době největším a nejdéle 
probíhajícím stavebním veletrhem v Čes-
ké republice. Na letošním 26. ročníku se 

představí více jak 800 vystavovatelů na 
výstavní ploše přesahující 38  000  m2. 
Organizátoři  očekávají  návštěvnost 
téměř 75 000 lidí. Veletrh FOR ARCH 

se koná v  PVA EXPO PRAHA v  termínu  
od 15. do 19. září 2015. 

www.forarch.cz

I n z e r c e

I n z e r c e

Podzimní pokračování cyklu odborných 
seminářů určených členům statutárních 
orgánů SVJ a  BD připravilo Družstevní 
marketingové sdružení Česká republi-
ka ve spolupráci s  DPÚ Energy. V  pěti 
termínech se mohou zástupci bytových 
domů seznámit s problematikou, která 

byla vytipována na základě jejich zájmu 
a jimi řešených úkolů při správě bytového 
domu a jednání s jednotlivými uživateli 
bytů či bytových jednotek. Cílem odbor-
ných seminářů, nově pod názvem Česká 
akademie bydlení, bude přinést vedle 
představení nových trendů v  oblasti 

facility managementu bytových domů 
i zcela praktické informace a znalosti pro 
běžnou práci ve výborech či představen-
stvech bytových korporací. Zájemci se 
mohou registrovat zdarma a dozvědět 
se více informací o termínech a obsahu 
jednotlivých seminářů na www.dmscr.cz.

AKAdEmIE BYdLENí V NOVém

VOLUMA spol. s r.o., VODA – TOPENÍ – PLYN
Již 20 let pro vás ve vašich bytech a bytových domech provádí komplexní instalatérské, 
topenářské a plynařské práce a výměny bytových vodoměrů.

Střelničná 1861/8a, 18200 Praha 8.  |  tel.: 283880411, 603560773  |  voluma@volny.cz  |  www.voluma.cz

Pozor, od 1. 8. 2015 nás 
najdete na nové adrese – 

v sídle SBD Praha,  
př., kanc. č.111



Osmimetrový červený koberec ozdobil 
na jeden den sál v Centru RoSa v Pra-
ze 8 – Kobylisích. Krátce po 14. hodině 
za zvuků reprodukovaných Melody ma-
kers Ondřeje Havelky pak dámy v nejlep-
ších letech vyrazily na „molo“ v obleče-
ní Marks & Spencer. Celkem se tu sešlo 
patnáct modelek a modelů ve věku od 3 
do 94 let.

„Móda třicátých let vyniká svou elegancí, 
něhou a ženskostí. Právě proto jsme se 
rozhodli inspirovat a v tomto duchu po-
jmout i styling módní přehlídky seniorů, 
kdy nám jde zejména o to přirozeně pod-
trhnout osobnost každé z dam a ukázat 
tak veřejnosti, jak krásně a  vznešeně 
může vypadat móda v pojetí našich ba-
biček,“ říká Aneta Kaderková, stylistka 
přehlídky a autorka blogu Check Czech 
Fashion. 

Na modelkách byly nejčastěji k vidění 
šaty decentních pastelových barev nebo 
kalhoty s  halenkou. To vše doplněné 
o perly, zdobnější náhrdelníky a náuš-
nice. Nechyběly ani stylové klobouky, 
šátky, kabelky a další doplňky.

Patronkou módní přehlídky seniorů 
v RoSe se stala herečka Gabriela Vráno-
vá, která přiznala, že už dvacet let chodí 
v kombinacích černé a bílé, kterou ráda 
oživuje barevnými doplňky. Jako ve 
stylu třicátých let střídá klobouky a šát-
ky. Do projektu se zapojila po oslovení 
přítelkyně. „Nemám ve zvyku odmítat 
věci, o kterých si myslím, že mají smysl 
a určitý vtip,“ řekla s úsměvem Gabriela 
Vránová a jedním dechem dodala: „Vy-
cházím i ze svých pocitů, kdy jsem si stáří 
dlouho neuvědomovala, dámy na mole 
stoprocentně obdivuji a chápu, že cokoli 
co člověka vytrhne z toho, jak běží léta, 
je fajn,“ uzavřela Gabriela Vránová. 

Jednou z modelek úterního odpoledne 
se stala také paní Ludmila Stehlíková, 
která přiznala, že jí vždy přitahovalo 

projít se po molu, “Vždycky mě lákalo 
nechat se obdivovat od diváků, bohužel 
jsem k tomu nedostala příležitost. Popr-
vé až teď ve svých čtyřiasedmdesáti le-
tech. Moc se mně to těší. Líbí se mi, jak 
je to tady v Rose otevřené, že se může 
zúčastnit každý.“

Komunitní centrum RoSa pořádá ve 
stejnojmenné seniorské rezidenci řadu 
workshopů a  aktivit ,  které propoju-
jí všechny generace. Veřejnost může 
navštívit knihovnu, přednáškový sál, 
účastnit se vzdělávacích programů, po-
radenství pro seniory i tvůrčích dílen pro 
celé rodiny. „Módní přehlídka je jeden 
z  projektů RoSy, který ukazuje, jak je 
možné trávit volný čas. Na přípravě se 
totiž podíleli nejen obyvatelé, účastníci 
dílen a zaměstnanci RoSy, ale také jejich 
rodiny a přátelé,“ říká Anna Ježková za 
Komunitní centrum RoSa.

Záštitu nad akcí převzal starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

Rezidence RoSa je první projekt tohoto 
typu v České republice, který postavila 

podle francouzského vzoru společnost 
Atkins a  Langford Development s.r.o. 
Kromě bydlení pro seniory, kde vzniklo 
108 bytů 1+kk či 2+kk je důraz je kladený 
na bezpečí a pohodlí nájemníků. Přímo 
v objektu funguje lékař a psychiatr, kdo-
koli z domácích i příchozích tam najde 
rehabilitační personál či obchod se smí-
šeným zbožím, kavárnu a knihovnu. Sou-
částí je také Komunitní centrum Rosa.

KONTAKTY

hana Tietze
mediální zástupce

Mobil: 602 168 014 
E-mail: press@rezidencerosa.cz 

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

SENIORKY z ROSY SE PROšLY PO PřEhLídKOVém mOLE!

PatrONKOu OrigiNáLNÍ MóDNÍ PřEhLÍDKy 

ByLa hErEčKa gaBriELa VráNOVá
Neobvyklou módní přehlídku připravily obyvatelky rezidence RoSa v pražských kobylisích. V úterý 
14. července zpestřily sobě i návštěvníkům centra RoSa den módní přehlídkou oblečení a doplňků na 
léto. Nechyběla elegance inspirovaná první republikou v moderním pojetí v doprovodu s hudbou melody 
makers.
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KřížOVKA
Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu kotyrova@sbdpraha.cz, nebo na adresu SBD Praha, 
Markéta Kotyrová, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 – Kobylisy do 20. 10. 2015. Opět vylosujeme 2 výherce, 
kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.

Výherci z posledního InfoPanelu jsou pan Josef Burian a Jiří Pelant. Každý jako výhru obdržel 1 000 Kč.

SbD Praha je…
(dokončení v tajence)

14  //  iNFO PaNEL 25/2015



Složka Activ´Air® trvale odstraňuje až 

70% formaldehydu z ovzduší a to po 

dobu minimálně 50 let.

Rigips inzerce polovina AA PRESS.indd   1 15.06.15   11:50

Modernizace výtahů

Schindler, první koho přivoláte

Pro získání dalších informací nás kontaktujte:

Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

Tel.: +420 257 293 111, fax: +420 257 221 523

E-mail: info@cz.schindler.com

www.schindler-cz.cz

• výroba a dodávka výtahů na klíč

• odborné konzultace, prohlídky v showroomu

• minimální doba odstávky a šetrná montáž

inz. Infopanel 210x148_final.indd   1 27.08.15   13:29
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VEKRA je tradiční český výrobce oken a dveří s více než 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.

Plastová okna VEKRA jsou 
ideální pro rekonstrukce 
bytových domů. Nabídka 
plastových oken VEKRA je 
založena na kvalitních pro-

filových systémech, které 
ve spojení s vhodným izo-
lačním zasklením poskytují 
optimální úsporu nákladů 
na vytápění. 

Plastová okna VEKRA 
zajistí klidné a komfort-
ní bydlení s významným 

útlumem venkovního hluku, vy-
značují se vysokou mechanickou 

a  tvarovou stabilitou. Dva bezpeč-
nostní uzávěry v základní sadě kování poskytují zvýšenou 
odolnost proti vloupání. 

Jednou z hlavních předností plastových oken je jejich bez- 
údržbovost, kromě doporučené péče o kování a umývání rámů 
a křídel nevyžadují žádnou další údržbu.

Hliníkové systémy VEKRA 
pro okna a dveře předsta-
vují optimální řešení pro 
namáhané vstupní prosto-
ry bytových domů. Speciálně 
pro částečně vytápěné prostory 
je určen systém VEKRA FUTURA 
PANEL.

Odolnost vůči vlivům počasí a stabilita hliníkového profilu 
zaručuje prakticky neomezenou životnost a odolnost proti 
poškození. Hliníkové dveře díky pevnému profilu tvoří bez-
pečný vstup do společných prostor domů.

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.

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

· KVALITNÍ ČESKÁ OKNA A DVEŘE
· PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

Infolinka: 800 777 666 www.vekra.cz

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

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 mezi- 
okenních vložek (MIV).




