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ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

Vážení čtenáři,

jarní čas je v bytovém družstvu určen také k bilan-
cování předchozího roku. V případě SBD Praha se 
jedná o rok, který byl skoro celý stráven v novém 
pracovním prostředí, v novém sídle na Střelničné, 
kousíček od stanice metra C Kobylisy, a pokud při-
mhouříte oči, tak trochu symbolicky skoro naproti 
Katastrálnímu úřadu hlavního města Prahy.

A jaký tedy byl rok 2015? Přestěhování dopadlo dobře a nová adresa spolu se 
spolehlivými výsledky naší práce přitáhla velkou pozornost nových zájemců 
o služby družstva. O tom snad nejlépe svědčí nebývalý zájem velkých bytových 
domů o služby SBD Praha, který rozšířil celkový počet spravovaných bytů o téměř 
1 500 nových jednotek na současných 17 tisíc. Když se k tomu přičte i akvizičně 
úspěšný vstup do letošního roku, lze k nejbližšímu období hledět s optimismem.

Velmi potěšitelný je loňský nárůst zájmu SVJ a BD ve správě SBD Praha o nad-
standardní služby družstva, především v oblasti přípravy a organizace zasedání 
shromáždění vlastníků či členských schůzí, konzultací v oblasti energií nebo 
využití aplikace eDomovníka pro lepší informovanost členů statutárních orgá-
nů či jednotlivých vlastníků a nájemců. Pro letošní rok jsme s kolegy rozšířili 
služby v duchu trendů doby – zajištění automatického ukládání listin klientů do 
rejstříků soudů či výkonu funkce předsedy SVJ tam, kde společenství nenajde 
dostatek ochotných zájemců z vlastních řad. Skvělým završením minulého roku 
je zvládnutí vyúčtování všech bytových domů ve správě SBD Praha v termínu 
do 30. dubna.

Podařilo se realizovat dohodu o nájmu a postupném prodeji objektu bývalého 
sídla družstva na Střížkově. V těchto dnech již naplno probíhají stavební úpravy, 
které budou brzy završeny otevřením nové restaurace v krásných „znovuobje-
vených“ prostorách bývalé konírny v přízemí. Všechny dohodnuté kroky jsou 
nájemcem i družstvem plněny a tak nezbývá než popřát, aby si cestu do bývalé-
ho sídla družstva našlo co nejvíce milovníků dobré gastronomie a výjimečného 
prostředí.

Stejně tak si přeji i dořešení druhého objektu bývalého sídla v Satalicích, který 
ještě nenašel své definitivní budoucí využití. Jsem rád, že se ukázalo, že prodlení 
s prodejem či pronájmem domu nemá zásadní vliv na hospodaření družstva, 
které je dlouhodobě stabilní a svými výsledky upevňuje pozici SBD Praha jako 
ekonomicky silného partnera. 

Jsem opravdu rád, že stále více zájemců míří do Bytového studia SBD Praha, 
kde se radí s mými kolegy, jak nejlépe zorganizovat stavební úpravy jejich bytů. 
Spojení zkušeností z realizací mnoha dílčích či kompletních rekonstrukcí bytů 
a pevného družstevního zázemí je pro nejednoho majitele bytu tou nejlepší 
garancí zdárné realizace jeho představ. Tak se nebojte a obracejte se na své 
družstvo, na svého správce. V těch oblastech, kde je družstvo aktivní, se poku-
síme najít řešení i pro Vás! 

Přeji Vám krásné léto a vydařenou dovolenou se spoustou milých zážitků,

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
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začnu opakujícími se dotazy – jak je 
to s účastí notáře při změně stanov? 
A jak je to se změnou názvu SVj?
K první otázce stále platí, že SVJ vzniklá 
do konce roku 2013 účast notáře na za-
sedání shromáždění vlastníků nepotře-
bují, byť nelze stoprocentně zaručit, že 
to bude rejstříkový soud vždy respekto-
vat. Uvedené samozřejmě platí za situa-
ce, kdy účast notáře nevyžadují samotné 
stanovy SVJ, pak by byla nutná. 

kdy se může rozhodnout o změně 
způsobu rozúčtování podle nové 
vyhlášky?
Jde o ustanovení § 5 odst. 1 a 6 odst. 
1 zákona č. 67/2013, kterým se upravují 
některé otázky související s poskytová-
ním plnění spojených s užíváním bytů 
a  nebytových prostorů v  domě s  byty 
(tzv. zákon o službách), ve znění pozděj-
ších předpisů. V citovaných paragrafech 
je použita dikce „změna způsobu rozú-
čtování je možná vždy až po uplynutí 
(resp. skončení) zúčtovacího období“. 
Úmyslem použitého spojení bylo spíše 
určit termín, od kdy může ke změně do-
jít, nikoliv termín, kdy se může o rozhod-
nutí rozhodnout. Proto je možné o změ-
ně způsobu rozúčtování rozhodnout 
kdykoliv s tím, že změna bude platná od 
počátku nového rozúčtovacího období.

uživatel benefitní karty Sphere 
potřebuje druhou kartu pro člena 
rodiny, může si ji objednat?
Ano, je to možné. Každý držitel benefitní 
karty se může obrátit na mou kolegyni 
Hanu Pavlíkovou, vedoucí oddělení 
členské evidence (pozn. red.: pavliko-
va@sbdpraha.cz, 739 548 994) s žádostí 
o vydání druhé karty pro dalšího člena 
domácnosti a totéž i v případě její ztráty 
(půjde o „náhradní“ kartu). V obou přípa-
dech je vydání spojeno s jednorázovým 
poplatkem 300 Kč pro celé období plat-
nosti karty. A ještě doplním, že Sphere 
karty, které se z důvodu nemožnosti do-
ručení vrátily zpět SBD Praha, jsou stále 
k vyzvednutí právě v oddělení členské 
evidence.

Dělá něco SBD Praha na podporu 
seniorů?
Snaží se a považuji to za důležitou sou-

část činnosti právě takového subjektu, 
jakým je bytové družstvo. SBD Praha vel-
mi úzce spolupracuje s Rezidencí RoSa, 
která sídlí v  těsném sousedství nové 
administrativní budovy družstva, a také 
s  Centrem RoSa, obecně prospěšnou 
společností. Osobně jsem velmi rád, že 
je dnes rezidence až na úplné výjimky 
zcela zaplněná. To proto, že za projek-
tem stojí úžasní lidé, kteří věnují péči 
o seniory opravdu mimořádnou pozor-
nost. O tom nejlépe svědčí bohatý a za-
jímavý program akcí či aktivit pro starší 
spoluobčany, a  to nejen pro ty, kteří 
v  rezidenci bydlí. SBD Praha zajišťuje 
pro rezidenci technickou správu objektu 
a navíc podporuje činnost Centra RoSa 
osobním zapojením některých kolegů 
i mé osoby v rámci jednotlivých akcí, po-
mocí v oblasti marketingu a komunikace 
i drobným finančním přispěním.

časté dotazy klientů směřují k druž-
stevní bytové výstavbě. jak se jí 
daří a kde se mohou přihlásit?
Jedním slovem báječně. Právě v těchto 
dnech končí předání čtvrtého družstev-
ního domu do užívání členům bytového 
družstva. Opět přitom platilo, že v den 
kolaudace stavby byly všechny byty ob-
sazeny. Z toho je vidět, že zájem o tento 
typ pořízení bytu je opravdu velký. Do 
budoucna zamýšlí SBD Praha vyzkoušet 
ještě jeden způsob pořízení družstev-
ního bytu, a  sice založením bytového 
družstva s následným odkupem hoto-
vého bytového domu. Zkusíme s kolegy 
oslovit zájemce o družstevní výstavbu 
s výzvou k  jejich registraci a vyjádření 
zájmu o základní parametry jimi vysně-
ného bytu. Při shromáždění dostatečné-
ho počtu zájemců budeme hledat byto-
vý dům, který bude nejlépe odpovídat 
zadaným parametrům, a domluvíme se 
s příslušným developerem. Hlavní výho-
dou tohoto způsobu družstevní bytové 
výstavby bude výrazná úspora marketin-
gových a obchodních nákladů na straně 
developera a  tudíž i  snížení konečné 
pořizovací ceny bytu pro členy takové-
ho družstva. Sám jsem zvědavý, nakolik 
bude tento způsob oslovení pro zájemce 
o družstevní bytovou výstavbu přitažlivý.

mnoho vlastníků či nájemců bytů se 

ptá na věci související s rekonstrukcí 
bytu. Pomáhá družstvo svým klien-
tům i v těchto případech?

Rekonstrukce bytu má své limity, které je 
dobré znát. Hlavní „netechnické“ para-
metry najdete v § 1182 a 1183 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prin-
cipem rekonstrukce bytu je nedotknutel-
nost společných částí domu a povinnost 
strpět přístup zástupců SVJ za účelem 
ověření řádnosti provádění stavebních 
úprav bytu. 

SBD Praha nabízí klientům služby svého 
Bytového studia, kam se mohou obracet 
zájemci o stavební úpravy bytů, lhostej-
no, zda v podobě dílčích úprav či celko-
vé rekonstrukce. Jsem rád, že má Bytové 
studio už i svá doporučení od zákazníků, 
kteří byli s jeho servisem spokojeni. To 
nejdůležitější je, že zákazník získává pro-
věřeného a spolehlivého partnera, který 
zajistí všechny potřebné organizační 
záležitosti a sladí všechna potřebná ře-
mesla tak, aby byl průběh rekonstrukce 
bytu a omezení jeho používání co neje-
fektivnější. V tomto směru má rada zní: 
„neváhejte a zkuste se obrátit na SBD 
Praha, možná budete příjemně překva-
peni, co všechno umí družstvo zajistit, 
a  nakonec se přidáte ke spokojeným 
zákazníkům“.

Všimla jsem si, že každoročně roste 
počet klientů SBD Praha. čím to?
Za to vděčí SBD Praha zejména své tr-
pělivě a odpovědně odváděné práci při 
správě bytových domů. Vysoký standard 
základní správy a široká nabídka nad-
standardních služeb činí z  SBD Praha 
vyhledávaného partnera ze strany SVJ 
či BD. Musím však poděkovat i naprosté 
většině současných uživatelů bytů v do-
mech ve správě družstva, protože právě 
jejich doporučení známým a přátelům 
jsou v řadě případů rozhodující pro vol-
bu SBD Praha. Všem stávajícím, novým 
i budoucím klientům mohu slíbit, že se 
s kolegy vynasnažíme, aby byli všichni se 
službami SBD Praha spokojeni.

Za Vás se ptala Markéta Kotyrová, 
odpovídal Martin Kroh
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PIštE PřEDsEDOvI!
Nevíte si rady s novou právní úpravou týkající se bydlení? je něco, co Vás trápí? Nevíte, na koho se s tím obrátit? 
máte zkušenost, kterou chcete rozklíčovat?… Ať již je Vaše otázka jakéhokoliv charakteru, napište předsedovi 
družstva na pistepredsedovi@sbdpraha.cz a zeptejte se ho napřímo!

/ /  c o  v á s  z a j í m á
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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 11,88 m2) v 1. nebo 2. podlaží objek-
tu. Nonstop ostraha. 

V   p ř í p a d ě  z á j m u  o   p r o n á j e m 
n e b o  v í ce  i n fo r m a c í ,  ko n ta ktu j te  
Ivanu Jindrovou ,  kancelář  druž-
s t v a  č .  5 0 5 ,  t e l . :  7 3 9  5 4 8  9 9 7 , 
jindrova@sbdpraha.cz

NAbízímE PRONájEm  
gARáží

ceny nájemného včetně DPH:
Fyzické osoby - 1 100 Kč / měsíc
Právnické osoby - 1 450 Kč / měsíc

V letošním roce se SBD Praha poprvé 
prezentovalo na letňanském výstaviš-
ti svou samostatnou expozicí. Stalo 
se tak v rámci tradičního 23. veletrhu 
FOR HABITAT, který probíhal ve dnech 
17.–20. března t.r. Součástí veletržního 
působení byl i krátký seminář o správě 
bytových domů nebo setkání vysta-
vovatelů, včetně řady developerských 
společností. SBD Praha také oslovilo 
všechny statutární orgány svých klientů 
s limitovanou nabídkou zajištění vstupu 
zdarma až pro čtyři osoby.

V rámci čtyřdenního programu proběh-
la celá řada zajímavých setkání a  ve 
stánku družstva se vystřídalo hned 
několik reprezentantů družstva včetně 
jeho předsedy. Stánek navštívilo denně 
několik desítek návštěvníků veletrhu. 

Dotazy nejčastěji směřovaly ke správě 
bytových domů, družstevní bytové vý-
stavbě, úpravám a rekonstrukcím bytů. 
Tazateli byli nejčastěji vlastníci jedno-
tek nebo členové statutárních orgánů 
společenství vlastníků či bytových druž-
stev. Na základě kontaktů byly dosud 
zpracovány dvě konkrétní nabídky na 
správu bytových domů a několik nabí-
dek na stavební a řemeslné práce pro 
uživatele bytů.

V letošním roce se SBD Praha zúčastní 
i dvou dalších podzimních veletrhů – 
FOR ARCH a FOR INTERIOR. Členové sta-
tutárních orgánů budou včas osloveni 
a všichni zájemci tak budou mít opět 
příležitost navštívit stánek SBD Praha.

Ing. Markéta Kotyrová

OhLéDNutí  
zA vELEtRhEm
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ENERGETICKÁ  
OPTIMALIZACE
INVESTUJTE DO 
OPATŘENÍ, KTERÁ SE VÁM 
OPRAVDU VYPLATÍ

V současné době se na trhu objevuje 
množství firem nabízející řešení, jak 
snížit náklady na energie. Každý dům 
má ale jiné potřeby a tak není jedno-
duché se rozhodnout pro to správné 
řešení. V takovém případě je nejlépe 
obrátit se na nezávislého konzultan-
ta, který pro Vás vypracuje posouze-
ní vhodných možností. 

Co je to energetická 
optimalizace?

Cílem energetické optimalizace je 
snížení provozních nákladů na vy-
tápění, ohřev TV a  další energie ve 
Vašem domě. V  rámci energetické 
optimalizace modelujeme srovnání 
různých možností zateplení budovy, 
vytápění a  přípravy TV dle specific-
kých potřeb zadavatele. Pro  jed-
notlivé varianty je tak připraveno 
ekonomické srovnání z  hlediska in-
vestičních a provozních nákladů. 

Kolik peněz můžeme ušetřit?

Běžně dosahujeme u  našich klientů 
úspory provozních nákladů mezi 30–
70 %. To znamená, že pokud jsou ná-
klady na vytápění např. 1 milion Kč, 
a  uspoří se 50  % nákladů. Úspora 
představuje 500  tis.  Kč. Tyto pro-
středky je pak možné použít v rámci 
údržby nebo obnovy budovy.

VM ENGINEERING s.r.o. 
Ing. V. Malý, +420 732 511 365 
info@vm-engineering.cz  
www.energetickaoptimalizace.cz
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Jarmila Trčková

jaká je aktuální úprava pravidel pro 
rozúčtování?
Do 31. 12. 2015 se rozúčtování tepla 
a teplé vody řídí pravidly vyhlášky MMR č. 
372/2001 Sb. Pro rozúčtovací období od 
roku 2016 platí nová pravidla v souladu 
se zákonem č. 67/2013 v úplném znění (č. 
104/2015 Sb.) a vyhláškou MMR č. 269/2015 
Sb..

jaké jsou hlavní změny oproti minu-
losti?
Ke změnám dochází zejména při rozú-
čtování nákladů na poskytování tepla pro 
vytápění. Náklady na vytápění v zúčtova-
cí jednotce rozdělí vlastník na složku zá-
kladní a spotřební nově lze základní slož-
ka stanovit ve výši 30 až 50 % z celkových 
nákladů, zbývající náklady tvoří složku 
spotřební. Základní složku doporučujeme 
stanovit na základě odborného posouze-
ní soustavy ústředního vytápění a celkové 
energetické náročnosti objektu a s ohle-
dem na typ osazených přístrojů (u RTN 
zůstává v platnosti doporučení poměru 
spotřební a základní složky 50/50). Další 
podstatnou změnou je stanovení spodní 
a horní hranice vyúčtování od průměrného 
nákladu z původních hodnot + - 40 % na 

+100 a -20%. Pokud dojde k překročení pří-
pustných metod, provádí se korekce pou-
ze těch uživatelů, kteří se od přípustných 
limitů odlišují. V neposlední řadě dochází 
změnou legislativy k navýšení spotřební 
složky nákladů u těch uživatelů, kteří ne-
zpřístupní byt k montáži či odečtu byto-
vých přístrojů z původních 60 % na 200 % 
(shodné s navýšením uplatňované u teplé 
vody). K změně pravidel při rozúčtování 
teplé vody novou legislativou nedochází.

co a do kdy ideálně musí každé SVj či 
BD učinit?
SVJ či BD se musí rozhodnout, zda změní 
dosud používaný poměr spotřební a zá-
kladní složky u rozúčtování nákladů na 
poskytování tepla pro vytápění nejlépe 
do konce tohoto roku. Ostatní pravidla 
pro rozúčtování nákladů se řídí legislativou 
a nelze se od nich odchýlit, ani v případě 
100% souhlasu všech uživatelů.

jaké služby především nabízíte svým 
klientům?
Poskytujeme především komplexní ser-
vis v oblasti odečtů a rozúčtování tepla 
a vody. Také nabízíme online portálové 
služby pro sledování spotřeb tepla a vody. 
Dodáváme a montujeme měřiče tepla, in-
dikátory, vodoměry a ostatní zařízení spo-
jené s měřením tepla a vody. 

jak hodnotíte prostředí v čR, pokud 
jde o právní a technické podmínky 
pro vaši práci a nabízené služby?
V naší zemi je velmi silné konkurenční pro-
středí. Zároveň neexistuje žádný orgán, 
který by společnosti provádějící rozúčto-
vání, certifikoval, a proto může rozúčtování 
dodávat v podstatě každý. Tomu však sa-
mozřejmě odpovídá často i kvalita rozúčto-
vání. V tomto neobvyklém konkurenčním 
prostředí se proto zaměřujeme především 
na kvalitu a správnost rozúčtování. Jako 
samozřejmost z naší strany a přidanou 
hodnotu pro klienty navíc garantujeme 
legislativní správnost rozúčtování.

Přináší přijímání a zavádění směrnic 
z Eu stabilizaci i pro poskytování 
vašich služeb v čR? 
Ano. Pravidla pro vyúčtování hlavně díky 
posledním změnám – zákonu 67/2013 Sb. 
a nové prováděcí vyhlášce 269/2015 Sb., 
nahrazující vyhlášku 372/2001 Sb. přinesla 
mezi uživatele větší spravedlnost ve vyúč-
tování nákladů za teplo a vodu a samozřej-
mě i motivaci pro úspory nákladů za teplo.

Nové technologie měření, nové 
měřící a odečtové přístroje, to vše se 
v posledních letech výrazně posouvá 
směrem k radiovým odečtům a online 
systémům při sledování odběrů všeho 
druhu. jaké ista nabízí svým klien-
tům možnosti?
Dálkové odečty jsou moderní, přesnější 
a zvyšují komfort uživatelů bytů. Na rozdíl 
od starších, původních způsobů odečtů 
i zamezují chybám a dohadům, které při 
pochůzkových odečtech a manuálním za-
pisováním do odečtových protokolů vzni-
kaly. Teď odečteme vždy 100 % přístrojů 
a  zároveň dochází ke dvojité kontrole 
odečtených hodnot. V oblasti rádiové ko-
munikace se řadíme vzhledem k našemu 
zázemí a technologické podpoře v inova-
cích ke světové špičce. Mezi prvními jsme 
začali využívat obousměrnou komunikaci 
jednotlivých koncových přístrojů se sběr-
nicemi dat. Údaje jsou vyslány jen na vy-
žádání centrální sběrnice a tak nedochází 
ke vzniku elektrosmogu. K tomu již velký 
počet našich klientů využívá služby we-
bového portálu ista24.cz, který nabízí sle-
dování spotřeb jednotlivých bytů v domě 
a tak i možnost kontrolovat a optimálně 
regulovat teplo v jednotlivých bytech a tím 
pochopitelně i šetřit.

V konkurenčním prostředí, které 
v naší zemi je, je neustále třeba při-
cházet s novými nabídkami pro stáva-
jící klienty a rovněž těmito nabídkami 
přesvědčit nové klienty. čím je ista 
chce do budoucna oslovovat?
Mezi společnostmi, které působí, stejně 

OhLéDNutí zA 
rOzÚčtOVacÍ sEzóNOu
Společnost ista není pro ty, kteří se správou domů a bytovou problematikou zabývají, neznámým pojmem. 
Patří k největším na trhu rozúčtovacích společností a v naší zemi působí již od začátku 90. let minulého století. 
Bohaté zkušenosti s rozúčtováním tepla a vody jí tedy rozhodně nechybí. Ohlédněme se spolu za poslední 
topnou sezónou, jistě přelomovou, neboť od ledna 2016 platí nová pravidla pro rozúčtování. Přinášíme rozhovor 
s vedoucí rozúčtovacího oddělení paní jarmilou Trčkovou. 
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jako ista, celosvětově, se během poslední 
doby vzmáhají trendy udržitelného rozvo-
je a zodpovědnosti vůči svému okolí. ista 
patřila mezi první, které se tímto tématem 
začaly zabývat a uvádět jednotlivé nástro-
je do praxe. My v České republice chceme 
klienty, a to nejenom nové, ale i stávající, 

přesvědčit kvalitou nabízených služeb, 
moderními technologiemi, legislativní-
mi garancemi a konceptem moderního 
domu s možností úspor a optimalizacemi 
nákladů na vytápění. Chceme, aby maji-
telé domů i samotní uživatelé bytů měli 
pod kontrolou spotřeby energií a mohli je 

sami ovlivňovat. S naší pomocí se tak mo-
hou chovat zodpovědně vůči svému okolí 
a spotřebovávat méně vzácných zdrojů 
z přírody kolem nás a svým dílem přispět 
k lepšímu životu naší generace a těch, co 
teprve přijdou. 

A) bere na vědomí:
1) slovo předsedy družstva

2) zprávu mandátové komise

B) schvaluje:
1)  volbu zapisovatelů, ověřovatelů, 

mandátovou a návrhovou komisi

2) zprávu představenstva o činnosti

3) zprávu kontrolní komise o činnosti

4)  účetní závěrku družstva za rok 2015 
a návrh na rozdělení výsledku hos-
podaření za rok 2015

5)  auditora pro ověření účetní závěrky 
za rok 2016 firmu HAYEK, spol. s r.o., 
holding

6) finanční plán na rok 2017

7)  prodej pozemků s garážemi u domu 
Nad Krocínkou 403 a 404 (SVJ 420)

8)  postup pro řešení převodu jednotek 
družstva do vlastnictví členů druž-
stva – nájemců těchto jednotek, 
kteří jsou právnickými osobami

9)  řešení nebytové jednotky / společ-
né části bytového domu (SVJ 102)

c) pověřuje:
1)  představenstvo ve věcech vylou-

čení M. B. a manželů J. S. a J. S. 
z družstva k případnému navrácení 
členství a uzavření mimosoudních 
dohod

D) neschvaluje

1)  protinávrh Ing. Vondry vznesený 
k bodu č. 13 programu

Návrhová komise: Ing. Václav Toman 
(VO 622), Ing. Miloslav Vokurka (VO 
420), Ing. Jiří Pavlík (VO 435), Martin 
Tomáš (VO 618), Ing. Zbyněk Bednář 
(VO 405)

Ověřovatelé: Ing. Jiří Mezenský (VO 
624), Emil Písař (VO 507)

shROmážDěNí DELEgátů  
sBD Praha DNE 6. 6. 2016 

I n z e r c e

REKONSTRUKCE BYTU 
pomůžeme vám s kompletní rekonstrukcí

www.bytovestudiopraha.cz  |  227 229 227  |  studio@sbdpraha.cz
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Jaké změny by v našem bytě byly mož-
né? Možná i  vy jste nedávno koupili 
starší byt a už při výběru jste si předsta-
vovali, jak zvětšíte chodbu, místo kuchy-
ně by se hodil ještě jeden malý pokoj., 
dveře do obývacího pokoje by nahradil 
širší vstup... Naše fantazie neznají hranic, 
ale současně postrádají potřebné zna-
losti. Bude skutečně možné tuto příčku 
vybourat? Při přání změny funkce někte-
rých místností – co ale bude při úpra-
vách všechno nutné provést a vyplatí se 
nám na této změně trvat? 

„Toto všechno je nutné s klientem nej-
prve důkladně probrat. Podle možnos-
tí konkrétního bytu, umístění nosných 
stěn, odpadů, přívodu vody a  dalšího 
technického zázemí vybereme optimální 
řešení. V některých případech je možné 

provést zásadní změny, které přinesou 
nesrovnatelně vyšší kvalitu bydlení. Na-
příklad u  některých dispozic zejména 
panelákových bytů je možné vše vybou-
rat a v podstatě do obvodových zdí na-
vrhnout zcela nový byt,“ říká architektka 
Klára Makovcová. 

Nehledejte kompromis, ale nejlepší 
řešení
Architekt má nejen řadu zkušeností, 
často i s velmi podobnými typy bytů, ale 
v každém případě je důležitý profesio-
nální pohled někoho nezaujatého. Ne-
bojte se přitom, že by vám vnucoval svůj 
názor. To je totiž poměrně častá obava, 
proč se služeb architekta bráníme. Ar-
chitekt musí umět v první řadě pozorně 
naslouchat představám a požadavkům 
klienta. 

„Je naprosto pochopitelné, že majitelé 
bytů jsou na řešení svého bytu prostě 
zvyklí a nenapadne je hledat výraznější 
změnu, nebo si ji prostě neumějí před-
stavit. Proto se často setkáváme s tím, 
že pokud se do rekonstrukce pouští lidé 
sami, většinou hledají podobné řešení, 
v  jakém doposud žijí. Nebo se spokojí 
s kompromisem, na který si postupně 
zvyknou. Přitom často i za stejné peníze 
by mohli získat bydlení, které by bylo na 
pohled atraktivnější, s větším komfortem 
a efektivnějším využitím prostoru.

Invence, zkušenosti, znalost trhu – 
vše k vašim službám
Jak spolupráce s  architektem vlastně 
probíhá? Na každý byt je třeba nahlížet 
jako na celek se znalostí všech souvis-
lostí. Tady poznáte dobrého architekta. 

PLáNujEtE 
rEKONstruKci Bytu?
O jakých profesích byste si troufli tvrdit, že byste je, bez nějaké zásadnější přípravy, klidně zvládli? Teď 
pochopitelně nemáme na mysli žádný z oborů, ve kterých jste již pracovali, nebo s nimi máte jiné zkušenosti. 
Ve výčtu oblastí, u kterých máme pocit, že se do nich můžeme bez obav pustit na základě vlastních znalostí, 
často jmenujeme i rekonstrukci bytu. Přitom právě tady bychom měli vyhledat profesionály. Proč?
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Ten vám nejprve bude klást řadu otázek. 
Bude ho zajímat, kolik vás v bytě bydlí, 
jaký máte denní režim, zda míváte často 
návštěvy. Jen s těmito znalostmi může 
navrhnout takové řešení, které bude nej-
lépe vyhovovat právě vám. 

To platí i v případě, kdy se rozhodnete 
třeba pouze pro rekonstrukci koupel-
ny. Není pravda, že zde není mnoho 
prostoru, co nového vymyslet. Je roz-
hodně škoda při rekonstrukci koupelny 
pouze zmodernizovat vybavení, ačkoliv 
to bývá jeden z nejčastějších požadav-
ků. Jak zkušenosti architektů potvrzu-
jí, v  naprosté většině případů by byla 
možná i změna dispozice tak, abychom 
v koupelně mohli mít více místa. Práce 
s prostorem od architekta vyžaduje zna-
lost všech nezbytných norem, nezbytnou 
invenci a perfektní orientaci v nabídce 
trhu. „I malou koupelnu je možné zaří-
dit moderně a účelně. Koupelna rozhod-
ně nemusí být nudná. A není to přitom 
o žádné extravaganci, ale o nápadu, hře 
s formáty a barevností obkladů. Taková 
koupelna se vám bude líbit i po několika 
letech,“ radí architektka Klára Makovco-
vá.

Architekt rekonstrukci prodraží? 
Naopak!
Také se obáváte, že spolupráce s archi-
tektem vám rekonstrukci výrazně prodra-
ží? To stále patří mezi nejčastější mýty. 
„Není to pravda. Od majitele bytu víme, 
kolik může do rekonstrukce investovat 
a dobrý nápad je věcí šikovného archi-
tekta a nikoliv množství peněz. Navrhne-
me například některé prvky v základních 
sériích – třeba obklad v koupelně, který 
ozvláštníme zajímavými detaily. Celkový 
efekt je často i větší než u daleko dražší 

koupelny. Tak to může pochopitelně být 
i v jakékoliv jiné části interiéru.“ 

Architekt vám také dokáže poradit, na 
kterých prvcích je možné případně ušet-
řit, a kde by se nám to nevyplatilo. „Zmí-
nila bych třeba nábytek na míru. Někteří 
klienti se mu brání, protože se obávají 
vyšší ceny, ale často je to nezbytné řeše-
ní. Ve svém domově se jistě budete cítit 
lépe, pokud jej nebude mít přeplněný 
různými skříněmi. Nábytek na míru se 
naopak přizpůsobí vašim potřebám 
a možnostem bytu,“ doplňuje architek-
tku Kláru Makovcovou kolegyně Pavlína 
Macháčková. 

Plánujte s předstihem
Rekonstrukci bytu obvykle plánujeme 
dlouhou dobu dopředu. Podle zkušenos-
tí architektek se pak ale rozhodujeme 
rychle a přáli bychom si s úpravami začít 
co nejdříve. „Je nutné začít s příprava-
mi alespoň tři měsíce dopředu, pokud 
by úpravy vyžadovaly stavební povole-
ní, až půl roku. Jestliže se majitelé bytu 
rozhodují ukvapeně, stává se, že v prů-
běhu rekonstrukce požadují dodatečné 
změny. To znamená navýšení ceny a pro-
dloužení doby rekonstrukce. S majiteli 
bytu proto vždy předem řešíme vše až 
do detailů. Schůzek bývá několik a po-
stupně projekt upravujeme tak, aby byl 
definitivní a klient si byl jeho podobou 
a výsledkem jistý,“ pokračuje architektka 
Pavlína Macháčková.

Od záměru až po doladění detailů
Služba architekta ale nemusí končit 
konzultacemi a  vypracováním projek-
tu  – naopak. Architektky vám zajistí 
i kompletní administrativní servis. Může 
zahrnovat pomoc a kontrolu nad výbě-

rovým řízením realizační firmy, jednání 
s  úřady, včetně stavebního povolení 
a vše ostatní, co s vaší rekonstrukcí sou-
visí. Je ideální, pokud vás bude architekt 
provázet i realizací. Jedná se tak o zvaný 
autorský dozor, který vám zajistí, že při 
rekonstrukci bude vše provedeno tak, 
jak jste si v rámci projektu s architektem 
odsouhlasili. 

Službu architekta může využít i při vy-
bavení interiéru. Může se stát vašim 
profesionálním rádcem od první myš-
lenky až po barvu a materiál polštářků 
na pohovce. 

Pro inspiraci do Bytového studia
Architektky Klára Makovcová a Pavlína 
Macháčková spolupracují s  Bytovým 
studiem SBD Praha. Plánujete-li rekon-
strukci, jste tady na správné adrese. 
Po předchozí rezervaci termínu (www.
bytovestudiopraha.cz, lehky@sbdpra-
ha.cz) si v bytovém studiu můžete pro-
hlédnout vystavené vzorky podlah, dveří 
a dalších základních prvků, které se vám 
při rekonstrukci budou hodit. Jestli na-
příklad řešíte novou koupelnu a nejste 
si jisti, co všechno se vám do ní vejde, 
můžete si své představy ověřit přímo 
na místě – v Bytovém studiu je v reálné 
velikosti navržena i ukázková koupelna 
s kompletním vybavením. 

Služby Bytového studia patří do nabídky 
širokého servisu SBD Praha. Spolehnout 
se tak můžete nejen na ověřeného part-
nera s rozsáhlým zázemím a dlouhole-
tými zkušenostmi, ale díky spolupráci 
SBD Praha s řadou partnerů můžete mít 
služby Bytového studia i zařizovací nebo 
stavební prvky za výhodnější cenu. 
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chtěLI bystE větší LODžII? 
MůžEtE ji MÍt!
Lodžie u bytu v každém případě zvyšuje jeho hodnotu. Také tady ale platí, že každý centimetr se počítá. 
Podíváme-li se na typického zástupce lodžie – s délkou 6 m bychom mohli být spokojeni, avšak díky šířce 
pouhých 90 cm se tady moc rozmachovat nemůžeme. malá hloubka lodžií je typický problém i u kratších lodžií. 
kdyby tak šla o kousek natáhnout... A představte si – jde to.

/ /  t r e n d y  v e  s t a v e b n i c t v í

O kolik byste si přáli mít lodžii širší? Mož-
nosti začínají na deseti centimetrech, 
ale proč být zbytečně skromní? Můžeme 
mít lodžii hlubší i o třicet, padesát, i více 
centimetrů, standardem je 70 cm. Rozdíly 
v ceně jsou při nárůstu hloubky pouze do 
deseti tisíc korun, proto můžeme často vi-
dět realizace s lodžiemi zvětšenými o ně-
kolik desítek centimetrů.

Získat tak například půl metru navíc po 
celé délce lodžie už staví její možnosti vy-
užití do zcela nového světla. Místo lodžie 
tak budete mít prostornou terasu, nebo-
li zimní zahradu. Jak ji využijete, už bude 
záležet na vás. Můžete zde v květináčích 
pěstovat nejen drobnější flóru, v létě děti 

ocení malý nafukovací bazének – jak byste 
využili terasu vy? Samozřejmě, že už bude-
te moci nahradit subtilní posezení něčím 
opravdu pohodlným, aby se vám opravdu 
dobře odpočívalo. A kávu si budete už vždy 
pokládat na stolek a už nikdy ne na para-
pet okna. 

kdy bychom měli o zvětšení lodžie 
přemýšlet?
Úpravu je možné provést na revitalizo-
vaných domech stejně jako na domech, 
které ještě zrekonstruovány nejsou. Na 
domech, které ještě neprošly celkovou re-
konstrukcí, patří právě lodžie mezi místa, 
která jsou v nejhorším technickém stavu. 
Rozhodli jste se jejich stav řešit? Právě nyní 
je tedy i nejvhodnější doba pro rozhodnutí 
dát lodžiím zcela nový rozměr – doslova. 
„Zvětšení lodžie je ideální zahrnout již pří-
mo do projektové přípravy rekonstrukce,“ 
doporučuje Martin Drmota, specialista 
na zasklívací systémy a technické úpravy 
lodžií. 

Se systémy prodloužení lodžie se můžeme 
setkat v nabídkách několika firem. Pouze 
systém společnosti Alumistr ale současně 
v jednom kroku řeší jak prodloužení lod-
žie o požadovaný rozměr, tak i opravu po-
desty – tedy podlahy vaší lodžie a stropu 
lodžie vašeho souseda o patro níže.  Velmi 
zjednodušeně si můžeme systém předsta-
vit jako prodloužený obal, který nasunete 
na podestu stávající lodžie. Náklady za 
opravu původní podesty, kterou by bylo 
nutné jinak provést, takto ušetříte. Pode-
sta je vyrobena z ocelové konstrukce. Mon-
táž se provádí pomocí závěsných lávek bez 
narušení interiéru bytu. 

každý centimetr se počítá
„Na úzkých lodžiích skutečně poznáte 
rozdíl každého centimetru. Například po 
zateplení domu je nutné počítat, že se lod-
žie, díky tloušťce použitého izolantu, ještě 
více zúží. Běžně se na zateplení lodžie po-
užívá tloušťka kolem 10 cm a to je už je při 
standardní šířce lodžie 90 cm výrazná ztrá-
ta.“ Prodloužení lodžie vám tak nejen vrátí 

původní centimetry, ale může nabídnout 
i daleko víc. To už určitě stojí za zvážení.

Jak bychom měli postupovat, kolik to 
bude stát a je systém prodloužení vhodný 
pro jakýkoliv typ lodžie, či balkónu? „ Zvět-
šit lodžie je možné kdykoliv, nejen v rámci 
kompletní rekonstrukce domu. Dokážeme 
navrhnout vhodné řešení pro naprostou 
většinu i méně typických lodžií a balkónů. 
Kontaktujte nás na praha@alumistr.cz 
a naši specialisté váš dům nezávazně na-
vštíví, navrhnou vhodné řešení a připraví 
cenovou nabídku.

KONTAKTY

Martin Drmota 
manažer prodeje

Mobil: +420 702 028 015 
E-mail: praha@alumistr.cz 
www.alumistr.cz

I u SVéHO BYTu můžETE 
míT zImNí zAHRADu 

V rámci sanace, případně zvětše-
ní lodžií, současně zvažte i její za-
sklení. Získáte komfortní prostor, 
který budete moci využívat bez 
ohledu na počasí. „Pokud byste 
se pro obdobný prostor rozhodli 
u rodinného domu, tak pořízení 
zimní zahrady, nebo odpovída-
jícího relaxačního prostoru, vás 
vyjde zhruba na 200 000 korun. 
V případě zvětšené a zasklené 
lodžie získáte totéž zhruba za 
čtvrtinu ceny. Méně známý je 
fakt, že kvalitní zasklení lodžie, 
podle zvoleného typu systému, 
sníží úroveň venkovního hluku 
až o 24 dB,“ radí Martin Drmota, 
specialista na zasklívací systémy 
a technické úpravy lodžií.
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kOuPEL, NEbO  
sPrchOVáNÍ?
O tom, že v koupelně musí být umyvadlo, určitě nebude nikdo z rodiny 
diskutovat. Podstatně jiná situace ale nastává, když přijde řeč na to, 
zda budeme mít vanu, nebo sprchový kout. Dávno už od nich totiž 
nepožadujeme pouze to, aby nám pomohly zbavit se nečistot. Dnes jsou 
důležité i pro relaxaci. V malé koupelně se nám ale nepodaří umístit jak 
samostatnou vanu, tak i sprchový kout. musíme vždy slevovat ze svých 
představ?

když je málo místa...
Na malé koupelny se nemusíme mračit. 
Při zařizování je sice nutné více přemýš-
let, ale výsledek za to stojí! A to i v pří-
padě, že stojíte před rozhodnutím, zda 
novou koupelnu vybavit vanou, nebo 
sprchovým koutem. Kdo by měl ustou-
pit?

„Elegantní možností je volba vany, která je 
navržena tak, aby bylo možné se v ní po-
hodlně i sprchovat. Ani s tím se ale výrobci 
nespokojili a dál zkoumali, jak se ve vaně, 
pokud se v ní i sprchujeme, vlastně chová-
me. Výsledkem jsou modely, které se snaží 
zabírat co nejméně prostoru, a přitom spl-
nit všechny naše požadavky na pohodlí, 
bezpečnost a vzhled vany,“ vysvětluje Ing. 
Václav Vančura ze společnosti PTÁČEK – 
velkoobchod, a.s.

S jakou budeme spokojeni?
V  první řade se musíme rozhodnout, 
z  jakého materiálu si vanu pořídíme. 
Původně byly koupelny v  panelových 
bytech osazovány pouze klasickými ple-
chovými vanami se smaltovaným povr-
chem. S tímto typem v moderním pojetí 
se setkáváme i  nadále. „Ocelové vany 
s povrchem chráněným vrstvou odolného 

smaltu jsou nabízeny především v tradič-
ních tvarech. Vany, od kterých očekáváme 
možnost koupele i sprchování současně, 
jsou nejčastěji vyrobeny z akrylátu, zjed-
nodušeně řečeno z plastu. Z technických 
předností jmenujme velkou variabilitu 
tvarů, nízkou hmotnost a  vysokou nos-
nost ,“  popisuje vlastnosti materiálů 
odborník ze společnosti PTÁČEK – vel-
koobchod, a.s.

Dalším důležitým faktorem výběru je 
bezesporu i velikost prostoru, kde bude 
vana umístěna. V zásadě se nabízejí tři 
možnosti - vana klasická, rohová nebo 
asymetrická. Standardní vany se vyrábějí 
v nepřeberném množství různých variant 
v šíři od 70 do 100 cm a délce mezi 120 
a 185 cm. 

Dalším důležitým faktorem výběru je 
bezesporu i velikost prostoru, kde bude 
vana umístěna. V zásadě se nabízejí tři 
možnosti - vana klasická, rohová nebo 
asymetrická. Standardní vany se vyrábějí 
v nepřeberném množství různých variant 
v šíři od 70 do 100 cm a délce mezi 120 
a 185 cm.

Rohové vany mohou mít rozměry sy-

metrické (150 × 150 cm nebo 160 × 160 
cm), ale i asymetrické (například 70 × 
150 cm). Právě díky asymetrii můžeme 
v koupelně ušetřit mnoho cenných cen-
timetrů, navíc bývají tyto modely často 
uzpůsobeny jak pro koupel, tak pro spr-
chování. Typické pro tyto modely je vel-
korysý vnitřní prostor s širokým plochým 
dnem a u větších modelů třeba i funkč-
ní integrované sedátko pro pohodlné 
sezení i při sprchování. „Doporučujeme 
současně s vanou pořídit od stejné značky 
i sprchovou zástěnu. Tak budete mít jisto-
tu, že budou společně dobře fungovat,“ 
radí Václav Vančura.

co ve vaně oceníme?
• Vany z akrylátu nestudí, jsou odolné 

a drží teplo.

• Budete-li se ve vaně i sprchovat, po-
řiďte si sprchovou zástěnu.

• Ploché rozšířené dno umožní poho-
dlnou koupel i bezpečné sprchování.

• Madla zvyšují naše pohodlí a  jistotu 
bez ohledu na věk.

• Stejně jako kolem umyvadla, také 
vedle vany přijdou vhod odkládací 
plochy.

KONTAKTY

Ing. michaela Priesolová
Mobil: +420 724 064 215 
E-mail: michaela.priesolova@ptacek.cz

www.koupelny-ptacek.cz
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Štěpán Havlas,  
finanční ředitel, FINEP HOLDING

Ale zároveň se ceny bytů zdražují a na 
pražském trhu jich začíná být nedosta-
tek, protože jejich výstavba je dnes Pra-
hou velmi výrazně blokována. Ty aktuál-
ně nejpesimističtější prognózy dokonce 
říkají, že pokud by stávající situace přetr-
vávala, tak během pár let výrazně vzros-

tou ceny nových bytů. Těch ovšem bude 
minimum na trhu a  do popředí přijde 
opět nájemní bydlení. Nebo druhou, již 
dnes řadou lidí velmi preferovanou mož-
ností pořízení bytů bude opět tzv. druž-
stevní bydlení. To, minimálně v Praze, již 
několik let výrazně roste a moderními 
slovy zažívá „boom“.

O moderním družstevním bydlení a jeho 
výhodách a budoucnosti jsme si proto 
krátce promluvili se Štěpánem Havla-
sem, finančním ředitelem české společ-
nosti FINEP. Ta je dnes největším deve-
loperem a propagátorem družstevního 
bydlení 21. století v ČR.

jaká je dnes poptávka po moderním 
družstevním bydlení a kdo je v sou-
časnosti typický zájemce o tento 
typ bydlení?
Zájem o družstevní byty v Praze již pár 
let stále roste. Letos překonáme hrani-
ci celkem 500 prodaných bytů v rámci 
naší družstevní bytové výstavby. Tu 
jsme spustili v roce 2011 ve vybraných 
lokalitách a projektech FINEPu. U nás 
samotných je podíl nových bytů v druž-

stevním vlastnictví, v celkovém objemu 
residenční výstavby, již skoro 15 %.

Typičtí zájemci o  družstevní bytovou 
výstavbu jsou úplně stejní jako zájem-
ci o byty v osobním vlastnictví. Stavíme 
pro ně stejně kvalitní projekty, protože 
samotný vlastní produkt (pozn. redak-
ce – tj. skladba a  standard vybavení 
bytů) je stejný jak pro družstevní, tak 
i osobní vlastnictví. Družstevní bydlení 
dnes v Praze zajímá zájemce v každém 
věku, jak jednotlivce, páry nebo rodiny. 
V podstatě lze říci, že kupujícím je ten, 
pro nějž je zajímavá některá z  výhod 
a specifik družstevní bytové výstavby, tj. 
skutečnost že úvěrovou bonitu má by-
tové družstvo. Moderní družstevníci ne-
potřebují vlastní hypotéku nebo oceňují 
i  tu skutečnost, že pravidla fungování 
družstva jsou jasně nastavena ve sta-
novách. Majitel družstevního bytu dnes 
bez problému může využít i  možnost 
budoucího převodu bytu do osobního 
vlastnictví, stejně tak si v průběhu let 
flexibilně nastavit výše měsíční splátky. 
A stejně tak nemá u družstevního bydle-
ní problém s jednoduchou administrati-

zájEm O DRužstEvNí 
ByDLENÍ KažDý rOK rOstE
Na rezidenčním trhu zažíváme zajímavý paradox. Úrokové sazby jsou již řadu měsíců velmi nízké, což by měl být 
a také je dobrý signál pro všechny, kteří si chtějí koupit nové bydlení na hypotéku. 

Společnost FINEP nabízí družstevní bydlení 
ve svém rezidenčním projektu Prosek Park
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vou, která je spojená s převodem nebo 
prodejem družstevního podílu na členy 
vlastní rodiny nebo jiné zájemce o byd-
lení v dané lokalitě. 

Proč podle vás zájem o novodobé 
družstevní bydlení roste?
Těch důvodů je několik a žádný z nich 
není nejdůležitější. Roste finanční gra-
motnost lidí a družstevní varianta byd-
lení, kdy neřešíte hypotéku (pozn. redak-
ce – tedy nejste veden v žádném rejstříku 
coby dlužník) a kdy vám na koupi bytu 
stačí jen 25 % z  ceny bytu, patří dnes 
mezi jednu z nejsnazších cest k novému 
modernímu bydlení. To samé platí i pro 
pořízení si takového bytu pro vlastní in-
vestici. Dnes tato forma investování patří 
mezi nejvýhodnější a může vám přinést 
i 5 % zhodnocení vlastních peněz nad 
míru inflace ročně. A o splácení vašeho 
družstevního bytu, např. o velkosti 2+kk, 
se vám postará podnájemník. 

Typickou modelovou situací, se kterou se 
potkáváme, jsou mladé páry, které bez 
problému mohou splácet měsíční plat-
by poplatky, ale např. kvůli svým prvním 

pracovním smlouvám, které jsou často 
na dobu určitou, nedostanou u bank hy-
potéku. Pro mladé lidi není většinou pro-
blém vložit do svého bydlení počáteční 
vklad (pozn. redakce – jako vklad může 
sloužit i např. stavební spoření) a zbytek 
pak splácet družstvu. A to i s vědomím 
toho, že následně mohou kdykoli částku 
doplatit a svůj byt si převést do osobní-
ho vlastnictví. A stejné je to i u starších 
lidí, kteří již žijí bez dětí a hledají na stáří 
klid a bezproblémový provoz v podobě 
moderního bytu, do kterého se často 
stěhují ze svého většího rodinného bytu 
nebo domu. Ti mění často i tzv. satelitní 
bydlení za jistotu a pohodlí města s in-
frastrukturou, obchody v blízkosti svého 
bytu a především i bezproblémovou do-
pravou v podobě městské dopravy, kdy 
nejsou odkázáni na svá auta. 

jakou vidíte budoucnost družstev-
ního bydlení u nás?
Osobně si myslím, že jeho podíl ještě 
poroste. Dnes jsou družstevní byty spra-
vovány velmi zkušenými bytovými druž-
stvy a majitelé bytu se defacto ve správě 
o svůj dům a jednotlivé služby nemusejí 

o nic starat nebo cokoli řešit. A to je vel-
ká deviza v dnešním uspěchaném světě. 

Ceny nemovitostí v Praze, ve srovnání se 
srovnatelnými městy v západní a střední 
Evropě, jsou stále podprůměrné a budou 
stoupat. Stejně tak na západ i jih od na-
šich hranic je velmi výrazně, ve srovnání 
se situací u  nás, zastoupené nájemní 
bydlení. Tedy něco, co si již řada mla-
dých lidí u nás již nepamatuje. A moderní 
družstevní bydlení, za předpokladu, že 
se města budou rozvíjet a ne stagnovat, 
bude jednou z  nejefektivnějších cest 
a  možností, jak koupit pro sebe nebo 
své blízké moderní bydlení ve standar-
du 21. století. A moderní družstevníci tak 
nebudou odkázáni, při očekávaném růs-
tu jak cen nemovitostí, tak i v budoucnu 
úrokových sazeb, na bydlení v podnáj-
mech, ale budou moci využívat moderní 
formy družstevního bydlení, které se již 
dnes zbavilo nálepky „kolektivního“ byd-
lení před rokem 1989.

Děkujeme za rozhovor 

JAK BYDLÍTE VY?
Prožít život kvalitně můžete jen jednou.

Nenechte si život utéct mezi prsty a bydlete spokojeně tam, 
kde to máte rádi. Výběr nového domova je důležitý 
životní krok. Děláme maximum pro to, aby byl pro vás 
jen příjemným zážitkem.

800 500 506
více info na fi nep.cz
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Nejen pro svoje technologické možnos-
ti a  účinná chemická činidla, nenaru-
šující povrchy čištěných materiálů, ale 
také pro know-how k docílení deklaro-
vaných úspor po roce od chemického 
čištění topných soustav, jak se můžete 
přesvědčit prostřednictvím zkušeností 
SVJ Poděbradská 540–547.

Roční vyhodnocení provozu soustavy ÚT 
a dosažené úspory z hlediska spotřeby 
energie na vytápění v SVJ Poděbradská 
540–547, Praha.

Jak dále zmiňuje jednatel společnosti, 
nejen on sám věří, že zejména dlouho-
leté zkušenosti a  dostatek zákazníků, 
kteří mohou osobně potvrdit účinnost 
čištění a způsob provádění prací, jsou 
nejlepšími argumenty pro úspěšné na-
vazování dalších obchodních příležitos-
tí. Svoji aktivitou na tomto poli, zejména 
ve smyslu osvěty pomocí časopisů, díky 
nimž mohlo chemické čistění vstoupit 
do hlubšího povědomí veřejnosti, vzbu-
dila zájem o tuto činnosti, což však též 
bohužel vedlo k nekalému jednání ně-
kterých nově vzniklých podnikatelských 
subjektů v  minulém i  tomto roce, jež 
parazitují na dobré pověsti společnosti 
a dostupných propagačních materiálech 
(i čistě autorských).

„Jsme si jisti, že již v příštím roce bude 
spojení „chemické čištění“ téměř au-
tomatické podobně jako zateplení fa-
sád nebo výměna oken, ale je k  tomu 
potřeba skutečných výsledků a  důvě-
ryhodnost firem provádějících čištění 
chemickou cestou, což naše společnost 
bezvýhradně splňuje,“ říká Mgr. Václav 
Kotlář.

Proč si vybrat právě Dk cHEmO?
Od roku 2010, kdy svoji pozornost za-
měřila především na bytový sektor, má 
vyčištěno přes 26 000 otopných těles bez 
jediné závady ve smyslu netěsnosti člán-
ků či poškození těsnění vlivem čištění. 
To je počet, kterým se nemůže pochlubit 
žádná z konkurenčních firem.

Je pr vní společností,  která dokládá 
výsledky čištění pomocí termovizních 
snímků nebo průmyslové sondy.

Je jedinou společností, která dokládá 
výsledky čištění také formou odborných 
posudků, v nichž jsou zohledněny ener-

getické a finanční úspory.

Je jednotnou firmou, tedy bez subdo-
davatelských vztahů v  případě prová-
dění chemického čištění a diagnostiky 
soustav.

chEmIcké čIštěNí OtOPNé 
sOustaVy PřiNášÍ ÚsPOry!
Proč je společnost Dk cHEmO s.r.o. nejžádanějším obchodním partnerem v chemickém čištění topných systémů 
v panelových a bytových domech a zároveň jediným obchodním partnerem Svazu českých a moravských 
bytových družstev? 

Teplotní průměr před čištěním 25,8 °C

Teplotní průměr po čištění 34,7 °C.
Zlepšení o 34,5 % / zvýšení teploty o 8,9 °C / místnost: kuchyň
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Vždy dodržuje deklarované záruky, které 
bývají v individuálních případech i delší 
než 24 měsíců, což stvrzuje se zákazníky 
smlouvami o dílo.

Práce vykonává po celé republice i v prů-
běhu svátků a víkendů, a to bez příplat-
ku.

Jejich zástupci se pravidelně účastní od-
borných seminářů a prezentací v rámci 
SČMBD, bytových družstev či společen-
ství vlastníků jednotek po celé republice, 
během nichž je tato činnost prezentová-
na posluchačům. 

Popis celého měření pro zvídavé  
čtenáře:
Litinové radiátory ve 2. podlaží pane-
lového domu ve Svitavách (rok výstav-
by: 1992, původní soustava UT). Dne 
15.  10.  2012 (před zahájením čištění) 
byla průměrná venkovní teplota vzdu-
chu pro danou oblast 10,9 °C, v pátek 
19. 10. (po vyčištění) byl teplotní průměr 
10,2 °C. Parametry topné vody nebyly 
v průběhu týdne upravovány a měření 
proběhlo při zavřeném okně v místnosti 
po 10 minutách od vytočení ventilu na 
maximum. Snímky z obývacího pokoje 
jsme uvedli jako extrémní případ „stu-
deného“ radiátoru; v průměru je zlepšení 
účinnosti topných těles po chemickém 
čištění v rozsahu 30–35 %.

KONTAKTY

mgr. Václav kotlář
ISO 9001| ISO 14001| OHSAS 18001

Dk cHEmO s.r.o.
IČO: 28766822, DIČ: CZ28766822
Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Kancelář: Milady Horákové 10, 568 02 
Svitavy
Mob.: +420 776 091 067
Tel.: +420 222 211 254
Email: info@dkchemo.cz 
www.dkchemo.cz

ukÁzkOVÝ PROjEkT 

Název: 
Chemické čištění topného sys-
tému SVJ Poděbradská 540–547, 
Praha.

Charakteristika: 
Řadový cihlový dům, 8 vchodů, 
šest nadzemních podlaží, sta-
vební soustava T02, nezateplený, 
plastová okna. 

Termín realizace: 
17. 7. – 21. 7. 2015

Vyhodnocení bylo provedeno 
z hodnot, přepočtených na refe-
renční klimatické podmínky pro 
Prahu (údaje ČHMÚ).
Protože čištění bylo v 07/2015, 
byl proveden výpočet měrné 
spotřeby na denostupeň pro 
druhé pololetí a následně z této 
hodnoty výpočet referenční 
spotřeby pro celý rok 2015. 
Přepočteny byly i spotřeby za rok 
2013 a 2014.

Výsledky: 
přepočtená spotřeba 2013
2 520,96 GJ/rok  
(skutečnost 2 415,13 GJ)

přepočtená spotřeba 2014
2 517,27 GJ/rok 
(skutečnost 1 987,50 GJ)

přepočtená spotřeba 2015
2 212,13 GJ/rok  
(skutečnost 2 079,93 GJ)

úspora – průměrná hodnota 
2015/2013 a 2015/2014 
306,79 GJ/rok (12,18 %),  
191 602,87 Kč/rok s DPH

Teplotní průměr před čištěním 22,8 °C

Teplotní průměr po čištění 38,2 °C.
Zlepšení o 67,5 % / zvýšení teploty o 15,4 °C / místnost: obývací pokoj
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cO Nám OtRAvujE žIvOt 
V BytOVéM DOMě? 
co nám v bytovém domě vadí? zdánlivě obecná otázka, která ale v mnoha a mnoha podobách dokáže 
rozproudit krev. Většina problémů patří do oblasti sousedských vztahů. zástupci statutárních orgánů i jednotliví 
členové si nejčastěji stěžují na hluk, obtěžující kouření sousedů, případně na jiné nepříjemné pachy. často jsou 
řešeny i situace související se psem v bytě. 

Tématu „Co nám v bytovém domě otra-
vuje život?“ se věnoval další díl Akade-
mie pro bytové domy. Téma nebylo vy-
bráno náhodně. Své bohaté zkušenosti 
s  nimi mají jak právníci, tak i  správci 
majetku. Své náměty mohli účastníci se-
mináře zasílat již předem, další témata 
zazněla v průběhu moderované diskuse. 
A jak průběh semináře potvrdil, je něko-
lik témat, na kterých se shodují prakticky 
všichni, kteří bydlí pod společnou stře-
chou. Které to jsou a především – jaká 
je možnost řešení? Především o  tom 
hovořili účastníci diskuse - JUDr. Marek 
Novotný, advokát, Ing. Vladimír Štulík, 
ředitel správní firmy SBD Nový Domov 
a Ing. Aleš Šigut, technický ředitel správ-
ní firmy SBD Praha. Zajímavost témat 
podtrhla i diskusní forma semináře, do 
které se kromě hostů zapojovali i účast-
níci semináře. Přímo na místě tak bylo 
jasně patrné, která témata okamžitě vy-
volala šum v zaplněném sále a les rukou, 
hlásících se do diskuse.

Nejčetněji byly zastoupeny dotazy k sou-
sedským vztahům, právům a povinnos-
tem vlastníků jednotek a nájemců bytů, 
ale došlo i na provozní záležitosti byto-
vých domů, energie či organizaci vnitřní-
ho života společenství vlastníků jedno-
tek a bytových domů. 

Prosíme nehlučet, nekouřit, neod-
kládat, neštěkat
Bydlíte v bytovém domě? Jen obtížně 
bychom hledali někoho, kdo by neměl 
negativní zkušenosti s  nepříjemným 
hlukem. Pokud bychom mohli ovlivnit 
výběr sousedů v naší blízkosti, jistě by-
chom zdůrazňovali i požadavek nerušit. 
Co nám na téma hluku v bytovém domě 
nejvíce vadí a  především – jaké jsou 
možnosti řešení?

Jaké máme možnosti bránit se hluku, 
který k nám doléhá od sousedů? „Pravi-
dla chování by měla být stanovena v do-
movním řádu, který lze, v  jeho základní 
podobě, včlenit i do stanov,“ doporučil 
Ing. Vladimír Štulík, ředitel správní fir-
my SBD Nový Domov. Podle JUDr. Marka 
Novotného je ale také důležité, aby sou-
časně s pravidly byly stanoveny i sankce 
za jejich porušení. I když, jak vzápětí do-
dává, stanovené sankce mají především 
preventivní účel. 

Velké množství stížností směřuje k ob-
těžujícímu kouření. Kouření uvnitř bytu 
nikdo nikomu nezakazuje, situace se ale 
vyhrocuje v případech, kdy jsou kouřem 
obtěžováni ostatní. To se týká kouření 
v  koupelně a  na toaletě, kdy se kouř 
může šachtou šířit do dalších bytů. Tady 
je řešení prakticky nemožné a zůstává na 
úrovni pokusu o domluvu mezi sousedy. 
Zákaz kouření ve společných prostorách 
domu je zakotven ve stanovách. 

Dalším problémem je ukládání osobních 
věcí ve společných částech domu. Pra-
videlné kontroly hasičů bývají prakticky 
v každém domě zakončeny výzvou a ter-
mínem na odstranění všech předmětů, 
které do společných prostor domu ne-
patří. Při nesplnění hrozí pokuta, řádově 
v desítkách tisíc korun. Jak postupovat 
při likvidaci věcí, ke kterým se nikdo ne-
hlásí? „Termín, kdy budou zbylé předměty 
ze společných prostor odstraněny, musí 
být s dostatečným předstihem oznámen. 
Doporučuji dovětek, že to, co tam zůsta-

ne, bude považováno za odložené. Tato 
formulace umožňuje, aby mohly být ne-
vyzvednuté věci skutečně zlikvidovány,“ 
radil Ing. Vladimír Štulík osvědčený po-
stup. Pokud se jedná o věc, u které lze 
předpokládat ještě určitou hodnotu, 
ředitel správní firmy doporučuje před-
měty na určité období ještě někde ulo-
žit a opakovat výzvu s fotodokumentací 
těchto předmětů. 

Hned do dvou oblastí můžeme zařadit 
diskuse vztahující se k chovu psů v bytě. 
Z oblasti provozních nákladů se jedná 
např. o vyšší četnost užívání výtahu. Lze 
toto hledisko nějak zpoplatnit? Předná-
šející na semináři Akademie pro bytové 
domy se shodli, že by to bylo možné. 
„V zásadě tomu nic nebrání. Nejednalo 
by se však o poplatek za psa, ale určité 
zvýšení nákladů na provoz výtahu, úklid 
společných prostor a podobně by byl pro 
chovatele psa navýšen v rámci rozpočí-
távaných nákladů za tyto služby. Toto ře-
šení musí být pochopitelně odhlasováno 
na členské schůzi nebo na shromáždění 
vlastníků,“ navrhoval možný postup mo-
derátor diskuse Mgr. Martin Kroh, před-
seda představenstva SBD Praha.

Nikdo nechce do výboru, máme 
v domě neplatiče
Mimo oblast mezilidských vztahů na 
semináři Co nás trápí v bytovém domě, 
zazněla ještě dvě velká témata – nikdo 
nechce do výboru a neplatiči. Vzhledem 
k jejich rozsahu a závažnosti se jim bu-
deme věnovat v samostatných článcích.

Mgr. Dominika Bučková

KONTAKTY

www.akademiebd.cz



/ /  N o v i n k y  v e  s t a v e b n i c t v í

I n z e r c e

Nová sádrokartonová deska disponuje 
vysokou pevností a odolností srovnatel-
nou s tradičním zdivem, díky čemuž ji jen 
tak neprorazíte. Dětské hry či stěhová-
ní nábytku tak již nebudou patřit mezi 
nebezpečné aktivity. Na jeden kotevní 
bod unese deska Habito až 25 kg, a to 
bez použití hmoždinek a bez předvrtání. 
Kvůli hmoždince tak nemusíte otvor sád-
rovat a navíc vám odpadne nutný úklid, 
který nastává po vrtání. Zavěšení tele-
vize, poliček s knihami či obrazů tak již 
nebude vůbec žádný problém. Pokud se 
rozhodnete pro zavěšení opravdu těžké-
ho nábytku, tak můžete použít kovovou 
rozpínací hmoždinku, tzv. kotvu Molly. 
S touto kotvou unese deska Habito až 
155 kg těžké břemeno.

Desky jsou flexibilní a akusticky 
izolují 
Práce s novými deskami je jednoduchá 
i díky tomu, že pokud se rozhodnete pro 

jinou dispozici nábytku, tak předměty 
na stěnách prostě odstraníte, vyjmete 
vrut a  dírku snadno přetmelíte. Navíc 
při kotvení do Habita nemusíte vyvi-
nout žádnou velkou sílu a postačí vám 
k tomu běžný šroubovák. Také v případě 
odhlučnění interiéru vám deska proká-
že dobrou službu a navíc ušetří místo. 
Například při srovnání s pórobetonovou 
příčkou je deska Habito při zachování 
srovnatelné zvukové izolace dvakrát 
užší. 

Více informací naleznete na  
www.pevnadeska.cz. 

NOvé sáDROkARtONOvé  
DEsKy haBitO PrO ODOLNý  
a FLExiBiLNÍ iNtEriér
Plánujete rekonstrukci nebo si zařizujete nový domov? Tzv. suchá výstavba v současnosti představuje nejsnadnější 
a nejrychlejší způsob řešení pro stavbu příček, podhledů, předstěn apod. Společnost Rigips od 1. března přichází 
na trh s novými vysokopevnostními sádrokartonovými deskami Habito, které jsou díky své výjimečné pevnosti 
a odolnosti srovnatelné s běžným zdivem. jejich obrovskou výhodou je také to, že do nich lze kotvit předměty 
běžným vrutem bez nutnosti předvrtání a bez hmoždinek.

OKNA INTOS
Hliníková, plastová 
a dřevěná okna a dveře

KALKULACE: www.okna-intos.cz

intos inzerat.indd   1 02.06.16   8:24
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Pražská zoologická zahrada, která patří 
k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším 
místům Česka, zažila letos na jaře doslo-
va příval nových mláďat. Některé nové 
přírůstky, jako například sameček mrave-
nečníka velkého nebo malý hroch obojži-
velný už na svých křtinách dostali jména 
– potomek mravenečníků Elly a Hanniba-
la se jmenuje Lecter a hroší synek Slávka 
a Marušky dostal jméno Fanda. Jiná slavná 
mláďata, jako je slůně nebo gorilí mládě 
na svá jména teprve čekají. A právě s prv-
ním potomkem gorily Shindy, si užili dob-
rodružství nejen návštěvníci, ale i samotní 
chovatelé – nikdo z nich totiž netušil, že 
Shinda čeká mládě a jeho příchod na svět 
byl pro všechny velkým překvapením. 

V Zoo Praha se ale radujeme také z mnoha 
dalších mláďat, která nejsou přímo v cen-
tru pozornosti návštěvníků. Mezi ně patří 
například nezbední potomci zkušené suri-
katí matky Mopipi nebo malý bizon, který 
se narodil samici Žiletce. Každý den může-
te naše zvířata lépe poznat při komentova-
ných krmeních a setkáních, která probíhají 

na vybraných místech po celé zoo, napří-
klad u hrabáčů, psounů, lachtanů nebo 
supů. V druhém červencovém a srpnovém 
týdnu se navíc můžete po zoo projet spe-
ciálním vláčkem za doprovodu zkušeného 
průvodce, který vás provede světem zvířat 
doslova křížem krážem.

Kromě pozorování zvířat se v zoo může-
te zapojit i do mnoha dalších aktivit. Na 
prázdniny připadají dva významné dny 
a  to Mezinárodní den tygrů nebo Den 
hmyzožravců, kdy si budete moci na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak chutná hmyzo-
žravcům v zoo. Letošní novinkou, kterou 
ocení všichni fanoušci malého slůněte, je 
vlastnoruční výroba sloního papíru. A tu-
šíte správně, že nejdůležitější surovinou 
při výrobě je právě trus pražských slonů! 
O posledním prázdninovém víkendu pak 
mohou všichni správní dobrodruzi objet 
celý svět – přímo v Zoo Praha a za jediný 
den.

Jana Myslivečková

LétO
V zOO Praha
O prázdninách se někteří z nás vypravují do dalekých zemí za zážitky a pozorováním rozmanitých exotických 
zvířat. jde to ale i snáze – dobrodružství a exotická zvířata na vás totiž čekají takřka za rohem – přímo v našem 
hlavním městě!

SOuTĚž O 3 × 2 VSTuPENkY  
DO zOO PRAHA

Namalujte obrázek některého ze 
zvířátek, ať domácích či exotických, 
za kterým byste se rádi do ZOO 
Praha vydali za dobrodružstvím. 
Zašlete nám ho do 31. srpna 2016 
na adresu SBD Praha, Markéta 
Kotyrová, Střelničná 1861/8a, 
Praha 8 – Kobylisy, 182 00 nebo 
poproste rodiče, aby vám s tím 
pomohli a obrázek zaslali emailem 
(oscanovaný nebo vyfocený) na  
kotyrova@sbdpraha.cz. Ze všech 
došlých soutěžních obrázků vylosu-
jeme 3 výherce, kteří obdrží 2 celo-
denní vstupenky do ZOO Praha.

Těšíme se na vaše výtvory.

Foto: Petr Hamerník
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Pojištění domácnosti je určeno všem 
členům trvale obývaných domácností 
bez ohledu na to, v jakém domě se tyto 
domácnosti nacházejí.

Pojištění se vztahuje na veškeré zařízení 
bytu – nábytek, kuchyňská linka, výpo-
četní technika, knihy, cennosti, sportov-
ní potřeby a vybavení, elektrické spotře-
biče atd. - tedy na vše co není pevnou 
součástí schránky budovy a bytové jed-
notky. Dále pojištění zahrnuje i věci od-
ložené v nebytových prostorách – např. 
uložení kočárků, jízdních kol, invalidních 
vozíků ve sklepních kójích. A nejen to, 
ale i osobních věcí odložených např. ve 
skříňce plaveckého bazénu atd.

Cenu pojištění domácnosti ovlivňuje 
více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou 
velikost Vaší domácnosti, vybavení a za-
bezpečení bytu a místo, kde se daná do-
mácnost nachází. Při sjednání smlouvy 
můžete platbu pojistného také ovlivnit 
výší spoluúčasti v  případě pojistného 
plnění. To znamená, že se spolupodílíte 

na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast 
získáte slevu na pojistném – čím vyšší 
spoluúčast, tím nižší pojistné.

Pojišťovny také nabízejí sjednání tzv. 
indexace pojistné částky. Vždy Vám ak-
tualizují pojistnou částku a  pojistné 
v  závislosti na vývoji spotřebitelských 
cen, služeb a  zboží. V  případě vzniku 
škody tak nehrozí, že by Vám byla sníže-
na výplata pojistného plnění z důvodu 
nesprávně stanovené výše pojistné část-
ky. Pro urychlení procesu likvidace škod 
v případě vzniku škodní události, je dob-
ré mít schovanou fotodokumentaci věcí 
(cenností, …) a účty od jejich pořízení.

I těm nejopatrnějším lidem se může stát, 
že nešťastnou náhodou vytopí sousedy, 
nebo omylem shodí v prodejně drahou 
věc z regálu. I s těmito riziky pojišťovny 
počítají a nabízejí sjednání tzv. připojiš-
tění k pojištění domácnosti – produkt 
pojištění odpovědnosti v běžném ob-
čanském životě. Pojištění se sjednává 
pro případ právním předpisem stanove-
né povinnosti pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému v souvislosti s čin-
ností nebo vztahem pojištěného v běž-
ném občanském životě. Tedy pojištění 
odpovědnosti občanů se nevztahuje na 
škody, které způsobíte v práci, ale platí 
na všechny ostatní běžné situace, kdy 
někomu způsobíte újmu. Pojištěným 
není jen osoba, která pojištění sjedna-

la, ale i ostatní členové rodiny. Pojištění 
se vztahuje také i na povinnost nahradit 
újmu způsobenou psem pojištěného 
a jinými domácími zvířaty. Vždy je nut-
né prostudovat si pojistné podmínky, či 
vše projednat s pojišťovacím makléřem. 
Produkt je nabízen v několika variantách 
limitů pojistného plnění. Pojišťovny mo-
hou mít také různý rozsah krytí a výluky 
z pojištění v pojistných podmínkách.

SBD Praha nabízí svým klientům ve spo-
lupráci s pojišťovnou Kooperativa ceno-
vá zvýhodnění na pojištění majetku a to 
až do 31. 12. 2016. Pro přípravu nabídky 
a  sjednání pojištění, či pouze získání 
bližších informací se můžete obrátit na 
kteroukoli pražskou pobočku Koopera-
tiva pojišťovny. Po předložení benefitní 
karty Sphere získáváte slevu až 30 % 
(při roční platbě pojistného), 25 % (při 
pololetní či čtvrtletní platně pojistného) 
a k tomu navíc slevu ve výši 300 Kč na 
první zaplacené pojistné.

Dále máte možnost využít slev na pojiš-
tění vozidel – povinném ručení a hava-
rijním pojištění.

Máte - l i  dalš í  dota -
zy z  oblasti pojiště-
ní ,  kontaktujte nás 
na e-mailové adrese  
pojisteni@sbdpraha.cz. 

Jana Sochůrková

PROč sI sjEDNávAt  
POjIštěNí DOmácNOstI 
a cO VšE jE V tOMtO 
POjištěNÍ zahrNutO?
V minulém čísle časopisu INFOPANEL jsme Vás informovali o možnosti pojištění nemovitosti přes rámcovou 
pojistnou smlouvu SBD Praha u pojišťovny kooperativa. Ale starosti o majetek nekončí jen za vchodovými 
dveřmi bytového domu, a proto se v dnešním článku zaměříme mimo jiné také na pojištění domácnosti.

Pojišťovny již v dnešní době na-
bízejí klientovi „pojištění domác-
nosti na míru“. Možnost sestavit 
si pojistnou smlouvu přesně dle 
jeho požadavků a potřeb. Pojistné 
smlouvy jsou tak velmi přehledné 
a srozumitelné. 
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co od rekonstrukce můžete očekávat?
Potřeba rekonstrukce může nastat ze 
dvou důvodů – estetického nebo praktic-
kého. První je doprovázen požadavkem 
na moderní a  kvalitní bydlení. Jestliže 
nás k hledání nové tváře domova vedou 
především estetické důvody, budeme se 
pravděpodobně nejvíce zabývat nákupem 
zařizovacích předmětů tak, aby splňovaly 
naše představy. Pro tyto situace je vhod-
né své záměry konzultovat s architektem 
nebo designérem interiérů. Peníze, které 
za jejich službu zaplatíme, jsou dobrou 
investicí. Důležité je však hned zpočátku 
dobře komunikovat – o ceně za vybavení 
bytu i představách o stylu.

Současně bychom ale měli také zvážit, zda 
by v rámci kompletní obměny vybavení 
interiéru nebylo vhodné provést některé 
drobnější stavební úpravy, které by pro-
spěly požadovanému záměru. Při těchto 
řešeních můžeme očekávat nižší částku za 
stavební práce, vyšší výdaje za vybavení.

Druhým důvodem, proč se rozhodujeme 
pro rekonstrukci, je požadavek na zvětšení 
či zlepšení funkčnosti bytu. To je založe-
no především na stavebních úpravách. 
Vzhledem k vyšším finančním částkám za 
stavební práce hledáme většinou u zařizo-
vacích předmětů slušný kompromis mezi 
cenou a svými představami. Ideální po-
chopitelně je, když nám rozpočet dovolí, 
abychom u stavebních úprav i u vybavení 

nemuseli ze svých požadavků slevovat.

Oba důvody se samozřejmě prolínají 
a jsou podpořeny možnostmi, které sou-
časný český trh se stavebními materiály 
a bytovým vybavením nabízí.

jsou vaše představy reálné?
Limitujícím faktem uvažovaných změn je 
vždy původní stav. S některým řešením se 
můžete, ovšem opět za podmínky dodrže-
ní všech zákonem stanovených nařízení, 
poměrně snadno vypořádat. Do této ka-
tegorie spadají především nenosné příčky, 
kde nebývá problém s jejich odstraněním. 
Které příčky v bytě jsou nosné, lze vyčíst 
z projektové dokumentace domu. Ta by 
měla být uložena u vlastníka objektu nebo 
u správce. S těmito informacemi bychom 
se měli seznámit pokud možno co nejdří-
ve, abychom svým plánům a představám 
mohli hned zpočátku přistřihnout křídla 
a zbytečně neplýtvali časem a energií na 
nereálné či neúměrně drahé věci. Jak po-
tvrdí mnohé odborné realizační firmy, řešit 
je v podstatě možné i zdánlivě nemožné – 
otázkou však zůstává za jakou cenu. Každý 
takový netypický postup totiž rekonstrukci 
zpravidla výrazně prodraží.

co získáme
V rámci rekonstrukce zpravidla chceme 
získat více prostoru. Mezi časté úpravy, 
především u panelových bytů, patří také 
vybourání nenosné příčky mezi obývacím 

pokojem a jídelním koutem. Výsledkem 
je až překvapivé zvětšení prostoru a pod-
statně snazší komunikace v této části bytu. 
V některých případech je možné prostor 
ještě dále otevřít a provázat s předsíní. 
Uzavřena zůstávají pouze privátní místa 
– WC a koupelna, ložnice a dětský pokoj. 
Pokud dispozice bytu umožňují výraznější 
změny, ještě přemýšlíme o šatně, případ-
ně hledáme místo pro pracovnu. Řešení by 
ale mělo vždy respektovat zvyklosti a po-
třeby uživatelů bytu.

Jak se architekti shodují, optimální je, 
když v rámci rekonstrukce můžeme interi-
ér také nově zařídit. Současně varují před 
kompromisy – starší vybavení, které má již 
viditelně leccos za sebou, vedle několika 
nových prvků ještě více vynikne a může 
pokazit hezký dojem z nového moderního 
interiéru. Rada? Dotáhnout vše do detailů 
a do konce.

Plánujete rekonstrukci bytu? máme 
pro vás tip!
Bytové studio SBD Praha pomalu nabírá 
na obrátkách. První nesmělé krůčky na-
hradily v loňském a letošním roce zdaři-
lé realizace přestaveb bytů či bytových 
jader. O spokojenosti zákazníků nejlépe 
svědčí nulová reklamace odvedené práce 
a služeb a hlavně doporučení dalším zá-
jemcům.

Pro letošní rok rozšířilo Bytové studio 

REkONstRukcE bytu – 
cO a jaK zMěNit? 

Nedostatek prostoru, či představa vhodnějšího řešení a novém vybavení bytu. mnoho těchto přání je možné 
vyřešit rekonstrukcí bytu. Do hry však vstupuje především statika a mnoho dalších podmínek, které jsou ve 
vícepodlažních domech nedotknutelné. ještě než začneme jednat s architekty a stavebními firmami, měli 
bychom si ujasnit odpověď na základní a nejdůležitější otázku: co od rekonstrukce očekáváme?
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témAtA vLAstNíků  
BytOVých DOMů 
jednoznačně nejvíce diskutovaná témata, která obyvatelé bytových domů zajímají, patří do oblasti správy 
domu, legislativy a mezilidských vztahů. Vzhledem ke stavební sezóně jsou hned na druhém místě rekonstrukce 
domů.  co zajímá vás?  Na Okolobytu.cz každý den probíhá řada diskusí a jsou zveřejňovány nové informace. 
zapojte se i vy!

SBD Praha spolupráci v  oblasti služeb 
architekta či bytového designéra. Novou 
spolupráci připravuje pro druhou polovi-
nu roku s Věrou Strádalovou, pro kterou 
se poradenství v oblasti stavebních úprav 
bytů a bytového designu stalo prací i ko-
níčkem zároveň.  Jednu z posledních rea-
lizací kompletní rekonstrukce bytu přináší-
me i na doprovodných fotografiích. 

„Ne každý si dokáže představit všechny 
možnosti, které skýtá základní dispozice 
jeho bytu a mnohdy nedokáže zvolit efek-
tivní řešení, které může příjemně překvapit 
svou jednoduchostí i cenovou dostupnos-

tí“ říká Věra Strádalová. Přesně to byl i pří-
pad představovaného bytu, kde si původ-
ně majitel ani nečinil ambice dosáhnout 
tak krásných a čistých linií.

Rudolf Lehký, manažer Bytového studia 
SBD Praha, k tomu podotýká: „To nejpod-
statnější pro zákazníka je, že má ve službě 
Bytového studia garanta, který dohlédne 
na jednotlivé profese a řemesla tak, aby 
všechny stavební práce probíhaly v odpo-
vídající kvalitě a v očekávaném termínu.“ 

Nelze si, než přát, aby i toto malé předsta-
vení zaujalo ty, kteří touží po změně své-

ho bydlení cestou větší či menší úpravy 
svého bytu. Nechte se inspirovat nebo se 
rovnou přijďte poradit. Vyzkoušejte si nás 
a přidejte se 

KONTAKTY

Mobil: +420 733 395 906 
E-mail: kotyrova@sbdpraha.cz 
www.bytovestudiopraha.cz

Správa majetku
Z oblasti správy majetku by se na pomy-
slném prvním místě umístila témata, spo-
jená s činností výboru bytového družstva 
a  SVJ.  Jedná se zejména o  právní od-
povědnost zástupců, časté jsou i otázky 
kolem vyplácení odměn a zaúčtovávání. 
„Velká skupina dotazů, které členové by-
tových družstev a SVJ píší do diskusního 
fóra komplexního informačního portálu 
Okolobytu.cz, se týká forem svolávání 
schůzí a hlasování,“ doplňuje Dominika 
Bučková, šéfredaktorka Okolobytu.cz. 

Legislativa
Aktuálně se diskuse často týkají  přítom-
nosti notáře při změnách stanov, kde bo-
hužel stále zůstává situace značně nepře-
hledná a čeká se na oficiální sjednocující 
stanovisko nejvyššího soudu. „Společen-
stvím vlastníků proto i nadále doporuču-
jeme, aby si účast notáře při schvalování 
stanov pro jistotu zajistila,“ říká RNDr. Jiří 
Klíma, ředitel odboru politiky bydlení, 
MMR.

Rekonstrukce
Pod rekonstrukcí si vlastníci bytových 
domů – bytová družstva a SVJ nejčastěji 
představují výměnu oken a zateplení, pří-
padně úpravu vstupních prostor domu 
a nové výtahy. Tyto informace vyplynuly 

z ankety, která na konci loňského roku 
probíhala mezi návštěvníky komplexního 
informačního portálu Okolobytu.cz. 

Zejména u zateplení se vlastníci bytových 
domů ve svých názorech dopouštějí ně-
kterých omylů. Jak dále vyplynulo z an-
kety, přes 80 % vlastníků, jejichž domy 
byly zatepleny před deseti a více lety, jsou 
přesvědčeni, že je zateplení jejich domu 
dostatečné a není žádný důvod, proč se 
touto tématu opět věnovat. „V té době se 
pro zateplování běžně požívaly materiály 
– nejčastěji polystyren o tloušťce kolem 10 
cm, což současným požadavkům již dávno 
neodpovídá. Dnes se pro zateplení běžně 
používá tloušťka kolem 18 cm,“ vysvětluje 
Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel spo-
lečnosti DPU REVIT, která se věnuje kom-
plexním revitalizacím bytových domů. 
Současně vyvrací i další, velmi častý mý-
tus o tom, že cihlové domy mají tak malé 
tepelné ztráty, že je není potřeba zatep-
lovat. Jak praxe ukazuje, také tyto domy 
vykazují  často i vysoké tepelné ztráty. 

Vytápění a rozúčtování
V souvislosti s legislativními změnami se 
v letošním roce více hovoří o rozúčtování 
nákladů na vytápění a povinnosti osaze-
ní radiátorů indikátory. „V  současnosti 
připravujeme dodatečné metodické po-

kyny, abychom majitelům a nájemníkům 
jednotlivých bytů celou oblast rozúčtování 
co nejvíce zjednodušili a zpřístupnili. Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu přislíbilo 
vypracování studie, u kterých domů nemá 
osazení měřidly smysl. Do té doby platí 
zákon, který stanoví, že měřidla musí být 
osazena ve všech bytech, které jsou urče-
ny k bydlení,“ informuje Klára Dostálová, 
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

KONTAKTY

www.okolobytu.cz



Důsledky nedostatku bytů.
Tímto rostoucím nedostatkem bytů na-
stává také jejich soustavné zdražování. 
Jak nestejné jest nájemné z bytů v růz-
ných místech, tomu nasvědčuje okolnost 
ta, že v některých místech jsou byty dva-
krát tak drahé jako ve městech jiných. 
Někde opět zvýšilo nájemné v posled-
ních letech o cenu dvojnásobnou.

Dalším neblahým, bohužel však častým 
důsledkem nedostatku bytů jest přepl-
ňování bytů podnájemníky a nocleháři, 
což bývá zvláště z důvodů zdravotních 
i mravních škodlivo a zhoubno.

Úředník, učitel, zřízenec a gážista vůbec 
musí na nájemné ze svého služného neb 
přebytečného stále dopláceti a nájemné 
činí také největší a nejobávanější polož-
ku v jeho rozpočtu.

Nouze o byty dospěla do tak příkrého 
stadia, že nejsou ojedinělé případy, že 
úředníci státní nemohli v místě svého 
působiště nalézti příhodný a přiměřený 
byt. Z té příčiny byli nuceni nechati se na 
útraty státu jinam přeložiti aneb se mu-
sili spokojiti byty naprosto nevhodnými 
neb nezdravými.

A jest ještě celá řada malých lidí, na něž 
každé zvýšení nájemného krutě doléhá, 
neboť jejich domácí rozpočet jest do 

poslední skývy chleba přesně vymezen. 
Jsou to písaři, podúředníci, malí, sou-
kromí úředníci, šičky, posluhovačky, 
vdovy a osoby s nepatrným výslužným 
neb provisí vůbec. Osoby takové jsou na 
tom mnohem hůře, nežli mnohý dělník. 
Při stále vzrůstající drahotě mají osoby ty 
slušně žíti, slušně se šatiti a slušně byd-
leti. O těchto nuzných lidech se nemluví, 
jsou ponecháni svému osudu a snáší se 
zoufalou resignací svou bídu. 

A je-li takový přednosta domácnosti pře-
tížen ještě četnou rodinou, naskytují se 
mu největší obtíže s vyhledáním bytu, 
neboť stále více uplatňuje se dnes ne-
humánní zásada nebrati do bytu rodiny, 
které mají mnoho dětí.

Nejžalostnější a  nejtemnější stránkou 
nouze o byty a z toho plynoucí zdražo-
vání bytů jest společný byt pro několik 
rodin.

Tam v  jediné jizbě, po celý rok nevět-
rané, tísní se lidé staří, choří, útlé děti, 
dítky odrůstající s člověkem mravně zka-
ženým, opilcem, jenž příkladem i slovem 
otravuje mladou duši. 

Jaký zhoubný příklad naskytuje se tu 
denně dítěti, jehož duše byla čistou 
jako polní květ, kolik kleteb a řečí hnus-
ných musí vyslechnouti nebohé dítě, 

jež ve zdravém okolí mohlo uplatniti 
své schopnosti a státi se platným čle-
nem společnosti lidské, ale ve špatné 
společnosti hyne jako květina v  úhor 
přenesená.

Co vše musí zříti dítě, u něhož se mysl 
probouzí, v  těsném spolubydlení se 
surovcem! V  takovém ponurém bytu 
odehrává se první dějství dramatu čtyř 
chudých stěn, jehož posledním aktem 
jest předčasný skon neb nucený pobyt 
chuďasa s duší otrávenou v káznici neb 
věznici.

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

Marek Letocha 

závAN hIstORIE 
aNEB citujEME z r. 1909
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Pobočka :  ULIMEX, spol. s r.o., Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8,  
284 691 799, 737 204 332, praha@ulimex.cz www.ulimex.cz

Kompletní služby pro bytový fond: 

•	topení,	voda,	plyn,

•	dodávky,	montáže	a	servis	bytových	měřidel,

•	odečty	a	rozúčtování		nákladů	na	teplo	a	vodu,

•	dodávky,	montáže	a	servis	termostatických	ventilů,	

•		dodávky,	montáže	a	servis	hydraulického	
vyvažování	soustav	ÚT	a	TV,

•		rekonstrukce	rozvodů	ÚT,	TV,	SV	a	domovních	
rozvodů	kanalizace	a	plynu.

Výstavba, provoz zdrojů tepla:

•	tepelná	čerpadla,	plynové	kotelny.

I n z e r c e
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Ve středu 1. června se uskutečnilo v pořadí 
již 13. klání bowlingových hráčů o putovní 
pohár SBD Praha v hotelu DUO. Zúčastnil 
se tucet párů, reprezentantů bytových 
domů ve správě družstva a jeho zaměst-
nanců. Nejmladší účastnicí byla tentokrát 
13ti letá Soňa Kozová, která všechny pře-
kvapila „skokem na bednu“, když získala 
bronzovou medaili za 376 bodů. První byla 
a loňské vítězství obhájila Květa Doubra-
vová (453 body) před stříbrnou Věrou 
Šmídlovou (434 body). Mezi muži zvítězil 
Martin Podzemský (530 bodů), druhé mís-
to bral Jan Doubrava (511 bodů) a bronz 
získal Jaromír Jirman (505 bodů). O vítěz-
ství v hlavní soutěži smíšených párů roz-
hodovala „cílová kamera“. Při shodném 
počtu bodů (964) rozhodl o vítězství Věry 
Šmídlové a Martina Podzemského lepší 
nához v jedné hře. Stříbro získali manželé 
Doubravovi a bronz vybojoval pár manželů 
Marie a Jaroslava Lacinových (832 bodů).

V  pátek 26. února se uskutečnil již 
14.  ročník reprezentačního plesu SBD 
Praha za podpory jeho partnerů. K prů-
běhu večera přispěli všichni vystupující –  
Petra Černocká jako hlavní hudební 
host, tanečníci Lukáš Chmelík a Zuzana 
Šťastná, jeden z nejlepších párů latinsko-
amerických tanců u nás, a v neposlední 
řadě i moderátorské duo Iva Kubelková 
a Martin Kroh. A všem uvedeným vlastně 
patří i poklona za zvládnutí občasných vý-
padků v ozvučení sálu. K poslechu i tanci 
zahrál Color Club pod taktovkou Josefa 
Šráma a k nadšení hostů přispěl tradičně 

povedený raut, bohaté slosování s první 
cenou v podobě víkendového lázeňského 
pobytu a nechybělo ani hosty oblíbené 
Bingo. Jestliže byl loňský plesový večer 
hodnocen jako jeden z nejpovedenějších, 
pak se mu ten letošní nejméně vyrovnal 
a to je skvělou vizitkou pro všechny, kteří 
se na jeho průběhu podíleli. 

Už nyní pozvu všechny milovníky taneční 
zábavy na malé výročí v podobě 15. roční-
ku plesu SBD Praha a ponechám si v tuto 
chvíli pro sebe místo konání jako malé 
a snad i příjemné překvapení.

bOwLINg  
sbD PRAhA 2016 

OPět kRásNý  
PLEsOvý vEčER

ENERGETICKÁ 
OPTIMALIZACE
INVESTUJTE DO 
OPATŘENÍ, KTERÁ SE VÁM 
OPRAVDU VYPLATÍ

Jaké opatření se nám 
nejvíce vyplatí?

Nejvýhodnější jsou opatření s  nej-
nižší dobou návratnosti a  zároveň 
s  nejvyšší hodnotou úspory. Mezi 
návrhy zahrnujeme jak beznáklado-
vá opatření tak i náročnější investice 
s  vysokou mírou úspory. Nejvhod-
nější opatření je vždy specifi cké pro 
konkrétní dům.

Energetická optimalizace Vám 
dá odpovědi na následující 
otázky : 
• jaké prostředky jsou technicky 

vhodné pro náš dům
• je vhodné zateplení objektu 

a jakou tloušťku izolantu použít 
• vyplatí se vlastní zdroj tepla nebo 

inteligentní regulace dálkového 
tepla

• jaký zdroj tepla je nejvhodnější 
• kolik zaplatím za teplo po 

zateplení, po instalaci tepelného 
čerpadla

• jak uspořím regulací odběrových 
diagramů 

• kolik ušetřím termo-hydraulickým 
vyvážením otopné soustavy

• v jaké výši získám dotaci např. 
na solární panely, zateplení 

• za jak dlouho se mi investice vrátí

Jak mohu energetickou 
optimalizaci získat?

Jednoduše nás kontaktujte na níže 
uvedeném kontaktu nebo navštivte 
naše webovské stránky.

VM ENGINEERING s.r.o. 
Ing. V. Malý, +420 732 511 365 
info@vm-engineering.cz 
www.energetickaoptimalizace.cz

/ /  c o  s e  d ě l o  v  s b D 
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REkONstRukcE bývALéhO 
střížkOvskéhO
sÍDLa sBD Praha
Rekonstrukce bývalého střížkovského 
sídla družstva je v plném proudu. Vy-
dání dlouho očekávaného stavebního 
povolení konečně umožnilo zahájit 
plánované stavební úpravy, a  tak ze-
jména přízemní prostory budovy mění 
svou tvář pod rukama zručných řeme-
slníků. Byly znovu odhaleny klenuté 
stropy bývalé konírny, které budou 
vytvářet příjemnou atmosféru budou-
cího restauračního sálu. Přibude krb, 

pivní tanky, vstup z budovy na novou 
letní terasu i  originální venkovní krb 
s grilem. Vše je činěno s cílem otevřít 
nový gastronomický provoz ještě v této 
letní sezóně. O termínu otevření bude 
SBD Praha informovat na svých webo-
vých stránkách. Dosavadní spolupráce 
s budoucím provozovatelem restaurace 
je výtečná a nám tak nezbývá, než mu 
držet palce a těšit se na nový gastrono-
mický zážitek.

In
z

e
r

c
e

REVITALIZACE DOMU
Provedení kompletního vnějšího opláštění na 

7 vchodovém panelovém domě.

BEZPEČNÝ 
A POHODLNÝ 
DŮM
Kompletní rekon-
strukce vstupních čás-
tí domu, které dostaly 
ráz reprezentativního 
prostoru s provede-
ním veškerých povr-
chových úprav dle 
přání zákazníka

TECHNOLOGIE
Jelikož se jedná 
o bytový objekt s mnoha 
jednotkami, byla zvolena 
technologie přístupu do 
domu pomocí čipového 
systému. Ten zajistí jak 
neustálý bezkontaktní 
provoz, tak zabrání vnik-
nutí nepovolaných osob 
do objektu.
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„Básně píšu opravdu dlouho. Dovedl mě 
k tomu jeden kolega v práci. Bylo mi osm-
náct, jemu asi šedesát. Vždycky mi napsal 
báseň a chtěl, abych mu básní odpovědě-
la. A tím jsem vlastně začala. Už jsem jich 
měla hodně, skoro na celou knížku, ale 
vnučka mi je spálila. Tedy – musím říct – 
že s mým svolením. Nejdřív jsem toho li-
tovala, ale teď vím, že je to vlastně dobře. 
Protože jsem teď v RoSe začala psát zno-
vu – o svém novém domově. Proto Básně 
z rosy,“ usmívá se Josefa Tibitanzlová, 
temperamentní básnířka. Některé básně 
jí otiskly také noviny a časopisy.

Zaměstnankyně pojišťovny nejčastěji 
psala o lásce a Praze. Právě v zaměstná-
ní poznala o šestnáct let staršího man-
žela, se kterým má dceru a syna. I když 
vyrůstala na chudém pražském Žižkově 
a prožila II. světovou válku, je stále velmi 
pozitivní a to se odráží i v její tvorbě. Tu 
dnes bere také jako procvičování paměti 
a mozku. Svoji dobrou formu připisuje 
také červené řepě, kterou měla jako dítě 
ráda. „A můžu vám říct, že to zdraví, které 
se mě drží, je možná díky tomu. Vždy jsem 
sousedům z pavlače běhala pro zapome-
nuté nákupy a tak se mi za odměnu sešlo 
třeba pět lahví nakládané řepy!,“ říká 
s úsměvem jubilantka a jedním dechem 
dodává: „Kartářka mi předpověděla 

krásný dlouhý život a ten jsem skutečně 
prožila,“ uzavírá Josefa Tibitanzlová.

Básně z rosy pokřtil režisér Zdeněk Ze-
lenka. „Ojedinělost této knihy spočívá 
v tom, že autorka je díky svému věku zku-
šená. A to se projevuje i v jejich verších. 
Věk je jen číslo, jak kdysi řekl Werich „I sta-
rý blbec byl někdy mladý blbec,“ upřesnil 
Zdeněk Zelenka. 

Ondřej Kepka se k básním vyjádřil ná-
sledovně. „Mně se na básních paní Tibi 
líbí, že si na nic nehrají a říkají myšlenku 
přímo, ale přitom nejsou naivně povrch-

ní. Mají atmosféru a dobře se interpretují. 
To je to, co mívá tvorba velkých českých 
básníků.“

A Lenka Termerová sdělila: „Básně se mi 
líbí moc, jsem okouzlena autorkou i  její 
tvorbou. Je těžké recitovat, když je autor 
přítomen, ale tady to je moc fajn.“

Sbírku básní si můžete zakoupit v recep-
ci Rezidence RoSa. 

Centrum RoSa nezahálí ani v následují-
cích měsících. Další mimořádnou udá-
lostí bude letní Módní přehlídka pro 
seniory, která se uskuteční již podruhé 
14. července od 14 hodin. Na tuto akci 
Vás srdečně zveme.

KONTAKTY

Hana Tietze
mediální zástupce

Mobil: +420 602 168 014 
E-mail: press@rezidencerosa.cz 

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

cENtRum ROsA vyDALO sbíRku 
BásNÍ K 95. NarOzENiNáM KLiENtKy
Básně z rosy pokřtil režisér zdeněk zelenka a ukázky přednesli herci Lenka Termerová, martin myšička a Ondřej 
kepka. RoSa v pražských kobylisích má vitální jubilantku. jedna z nejstarších obyvatelek domu seniorů, která 
oslavila 7. května pětadevadesáté narozeniny, napsala sbírku básní. centrum RoSa ji vydalo s názvem Básně z rosy.

/ /  z a j í m a v é  a k c e 



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 31. 8. 2016. Vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.

Výherci z čísla 26/2015 jsou Nikola Vrubelová a Jiří Novák. Každý obdržel výhru 1 000 Kč. Výherců z řad nejmenších nakonec 
bylo vylosováno více a pastelky jako výhru si převzali Petr B., Roman P., Hana B., Filip Č. a Magdaléna L. Gratulujeme.

křížOvkA
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Souběžně probíhající veletrhy:

FOR STAV | FOR THERM | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA

27. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

www.forarch.cz

20. – 24. 9. 2016

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

DENNÍ TÉMATA | ÚTERÝ | KVALITA VÝROBKU, KONFERENCE PROJEKTOVÝCH ŘEDITELŮ | STŘEDA | VĚTRACÍ KONCEPT/ŘÍZENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV | ČTVRTEK | PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | PÁTEK | CHYTRÝ DŮM | SOBOTA | SVÉPOMOCÍ | 

ARCH_16_210x148_TEMATA.indd   1 03.05.16   16:29

29. 9. – 2. 10. 2016
www.pvaexpo.cz

7.  VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

6.  MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

Veletrhy, 
kde nesmíte 

chybět!

INTERIOR+1_16_210x148.indd   1 03.05.16   16:19



TEPELNÉ ČERPADLO STIEBEL ELTRON

• Ušetří až 78 % nákladů na vytápění a ohřev teplé vody

• Záruka na celou instalaci 8 let

• Tepelná čerpadla Stiebel Eltron prémiové německé kvality

• Instalace vhodná pro všechny bytové a panelové domy

• Certifikát kvality Evropské asociace tepelných čerpadel 

• Obvyklá návratnost investice 4–8 let

• Optimální životnost 25–30 let

MT ENERGO s.r.o.
IČO: 03779203

www.mtenergo.cz

Kontaktuje nás:
info@mtenergo.cz

+420 607 058 839

SPECIALISTA PRO BYTOVÉ DOMY

• Zdarma Vám vypracujeme nabídku na instalaci

• Instalace provádíme výhradně na klíč

• Garance úspory ve smlouvě o dílo

• Možnost platby až z uspořených nákladů

• Nezávislost na růstu energií

• Finanční poradenství

• Servisní služby

JEDINEČNÉ VÝHODY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY


