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Vážení čtenáři,

skoro to vypadá, že jsme si s některými kolegy ve fir-
mě vybrali letošní rok k otestování kvality zdravotní 
péče v České republice a v jednom případě i v zahra-
ničí. Zlomený kotník, rozdrcený loket, plánované zá-
kroky či neplánované hospitalizace přivedly nebývalý 
počet mých kolegů do péče zdravotnických zařízení. 
Navzdory všem obtížím jsem rád, že se nám podařilo 
dotáhnout do konce i letošní podzimní Info-Panel. 

Jde totiž o jubilejní 30. vydání tohoto firemního bulletinu! K oslavě tohoto výročí 
najdete při pozorném čtení uvnitř čísla malý dárek.

Podívám-li se na dobíhající rok a jednotlivé aktivity SBD Praha, nabývám pocitu, 
že ho budu v jarním čísle při ohlédnutí hodnotit pozitivně. Tradičně se daří novým 
akvizicím, jen za letošní rok přibyde do správy družstva opět větší počet objek-
tů. Počtem spravovaných více než 25.000 prostor se SBD Praha řadí k největším 
správcům bytových domů v Praze. Narůstající počet klientů vylepšuje vyjednávací 
pozici družstva v zájmu celé skupiny spravovaných domů. Tím více, když se podaří 
spolupráce i s dalšími velkými bytovými družstvy, nejen v Praze.

Správa bytových domů je však především o kvalitě a rozsahu služeb. K tomu pa-
tří v případě SBD Praha vylepšení servisu energetického managementu (výstupů 
pro klienty), posílení činnosti klientského oddělení, rozšiřování užívání portálu 
eDomovník, nárůst výkonu Bytového studia SBD Praha (opravy společných čás-
tí domů i rekonstrukce bytů). Dále připravujeme změnu řízení revizí a úkolů při 
odstraňování nedostatků z revizních protokolů, nebo změny v oblasti posílení 
ochrany osobních údajů, a to až do úrovně povinností našich klientů – společen-
ství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Nová služba v podobě výkonu činnosti statutárního orgánu získává rychle své 
zájemce. SBD Praha vykonává tuto pozici již na 15 domech a několik dalších si na-
bídku od družstva vyžádalo. Služba je stále na svém počátku a postupně chceme 
i v této části vylepšovat naše služby, především v oblasti komunikace s uživateli 
bytů a poskytování průběžných informací o dění v domě. O družstevní bytové 
výstavby se zmiňuji uvnitř časopisu a tak se zde omezím na konstatování, že zájem 
o štěrboholský projekt naplnil mé očekávání.

Poděkování bych pro tentokrát chtěl upřímně věnovat svým kolegům a spolupra-
covníkům. Bylo úžasné prožít s nimi báječné tři podzimní dny, které byly věnovány 
zhodnocení stavu firmy, nedostatkům v řízení či nastavení procesů i silným strán-
kám družstva. A byli to právě sami zaměstnanci, kteří se nebývale otevřeně vyjádřili 
k tomu, co je trápí a co považují za hlavní úkoly k řešení. Za sebe mám pocit, že 
je to právě silný tým lidí stojících za svou firmou, kteří jsou tím nejlepším kapitá-
lem a družstvem v pravém slova smyslu. Svým přístupem dali v naprosté většině 
najevo svou připravenost podílet se na vylepšení činnosti družstva s cílem ještě 
lépe naplňovat očekávání zákazníků SBD Praha. Za sebe cítím závazek podpořit 
společné úsilí a věřím, že to v dalším období oceníte i Vy, naši členové a klienti.

Všem Vám přeji krásné a pohodové prožití nadcházejících svátků vánočních a hod-
ně pozitivní nálady do nového roku,

ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
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Náklad: 17 000 ks s distribucí zdarma
každému uživateli bytové a nebytové 
jednotky v domě ve správě družstva.

Volná čísla jsou k dispozici v sídle SBD Praha.
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Nabízíme komplexní činnosti správce 
bytových domů:

• ekonomickou a technickou správu
• právní a metodické poradenství
• organizační a administrativní činnosti
• operativní i plánovitou údržbu
• optimalizaci spotřeb energií
• úklidové a zahradnické služby
• organizaci výběrových řízení

www.sbdpraha.cz 
www.facebook.com/SBDPraha/ 
www.zpravodajsbd.cz
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SBD Praha určitě zváží, zda a  nakolik 
rozšíří svou přítomnost na letňanských 
veletrzích. Právě zkušenosti z minulých 
let ukázaly, že družstvo dokáže oslovit 
svou účastí na veletrhu odlišné cílové 
skupiny v  oblastech správy bytových 
domů, oprav a rekonstrukcí bytů, druž-
stevní bytové výstavby i vzdělávání čle-
nů statutárních orgánů společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev 
(tj. bytových korporací). Zejména rozší-
ření nabídky projektů družstevního byd-
lení či stoupající oblíbenost Bytového 
studia SBD Praha by si zasloužily i větší 
prostor pro svou prezentaci.

Nepřímým efektem podpory dobré spo-
lupráce se společností PVA je pro SBD 
Praha možnost zajištění vstupu na vy-
brané veletrhy pro zástupce bytových 
domů ve správě družstva zdarma. Ti tak 
mohou jednoduše získat kontakty na 
nové potenciální dodavatele a sezná-
mit se s mnohými novinkami z oblasti 

stavebních materiálů a  navazujících 
služeb, které mohou využít pro rozhodo-
vání o opravách jimi reprezentovaného 
bytového domu.

V  současné době jedná SBD Praha 
o další spolupráci s organizátorem uve-
dených veletrhů a už nyní je jisté, že se 
mohou čtenáři těšit na setkání s druž-
stevním stánkem nejméně na obou 
hlavních výstavách – FOR Habitat a FOR 
Arch – i v příštím roce. Upoutávky na dva 
tradiční jarní veletrhy najdete na jiném 
místě tohoto čísla Info-Panelu.

Martin Kroh
předseda představenstva

vELEtrhy
O byDLENÍ
Také letos se SBD Praha prezentovalo svým stánkem na podzimních 
veletrzích zaměřených na bydlení. V první řadě to byl ve dnech 19. až 
23. září populárnější FOR Arch, mezinárodní stavební veletrh, který 
doprovodil ve dnech 5. až 8. října jeho menší souputník FOR Interior, 
zaměřený na nábytek, interiéry a bytové doplňky. A právě FOR Interior 
zaznamená od příštího roku významnou změnu tím, že se bude konat 
hned dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

In
z

e
r

c
e

HLAVNÍ TÉMATA PURPO PRAHA

• Renovace a čištění střech a fasád

• Ochrana proti graffiti

• Ochrana a sanace dřeva

• Údržba a úklid vnitřních prostor  
 a povrchů

• Stroje pro průmyslové čištění

• Zajištění BOZP, práce ve výškách

PORADENSTVÍ

• Stavební poradenské centrum

• Centrum fasád

• Centrum pro úspory energií

• Poradenství Cechu KPT ČR

www.strechy-praha.cz/projekt-purpo-praha

úspory energií a obnovitelné zdroje

2. ročník projektu v rámci veletrhů

Purpo Praha 2018 a vnitřní 
prostředí budov
Purpo Praha 2018 naváže na velmi úspěš-
ný pilotní ročník, kdy expozice firem z této 
oblasti zaznamenaly obrovský zájem 
z  řad návštěvníků. Hlavní témata 2018 
budou renovace a čištění střech, fasád 

a konstrukcí (včetně ochrany proti graf-
fiti), údržba vnitřních prostor a povrchů, 
sanace a ochrana dřeva a zajištění bez-
pečnosti prací ve výškách. Pro vlastníky 
a správce budov je určen bezplatný sou-
bor přednášek na téma „Vnitřní prostředí 
v budovách“. Posluchači se dozvědí, jak 

PurPO PrAhA v rámcI 
jubILEjNíhO 20. rOčNíku 
vELEtrhu stŘEchy PrAhA 2018
Druhý ročník projektu z oblasti profesionální údržby a renovace 
povrchů PuRPO PRAHA se uskuteční 8.–10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA 
Letňany, souběžně s největším středoevropským veletrhem pro stavbu 
a renovaci střech STřEcHY PRAHA. Akce doplní tradiční veletrhy SOLAR 
PRAHA a řEmESLO PRAHA.



iNFO PaNEL 30/2017 // 5

Úhradu členského příspěvku lze provést:

1) Bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet SBD Praha 
č. 2300328277/2010 s uvedením členského čísla člena družstva jako va-
riabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva 
nejpozději 31. ledna 2018,

2) nebo hotově nejpozději do 31. ledna 2018 v pokladně SBD Praha na 
adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to každou středu od 8.00 do 12.00 
a od 14.00 do 18.00 hodin.

Výše ročního členského příspěvku za člena družstva  – vlastníka činí 
120 Kč. Výše ročního členského příspěvku za člena družstva – nebydlí-
cího činí 240 Kč.

V  souladu se zněním čl.  15 odst.  2 sta-
nov družstva je člen družstva – vlastník 
a  člen družstva  – nebydlící povinen 
uhradit členský příspěvek na rok do-
předu, a  to vždy nejpozději 31.  ledna 
příslušného kalendářního roku.

Výše uvedené informace se netýkají čle-

nů družstva – nájemců, tj. členů družstva 
užívajících družstevní byty nebo garáže na 
základě smlouvy/dohody o užívání druž-
stevního bytu/garáže. Těmto členům druž-
stva – nájemcům, a to i v případě, že jsou 
současně i vlastníky jednotek, je úhrada 
členského příspěvku předepsána v před-
pisu nájemného a záloh.

V  případě nejasností ohledně členství 
nebo členského čísla (variabilní sym-
bol) kontaktujte vedoucí oddělení člen-
ské evidence paní Hanu Pavlíkovou  
(tel.: 739 548 994, e-mail: pavlikova@
sbdpraha.cz), nebo referentku oddělení 
členské evidence paní Janu Kopalovou  
(tel.: 739 548 993, e-mail: kopalova@sbd-
praha.cz).

V  případě nejasností ohledně způsobu 
úhrady členského příspěvku kontaktujte 
účetní paní Ivanu Jindrovou (tel.: 739 548 
997, jindrova@sbdpraha.cz).

Tomáš Roubal
ekonomický ředitel

úhrAdA čLENských PŘísPěvků
Na rOK 2018

provoz a údržba budov ovlivňují zdravot-
ní nezávadnost vnitřního prostředí, co je 
důsledkem defektů obálky budovy a chyb 
při zateplování, jak zajistit vyvážené mikro-
klimatické podmínky, jak řešit nadměrnou 
vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, 
jak je důležitá pravidelná údržba a revize 
spalinových cest. Zazní praktické příklady 
řešení defektů. Shrnuty budou povinnosti 
a odpovědnosti projektanta, realizátora 
a vlastníka objektů.

charakteristika souboru veletrhů
Každoročně se zde prezentují největší vý-
robci a dodavatelé střešních a stavebních 
materiálů a služeb, silně budou zastou-
peny všechny druhy střešních krytin, ale 
i izolací, střešních oken a doplňků, nářadí 
a vybavení pro řemeslníky i nabídka solár-
ních systémů. Kromě odborných konferen-
cí proběhnou semináře o údržbě střech 
a fasád, nejčastějších chybách ve střešním 
plášti či jak ochránit půdní trámy a krovy, 
zazní i témata užitečná pro všechny pod-

nikatele týkající se například EET nebo 
GDPR. Velkým tématem bude střešní foto-
voltaika a praktická řešení pro energetic-
kou soběstačnost domácností. K dispozici 
bude rozsáhlé Stavební poradenské cent-
rum, Centrum fasád a Centrum pro obno-
vitelné zdroje a úspory energií.

Soubor veletrhů pravidelně navštěvuje 
přes 20 tisíc lidí z řad odborné i široké ve-
řejnosti.

www.strechy-praha.cz

/ /  N E P r O P á s N ě t E
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co je to HAVARIjNí SLuŽBA?
Havarijní služby jsou vyžádané činnosti 
s nejvyšší prioritou. Havárie vznikají jak 
selháním lidského faktoru, tak chybou 
materiálu udržovaného technického zaří-
zení. Cílem každého havarijního zásahu je 
eliminovat škodu na minimum a obnovit 
základní funkčnost zařízení.

K úplnému pochopení havarijní služby je 
potřeba si vysvětlit ještě pár pojmů:

STAV NOuzE
Stav nouze je situace, kdy je vyžadován 
okamžitý zásah technické služby, aby 
v důsledku havarijních situací nedocháze-
lo k rozšíření již vzniklých škod. Jedná se 
odstranění příčiny vzniku havarijního stavu, 
nikoli o běžnou údržbu či opravu.

mImOřÁDNÁ uDÁLOST
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé 
působení sil a jevů vyvolaných činností člo-
věka, přírodními vlivy, a také havárie, které 
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací. V případě, že dojde k ži-
velným situacím, což je mimořádná událost 
vzniklá důsledkem škodlivého působení 
přírodních sil, musíme volat IZS (integrova-
ný záchranný sbor 112, hasiče 150, policii 
158, zdravotní záchrannou službu 155) který 
nás bude provádět jednotlivými činnostmi, 
které musíme vykonat v této situaci.

Mnoho lidí si poskytování havarijní asis-
tenční služby plete s řešiteli mimořádné 
události (hasičský sbor, policie ČR, atd.). 
V takovém okamžiku si musíme uvědomit 
to, co může být příčinou havárie, jak se dá 
vyřešit.

Jestliže zjistíme, že havárie vznikla chybou 
technického zařízení, kdy je potřeba specia-
lizovaných pracovníků (elektrikář, instalatér, 
pokrývač, sklenář, topenář a zámečník), tak 
v tomto okamžiku neprodleně zavoláme 
havarijní službu, která tyto profese zajišťuje 
a tím zabrání vzniku dalších škod.

Havarijní služba se nám může hodit i při 
běžných nežádoucích situacích, jako je 
zabouchnutí klíčů v bytě. Právě pro tyto 
případy se snaží SBD Praha za podpory 
Kooperativy a Global Assistance vnímat 
havarijní službu skutečně jako domácí by-
tovou asistenci, která má za cíl zvýšit kom-
fort užívání bytových jednotek v domech 
ve správě družstva. Chceme pomoci všem 
jejich uživatelům, aby měli v podobných si-
tuacích vždy po ruce spojení na kvalitního 
řešitele, který jim efektivně pomůže vyřešit 
jejich technický problém, a to za zdarma či 
za přijatelných nákladů v odpovídající kva-
litě práce a v co nejkratším čase.

Havarijní zásah je prováděn v rozsahu, aby 
nedocházelo k dalšímu rozšíření havárie 
a zničení majetku. Neprovádí se celková re-
vize a oprava. Při množství havarijních situ-
ací nejsou takové služby ani možné. Proto 
doporučujeme našim klientům po zásahu 
havarijní služby kontaktovat specializova-
ného pracovníka, který provede celkovou 
revizi zařízení, na kterém byla havárie. V pří-
padě zásahů ve společných částech byto-
vých domů, které jsou automaticky hláše-
ny družstvu, se vždy záznamem zvoleného 
řešení, resp. jeho kontrolou zabývá technik 
objektu, aby si spolu se zástupci dotčeného 
domu ujasnil případné další kroky k zajiš-
tění trvalé opravy zařízení, na kterém došlo 
k závadě.

V některých případech může být obtížné při 
validaci (potvrzení) zásahu rozpoznat, zda 
jde o havárii, která se týká (bytové) jednot-
ky nebo, zda jde o poruchu na společných 
částech domu (např. poškození rozvodu 
vody). Stejně tak se může stát, že se některé 
havarijní situace, původně řešené jako do-
mácí asistenční služba v jednotce vlastníka 
jednotky, mohou snadno proměnit v zásah 
ve společných částech domu. Tak se stane 
např. při čištění odpadu v bytě, kdy je zapo-
třebí mít jistotu, že se ucpávka neposune 
do společných rozvodů či dokonce přímo 
do odpadu protějšího bytu (v případech 
nesprávného řešení odpadových rozvodů. 
Čištění, které se tak původně řeší v bytě, se 

může rychle stát zásahem ve společných 
částech domu, pro které je obvyklé mít 
souhlas osoby odpovědné za správu domu.

Nejen všechny právě popsané případy jsou 
předmětem každoročního vyhodnocování 
všech realizovaných zásahů, které provádí 
SBD Praha s Global Assistance, v případě 
potřeby za účasti zasahujících firem. A vždy 
se snažíme společně nastavit pravidla pro 
řízení příštích zásahů tak, aby co nejvíce 
odpovídaly očekáváním klienta.

jak předcházet haváriím?
Ke snížení havárií vede pravidelná pre-
ventivní údržba. Jejím cílem je zajistit 
nižší poruchovost, delší životnost, kvalitní 
funkčnost konstrukcí, technických a tech-
nologických zařízení stavebního objektu. 
Údržbu je potřeba plánovat v pravidelných 
časových intervalech s cílem redukovat 
možnost vzniku havárií. K tomu taky vede 
vytvoření manuálu užívání domu, kde vlast-
níci jsou informováni, jak zacházet s vyba-
vením bytu a společných prostor, včetně 
pravidelných činností, které jsou potřebné 
k udržení domu v dlouhé provozuschnop-
nosti.

SBD Praha nabízí svým klientům ve spolu-
práci se společností Pojišťovací makléřství 
INPOL a. s. řešení škodních událostí s po-
jišťovnou Kooperativa pod naší rámcovou 
smlouvou.

Máte-li další dotazy z oblasti pojištění, kon-
taktujte nás na e-mailové adrese pojiste-
ni@sbdpraha.cz

Tereza Brychtová
projektový manažer

hAvArIjNí sLužbA
Některé problémy, které nás v životě potkají, nemusejí zrovna patřit mezi ty, které bychom řešili často. A právě 
to může být ta potíž, protože když nevíme, jak něco řešit, na koho se obrátit, trápí nás to o to více. A právě proto 
vznikla služba poskytovaná klientům v rámci pojištění. jedná se o havarijní službu poskytovanou 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. V případě SBD Praha jde o technickou havarijní službu, zajišťovanou ve spolupráci se 
společností Global Assistance na telefonním čísle: 1220.
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ENErgEtIcká studIE POmáhá
VLastNÍKůM bytOVých 
DOMů šEtřit DEsÍtKy 
i stOVKy tisÍc KOruN
chcete mít ve vašem bytovém domě energie pod kontrolou? zjistěte, kde platíte za teplo, přípravu teplé vody či 
elektrickou energii zbytečně mnoho, a změňte to. Společnost čEz bytové domy přichází na trh s novou službou, 
která pomáhá vlastníkům bytových domů najít možnosti, jak lépe využívat technologie a ušetřit tak desítky 
i stovky tisíc korun ročně.

U většiny bytových domů byla v minulých 
letech provedena energetická opatření 
jako zateplení pláště budovy či výměna 
oken. Vlastníci bytových domů tak do-
sáhli toho, že teplo již zbytečně neuniká 
tepelnými mosty. Komplexní revitalizace 
ovšem zahrnuje i něco více. Je potřeba 
také zajistit, aby teplo nebylo do takto 
ošetřených domů dodáváno ve stejném 
množství jako v minulosti. Jednoduše 
proto, že revitalizovaný dům již tolik tep-
la nepotřebuje.

To u tepla dodávaného z CZT bohužel ne-
lze zajistit jen tím, že otočíte termostatic-
kou hlavicí u radiátoru. Ve stoupačkách 
a rozvodech bude totiž teplo proudit dále 
a vy ho zaplatíte. Významných úspor také 
můžete dosáhnout, pokud máte starší 
vlastní plynovou kotelnu. Zateplením se 
zkrátka bytový dům z hlediska potřeby 
tepla změnil, a proto by dalším logickým 
krokem měla být i úprava vytápění.

Řešením jsou moderní technologie, kte-
ré dnes přinášejí celou řadu možností. 
Můžete například sami řídit teplo, které 
přichází do bytového domu s CZT, nebo 
si můžete teplo a  teplou vodu vyrobit 
levněji v moderní kondenzační kotelně. 
Dokonce si můžete sami vyrábět část 
elektrické energie pomocí dotovaných 
fotovoltaických panelů a vlastní elektři-
nu využít pro všechny domácnosti v by-
tovém domě. A to je jen část možností 
současných technologií. Které z nich jsou 
nejvhodnější pro váš bytový dům?

Výběr není jednoduchý. Závisí to hlav-
ně na jeho současném stavu a  způso-
bu užívání. Pokud nejste odborníky 
na technické zařízení budov, jen velmi 
těžko posoudíte, jaké technologie či je-
jich kombinace přinese největší úspory 
a v neposlední řadě vyšší komfort bydle-
ní. Řešením může být energetický audit. 
Ten ale stojí několik desítek tisíc korun 

a neporovnává jednotlivé technologie 
mezi sebou. Nově ale můžete využít Ener-
getické studie společnosti ČEZ bytové 
domy a  získat jednoduché a  srozumi-
telné posouzení vašeho bytového domu 
a dočasně dokonce zdarma.

Energetická studie vám jednoduše a sro-
zumitelně ukáže, jaké technologie jsou 
pro váš bytový dům vhodné z hlediska 
úspor, předpokládanou výši investice 
v případě realizace i ekonomickou ná-
vratnost. Získat energetickou studii mů-
žete jednoduše. Stačí, když si o ni požá-
dáte na www.energetickastudie.cz nebo 
telefonicky na 778 885 877.
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družstEvNí
bytOVá VýstaVba
V letošním roce jsme připravili pro členy a klienty SBD Praha novinku v podobě nabídky družstevních bytů 
v projektu Bytového družstva malý Háj v pražských Štěrboholech. V tomto případě jde totiž o projekt výstavby 
družstevních bytů, jehož obsazení se děje premiérově v režii samotného družstva. Organizace stavby bytového 
domu je přitom svěřena zkušenému partnerovi – developerské společnosti Finep.

/ /  c o  v á s  z a j í m á

Bytový dům tvoří celkem 72 bytů s mož-
ností volby garážového stání a omezené-
ho množství komor a sklepů. Dokončení 
objektu se předpokládá na konci roku 
2019 a jeho předání hned v následujících 
měsících.

Nabídka účasti v projektu byla přednost-
ně určena těm, kdo se zdarma zaregistro-

vali mezi zájemce o družstevní bytovou 
výstavbu na webových stránkách SBD 
Praha, nebo těm, kteří tak učinili na we-
bových stránkách Družstevního portálu. 
V druhém kroku byla nabídka učiněna 
všem zástupcům bytových domů ve sprá-
vě SBD Praha a obchodním partnerům.

Směřování nabídky na omezený okruh 

osob bylo cíleným krokem k  ověření 
schopnosti SBD Praha komunikovat 
výhody družstevního bydlení v  době 
postupného vylepšování kreditu byto-
vých družstev za současně se zhoršující 
dostupnosti hypotečního financování. 
V době psaní těchto řádků na počátku lis-
topadu tohoto roku bylo téměř 75 % bytů 
ve štěrboholském projektu rezervováno. 
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To lze s ohledem na uplynutí 5 týdnů od 
zahájení rezervací považovat za pozoru-
hodný úspěch.

V současné době již naplno běží navazu-
jící plánované kroky – založení nového 
družstva, finalizace jednání o financová-
ní projektu i smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní. Na jaře příštího roku bude zaháje-
na výstavba tohoto bytového domu, a to 
společností Euro Park Praha BETA a. s. ze 
skupiny Finep. Lze očekávat, že podob-
ně jako v jiných projektech, nedojde ani 
u  tohoto projektu k  žádné významné 
odchylce od předpokládaného termínu 
dokončení.

Úspěšnost prvního projektu dává jasný 
signál vedení SBD Praha, aby se v duchu 
usnesení z jarního shromáždění delegá-
tů pokusilo navázat dalším projektem. 
V hledáčku představenstva družstva jsou 
kromě území hlavního města i projekty 
mimo Prahu s dobrou dopravní dostup-
ností do hlavního města. Cílem této sna-
hy je nabídnout finančně dostupnější 
bydlení především mladým rodinám, kte-
ré hledají větší byt pro nově založenou 
rodinu. Kombinace menší obce s dobrou 

občanskou vybaveností a příležitostmi 
pro volnočasové aktivity s dojezdovou 
dostupností do centra Prahy v rozmezí 
30–45 minut je totiž vyhledávaným cílem 
nejen této cílové skupiny.

Cena družstevního bytu může být v těch-
to případech nižší dokonce v řádech de-
sítek procent ve srovnání s obdobným 
bytem v Praze a přitom může být zacho-
vána dostupnost financování úvěrovými 
zdroji právě formou družstevní formy 
bydlení.

Co lze doporučit všem, kteří by stáli 
o družstevní byty? Neváhejte a zaregis-
trujte se na stránkách SBD Praha (www.
sbdpraha.cz) mezi zájemce o družstevní 
bydlení. Pomůžete nám tak definovat 
okruh Vašich preferencí (hlavně velikost 
bytu a lokalitu), dozvíte se něco o pod-
mínkách družstevního bydlení a stane-
te se součástí sítě zájemců, na které se 
bude družstvo přednostně obracet s no-
vými příležitostmi.

Věřím, že se nám společně bude dařit na-
cházet a realizovat další zajímavé projek-
ty, které mnohým z Vás přinesou radost 

z nového domova právě v prostředí zhor-
šující se dostupnosti bydlení. Zajištění 
dostupného bydlení vždy patřilo k hlav-
ním prioritám velkých bytových družstev. 
Spolu se svými nejbližšími kolegy usiluji 
o  to, abychom tohoto cíle naplňovali 
k Vaší spokojenosti.

Podpořte nás a zajistěte si pro sebe a své 
blízké přednostní informace!

Více informací o tomto projektu najdete 
na www.bydlenisprirodou.cz

Jana Mádrová 
bytová výstavba

/ /  d r u ž s t e v n í  b y d l e n í



dLužNícI vE sPOLEčENství
tO buDOu MÍt těžšÍ
Dne 15. září 2017 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 291/2017, kterým se mění tři zákony klíčové pro dluhy 
vlastníků v režimu společenství vlastníků jednotek – občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách 
a insolvenční zákon.

Z obsahu této novely je nejdůležitější, 
že společenství budou mít ve veřejných 
dražbách a v insolvenčních řízeních nově 
se svými dluhy přednostní postavení, a to 
hned po nákladech státu, tedy dokonce 
i před hypotékami bank nebo dlužným 
výživným. Dlužno však poznamenat, že 
toto přednostní postavení se bude týkat 
pouze 10 % výtěžku ze zpeněžení jednot-
ky (bytu) dlužníka.

Jak zmiňovala již důvodová zpráva k pří-
slušnému sněmovnímu tisku, existuje zá-
važný problém týkající se úhrady dluhů 
vlastníků jednotek související se správou 
domu a pozemku. Vlastníci jednotek jsou 
de facto nuceni nést náklady za ty vlast-
níky jednotek, kteří nehradí řádně své 
dluhy související se správou domu a po-
zemku (např. osvětlení společných pro-
stor, teplo, odpady, příspěvky do „fondu 
oprav“ atd.). Současná právní úprava ne-
obsahuje právní nástroje, které by umož-
ňovaly ochranu práv vlastníků jednotek, 
kteří řádně na správu domu a pozemku 

přispívají. Tito vlastníci jednotek jsou tak 
nuceni ručit za závazky těch vlastníků 
jednotek, kteří dluží často značné částky 
za správu domu a pozemku. V důsledku 
dosavadního přednostního postavení 
zejména zástavních věřitelů je omezena 
vymahatelnost jejich pohledávek. Jed-
notliví vlastníci jednotek v domech, kde 
vznikne bytové spoluvlastnictví, nemají 
žádnou možnost ovlivnit, kdo bude spolu 
s nimi také vlastníkem jednotky v domě, 
neboť vznik bytového spoluvlastnictví 
v domě vyplývá přímo ze zákona. Ostat-
ní vlastníci jednotek v  domě jsou při 
vymáhání pohledávek vůči neplatícím 
vlastníkům jednotek v nerovném posta-
vení oproti například bankám, které jsou 
právě oněmi zástavními věřiteli. Pokud 
dlužník (vlastník jednotky) dobrovolně 
dluh neuhradí a nemá jiný majetek, lze 
sice přistoupit k výkonu rozhodnutí pro-
dejem jednotky nebo k  dražbě, ale ve 
většině případů na úhradu pohledávek 
souvisejících se správou domu a pozem-
ku nezbývá nic, protože výtěžek z prode-

je jednotky připadne v  celém rozsahu 
zástavnímu věřiteli. Podle dostupných 
statistických údajů bylo v  roce 2014 
v České republice evidováno cca 58 tisíc 
společenství vlastníků, které spravovaly 
celkem cca 1‚3 mil. jednotek, přičemž 
počet takových domů narůstá s převody 
bytů do vlastnictví a s výstavbou těchto 
domů. Nedostatečná právní ochrana se 
tedy týká značné části obyvatel.

Výše uvedená situace se tak novou práv-
ní úpravou legislativně alespoň trochu 
zlepšila. Účinnost předmětné novely na-
stává 1. ledna 2018.

Marek Letocha
vedoucí právního oddělení

/ /  s l e d u j e m e  z a  v á s
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Horáček Miroslav – Elektroinstalace
Revize elektroinstalace + hromosvodu, porevizní opravy, opravy a montáž vzduchotechniky, 
domovní telefony, elektroinstalace a drobné opravy
tel: 608 331 926,  e-mail: emh.horacek@seznam.cz

 

E



Lodžie i pro Váš dům
ZVĚTŠETE SI ŽIVOTNÍ PROSTOR

Výrobce a dodavatel lodžií:

www.rieder.cz
+420 723 192 979

Projekce a montáž lodžií:

www.fi mont.cz
+420 733 118 599

Výhody 
železobetonových 
stavebnicových 
lodžií:
•  Lodžie i tam, kde bylo jen okno
•  Zvětšení stávající lodžie
•  Zvýšení ceny nemovitosti
•  Možnost následného zasklení
•  Velká užitná plocha 
• Vysoká životnost
•  Rychlá montáž 
•  Minimální nároky na údržbu

Horáček Miroslav – Elektroinstalace
Revize elektroinstalace + hromosvodu, porevizní opravy, opravy a montáž vzduchotechniky, 
domovní telefony, elektroinstalace a drobné opravy
tel: 608 331 926,  e-mail: emh.horacek@seznam.cz
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Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2018

vZděLávAcí PrOgrAm
PrO zaMěstNaNcE jE 
PřijÍMáN POzitiVNě
Poprvé za dobu existence evropských fondů dosáhlo SBD Praha v rámci Operačního programu zaměstnanost 
organizovaného Evropským sociálním fondem na podporu dalšího profesního vzdělávání pro své zaměstnance. 
Sestavený plán vzdělávání zahrnuje aktivity v oblastech účetních, ekonomických a právních kurzů, měkkých 
a manažerských dovedností a zlepšení využití informačních technologií. Podporu naopak nebylo možné více 
zaměřit na oblast technického vzdělávání, které tak bude v potřebných směrech doplněno ve spolupráci 
s vybranými obchodními partnery.

Ti také velmi úzce pomáhají při plnění 
základního vzdělávacího plánu bezplat-
ným poskytnutím jednacích a seminár-
ních prostor pro naplánované kurzy. Ty 
se tak mohou uskutečnit v požadovaných 
termínech a lokalitách s přihlédnutím ke 
kapacitním potřebám.

Zaměření kurzů pomáhali definovat sami 
zaměstnanci. Tato cesta se už po prv-
ních zkušenostech ukazuje jako správná 
a odráží se v pozitivním přijímání vzdě-
lávacího programu samotnými účastní-
ky. U některých kurzů bylo samozřejmě 
těžké zvolit počáteční úroveň znalostí, 
a proto někteří museli trochu „počkat“ 
na své méně zdatné kolegy, ale i to na-
konec přispělo k většímu sepětí v rámci 
školených týmů.

Vrcholnou událostí bylo zaměření letoš-

ního firemního víkendu do oblasti měk-
kých a  manažerských dovedností, kde 
nechyběla komunikace, improvizace, 
osobnostní analýza i aktivity na podporu 
překonávání překážek týmovou spolupra-
cí. Třídenní setkání, kterého se zúčastnili 
téměř všichni zaměstnanci, si položilo 
za hlavní cíl otevřeně pojmenovat slabá 
místa ve firmě jako základ pro jejich po-
stupné vylepšování.

A právě zpracování společných výstupů, 
mnohdy v netradiční podobě, přineslo 
hodně otevřené a zajímavé pohledy na 
práci družstva, jeho řízení, nabídku služeb 
i úroveň zpracování vnitřních procesů. 
Skvělým zjištěním je, že firma má poten-
ciál dalšího růstu podpořený ohromnou 
vůlí mnoha kolegů pracovat na odstra-
nění slabin a vylepšení poskytovaných 
služeb v zájmu větší spokojenosti členů 

a klientů SBD Praha.

To je samo o sobě silným prostředkem ke 
zlepšení. A nepromarnění této příležitosti 
teď bude hlavním úkolem vedení druž-
stva. Koneckonců, na pozdní jaro příštího 
roku je plánováno opakování takového 
třídenního setkání, na kterém bude do-
statek prostoru pro průběžné hodnocení 
posunů v řešení jednotlivých cílů.

Martin Kroh
předseda představenstva

/ /  P o d p o r a  v z d ě l á v á n í  z a m ě s t n a n c ů
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na SBD; 1,87%
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Komplex opatření směřujících k optimali-
zaci spotřeby energie lze rozdělit na dvě 
části a to:

• Opatření vyžadující investiční anga-
žovanost, kde je potřeba sledovat 
i ekonomickou návratnost vložené 
investice

• Opatření nevyžadující investiční an-
gažovanost, kde úspory v nákladech 
se projevují okamžitě

Již třetím rokem SBD Praha u  klientů, 
kterým dodává PT a. s. tepelnou energii 
v sazbě N23‚36, tedy za sjednané množství 
v GJ, upravujeme po dohodě a souhlasu 
odběrové diagramy. Tyto úpravy směřují 
ke snížení stálého platu za dodávku tepel-
né energie, což vede ke snížení celkových 
nákladů na vytápění. Této možnosti op-
timalizovat sjednané množství bylo na 
rok 2018 využito v 19 případech, což není 
mnoho, avšak je to dáno tím, že většina 
klientů na doporučení SBD Praha přistou-
pilo k optimalizaci již v předchozích letech

V  letošním roce jsme tuto optimalizaci 
prováděli rovněž i  u  klientů, jenž ode-
bírají tepelnou energii v  sazbě N26‚39, 
tedy u plateb za sjednaný příkon. Zde je 
vyhodnocení náročnější a to z důvodů, že 
na straně odběratele není příslušné měře-
ní čtvrthodinového maxima. Tyto hodnoty 
nám poskytl dodavatel a následně jsme 
pak jednali o  optimalizaci sjednaných 
hodnot na další období.

Na tomto místě třeba konstatovat, že PT 
a. s. přistoupilo k  jednání vstřícně a  to 
hlavně u těch odběrů, kde smluvní vztah 
je fixován dlouhodobě, kde PT a. s. vyhod-
nocovalo vlastní investiční prostředky na 
výměníkové stanice s  celkovou bilancí 
odebírané tepelné energie a její výsledné 
ceny. Vztah SBD Praha a PT a. s. je dlouho-
době na vysoké úrovni a jako jedni z mála 
správců využíváme elektronickou komu-

nikaci v přenosu dat, respektive účetních 
dokladů k ekonomickému zpracování.

Vedle zvládnuté optimalizace dodávek 
tepla a nastavené elektronické komuni-
kace jsme spolu s PT a. s. v letošním roce 
nastavili spolu s klienty i služby nazvané 
jako „Portál PT a. s.“ Tyto portálové služby 
jsou smluvním ujednáním mezi dodavate-
lem tepelné energie, odběratelem tepel-
né energie a správcem, a mají za cíl vstup 
správce do portálu dodavatele tepla PT 
a. s. za účelem změny nastavení smluvních 
podmínek, kontroly dokladů, vyhledává-
ní v databázi a podobně. Samozřejmě že 
odběratel není zcela bez informací, neboť 
on má možnost náhledu a kontroly. SBD 
Praha změny na portálu vždy komunikuje 
s klientem, kterému předkládáme soubo-
ry naměřených hodnot v jednotlivých ob-
dobích, navrhujeme a doporučujeme jak 
optimalizovat jednotlivé odběry.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali 
těm klientům, kteří rychle a věcně reagují, 
případně požadují doplňující či vysvětlují-
cí informace. Na naší straně pak můžeme 
jednotlivé úkony zpracovat rychleji a efek-
tivněji.

Aktuálně z celkového počtu oslovených je 
u cca 50% odběrů přístup na portál schvá-
len a dokončen, u cca 20 % se již schva-
lovací proces dokončuje a u necelých 28 
% odběrů v tuto chvíli neregistrujeme ze 
strany klienta vyjádření.

Portál PTa. s., jak jej dnes známe, bude mít 
do budoucna další vývoj spojený s efektiv-
ním přenosem elektronických informací, 
zpracováním některých údajů a předávání 
informací o odstávkách či haváriích.

Všem klientům děkujeme za přístup a těší-
me se na další spolupráci při správě domu 
v oblasti energetického managementu.

Aleš Šigut
technický ředitel

/ /  d o p o r u č u j e m e

OPtImALIZAcE smLuvNích 
ParaMEtrů DODáVKy 
tEPLa OD Pt a. s.
I když mnoho domů se obléklo do nového „kabátu“ po revitalizaci, mající za cíl snížení energetické spotřeby 
tepelné energie pro vytápění, je cena za tyto dodávky stále tématem a v celkových nákladech na bydlení se 
podílí zhruba 30 %.

TyP FaKTuRacE 
[gj, Mw, m3] VýSlEDEK aNalýZy 2016

Dvousložkově Výkon [Mw]

Ptas – NAVÝŠENÍ 7

Ptas – OPTIMÁLNÍ 19

Ptas – SNÍŽENÍ 19

Ptas – ZÁVAZEK 20

Ptas – ZÁVAZEK – snížení 8

Dvousložkově Výkon [Mw] Celkem 73



14 // iNFO PaNEL 30/2017

Pokud se otopná soustava pravidelně ne-
čistí, dochází jak k zanášení všech regu-
lačních prvků dané soustavy, tak rovněž 
i k usazování nečistot (zejm. minerální 
a organické látky v topné vodě) a inkrus-
tů na teplosměnných plochách radiáto-
rů, které tak působí jako tepelný izolant 
a brání prostupu tepla přímo k uživateli.

Právě chemické čištění otopné soustavy 
je účinným řešením, jak vyřešit problémy 
s nefunkčními otopnými tělesy a zanese-
nými rozvody dané soustavy, a tak ušet-
řit nemalé finanční prostředky snížením 
nákladů na vytápění (lze dosáhnout až 
o 30 % více tepelné energie při stejné tep-
lotě topné vody.). Výhodou chemického 
čištění je jeho možná realizace prakticky 
v kterékoliv roční či denní době, tedy bez 
ohledu na roční období.

ukÁzkOVÝ PROjEkT REALIzOVANÉ-
HO cHEmIckÉHO čIŠTĚNí A DOSAŽE-
NÉ ÚSPORY z HLEDISkA SPOTřEBY 
ENERGIE NA VYTÁPĚNí

Název:
Chemické čištění topného systému SV 
Kpt. Stránského 989 a 990 v Praze

charakteristika:
Bytový dům, 2 vchody z přední strany, 
2 vchody ze zadní strany, 10 nadzemních 
podlaží, zateplený, plastová okna

Vyhodnocení vlivu chemického čištění 
otopné soustavy bylo provedeno pro celý 
bytový dům Kpt. Stránského 989 a 990 
v Praze. Ke zhodnocení dopadu na spo-
třebu tepla daného objektu se vracíme 
v pravidelných intervalech, aby si mohli 
zástupci dalších bytových domů ve sprá-
vě SBD Praha učinit sami závěr o efektivi-
tě čištění otopné soustavy.

Termín realizace:
Čištění jedné poloviny domu bylo prove-
deno v únoru 2013, druhá polovina byla 
čištěna v roce 2015.

Vyhodnocení bylo provedeno z hodnot, 
přepočtených na referenční klimatické 
podmínky pro Prahu (údaje ČHMÚ).

Výsledky:
Spotřeba (přepočtená) před chemickým 
čištěním: r. 2012910‚9 GJ/rok 

Spotřeba (přepočtená) po chemickém 
čištěním:

r. 2014 848‚6 GJ/rok 
442 302‚6 Kč s DPH snížení o 6‚84 %

r. 2015 798‚7 GJ/rok 
427 527‚2 Kč s DPH snížení o 12‚32 %

r. 2016 796‚5 GJ/rok 
454 666‚1 Kč s DPH snížení o 12‚55 %

Z předcházejícího hodnocení, které bylo 
částečně ovlivněno dopočtem spotřeb 
na celý rok (12 měsíců) a  dále tím, že 
byla vyčištěna jen jedna polovina domu 
(ovlivnění vytápění přes společnou dělicí 
stěnu), vycházela přepočtená úspora ve 
výši cca 56‚6 GJ/rok pro 1/2 domu. Pro 
celý dům je předpokládaná úspora ve výši 
113‚2 GJ/rok.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že 
v roce 2014, kdy byla vyčištěna stále jen 
½ domu, byla hodnota úspory pro celý 
dům ve výši 6‚84 %. V následujících le-
tech, kdy již proběhlo čištění i druhé polo-
viny domu je výše úspory 12‚32 a 12‚55 % 
z přepočtené spotřeby roku 2012.

závěr vyhodnocení
Kromě toho, že čištění je jedním ze zá-
kladních prvků řádné údržby topného 
zařízení, je možné navíc konstatovat, že 
provedením vyčištění otopné soustavy 
došlo k úspoře finančních prostředků na 
nákup tepla na vytápění.

2014 – ½ domu – při ceně tepla (CÚ 2014) 
ve výši 673‚83  Kč / GJ s  DPH a  úspoře 
62‚3 GJ / rok (> 56‚6 GJ / rok) činí roční 
úspora 41 956‚9 Kč / rok s DPH.

2015  – celý dům  – při ceně tepla (CÚ 
2015) ve výši 635‚63 Kč / GJ s DPH a úspo-
ře 112‚2 GJ / rok (cca = 113‚2 GJ / rok) činí 
roční úspora 71 334‚0 Kč / rok s DPH.

2016  – celý dům  – při ceně tepla (CÚ 
2016) ve výši 620‚37 Kč / GJ s DPH a úspo-
ře 114‚4 GJ / rok (> 113‚2 GJ / rok) činí 
roční úspora 70 941‚1 Kč / rok s DPH.

Z vypočtených úspor je zřejmé, že vyčiš-
těním otopné soustavy bylo dosaženo 
předpokládaných efektů v oblasti úspo-
ry nákladů na teplo. Lze očekávat, že vliv 
čištění bude zaznamenatelný ještě po 
několik příštích let. Každému bytovému 
domu se tak v horizontu 2 až 3 let vrátí 
prostředky investované do údržby otop-
né soustavy a v dalších obdobích bude 
reálně šetřit své náklady na spotřebované 
teplo.

Pro více informací  se zástupci  by-
t o v ý c h  d o m ů  m o h o u  o b rá t i t  n a  
energie@sbdpraha.cz.

Ve spolupráci s DK Chemo připravila Miro-
slava Juríčková Niklová, energetik

KONTAKTY

Dk cHEmO s. r. o.
Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3
Tel.: 607 256 624
Email: info@dkchemo.cz
www.dkchemo.cz

dk chEmO s. r. O. OPět POtvrdILA
DEKLarOVaNé ÚsPOry
S chemickým čištěním topných systémů se v české republice setkáváme již více než třicet let a dnes je 
neodmyslitelnou součástí údržby otopné soustavy a činnosti řady subjektů v rámci péče řádného hospodáře, 
a to nejen v případě bytových družstev či společenství vlastníků jednotek.

/ /  j a k  u š e t ř i t
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Bytové studio SBD Praha v letošním roce 
provedlo drobné práce na opravách v část-
kách od 10.000 Kč, čímž pomohlo objed-
natelům s pracemi, které běžné stavební 
firmy nemají zájem realizovat až po kom-
plexní rekonstrukci bytu 3+1 v panelovém 
domě v částce cca 600.000 Kč. Namátkou 
lze uvést realizované práce, ze kterých je 
patrné, že činnost bytového studia je růz-
norodá a rozsáhlá a zabírá široké spekt-
rum stavebních prací. Od začátku roku 
jsme provedli např. akustickou předstěnu 
pro odhlučnění bytu od sousedů, SDK ve-
stavbu kanceláří pro Pražskou strojírnu ve 
Vinoři, zateplení soklu panelového domu 
v Jablonecké ulici, několik rekonstrukcí 
koupelen na Proseku a v Čakovicích, vý-
měnu dlažby na balkoně v Holešovicích, 
včetně vyřešení zatékání, kompletní rekon-
strukci bytu ve Vybíralově ulici, revizi střeš-
ních vpustí na objektu Trmická / Libočan-
ská, včetně návrhu řešení opravy a jejich 
následné výměny a konečně kompletní 
rekonstrukci bytu ve Vysočanské ulici na 
Proseku.

Zde bych se na chvilku zastavil. Klient měl 
byt na Proseku v téměř původním stavu 
z doby jeho výstavby (viz foto). Bytové stu-
dio zajistilo rekonstrukci bytu od A do Z, 

tzv. na klíč. Prvním krokem byla schůzka 
na místě, zaměření a zjištění představ in-
vestora. Ve druhém kroku byly klientovi 
představeny některé realizace pro inspi-
raci, a to jak na fotografiích, tak i fyzicky 
prohlídkou realizovaných projektů. Na 
základě toho, co klient viděl, získal kon-
krétní představu, jak by si svůj byt po 
rekonstrukci představoval. Následně byl 
zpracován návrh nového stavu a přistou-
peno k realizaci. Výsledkem je spokoje-
nost investora s realizovanou přestavbou 
a jejím komplexním zajištěním ze strany 
bytového studia. Byť se jedná o byt v pa-
nelovém domě, tak interiér bytu působí 
teplým útulným dojmem s prvky moder-
ními i tradičními. Pro dokreslení byl např. 
na balkon položen umělý travní koberec, 
který balkon oživil a udělal jej útulným 
s nádechem přírody.

V letošním roce se Bytové studio v rámci 
SBD zúčastnilo veletrhů FOR ARCH a FOR 
INTERIOR, kde klientům představilo svou 
činnost a v případě potřeby poradilo pří-
mo na místě a následně po kontaktních 
schůzkách na veletrzích jsme měli mož-
nost zpracovat pro konkrétní zájemce 
nabídky na konkrétní realizace. 

Do konce letošního roku bychom ještě 
chtěli dokončit dvě kompletní rekon-
strukce bytů a pár zakázek menšího roz-
sahu a v příštím roce naši činnost nadále 
rozvíjet s cílem „co nejvíce spokojených 
zákazníků“.

Základní činností Bytového studia SBD 
Praha je rekonstrukce koupelen, byto-
vých jader, komplexní rekonstrukce bytů, 
či rodinných domů.

Rozsah poskytovaných prací a služeb By-
tového studia SBD Praha není pouze ve 
výše uvedených pracích. Jsme schopni 
poskytnout i další stavební práce a do-
dávky pro širokou síť klientů od prací na 
bytových domech pro vlastníky, či napří-
klad až po stavbu rodinného domu na 
klíč.

Bytové studio SBD Praha najdete na ad-
rese Střelničná 1861/8a, kde se na Vás 
budou naši pracovníci těšit. Neváhejte se 
na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem 
na realizaci prací, či dodávku materiálů.

Rudolf Lehký
manažer bytového družstva

KONTAKTY:
Tel. 724 221 612
e-mail studio@sbdpraha.cz 
lehky@sbdpraha.cz
www.bytovestudiopraha.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

bytOvé studIO
sbD Praha
činnost bytového studia SBD Praha v roce 2017 zahrnuje mnoho rozličných stavebních prací jak pro SVj 
spravované naším družstvem, tak pro družstevníky, či majitele bytů v námi spravovaných domech až po 
investory z řad externích zájemců o služby bytového studia.

/ /  r e k o n s t r u k c e  b y t u
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kOuPELNy PtáčEk PŘEdstAvují

trENDy V NOVéM KataLOgu
Stavíte nebo rekonstruujete? Nevíte si rady s výběrem koupelny? Síť koupelnových studií PTÁčEk nabízí 
nespočet možných kombinací barev a materiálů, které představuje ve svém novém vydání katalogu koupelen. 
V pohodlí domova se tak můžete nechat inspirovat nejrůznějšími kolekcemi ve všech cenových úrovních.

Katalog si i tento rok zachoval svou tra-
diční strukturu – v první části najdete 
vzorová řešení koupelen v nejrůznějších 
designových i cenových úrovních, a to 
v podobě, jak je můžete fyzicky vidět na 
koupelnových studiích PTÁČEK. Druhá 
část je standardně věnována výběru ze 
široké nabídky vybavení koupelen. Výběr 
je členěn podle skupin sortimentu a dále 
jednotlivých značek – výrobců. Co zů-
stalo zachováno, je poslání katalogu: je 
pomůckou a inspirací pro všechny, kteří 
uvažují o nové koupelně.

Můžete listovat mezi jednotlivými kolek-
cemi, které jsou sestaveny z produktů 
nejrůznějších výrobců. Tyto kolekce Vám 
tak usnadní orientaci v nabídce koupe-
len PTÁČEK. Kolekce jsou rozděleny do 
cenových kategorií pod názvy: ECONO-
MY, BASIC, STANDARD, TOP a DESIGN.

V případě, že jste se již rozhodli pro tuto 
značku a  máte představu o  své nové 
koupelně, stačí navštívit nejbližší kou-
pelnové studio ve Vašem okolí. Síť těch-
to studií v současné době čítá celkem 47 
poboček v České republice a 8 studií na 
Slovensku. Na každém z nich jsou Vám 
k dispozici specialisté, kteří Vám detail-
ně představí nejen sortiment nejrůzněj-
ších značek, ale také širokou nabídku 
odborných služeb.

Každé studio poskytuje prostřednictvím 
programu VISOFT dokonalou vizualiza-
ci daného prostoru včetně konkrétních 
obkladů a dlažeb, umyvadel, van, spr-
chových koutů apod. Zhotovení toho-
to 3D návrhu je v případě realizace na 
koupelnovém studiu PTÁČEK zdarma. 
Zákazníkům je mimo jiné také nabíd-
nuta spolupráce s  prověřenými archi-
tekty a montážními firmami. Obava ze 
špatného výběru realizačních firem tak 
zcela odpadá. Na vybraný sortiment je 
poskytnuta ve spojení s výrobci prodlou-
žené záruky, které jsou při realizaci od-
bornou montážní firmou až 30 let.

Pro ty, kteří chtějí mít doma něco uni-
kátního, koupelny PTÁČEK díky exklu-
zivní spolupráci se zahraničními výrobci 
nabízí řadu produktů, které jsou k do-
stání v rámci České republiky jen na je-
jich studiích. Patří mezi ně renomované 
firmy jako například americká přední 
společnost Kohler, italská Cristina nebo 
rakouské vany G.K.I.

Pokud tedy skutečně uvažujete nad no-
vou koupelnou, sjednejte si schůzku na 
jednom z koupelnových studií PTÁČEK, 
kde Vám bude k dispozici odborný per-
sonál. V těchto dnech navíc probíhá akč-
ní nabídka na veškerý sortiment, ušetříte 
tak 25 % z běžných cen. Více informací na 
www.koupelny-ptacek.cz

KONTAKTY

jan záruba 
specialista marketingu a PR

T: +420 257 192 198 | M: +420 724 064 215

www.koupelny-ptacek.cz

/ /  N E c h t E  s E  I N s P I r O v A t
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NEZjIštěNé úNIky vOdy
MOhOu VyjÍt DrahO!
Proč vznikají rozdíly mezi údaji na bytových vodoměrech a ve vyúčtování? kolik stovek litrů vody může při 
závadě splachovače zbytečně odtéct do kanálu?

Roční vyúčtování bývá často jediným 
okamžikem v roce, kdy si majitel bytu 
díky nemalým částkám uvědomí poru-
chy v bytě. Dokonce i zdánlivě malý 
únik vody kvůli kapajícímu kohoutku 
nebo protékající nádržce toalety může 
mít za následek vysoké náklady. ma-
jitel nemovitosti nebo nájemník pak 
často řeší situaci reklamací, která 
končí na stole správci objektu. Se 
službou „Detekce úniků vody“ lze ne-
chtěným nákladům snadno předejít.

Kontrole spotřebované vody by měli 
vlastníci i  správci věnovat pozornost 
v průběhu celého roku, zvláště během 
období, kdy je byt na delší období neo-
bydlený, případně není pronajatý. Voda 
může unikat z baterie a toalety, v nejhor-
ším případě může dojít i k poruchám na 
vodovodních rozvodech. Náklady na byd-
lení také ovlivňuje případné přetlačování 
studené vody do rozvodu teplé vody přes 
nekvalitní vodovodní baterie.

zaplatíme za vodu, kterou jsme sku-
tečně spotřebovali?
„Bytové vodoměry měří spotřebu vody 
pro uživatelskou jednotku. Naměřené 
údaje však nemusí odpovídat údajům 
uvedeným ve vyúčtování. Důvodů, proč 
vznikají tyto rozdíly je několik,“ říká Jana 
Machková, ředitelka a jednatelka společ-
nosti ista Česká republika. ista se speci-
alizuje na měření a rozpočítání nákladů 
na dodávku tepla a vody. „Může se jednat 
například o neviditelný nebo nechtěný 
únik vody, rozdíl spotřeby vody při od-
hadech způsobený neměřenými odběry, 
problém s kvalitou vodoměrů a vod, malý 
odběr vody pod minimálním průtokem, 
jehož hodnotu stávající bytové vodoměry 
nejsou schopny zaznamenávat, nespráv-
nou instalaci vodoměrů nebo o protla-
čování studené vody do teplovodního 
potrubí přes nekvalitní baterie.“

za den může zbytečně odtéct do 
kanálu až 600 litrů vody
Závada na splachovači toalety je často 
příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. 

Pokud se průtok vody nezastaví správně 
ihned po spláchnutí, protéká dál přibliž-
ně 25 litrů vody za hodinu, což jsou při 
dnešních cenách vody asi 2 Kč. Za jeden 
den je to už téměř 50 Kč.

Pokud by byla toaleta rozbitá celý rok, 
např. v  delší dobu neobývaném bytě, 
proteklo by zhruba 220 m³ vody! Jestliže 
jeden krychlový metr vody dnes tedy stojí 
zhruba 83 Kč (včetně DPH), roční ztráta 
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Energie pod kontrolou
symphonic® 3 – úspora energií a nákladů  
díky radiovému systému odečtu spotřeby tepla 
v bytových domech

ista Česká republika s.r.o. 
Jeremiášova 947  155 00 Praha 5    tel. 296 337 511   ista@ista.cz

  snadné provedení odečtů bez návštěvy  
odečtové služby v bytech

  naměřené údaje z měřičů jsou automaticky  
a bezchybně odečteny

  služba online www.ista24.cz Vám umožní  
kdykoliv sledovat spotřebu energií

I n z e r c e

dohromady může činit 18 000 Kč, které 
doslova zbytečně odtekly do kanálu.

„Naštěstí většina vodoměrů, které máme 
u svých zákazníků již dnes nainstalované, 
je připravena pro radiový přenos dat a je 
dostatečně citlivá, aby protékající toaletu 
dokázala zachytit,“ uvádí Jana Machková 
a dodává: „Stačí si jen tuto službu u nás 
aktivovat. V případě bytového domu to 
může udělat správce objektu.“ Je samo-
zřejmě také možné nechat si při příští 
výměně nainstalovat vodoměr ještě cit-
livější, jakým je např. modilys m, který už 
dokáže odhalit i kapající kohoutek.

I kapající kohoutek totiž může způsobit 

výrazný růst nákladů za vodu. Pokud by 
jeden kohoutek v bytě silně kapal celý 
rok, je to bezmála 9 000 Kč. A takových 
kapajících kohoutků může být v domě či 
bytě samozřejmě víc.

jak funguje detekce úniků vody 
v praxi?
Běžný vodoměr od společnosti ista vy-
bavený standardním radiovým modulem 
pravidelně odesílá informace o průtoku 
vody do sběrnice dat memonic 3 v domě 
a následně jsou informace odeslány do 
centrály ista. Software pak dokáže vy-
hodnotit, zda se jedná o běžný průtok 
způsobený lidským chováním nebo o ne-
chtěný soustavný průtok způsobený zá-
vadou. Po pěti dnech soustavného úniku 
vody systém informuje prostřednictvím 
portálu ista, SMS nebo emailu správce 
nemovitosti, případně přímo nájemníka. 
V informaci je také obsažena informace, 
o jak významný průtok se jedná: jako kri-
tický je označen průtok od 20  l/h, jako 
nekritické jsou označeny průtoky v roz-
mezí od 1/6 l/h do 20 l/h. Spodní hranice 
měřitelnosti malých průtoků (viz kapající 
kohoutek), je dána také volbou typu vo-
doměru s odpovídající přesností měření 
již od velmi malých průtoků.

Radiový odečet je nutnost
Pokud chtějí mít správci a  uživatelé 
bytů větší kontrolu nad spotřebou vody 

a správným fungováním vodoměrů, měli 
by vsadit na rádiovou technologii, která 
umožňuje online monitoring spotřeb. Mě-
řicí přístroje vybavené obousměrným rá-
diovým modulem komunikují přes sběrni-
ci dat a informace o denních spotřebách 
a přístrojích se zobrazují na internetovém 
portálu. Odečty dat z přístrojů se zpraco-
vávají automaticky a elektronicky přená-
šejí do programu rozúčtování. Častější 
přístup k  údajům o  spotřebě pomáhá 
správcům a vlastníkům bytů včas odha-
lit nežádoucí stavy, rychleji je napravit, 
čímž se zabrání navyšování nákladů na 
bydlení.

ista Česká republika
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“Vodoměr modilys® m
s vysokou přesností měření”

„Vodoměr domaqua® m
s rádiovým modulem“



www.termoholding.cz

Detail u podlahy při otevřených dveřích. Ukázka realizaceKóje je připravena na jednoduché osazení
systémových plechových polic.

Vnitřní stěny kóje.

info@termoholding.cz      volejte zdarma: 800 111 181

V případě zájmu nás kontaktujte.

Hledáte náhradu za původní dřevěné sklepní kóje?
Chcete řešit sklepní kóje moderním způsobem?

Máte dodatečné požadavky a představy? Umíme se Vám přizpůsobit.
Cena dohodou. Cena je závislá na počtu objednaných kusů a případných dodatečných přání.

 vyšší kvalita bydlení  

 rychlá montáž

 vysoká stabilita 

 dlouhá životnost kóje 

 vyšší požární bezpečnost sklepních prostor 

 rozměry kóje lze upravit dle požadavků zákazníka

 dle potřeby lze demontovat a osadit na nové místo bez poškození 

 kóji a uložený majetek je možno pojistit do částky 50.000,- Kč

 vhodné pro rekonstrukce domů, ale i pro novostavby bytových domů 

sklepní kóje.indd   2 15. 11. 2017   14:23:53

I n z e r c e

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

POMŮŽEME VÁM  
S KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ 
A ÚPRAVAMI VAŠEHO BYTU 
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sbd PrAhA jE PŘEdsEdOu
již OsMi sPOLEčENstVÍ 
VLastNÍKů jEDNOtEK
Družstvo bylo na podzim zvoleno do funkce předsedy společenství vlastníků jednotek již osmým společenstvím 
vlastníků jednotek. Stalo se tak necelý rok poté, kdy družstvo začalo tuto službu aktivně nabízet. Nová 
služba byla sice vyvolána poptávkou z řad bytových domů ve správě družstva, nicméně samozřejmě určena je 
i domům, které nepatří dosud k zákazníkům SBD Praha.

Nejdůležitějším prvkem nové služby je 
přirozeně výběr vhodné osoby pro pozici 
manažera bytových domů. Volba padla na 
Ing. Miroslavu Fialovou, pracující pro SBD 
Praha již od roku 2008 na pozici technika, 
později vedoucího technika. Kombinace 
dlouholeté zkušenosti v technické sprá-
vě bytových domů a odborného vzdělání 
stavební inženýrky ji předurčuje k úspěš-
nému výkonu této náročné funkce.

K základním dovednostem dobrého ma-
nažera bytových domů totiž patří mix 
výtečných komunikačních dovedností 
a odborných znalostí v oblastech sprá-
vy a provozu bytového domu, orientace 
v  ekonomické a  účetní problematice 
včetně předpisů měsíčních plateb od 
jejich evidence, přes vyúčtování až po 
vymáhání dluhů a základní znalost práv-
ního rámce bytové korporace (SVJ či BD) 
a jejího vnitřního uspořádání.

Jedním z klíčových nároků je zvládnutí 

komunikace se všemi, kteří tvoří komu-
nitu příslušného domu. Právě otevřenost 
jednání, přímá informovanost, pravidelná 
setkávání i skládání účtů na jednání nej-
vyššího orgánu (shromáždění či členské 
schůzi) jsou základními atributy, na kte-
rých chce SBD Praha tuto službu stavět. 
Je jen dobře, že u naprosté většiny takto 
spravovaných objektů se může družstvo 
opřít o podporu ze strany aktivních členů 
společenství, kterým touto cestou děkuji.

Nutnou podmínkou kvalitního poskyto-
vání takové služby je také průběžně do-
plňovaný popis procesu výkonu funkce 
statutárního orgánu bytových korporací 
i souvisejících vnitřních předpisů pro řád-
né zvládnutí všech činností se službou 
souvisejících. Lze oprávněně předpoklá-
dat, že zájem o tuto službu v budoucnos-
ti ještě poroste, úměrně tomu, jak klesá 
zájem členů SVJ i BD o převzetí odpověd-
ností s výkonem funkce spojených.

Velká časová náročnost, rozmanitost 
odborné problematiky a nároky na zna-
losti zvoleného předsedy na straně jed-
né, často nemotivující odměna, objem 
i způsob komunikace a zpravidla malé 
ocenění sousedů na straně druhé jsou 
důvody, pro které je hledání nových zá-
jemců o zvolení do výboru SVJ či předsta-
venstva BD stále těžší. I proto se již dnes 
SBD Praha pomalu poohlíží po vhodných 
kandidátech pro posílení týmu o dalšího 
vhodného adepta na pozici manažera 
bytového domu.

Jana Mádrová
bytová výstavba

černý most – ulice Vybíralova
Jedná se o uzavřený prostor hlídaný ka-
merových systémem, dále jsou garáže za-
bezpečeny vstupním čipovým systémem. 
Celý prostor je provozován celoročně, 
není možné zde parkovat auta s poho-
nem LPG. V případě zájmu o pronájem 
prostor, prohlídku stání či více informací, 
kontaktuje naše provozní techniky:

Daniela Hajného, tel .  603 197 331, 
hajny@sbdpraha.cz

Mart ina Tomáše,  tel .  602 212 543, 
tomas@sbdpraha.cz

Ceník parkovného (měsíční)

Fyzická osoba (cena vč. DPH)

1. auto / 1 000 Kč 
2. auto / 800 Kč

Právnická osoba (cena vč. DPH)

1. auto / 1 210 Kč 
2. auto / 968 Kč

Praha 9 – ulice Lovosická 442
Jedná se o stání na volné ploše, hlídané 
kamerovým systémem a ostrahou. Celý 
prostor je provozován celoročně, není 
možné zde parkovat auta s  pohonem 
LPG. V případě zájmu o pronájem pro-
stor, prohlídku stání či více informací, 
kontaktuje Ivanu Jindrovou, tel. 739 548 
997, jindrova@sbdpraha.cz

Ceník parkovného (měsíční)
Fyzická osoba (cena vč. DPH) – 1 000 Kč

Právnická osoba (cena vč. DPH) – 1 450 Kč

NAbíZímE PrONájEm gAráží
SBD Praha nabízí k dlouhodobému pronájmu volné parkovací místa v těchto lokalitách
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Povážlivo jest, že třídy méně zámožné 
a chudí lidé odkázáni jsou téměř výhradně 
na byty nezdravé.

Nezdravým bytem trpí nejvíce dítky, a to 
dítky chudých rodičů, které nemajíce ná-
ležité výživy, buď hynou aneb stávají se 
neduživci po celý svůj věk neb mrzáky.

Dnes uznává se toho potřeba a užitečnost, 
aby se stavěly pro zvířectvo hospodářské 
zdravé a vzdušné stáje, a jest proto také 
zcela oprávněno a z ohledů lidskosti pří-
mo nezbytno, aby se pro lidstvo zřizovaly 
byty, v nichž by zdraví lidské nebylo ničeno 
a ohrožováno.

kterak odpomoci nedostatku zdra-
vých a levných bytů
Prostředky k luštění důležité otázky bytové 
jsou: zákonná opatření na zamezení lichvy 
s pozemky stavebními; povzbuzení a pod-
pora ruchu stavebního, zřizování domků 
dělnických a rodinných, poskytnutí výhod-
ného úvěru stavebního, snížení a uprave-
ní domovních daní ( jsou daně domovní 
největšími daněmi v Rakousku) a vhodná 
úprava stavebních řádů zemských. Pokud 
se týče domovních daní, mají býti tyto již 

v dozírné době upraveny.

Řády stavební měly by býti změněny 
mimo jiné také ustanovením, že nemají 
býti postupovány části pozemků staveb-
ních zdarma k ulicím. Takovéto postupy 
pozemků postihují nejvíce chudého neb 
nezámožného stavebníka a vyhánějí jej 
předem s  jeho stavbou do pozadí a še-
rých zákoutí, neboť chudší člověk, který 
musí každou píď pozemku draze zaplatiti, 
neodvažuje se ani stavěti tam, kde by mu-
sel část svého těžce vydělaného majetku 
zdarma postupovati. Daní z přírůstku ceny 
pozemků, bude – li zavedena, bude obec 
jaksi odškodněna za náklad, který jí vzniká 
zřizováním nových částí obcí.

Také stavbě obytných stavení měly by býti 
dána zákonem přednost před stavbami 
budov hospodářských. V našich městech 
a obcích stalo se obyčejem, zastavovati 
celé komplexy nejlepších míst stavebních, 
stodolami, skladišti a pod.

Také měly by větší obce míti řádné plány 
polohy, aby šíření obcí dělo se soustavně, 
pravidelně a aby nejvhodnější místa neby-
la zastavována budovami, jež nejsou urče-

ny k obývání a aby nahodile prováděnými 
stavbami nestavěla se hráz budoucímu 
šíření se obcí, osad a míst průmyslových.

Zákon neukládá nikomu za povinnost 
podnikati stavby obytných stavení a mo-
hou se úkolu toho podjati: jednotlivci, 
budujíce si vlastní krov, zaměstnavatelé, 
ústavy úvěrní, družstva stavební, obce, 
země a stát.

Citováno z knihy „Lidové a levné byty. Zá-
konné 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
vedoucí právního oddělení

ZávAN hIstOrIE
aNEb citujEME z r. 1909
(pokračování z minulého čísla Info-Panelu)
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XVi.  rEPrEZENtAčNí 
PLEs sbd PrAhA

Stavební bytové družstvo Praha Vás zve na

26. ledna 2018 od 19 h
v Hotelu Artemis Praha, U Sluncové 14, 186 76 Praha 8 – Invalidovna

Vstupenky v ceně 250 Kč můžete zakoupit 
v pokladně družstva na adrese Střelničná 
1861/8a, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 od 
8. 12. 2017 vždy v návštěvních hodinách. 
Zakoupení vstupenek je možné pouze 
v hotovosti.

Tato akce je nekuřácká.

Vážení čtenáři, je nám ctí pozvat vás do 
Hotelu Artemis Praha (sál Artemis) na již 
XVI. reprezentační ples SBD Praha. Těšit 
se můžete na tradiční moderátorskou 
dvojici ve složení Iva Kubelková a Mar-

tin Kroh. Slavnostním večerem vás bude 
provázet hudební skupina Fantasy music 
a vystoupí Děti ráje. Dále vás čeká oblí-
bené bingo, tradiční tombola a soutěže 
o zajímavé ceny. Těšíme se na vás.

POZváNkA NA PLEs
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A jak bydlíte Vy?

časopis plný inspirací a tipů
nejen pro rekonstrukci bytu

www.facebook.com/panelpluscz

Speciální zvýhodněné předplatné objednávejte na e-mailu soutez@paneplus.cz
Výhodné elektronické předplatné najdete také na www.alza.cz/panelplus

199 Kč199 KčKK
SPECIÁLNÍ

ZVÝHODNĚNÉ

PŘEDPLATNÉ

pp_promo_A4.indd   1 19.10.17   17:08



Do políček doplňte vždy pouze jedno písmeno zobrazeného slova. 
Číslice ukazují, kolikáté písmeno v příslušném slově máte použít
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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, 182 00 Praha 8  |  tel.: 283 880 411, 603 560 773  |  voluma@volny.cz  |  www.voluma.cz

I n z e r c e

Milé děti, připravili jsme si pro vám k vyluštění obrázkovou doplňovačku. Tajenku vyluštíte, když do poliček doplníte vždy pouze 
jedno písmeno slova, které je nakreslené na obrázku. Číslice v políčkách ukazuje, kolikáté písmenko z toho slova máte do dopl-
ňovačky použít.

Správnou odpověd zasílejte na email madrova@sbdpraha.cz nebo nám ji pošlete v obálce na adresu SBD Praha, Jana Mádro-
vá, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Ze všech odpovědi vylosujeme tři výherce, kterým pošleme malý dárek.

V minulém čísle časopisu INFOPANEL 29/2017 byla správná odpověď „Hezké prázdniny“ a vylosovali jsme tyto výherce: 
Markétu V., Johanku S. a Marušku M., kterým moc gratulujeme.

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e

ObráZkOvá dOPLňOvAčkA



Znění vyluštěné tajenky zašlete na email madrova@sbdpraha.cz nebo nám ji pošlete v obálce na adresu SBD Praha, Jana Mád-
rová, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Ze všech odpovědi vylosujeme 30 výherců, kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.

Tajenka z minulého čísla 29/2017 byla „Váš dodavatel bezpečného bydlení“, gratulujeme výherkyním paní V. Čelišové a M. Šedivé.

kŘížOvkA
Oslavte s námi 30. číslo časopisu Info-Panel, máme pro vás připraveno 30 odměn ve výši 1 000 Kč.

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e
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Ti starší mají v  centru RoSa samo-
zřejmě přednost, ale dveře otevírá-
me všem, bez ohledu na věk. Spektrum 
nabízených aktivit je skutečně pestré. 
Ročně pořádáme přes 400 akcí. Pokud 
nahlédnete do našeho programu, není 
možné si nevybrat: koncerty, výstavy, 
divadelní představení, besedy se zají-
mavými hosty, vzdělávací a  výtvarné 
kurzy, různé druhy cvičení, cestopisné 
přednášky, projekce…

Vydáváme časopis Rosení,  který je 
zdarma a můžete si ho vyzvednout na 
recepci v RoSe. Z našeho měsíčníku zís-
káte přehled o dění v Centru RoSa, do-
zvíte se, co máme čerstvě za sebou a co 
nového se chystá.

zima
Každý měsíc je program laděn na určité 
téma. V prosinci je téma jasné. Abychom 
podpořili tu správnou vánoční atmosféru 
a pomohli vám i s výběrem originálních 
dárků, připravili jsme na neděli 3. pro-
since v RoSe Vánoční trh – bleší a tvoři-
vý. Přes 30 stánků pod jednou střechou.

jaro
Na březen chystáme velký koncert ke 
3. výročí otevření RoSy. Jaký to bude 

koncert se včas dozvíte. Zatím nic kon-
krétního prozrazovat nebudeme, zů-
staneme chvíli tajemní, abychom to 
nezakřikli. Takové výročí se totiž musí 
řádně a důstojně oslavit. A Vy můžete 
být u toho!

Léto
Červen slavíme s dětmi. Nejenže je je-
jich mezinárodní den, ale hlavně s nimi 
vítáme prázdniny! Sportovními a zábav-
nými hrami, divadelní pohádkou a zmrz-
linou. Letní velkou akcí bude již 4. mód-

ní přehlídka seniorů. Nenechte si ji ujít!

Podzim
A na podzim přijďte do Divadelních lázní. 
Tak se jmenuje třídenní festival seni-
orských divadel, který v  Centru Rosa 
pořádáme. V  listopadu 2018 to bude 
2. ročník.

To už sice hodně předbíháme, ale jen 
abyste věděli, že se máte stále na co tě-
šit!A doufáme, že nejen v RoSe!

Do nového roku Vám přejeme hodně 
příjemných zážitků, hezkých okamži-
ků a  hlavně harmonických vztahů! 
a když Vám bude někdy smutno, zkus-
te navštívit centrum RoSa!

KONTAKTY

centrum RoSa
Střelničná 1680/8 
Praha 8 Kobylisy 
www.centrumrosa.cz
info@centrumrosa.cz 
tel: 212 270 612

PEstré cENtrum rOsA
centrum RoSa je společenské, kulturní a vzdělávací centrum. Prioritně funguje jako platforma pro seniory, kterou 
však navštěvují i jejich rodinní příslušníci a široká veřejnost.

/ /  Z A j í m A v é  A k c E

Módní přehlídka seniorů III.

Festival seniorských divadel „Divadelní lázně“



Realizujeme rekonstrukce bytových domů

Fasády Šimek s.r.o. 
Podjavorinské 1603/10
149 00 Praha – Chodov

Tel: +420 730 147 689
E-mail:info@fasadysimek.cz

www.fasadysimek.cz

I n z e r c e



Společnost Ulimex se zabývá výstavbou zdrojů tepla
S trvale rostoucími cenami energií se stále více setkáváme s hledáním způsobů, jak snížit náklady na 
vytápění a výrobu teplé vody. Kromě zateplení budovy a výměny oken je možno minimalizovat náklady 
na vytápění (UT) a přípravu teplé vody (TV) provozováním ekonomičtějšího zdroje tepla. Takovým 
zdrojem tepla může být vlastní plynová kotelna, nebo v případě objektů, které provedly odpovídající 
energeticko-úsporná opatření dále i tepelné čerpadlo.

Kromě nižších nákladů na vytápění a výrobu TV provozem alternativním zdrojem tepla v místě objektu 
lze teplotu topné vody a teplotu vytápění v uživatelských jednotkách nastavit individuálně vždy pro 
konkrétně vytápěný dům, což dále přispívá k celkově nižší spotřebě tepla na vytápění a přípravu teplé 
vody oproti zdroji z CZT.

Stejně tak lze dodávat teplo z objektového zdroje tepla dále do domu v okamžiku Vaší momentální 
potřeby, nikoliv dle rozhodnutí současného dodavatele. Vytápět uživatelské jednotky můžete kdykoli 
budete požadovat, a to i prostřednictvím možnosti dálkového ovládání celé technologie přes PC, tablet, 
či tzv. chytrý telefon.

Váš partner pro úsporu energie

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.

PLYNOVÁ KOTELNA / TEPELNÉ ČERPADLO 

ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA PRO BYTOVÉ DOMY 




