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Úvěry pro SVJ, BD

Doporučujeme:

•  Kde najít energetické úspory 
 v bytovém domě
•  Jak správně používat 
 termostatické hlavice
•  Kompaktní měřiče tepla a legislativa
•  Opravy a restaurování fasád
•  Rozšiřujeme balkony a lodžie
•  Převod úvěru z družstva 
 na společenství

...a navíc

Pro výbor SVJ:
Správa domu – odpovídáme na Vaše dotazy
Varianty řízení společenství vlastníků 
z řad nečlenů SVJ
Poptávkový portál pro SVJ 
– zajistíme dodavatele 
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Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Zpětné klapky 
k vodoměrům
do 30.11.2017

obchod, expedice
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n/Kn.

Praha, Brno, Ostrava, 
Ústí nad Labem, Děčín, Plzeň, 
Hradec Králové, Pardubice, 
Olomouc, České Budějovice…

Pro zpracování nezávazné nabídky nás kontaktujte:

  bezplatná linka 800 778 778         mobil 734 448 899, info@maddeo.cz
Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Vážení čtenáři,

zdravím Vás po  několika náročných týdnech a  pevně věřím, že se 
Vám už daří lépe, a i atmosféra u Vás v domě je mnohem uvolněněj-
ší. Přeji Vám mnoho klidu a pohody jak do sousedského soužití, tak 
i do vedení domu a jeho transparentnosti.
Víme, že je nesnadné ujmout se výkonu funkce člena statutárního 
orgánu pro bytový dům, kde máte hospodařit prakticky s  cizím 
majetkem, rozhodovat a zároveň se prokousávat všemi zákonnými 
ustanoveními, abyste naplnili povinnosti, které zákon ukládá, a ještě 
za to nesli odpovědnost… Neustále se nám množí dotazy na vedení 
domu s tím, že bohužel nikdo z členů jednotlivých SVJ nemá zájem, 
a to ať právě ze strachu, že by dům nezvládli vést, protože o tom mají 
málo informací, nebo z  důvodu velké odpovědnosti, nedostatku 
času apod. Všem důvodům rozumíme a na základě vlastních zkuše-
ností je chápeme. Ale neklesejte na mysli a nebojte se toho. Jsme tu 
pro Vás a bude-li to v našich silách, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy 
týkající se bytového spoluvlastnictví. 
Navíc naštěstí díky advokátní kanceláři, se kterou spolupracujeme, 
Vám můžeme nabídnout službu profesionálního předsedy pro spo-
lečenství vlastníků a bytová družstva, která by mohla i třeba právě 
Vašemu domu pomoci. Funkce předsedy je vykonávána prostřed-
nictvím právníků a specialistů na správu nemovitostí, kteří mohou 
zaujmout funkci profesionálního člena výboru nebo předsedy spole-
čenství, a to včetně převzetí odpovědnosti! Veškeré bližší informace 
o způsobu výkonu funkce, pracovní náplni a doplňkových službách 
si můžete přečíst na našich webových stránkách nebo telefonickou 
či emailovou konzultací.
Navíc máme pro Vás na našem e-shopu v nabídce skvělou novinku, 
kterou je kniha Manuál pro předsedu SVJ. Jedná se o  příručku pro 
statutární orgány bytových domů, vytvořila ji přímo advokátní kan-
celář, která se právu bytových domů věnuje již spousty let a má tak 
bohaté zkušenosti jak z pohledu zastupování SVJ a výborů, tak i jed-
notlivých členů. informace o publikaci, ceny a objednávkový formu-
lář naleznete taktéž na našich webových stránkách, případně nám 
neváhejte do redakce napsat nebo zavolat, a to i v případě, kdyby 
Vás zajímalo cokoliv dalšího.

Mějte se krásně a na podzim zase na viděnou.

Mgr. Barbora Zimová, 
vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz
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Předplatné tištěného Rádce pro SVJ – redakce doporučuje

Redakční články emailem

Služby Rádce ve spolupráci s odbornými partnery

www.RadceProSVJ.cz             redakce@radceprosvj.cz             601 222 819

Praktického rádce pro SVJ s jistotou získáte 3x ročně do vaší poštovní schránky. Když volbu 
předplatného nezvolíte, může se stát, že Vám Rádce nebude doručen. Náš náklad na počet 
výtisků je totiž omezen, a protože chceme, aby Rádce dorazil do více než 65 000 SVJ po celé 
ČR, každé vydání střídáme doručovací adresy, aby se dostal téměř do každého výboru SVJ. 
Předplatným zároveň pomáháte i naší redakci v přípravě článků a prostoru pro Vás, pro čte-
náře. Pokud se rozhodnete pro volbu předplatného, je to pro náš závazek Vám i nadále posky-
tovat potřebné informace a děkujeme Vám za to.

Ani tištěný Praktický rádce pro SVJ není nafukovací, a protože Vás nechceme připravit o užitečné informace, tak Vám 1x až 2x měsíčně emailem 
zašleme články na email, které se do vydání nevešly nebo jsou aktuální v mezi období vydání. K tomu navíc budete mít vždy aktuální vydání 
Praktického rádce pro SVJ v elektronické podobě.

všechny služby a více o nich zjistíte v rubrice SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz nebo volejte 601 222 819, redakce@radceprosvj.cz

 Roční předplatné       699 Kč
 Předplatné na 2 roky   1 249 Kč
 Předplatné na 3 roky   1 799 Kč

Objednání, prosím, proveďte v rubrice PŘEDPLATNÉ
na www.radceprosvj.cz nebo na 601 222 819

 Články emailem 1x - 2 x měsíčně
 Elektronická verze “Rádce” na email

Registraci k odběru, prosím, proveďte na úvodní straně webu 
www.radceprosvj.cz

Pokud byste od nás rádi dostávali další články nebo důležité informace 

redakce, a chtěli byste s námi aktivně komunikovat, zaregistrujte si 

u nás Vaši emailovou adresu.

Stanovy a domovní řád
Ještě nemáte stanovy hotové? Nevadí! Pomužeme Vám s vypraco-
váním stanov, případně i s domovním řádem.
e-mail: info@stanovy-svj.cz, www.stanovy-svj.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy
Stále pro Vás máme slevu 2000 Kč na průkaz PENB.
Podívejte se, zda I Váš dům musí mít průkaz PENB
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Pojištění odpovědnosti výboru SVJ
Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů
odpovědnosti vůbec. Pomůžeme Vám to vyřešit.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Změna dodavatele plynu a elektřiny
Máte plynovou kotelnu? Ušetřete až 30% za plyn!
Na dodávce elektřiny až 25%. Služba pro SVJ, byty a domy.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Studie úspor pro výstavbu kotelny
Pro záměr odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny s plyno-
vými kotli, tepelnými čerpadly a solárním ohřevem TV.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Poptávej – chystáte nějakou akci?
Pomůžeme Vám sehnat osvědčené dodavatele a  získat kvalitní 
službu a výhodnou nabídku.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz
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Na základě množících se dotazů a požadavků 
nabízíme služby profesionálního předsedy 
pro společenství vlastníků a bytová družstva. 
Funkce předsedy je vykonávána prostřed-
nictvím právníků a  specialistů na  správu 
nemovitostí. Zajistíme spolehlivé řešení prá-
vě pro Vás. Nabízíme profesionálního člena 
výboru nebo předsedu společenství. Jedná 
se o  výkon funkce statutárního orgánu SVJ 
(dle nového Občanského zákoníku, zákona 
č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

CO OD NÁŠ MŮŽETE OČEKÁVAT?
• odpovídáme za  vedení účetnictví, sesta-

vení účetní závěrky včetně plnění daňo-
vých povinností společenství, pokud již 
SVJ účetního má, spolupracujeme s  ním 
ve všech výše uvedených bodech

• odpovídáme za vedení písemností (vedení 
evidence členství), zápisů ze shromáždění, 
usnesení a případnou skartaci písemností

• jednáme ve  věcech správy domu, které 
nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění 
SVJ

• činíme opatření k  zajištění úhrady dluhů 
vlastníků

• vedeme evidenci vlastníků jednotek a  pl-
níme povinnosti ve vztahu ke společenství 
vlastníků jednotek

• zajišťujeme včasné plnění závazků spole-
čenství vzniklé ze smluv a  jiných závazků 
a  povinností vůči třetím osobám, včas 
uplatňujeme pohledávky společenství

• svoláváme shromáždění vlastníků, připra-
vujeme podklady pro shromáždění, zajiš-
ťujeme pozvánky a  prezenci, řídíme a  or-

ganizujeme jednání shromáždění vlastníků 
jednotek, zajišťujeme zápis z jednání

• samostatně uzavíráme smlouvy dle fi nanč-
ního limitu určeného shromážděním

• zajišťujeme plnění usnesení shromáždění 
vlastníků a  odpovídáme mu za  svou čin-
nost

• vyřizujeme žádosti, doporučení, připomín-
ky a stížnosti obdržené od členů společen-
ství

• poskytujeme průběžné informace členům 
společenství o své činnosti, důležitém dění 
ve společenství, o věcných a fi nančních vý-
sledcích správy společných částí domu

• zajišťujeme zpracování a schválení věcné-
ho a fi nančního plánu oprav a investic

• komunikujeme s  účetními a  navrhujeme 
výši záloh na  úhrady za  jednotlivé služ-
by a  způsob rozúčtování úhrad za  služby 
na jednotlivé vlastníky

• konáme pravidelné porady se správcem ob-
jektu včetně pravidelné kontroly objektu

• vymáháme plnění povinností stanovených 
členům společenství

• dohlížíme na výkon činnosti správce, pro-
vádíme jeho kontrolu

Víme, že jsou pořád SVJ, která GDPR 
nestihla, proto nabízíme kompletní 
právní balíček pro vyřešení GDPR, 
tedy datový audit, při kterém zjistí-
me, zda SVJ:
- správně nakládá s  osobními údaji 

na základě zákona či souhlasu
- nezpracováváte nad rámec zákona 

informace zbytečné pro Vaše SVJ
- evidujete osobní údaje v  souladu 

s GDPR

- děláte chyby, za které by Vám hrozila 
pokuta

- všechny takto zpracovávané údaje 
jsou zpracovávány řádně a v soula-
du s právními předpisy

Dále Vám v rámci našeho 
datového auditu:
- projdeme veškeré smlouvy s  do-

davateli služeb (např. smlouvy se 
správcem, zpracovatelské smlouvy, 

které má SVJ doposud uzavřeny 
s  poskytovateli informačních sys-
témů či jiných IT služeb, v  rámci 
kterých jsou zpracovávány osobní 
údaje vlastníků; kontrola zejména 
způsobu zpracování, přístupu jed-
notlivých osob do systému, zabez-
pečení a další)

-  zkontrolujeme rozsah, účel a dobu 
zpracování osobních údajů a  také 
to, na jakých systémech jsou údaje 

uchovávány (cloud, webové strán-
ky SVJ atd.)

-  zkontrolujeme obsah smlouvy, a to 
zejména co do podmínek přístupu 
jednotlivých třetích osob k  osob-
ním údajům vedeným v systémech

- upravíme smlouvy, které odporují 
nařízení tak, aby SVJ nehrozil žádný 
postih

- provedeme kontrolu poskytnutých 
souhlasů se zpracováním

Profesionální předseda pro Vaše SVJ

Nestihli jste GDPR? Pomůžeme Vám s tím

NAD RÁMEC TĚCHTO SLUŽEB ZAJISTÍME NAVÍC DALŠÍ SLUŽBY, 
jejich seznam naleznete na www.RadceproSVJ.cz  v záložce PŘEDSEDA SVJ

Přizpůsobíme se potřebám Vašeho SVJ ve vztahu k naší odměně. Cena za výkon externího předsedy SVJ je fakturována 
společenství vlastníků, tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Budeme rádi, 

když nás kontaktujete pro více informací a pro případnou nabídku.
PŘIPRAVÍME VÁM NABÍDKU

Pro více informací nás kontaktujte na redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová.
Více naleznete na webové stránce www.RadceproSVJ.cz  v záložce PŘEDSEDA SVJ

Další služby zahrnuté v naší službě GDPR naleznete na www.RadceproSVJ.cz v záložce GDPR
PŘIPRAVÍME VÁM NABÍDKU

Pro více informací nás kontaktujte na redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová.
Více naleznete na webové stránce www.RadceproSVJ.cz  v záložce GDPR
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Jak je možné, 
že hodnota 
naměřená patním 
vodoměrem 
není správná?
Musíme mít na pa-
měti: Vodoměr 
je měřidlo, a  aby 
plnilo svoji funkci 
měřidla, musí nejlépe 
měřit vše, co proteče, 
a  proto je důležitá přes-
nost. A když už vodoměr měří 
přesně, tak musí měřit v  po-
žadované toleranci dle vyhlášky. 
U vodoměru na studenou vodu v to-
leranci ± 5 % (mezi průtokem Q1 a Q2) 
a ± 2 % (mezi průtoky Q2, Q3 až Q4). Vodo-
měr by neměl přeměřovat třeba o 20 %.

Hlavním důvodem je kvalita vody
V  bytových domech se nejvíce používají 
jako patní měřidla vícevtokové vodoměry. 
Výhodou těchto vodoměrů je, že mají v ide-
álních podmínkách vysokou přesnost měře-
ní. Na provozní podmínky těchto vodoměrů 
má vliv právě kvalita vody, konkrétně me-
chanické nečistoty ve  vodě a  vodní kámen. 
A to i přes skutečnost, že vodárna má ve své 
distribuční soustavě fi ltry hrubých nečistot. 
V  konstrukci těchto vodoměrů je totiž tzv. 
rozváděcí kolo – komora, která je vložena 
do  celoobvodového sítka. V  této komoře je 
umístěno lopatkové kolo – turbínka. Funkce 

rozváděcího kola spočívá v  rozdělení prou-
du vody do  několika menších proudů, kte-
ré vtékají přes rozváděcí kolo na  turbínku, 
rovnoměrně rozložených po  celém obvodu, 
skrz otvory (kanálky, trysky) v komoře. V pří-
padě ucpání jedné nebo více trysek v  ko-
moře proudí průtok vody další průchodnou 
tryskou. Výsledkem je, že se lopatkové kolo 
točí rychleji, a přitom odběr vody uživateli je 
stejný jako v případě plně průchodných try-
sek. A další procenta za vodu ve prospěch vo-
dárenské společnosti jsou na světě, přesněji 
na Vaší faktuře.

Jak postupovat 
v případě 
nesouhlasu 
s náměrem 
vodárenského 
vodoměru?
Není nic prokazatelněj-
šího, než přezkoušet 
a  otestovat vodoměr 
v  podmínkách, ve  kte-
rých skutečně pracuje, 
tedy u  Vás v  domě. Pře-

zkoušení vodárenského vodo-
měru se provede inspektorem ČMI 

(Český metrologický institut) za  přítom-
nosti pracovníka dodavatele vody kvůli proka-
zatelnosti výsledku zkoušky. Při tomto způsobu 
přezkoušení nedojde k  manipulaci s  vodáren-
ským vodoměrem, a tak ve vodoměru zůstane 
vše (nečistoty, nánosy, …) co by mohlo ovlivnit 
nebo ovlivňuje jeho přesnost měření. Výstupem 
zkoušky je protokol o přezkoušení měřidla, který 
má stejnou hodnotu jako když necháte vodo-
měr přezkoušet dodavatelem vody. Účelem kon-
trolního vodoměru je bez prodlení informovat 
odběratele vody o tom, že vodárenský vodoměr 
začal měřit špatně, a  tím ušetřit mnoho peněz 
za zbytečně vysoké faktury za odběr vody. Kon-
trolní ultrazvukový vodoměr má životnost 16 let 
(baterie) a lze říct, že jde o velmi výhodnou a čas-
to rychle návratnou investici. Při instalaci kontrol-
ního vodoměru doporučujeme provést i montáž 
fi ltru jemných částic, který zabraňuje vniknutí 
nečistot (písek, rez, kovové špony…) do objektu.

DOPORUČENÍ PRO SVJ 
Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc!
Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodo-
měru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, 
který se přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme, kde vzniká chyba – jestli v součtu bytových 
vodoměrů nebo právě na patním měřidle. Vodárenský vodoměr instalovaný na vstupu do by-
tového domu je fakturační (stanovené) měřidlo, na které se vztahuje platnost ověření 6 let 
dle Zákona o metrologii. Tento vodoměr v průběhu 6 let Vám měří protékající studenou vodu 
a dle odebraného množství Vám dodavatel vody fakturuje. Jako SVJ za tuto fakturu platíte. 
Jak víte, že to nemá být méně? Třeba o 20 %, 30 %? Bohužel i to, je realita!

Pro zpracování nezávazné nabídky nás kontaktujte:

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, 773 669 073, info@maddeo.cz, www.neovlivnitelnyvodomer.cz, maddeo.cz
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Obecně lze říci, že jsou 3 možnosti, 
jak snížit náklady na vytápění:

1. Odpojení od  centrálního zdroje vytá-
pění a výstavba vlastního zdroje tepla 
a ohřevu teplé vody

2. Regulace otopné soustavy (hydraulic-
ké vyvážení)

3. Čistění topného systému (správné 
a bezpečné chemické čištění)

Pokud je bytový dům připojený na centrální 
zdroj vytápění, je důležité zjistit, jakou cenu 
za GJ platíte (lze dohledat z ročního vyúčto-
vání nebo jednoduchým dotazem na  doda-
vatele). Běžně platí, že pokud je jednotková 
cena vyšší než 500,- Kč/GJ, má smysl uvažovat 
o změně vytápění s pravidlem, že čím je dům 
větší, tím rychlejší je návratnost celkové in-
vestice do nového zdroje – ať už je to plynová 
kotelna, tepelné čerpadlo, elektrokotel nebo 
případná kombinace se solárním systémem 
pro ohřev teplé vody. Studie úspor a návrat-
nosti investice pro záměr odpojení bytového 
domu od CZT je dnes běžnou záležitostí.

Pokud odpojení od  stávajícího zdroje tep-
la není ekonomicky přijatelné nebo nemá 
v  dané situaci pro objekt smysl (například 
není přípojka plynu v  dosažitelné vzdále-
nosti), je vhodné zaměřit se na  funkčnost 
stávající otopné soustavy.

Problémy s otopnou 
soustavou ...
Dnes už víme, že ve většině bytových domů 
je otopná soustava nevhodně seřízená, což 
má za  efekt přetápění objektu (dodavatel 
posílá „zbytečně moc tepla“ do domu), a tím 
pádem platíte teplárně za teplo, které nepo-
třebujete. Dalším znakem nevhodně seříze-
né otopné soustavy je její zvýšená hlučnost.
Zároveň každý zásah do  otopné sousta-
vy (výměna otopných těles za  modernější 
deskové, vlastník si samovolně zdemontuje 
radiátor, apod.) může mít za  následek výše 
vypsané potíže, protože se změní parametry 
původně navržené a spočítané otopné sou-
stavy.
Pro výbor SVJ je proto důležité znát aktuální 
stav otopné soustavy a pokud nebyla za po-
sledních 10 let žádná regulace prováděna, 
lze s téměř s jistotou říct, že se ve správném 
zaregulování skrývá 7-25% úspor oproti 
současnému stavu.

Samotná regulace otopné 
soustavy má 3. části:

1. Zmapování stavu otopné soustavy 
a  vypracování projektové dokumen-
tace

2.  Regulace v  bytech – funkční a  správ-
ně nastavené termostatické hlavice 
na jednotlivých radiátorech

3.  Regulace na topných větvích systému 
– regulátory na  patách jednotlivých 
stoupaček a  případná ekvitermní re-
gulace, která dle venkovní teploty řídí 
teplotu topné vody a brání tak zbyteč-
nému přetápění objektu

Pokud jeden z  výše uvedených bodů není 
vhodně vyřešen, utíkají vám naprosto zby-
tečně peníze z peněženek.

Stav a údržba otopné soustavy
Posledním bodem je samotný stav otopné 
soustavy. Během běžného provozu se v  celé 
soustavě průběžně usazují nánosy vodního 
kamene, korozních částic a  dalších nečistot, 
které brání ideálnímu přestupu tepla do míst-
ností a nedochází k dostatečnému prohřívání 
radiátorů. Postupem času se tyto částice uvol-
ňují a mají destruktivní vliv na prvky připojené 
do topného systému – ať už to jsou oběhová 
čerpadla nebo výše zmíněné regulační prvky.
Při chemickém čištění je však nutné vědět 
zásadní informaci, a to jaký chemický roztok 
je používán. Stále je totiž běžnou praxí apli-
kace agresivních sloučenin, které ničí termo-
regulační ventily nebo dokonce způsobují 
prosakování vody. Čištění otopné soustavy 
doporučujeme provádět hlavně v objektech, 
které mají vlastní zdroj vytápění a samostat-
ný okruh pro rozvádění topné vody. Prodlou-
ží se tak životnost všech zařízení, která mají 
jakékoliv propojení s topnou soustavou.
Nejdůležitější je ale uvědomit si základní věc. 
Každý dům má vlastní specifi ka (a problémy) 
a není dogma, že to, co mají v sousedním SVJ 
bude nejlepším řešením i pro váš bytový dům.

Chcete zvolit ideální řešení a poradit jak 
nejlépe postupovat? Můžete se na  mě 
obrátit na  kontaktech níže a  společně 
najdeme to nejlepší řešení i pro váš dům.

Lukáš Kloz
Maddeo CZ s.r.o.

773 669 073, obchod@maddeo.cz

Kde najít „neviditelné“ ale „znatelné“ 
energetické úspory v bytové domě?
Vlnu zateplování, výměny oken nebo zaizolování střechy má již většina domů úspěšně za se-
bou, ale to neznamená, že není prostor pro další snížení nákladů.  Vytápění a ohřev teplé vody 
jsou každoročně jedny z nejvyšších položek v rozpočtu bytového domu a téměř každý výbor 
SVJ řeší, jak tyto náklady průběžně snižovat.

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.neovlivnitelnyvodomer.cz, maddeo.cz
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V této oblasti byl za posledních 30 let dosa-
žen velký posun, od  tlouštěk izolantů 5 cm 
po  dnešní zcela běžných 15 až 20 cm, exis-
tují nové systémy kotvení i variabilní skladby 
povrchových úprav. Pro investora je důležitá 
především životnost a spolehlivost technické-
ho řešení, spojená s ekonomickým přínosem. 
Úspora energií na  vytápění je jednoznačná. 
Aby byla dlouhodobá, je nutné klást důraz 
na všechny kroky, vedoucí ke správně prove-
denému zateplení.  Ty začínají již v projekční 
fázi, v kvalitě navržených detailů a ve výběru 
materiálů. Je nezbytné přesně specifi kovat 
požadavky a  parametry, které investor oče-
kává. Pokud tyto parametry dodavatel splní, 
dodrží kvalitu díla a  technologické postupy, 
je to zásadní krok ke kvalitě stavby. Co tedy 
požadovat od zateplovacího systému? 
V  oblasti izolantů dodržení požadavků da-
ných tepelně technickým výpočtem, dodr-
žení požárních norem, a  dále také pokynů 
plynoucích z  technologického předpisu vý-
robce kontaktního zateplení. Pro kotvení sys-
tému pak dodržet projekční řešení, navržené 
statikem. Odpovídající stěrkové a  konečné 
povrchové úpravy jsou podstatné pro život-
nost a vzhled celého systému. Pro jednodušší 
volbu správného typu zateplení s  důrazem 
na  jeho užitné vlastnosti přináší naše spo-
lečnost nové skladby systémů zateplení pod 
značkou PCI MultiTherm®. Základní myšlen-
kou nového systému je přesná identifi kace 
skladby s  jasně defi novanou oblastí použití, 
popisem základních vlastností a  předností 
celého systému. Do  zateplovacích systémů 
byly integrovány nové produkty, především 
disperzní stěrka PCI Multicret® Superfl ex 
a  nová generace pastovitých omítek PCI 
Multiputz®.Na recepturách nových bází pas-
tovitých omítek jsme pracovali přes dva roky, 
navázali na předešlé zkušenosti i požadavky 
zákazníků. Výsledné báze respektují nejmo-
dernější trendy v  povrchových úpravách. 
Omítky mají výbornou paropropustnost, 
snížili jsme jejich nasákavost při zachování 
nejnižší spotřeby na  trhu. Speciálními aditi-
vy s nízkou fi lmotvornou teplotou je výrazně 
zlepšeno vyzrávání povrchu omítky při zvýše-
né vlhkosti na jaře a na podzim. Tato vlastnost 
umožňuje bezpečné dokončování staveb 

i  za  okrajových technologických podmínek. 
Pro profesionální použití jsou určeny přede-
vším dvě prémiové omítky. Omítka PCI Mul-
tiputz® NoBio Z  je zatřená silikonová omítka 
s  vysokou ochranou proti růstu plísní a  řas. 
Základem ochrany povrchu fasády je nízká 

nasákavost omítky (kategorie W3) a  vysoká 
paropropustnost (kategorie V1), které zabez-
pečují rychlý odvod vody z povrchu. Biotická 
ochrana je zajištěna obsahem širokospektrál-
ního postupně uvolňovaného biocidu Mul-
tibiotik. Odolnost vůči mikrotrhlinám a  me-
chanickému poškození je zvýšena obsahem 
3 druhů vláken. Souhrn uvedených vlastností 
vytváří omítku s  nejkvalitnější povrchovou 

úpravou pro systémy PCI Multitherm®. Pro zá-
kazníky, kteří volí důraz na ekologii a přírod-
ní vlastnosti je určena minerálně polymerní 
omítka PCI Multiputz® ZM. Jedná se o omítku 
s plynulou regulací vlhkosti na povrchu, bez 
obsahu aktivních biocidních látek. Ochrana 
proti růstu řas a plísní je založena na rychlém 
odvodu vody z povrchu omítky a vyšším pH 
omítky díky silikátové složce. I  tato omítka 
obsahuje 3 druhy vláken.
Do  celkového konceptu moderních omítek 
patří jejich barevná stálost a odolnost vůči UV 
záření. Atraktivní vzhled objektu a  stabilita 
odstínů jsou hlavní důvody, které znamenaly 
zavedení nového systému kolorování povr-
chových úprav pro systémy PCI Multitherm®. 
Nová sada kolorantů s  vyšší UV stabilitou je 
založena na  kombinaci anorganických pig-
mentů, vyráběných z  přírodních materiálů, 
a nových bází omítek. Výsledkem jsou odstí-
ny, které odpovídají designovým požadav-
kům na  moderní vzhled fasád i  technickým 
nárokům zhotovitelů. Abyste si dovedli lépe 
představit, jak bude vypadat Vaše nová fasá-
da s  omítkami a  barvami PCI, na  webových 
stránkách pci.cs3.cz je připraven nový soft-
ware pro vizualizace fasád. Jedná se o on-line 
řešení, ve  kterém můžete využít tři varianty. 
Ukázkové domy mají defi nované oblasti, 
které lze libovolně vybarvit. Nebo si můžete 
nahrát fotografi i objektu a připravit si vlastní 
projekt.  Pokud nám pošlete fotografi i domu 
a  máte představu o  barevném členění fasá-
dy, zajistíme profesionální zpracování našimi 
designéry. Velkou výhodou těchto řešení je 
on-line uložení vašeho projektu, ve kterém si 
můžete dále vytvořit libovolné množství ba-
revných variant. 
Tento text nevystihuje celou škálu řešení 
PCI pro váš dům. Další informace najdete 
na  našich webových stránkách www.pci-cz.
cz nebo kontaktujte nejbližšího odborného 
poradce PCI ve vašem okolí.

Michal Macura

Produktový manager PCI
michal.macura@PCI-group.eu  

Další krok ke kvalitě fasád s PCI
Na moderní fasádu je kladena celá řada požadavků. Jde o její trvanlivost, odolnost, atraktivní 
vzhled, praktickou údržbu a v neposlední řadě energetické úspory. Proto se při řešení fasád 
velmi často setkáváme s kontaktními zateplovacími systémy, které jsou nejčastěji používa-
ným typem zateplení při modernizaci bytových i rodinných domů. 
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Nová sezóna

s novou kvalitou od PCI

 Nová generace pastovitých omítek
 Nový koncept kolorování na anorganické bázi
 Vizualizace fasád na přání zákazníka    

www.pci-cz.cz
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Tato situace byla pro další efektivní fungo-
vání správy domu velice nekomfortní. V řadě 
domů totiž došlo k  převodu všech bytů 
do  vlastnictví členů, k  založení SVJ a  převo-
du všech smluvních vztahů (kromě vztahu 
úvěrového) z BD na SVJ. Vznikla tak velice ne-
příjemná situaci, kdy všechny smlouvy, spo-
jené se správou, provozem a údržbou domu, 
byly uzavřeny na SVJ, ale BD muselo v témže 
domě existovat i nadále – a to z jednoho je-
diného důvodu: aby dál splácelo poskytnutý 
úvěr. Takový stav je nejen nekomfortní, ale 
i  zbytečně nákladný. Pokud v  domě součas-
ně existuje BD i SVJ, pak je nutné vést dvojí 
účetnictví či mít zvolené dvoje orgány. Pokud 
by bylo možné „přehodit“ splácení úvěru z BD 
na SVJ, pak BD by mohlo vstoupit do likvida-
ce a celá situace by se v daném domě rázem 
výrazně zjednodušila.
Možnost převést úvěr, původně poskytnutý 
BD na  opravu, modernizaci či rekonstrukci 
společných částí domu, na  nově vzniklé SVJ 
v témže domě, přinesla až dlouho očekávaná 
novela Občanského zákoníku, která vstoupila 
v platnost k 1. 7. 2020. „Důležité je, že převést 
na  SVJ je možné pouze úvěr, který se týká 
společných částí domu, neboť SVJ je založeno 
výhradně za účelem správy právě společných 
částí domu a pozemku“ upozorňuje Ladislav 
Koucký, manažer pro BD a SVJ z ČSOB a do-
dává: „To je důvodem, proč na SVJ nelze pře-
vést úvěr poskytnutý BD na odkup bytového 
domu v rámci privatizace komunálního byto-
vého fondu, do družstevního vlastnictví“!
V následujícím období je tedy možné očeká-
vat zvýšený zájem SVJ o převod úvěrů, které 
v  současné době splácí BD. Co tedy takové 
SVJ musí splnit, aby bylo možné úvěr z  BD 
na SVJ převést? „Všem SVJ primárně doporu-
čuji si přečíst přesné znění paragrafu 1195, 

odst. 4 Občanského zákoníku“, radí L. Kouc-
ký a  pokračuje „Zde je uvedeno – cituji: SVJ 
může dluh z  úvěru, poskytnutého  právnic-
ké osobě na  opravu, údržbu nebo  stavební 
úpravu domu, převzít, přistoupit k  němu 
nebo  jej zajistit, pokud s  tím souhlasí všich-
ni jeho členové; souhlas musí mít písemnou 

formu s úředně ověřeným podpisem“. Zejmé-
na u SVJ, která jsou tvořena velkým počtem 
vlastníků, může být získání stoprocentního 
souhlasu všech poměrně problematické. Po-
kud však k jednotné dohodě všech vlastníků 
nakonec dojde, pak je vhodné dopředu zkon-
zultovat se svou bankou konkrétní postup, 
který při převodu úvěru z  BD na  SVJ daná 
banka preferuje.
„V ČSOB jsme v tomto případě trochu ve vý-
hodě, neboť převody úvěrů z BD na SVJ jsme 
již v minulosti (do konce r. 2013 než to nový 
Občanský zákoník zakázal) standardně reali-
zovali, takže nám stačilo trochu oprášit a zak-
tualizovat tehdy používaný pracovní postup“ 
uvádí L. Koucký. Na radu právníků ČSOB zvoli-

la takový postup, při kterém je SVJ poskytnut 
nový úvěr, který je účelově určen na  úplné 
splacení úvěru, poskytnutého BD. Pokud je 
BD klientem ČSOB, pak banka garantuje, že 
SVJ nově poskytnutý úvěr, bude mít naprosto 
stejné parametry, jako má stávající úvěr pro 
BD. Úvěr pro SVJ tak bude mít nejen úplně 
stejnou úrokovou sazbu, ale i  konečný ter-
mín splatnosti a  tím pádem i  totožnou výši 
měsíční splátky! Navíc v takovém případě ani 
při fi xní sazbě nehrozí, že by banka požado-
vala za předčasné splacení úvěru BD nějakou 
sankci či pokutu. Pro vlastníky v domě se tak 
de facto vůbec nic nezmění – dále budou 
na  splácení úvěru přispívat stejně vysokou 
částku jako dosud. Jedinou změnou tedy 
bude, že úvěr již nebude splácet BD, ale SVJ 
a současně, že úvěr pro SVJ bude poskytnut 
bez zajištění, zatímco úvěr pro BD byl zajištěn 
buď zástavou nemovitosti, biankosměnkou 
nebo ručitelskými prohlášeními členů BD. 
Splacením úvěru BD zanikne pohledávka 
banky za BD a současně tedy zaniká i zajištění 
takto splaceného úvěru. Pokud u ČSOB zažá-
dá SVJ o poskytnutí úvěru, určeného na spla-
cení úvěru BD, který byl ale poskytnut jiným 
peněžním ústavem, pak ČSOB nabídne SVJ 
úvěr dle aktuálních cenových a  úrokových 
podmínek na  trhu. V  obou případech navíc 
může SVJ využít i  některý z  benefi tů, které 
banka v  současné době pro podobné úvěry 
klientům z řad BD a SVJ nabízí.  
„Považuji za  nutné v  této souvislosti ještě 
upozornit na  skutečnost, že pokud úvěr pro 
BD byl dotačně podpořen z bývalého Progra-
mu Panel, pak je možné tuto dotaci rovněž 
převést ze stávajícího úvěru pro BD na nový 
úvěr pro SVJ. Převodem úvěru na  SVJ tedy 
nárok na další výplaty této dotace nezaniká“, 
dodává závěrem L. Koucký.

Převod úvěru z družstva na společenství
V nedávné minulosti řada bytových družstev (BD) realizovala opravu či rekonstrukci svého by-
tového domu, přičemž na fi nancování takové investice použila bankovní úvěr.  V průběhu splá-
cení úvěru se však některá BD rozhodla umožnit převod bytových jednotek do vlastnictví svých 
členů. Zatímco členové „velkých“ SBD, založených před rokem 1990, měli zákonnou povinnost, 
před realizací převodu bytu do vlastnictví, uhradit svůj podíl na nesplaceném úvěru, pak členo-
vé tzv. „malých“ (většinou jednodomových) BD se mohli, i po převodu svého bytu do vlastnictví, 
dále podílet na splácení úvěru BD. V rámci pokračujícího procesu převodu bytů do vlastnictví 
pak v takových domech vznikala postupně společenství vlastníků (SVJ), která měla zájem pře-
vzít splácení úvěru, původně poskytnutého BD, na sebe. Toto však dosud nebylo právně reali-
zovatelné, neboť takový přechod dluhu zakazovaly příslušné paragrafy Občanského zákoníku 
a proto ani banky nemohly převod úvěru z BD na SVJ nabízet.
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Úvěrování bytových družstev a SVJ podporujeme 
atraktivními benefity
K úvěru od banky nyní můžete navíc získat řadu velmi zajímavých výhod jako například 
možnost mimořádné splátky z dotace, neúčelové čerpání posledních 20 % úvěru nebo  
vedení úvěrového i běžného účtu s nulovým poplatkem, a to po celou dobu splácení  
úvěru. Podrobnosti naleznete na www.csob.cz nebo v našich pobočkách.

Člen skupiny KBC 800 150 150 | www.csob.cz Firemní bankovnictví

Výhodné úvěry pro bytová družstva a SVJ  

vyhlížet s úsměvem 
I rekonstrukci můžete 
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Moderní výtah v prostoru schodiště

Výtah za 50% ceny? 
Nemáte stále výtah ve svém domě? 

Využijte s námi dotace, na které máte nárok!
Revitalizujete? Zvyšte hodnotu své nemovitosti 

a životní úroveň ve Vašem domě!
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Prvním impulzem pro výměnu oken bývají re-
álné problémy, které se projeví například nad-
měrným rosením skla, netěsností, špatným do-
víráním apod. Ačkoliv ve většině případů za to 
může kdysi neodborně provedená montáž, ji-
nak než výměnou okna se podobných nešvarů 
nezbavíme. U některých oken se mohou obje-
vit dokonce různé deformace. To už je ale velký 
průšvih, jehož radikální řešení nesnese odklad.  
V době, kdy roste celospolečenský tlak na stále 
nižší energetickou náročnost obálky objektů, 
ve  které hrají velkou roli právě okna, jsou te-
pelněizolační parametry oken ještě důležitější, 
než kdysi. Snadno porovnatelným měřítkem je 
v  tomto ohledu součinitel prostupu tepla Uw, 
který vypovídá o  kvalitě okna jako celku. Pro 
názornost, v roce 1994 byla hodnota Uw přibliž-
ně 2,9 zatímco současná norma doporučuje                                                                                           
Uw = 1,2 W/m²K. Přední výrobci okenních profi -
lů, jako je například společnost REHAU, však ne-
berou současnou normu za svůj vzor, ale svými 
parametry ji výrazně překonávají. Okenní systé-
my SYNEGO nebo GENEO vykazují Uw dokonce 
0,8 až 0,6 W/m²K, což odpovídá snížení energe-
tické náročnosti až o 76 %. To v kombinaci s izo-
lačními trojskly a stavební hloubkou 80–86 mm. 
Uživatel, který není zrovna puntičkář v propo-
čítávání nákladů, ocení lepší tepelněizolační 
vlastnosti takového okna tím, že si vychutná 
příjemnou tepelnou pohodu zejména v  zim-
ních měsících – protože nebude mít u okna po-
cit chladu jako dřív. A i to má svůj smysl.  
Nejprodávanějšími produkty na  trhu jsou 
stále okna plastová, což je podloženo mnoha 
argumenty (funkčnost, poměr ceny a výkonu, 

design atd.). Nicméně každý plast stárne a tak 
se počítá, že 30 let je optimální doba na jejich 
výměnu. To však platí pouze u skutečně reno-
movaných producentů, protože méně kvalitní 
okenní profi ly vykazují stopy stárnutí mno-
hem dříve. Moderní okna přinesou uživateli 
lepší užitkové vlastnosti, ale také současný de-
sign, a v neposlední řadě i jednoznačné zhod-
nocení nemovitosti. I  nové způsoby otvírání 
a větší rozměry okenních systémů jsou přida-
nou hodnotou. Ušetří třeba vnitřní prostor (na-
příklad HS portály) a přinesou do interiéru více 
světla, což zas příznivě ovlivní domácí pohodu 
a  přispěje ke  zdravějšímu bydlení. Pádným 
argumentem je rovněž eliminace venkovní-
ho hluku, zejména v městském prostředí, kde 
jsou jeho hodnoty velmi vysoké. Pro ilustraci 
okenní systémy REHAU snižují hlukové zatíže-
ní minimálně o polovinu, než tomu bylo dříve 
(pohltí až 47 dB). Samozřejmě záleží v  tomto 
ohledu do značné míry i na způsobu zasklení. 
Pokud by vám snad ani tyto argumenty nesta-
čily, pak zmíníme také vyšší bezpečnost vůči 
zlodějům, která je ocenitelná zejména u  ro-
dinných domů. A v neposlední řadě je možné 
okna doplnit nadstandardními technologie-
mi, které patří již do  kategorie „smart home“. 
Jsou to například systémy řízeného větrání, 
zabudovaný alarm apod. Jedna rada na závěr. 
Jestliže se rozhodnete k  výměně oken, dejte 
na kvalitní reference a doporučení od tuzem-
ských výrobců, věřte, že zejména v tomto ohle-
du se nevyplácí šetřit za každou cenu. 

www.rehau.cz

KTERÁ OKNA SI ZASLOUŽÍ VYMĚNIT?
Proč měnit okna, která fungují? Pokud jdou bez problému otvírat a zavírat, pak si pravděpodob-
ně hodně lidí řekne, že je to zbytečné. Na druhou stranu investujeme do moderních techno-
logií, větších televizí, nových mobilů, lepších aut a tak toužíme i doma po komfortu, o kterém 
se nám před dvaceti ani nezdálo. A okna jsou nezbytnou součástí našeho příjemného bydlení. 
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Dvě varianty řízení společenství 
vlastníků z řad nečlenů SVJ

 správy nemovitosti pro SVJ  správa nájemních bytů  bytové rekonstrukce  homestaging

Již delší dobu se setkávám s nezájmem vlast-
níků vstoupit do  výborů SVJ. Využití služeb 
profesionálního člena voleného orgánu spo-
lečenství vlastníků může představovat velmi 
zajímavou možnost pro velké množství spo-
lečenství, především tam, kde mají dlouho-
dobé problémy s volbou členů orgánů ať už 
z důvodu vytíženosti vlastníků nebo kompli-
kovaných vztahů v domě. 
Nyní vám představíme, jak podobnou situaci 
řešit. 
Jednou z  možností při nezájmu vlastníků 
o  výkon funkce ve  výboru SVJ je využít slu-
žeb placených funkcionářů z řad nečlenů SVJ. 
A nad touto možností bych se ráda zamyslela. 
První varianta, která většinou napadne SVJ, 
je využít služeb své správcovské fi rmy. Té 
důvěřují a  věří, že je to správné rozhodnutí. 
V  těchto případech často rozhoduje i  cena, 
která je nižší, a hlavně vztahy mezi SVJ a sprá-
vou i úroveň poskytovaných služeb.  Pokud se 
ale nad touto variantou zamyslíme zjistíme, 

že ve  spoustě případů to není úplně dobré 
řešení. Správcovská fi rma dostává do  rukou 
nástroj, díky kterému může defacto bez ome-
zení rozhodovat. Představa, že správce dejme 
tomu navrhne opravu nebo novou smlouvu 
s dodavatelem a sám si ji i schválí, může pro 
někoho být nepřijatelná. Případné násled-
ky se záhy špatně napravují. Doporučovala 
bych tedy tuto variantu pouze v  případech, 
nastaví-li si SVJ vůči správci jasné mantinely 
a podmínky. Poté SVJ nejen ušetří, ale má ve-
dle sebe rovnocenného partnera.    
Nyní se dostáváme k  druhé variantě. Jde 
o profesionálního člena orgánu společenství. 
Tato varianta je nejefektivnější a  nejschůd-
nější. Jde o fyzické osoby, které se dlouhodo-
bě pohybují v  oblasti společenství vlastníků 
a správy nemovitých věcí. Mají tak dostateč-
né znalosti problematiky a zázemí pro zajiště-
ní komplexního výkonu této funkce. Nicmé-
ně i zde se dostáváme do situace, kdy je vše 
otázkou správného výběru. Při rozhodování 

je důležité se nerozhodovat jen dle ceny, ale 
i dalších kritérií. Jednak jde o rozsah činnosti 
nabízených služeb, ale i historii a zkušenosti 
kandidáta a  reference. Rozsah pravomocí 
bude upravovat smlouva s tímto kandidátem. 
Lze také v tomto směru upravit i samotné sta-
novy. Pokud však budete důslední a  nebu-
dete jednat pod tlakem, věřím, že správného 
profesionálního člena najdete.
Je to de facto manažerská funkce. Při výkonu 
této funkce je třeba se vyznat ve smlouvách, 
rozumět právu, a  být schopen tyto věci po-
soudit a  správně se rozhodnout na  zákla-
dě dostupných informací. Osoba zvolená 
do této funkce je fl exibilní a pomáhá  efektiv-
ně řídit a dohlížet na chod společenství vlast-
níků po stránce právní i ekonomické.

ROMKEY – správa vašeho domu

Romana Šimková

tel. 732 204 172, info@romkey-reality.cz

Salvátorská 8, Praha 1
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CO DĚLÁ DŮM DOMOVEM?
Útulné místo, kde v zimě i létě najdete místo k odpočinku.

Revitalizační poradna červen 2020www.radce-pro-SVJ.cz

PROČ MÍT BALKON NEBO LODŽII
Většina z nás odpočívá v obývacím pokoji. Proč být ale zavřený doma, když si můžete posedět na balkonu či terase, 
nastavit sluníčku svou tvář a načerpat dobrou náladu venku. Balkon si zvelebíte dle svých představ a může se z něj stát 
nový pokojíček, ve kterém budete sedávat s návštěvou, přáteli, popíjet kávu či čaj a sdílet své zážitky. 

JAK SI BALKON VYBAVIT?  
Je třeba si dobře rozmyslet rozmístění a velikost nábytku dle prostoru, který máme k dispozici. Při volbě vybavení mějte 
na paměti, že ne vždy bude krásné počasí. V případě, že lodžii nemáte krytou, vybírejte nábytek, kterému nebude vadit 
sníh, déšť či prudké slunce. Kromě toho, že lodžie či balkón slouží k odpočinku, je také praktickým pomocníkem. Při 
přízni počasí vám prádlo uschne daleko lépe na čerstvém vzduchu. Dnešní moderní věšáky vám nebudou kazit poho-
dovou atmosféru lodžiového posezení.  V neposlední řadě můžete prostor doplnit truhlíky s květinami či bylinkami, 
které vám následně provoní jídlo v kuchyni. 

OPRAVA NEBO JEHO VÝMĚNA
Balkony jsou součástí plášťů domů a jejich stinnou stránkou je nejrychlejší degradace ze všech částí staveb. Můžeme 
tomu však účinně zabránit, případně problém napravit. Klíčem je účinná oprava balkonu, spojená se zajištěním kvalit-
ních izolací, čímž snížíme tepelné ztráty balkonovými dveřmi a okny.  Při opravách se nejčastěji setkáváme s problémy 
s porušenou omítkou, zatékáním, zkorodovaným zábradlím s nedostatečnou bezpečností, ale dokonce i s narušenou 
statikou. A právě všechny tyto problémy vyřešíme komplexní rekonstrukcí balkónů. 

CO KDYŽ HO VŮBEC NEMÁTE
Stává se, že balkony nejsou součástí bytů nebo jsou příliš malé na zvelebení. V takovém případě je možné nový balkon 
nebo lodžii přidělat či nahradit stávající. Dokážeme pro vás navrhnout a zrealizovat řešení přímo na míru a to již do 
konce léta. Nechte si od jedničky na trhu udělat bezplatné posouzení stavu vašeho bytového domu a užijte si sluneční 
energii z nového balkonového posezení ještě letos.

Informujte se na www.revitalizacebytovek.cz nebo na telefonu 800 100 533. 

Před

Před

Po 

Po 

  Ivančice, Sportovní 2-4

  Nové Město na Moravě, Mírová 1296-7

Montáž balkonů, modernizace lodžií v nástavbě

Výměna starých balkonů za nové lodžie
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První vlna zateplování a  výměny oken je již 
za  námi. Aktuální věcí, která se v  současné 
době realizuje nejčastěji, je rekonstrukce od-
tahu vzduchotechniky neboli řešení odvodu 
vzduchu z  centrálních šachet. Každý byt má 
sociální zařízení a  kuchyň napojené na  cen-
trální šachty, přes které odvádí znečištěný 
vzduch vzniklý dýcháním, vařením,  praním 
atd. z těchto vnitřních místností pryč.
Poslední generace bytových domů měla od-
vod z  bytu řešen pomocí malých bytových 
ventilátorů. U  starších domů byly k  odvodu 
použity silné podtlakové centrální ventilátory 
umístěné na jednotlivých šachtách na střeše. 
Nejstarší bytové domy vůbec ventilátory osa-
zeny nebyly. Zde byly svedeny rozvody pouze 
do centrální šachty přes větrací mřížky a vol-
ně vyvedeny přes střešní mřížky do volného 
prostoru. U mnohých domů již elektrické ven-
tilátory nefungují,  protože buď přestaly fun-
govat stářím, nebo byly záměrně kvůli hluku 
vypnuty. 
V dnešní době se nabízí nespočet nových va-
riant jak původní systémy vylepšit a moder-
nizovat.
Vždy to ale bude o  rozhodnutí jak velkou 
částku máme zájem investovat, protože mezi 
jednotlivými variantami jsou velké fi nanční 
rozdíly, které ale kopírují i  nabízejí rozdílný 
komfort větrání.
Pro uživatele bytu je asi nejdůležitější to, aby 
si mohl znečištěný vzduch rychle a  efektiv-
ně z  bytu odvést. K  tomu nejlépe poslouží 
malé bytové ventilátory o  správném výkonu 
a správné podtlakové síle. Rozhodně podmín-
ky nesplní ty nejlevnější obyčejné ventilátorky,  

které sice zajistí odvětrání např. 100 m3/hod. 
vzduchu, ale z hlediska síly podtlaku jsou ne-
dostatečné. Ventilátorky určitě musí obsaho-
vat zpětnou klapku. 

Aby se vzduch nevracel ze 
šachty zpět do bytu, je důleži-
té, aby byl v  šachtě vytvořen 
mírný podtlak. Proto je dobré 
mít nějaký střešní ventilátor, 
aby použitý vzduch ze šachty 
odvětral trvale pryč. 

Zde máme na výběr z několika variant 
1.  Nejlevnější variantou je použití samočin-

ných bezelektrických turbín Lomanco, 
které zajistí průběžný odtah. Jejich nejsil-
nější stránkou je nízkonákladový provoz 
a  nulové náklady na  údržbu. Turbína po-
zvolna odsává vzduch ze šachty.

 Naopak nevýhodou je nižší podtlaková síla 
a nestabilní výkon v závislosti na rychlosti 
větru. Především v létě může mít slabý od-
tah. V tuto dobu má většina bytů otevřené 
ventilace v  oknech, takže odtahu opět na-
pomáhají přirozenou cestou. Tato varianta 
se pohybuje někde kolem 12-15 tis.kč.

2.  Druhou variantou je použití kombinace 
ventilační turbíny samočinné a přídavné-
ho elektrického ventilátoru pod turbínu. 
Tato kombinace zajistí jak průběžné odvě-
trávání  turbínou tak i  možnost rychlého 
nárazového odvětrání.

 Pomocný ventilátor pod turbínou může 
být spouštěn dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je přímé spínání z  bytu, dru-
hým způsobem pomocí například digitál-
ních spínacích hodin. Zde se cena pohy-
buje kolem 20-25tis. Kč. 

3.  Třetí způsob je k variantě dvě navíc přiřa-
dit inteligentní řídící jednotku a čidla otá-
ček hlavice Lomanco. Čidlo otáček hlídá 
otáčky hlavice Lomanco a  v  případě níz-
kých otáček a tudíž nízkého výkonu spíná 
automaticky přídavný ventilátor. Zde se 
cena pohybuje 30tis.kč. 

4.  Nejkomfortnější možností je samozřejmě 
kombinace předešlých dvou zmíněných 
variant, jak ručního tak automatického 
spínání ventilátoru. Zde je to jen otázka 
správného elektrického propojení a  na-
stavení celého logaritmu funkce.

Tyto možnosti také platí pro bytové domy 
z šikmou střechou a pro domy s dvouplášťo-
vou střechou. Ventilační turbína Lomanco je 
také velice užitečná i pro odvětrání podstřeš-
ního či mezistřešního prostoru, kde je cílem 
průběžně prostor odvětrávat nejen v  zimě 
kvůli odvodu vlhkosti, ale i  v  létě odvádět 
akumulované teplo a tím snížit teplotní zátěž 
pro horní patra domu.
Případný návrh použití ventilačních turbín 
Lomanco a  přídavných ventilátorů provádí 
přímo technik fi rmy Ing. Radim Otýpka. 
(radim.otypka@abcweb.cz)
Na  něj se můžete obracet v  případě odbor-
ných dotazů a požadavků na technický návrh 
vhodného systému právě pro váš dům.

Více info a kontakt na www Lomanco.cz

Rekonstrukce centrálního větrání nepočká
Končí jaro a je nejvyšší čas plánovat veškeré rekonstrukce a údržbářské práce na bytovém domě. 
Nějakou dobu trvá, než se takový plán udělá. Takový plán prací se schválí na členské schůzi domu 
a následně se vybírají realizační fi rmy. Pro realizaci je ideální období léta a podzimu. Pozor, na pod-
zim ale mívají realizační fi rmy nejvíce práce, proto je lepší si vše zajistit dlouho dopředu.   
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VLASTNOSTI ŠPALETOVÝCH 
OKEN STABIL
Špaletové okno je dřevěné okno tvořené 
dvěma vnějšími a  vnitřními otevíracími kří-
dly. Špaleta je dřevěná část mezi nimi. Dnes 
jsou špaletová okna instalována především 
do  historických budov. Dnešní špaletová 
okna zachovávají starobylý vzhled a  svými 
vlastnostmi se díky využití moderních tech-
nologií blíží moderním oknům a mohou být 
využita i v nízkoenergetických domech.

Záruka 15 let, dlouhá životnost
Dřevěná špaletová okna mají staletími pro-
věřenou životnost. Okna STABIL poskytují 
nejdelší záruku na trhu a doživotní servis.

Vzduchotěsnost, vodotěsnost
Díky profi lované konstrukci rámu a celoob-
vodovému zafrézovanému těsnění je zajiš-
těna požadovaná vzduchotěsnost a  vodo-
těsnost.

Protihluková izolace
Zvukový útlum je až 45 dB.
Špaletovými okny osazujeme především his-
torické fasády starých vil a činžovních domů 
v původní zástavbě v centrech měst.

Individuální vzhled
Profi ly vyrobíme na míru vašich představ. Při-
blížíme se i původnímu vzhledu oken, které 
musí zapadat do  historické fasády. Vyrobí-
me také interiérové obložení, které dotvoří 
vnitřní prostor v okolí špalet, takže je výsled-
ná podoba věrná původnímu stavu. Velkou 
výhodnou dřevěných špaletových oken je, 
že se v případě poškození dají opravit. Díky 
tomu mohou zůstat v reprezentativním sta-
vu mnohem déle. Vyrábíme rovněž repliky 
původních špaletových oken včetně všech 
zdobných dřevěných prvků.
Je-li třeba zařídit povolení od  příslušných 
úřadů, tzv. „Závazné stanovisko od Památká-
řů“, můžete tuto administrativní část činnos-
ti bez obav nechat na nás. Máme zkušenosti 
s náročnými rekonstrukcemi, které podléhají 
přísnému dohledu Památkářů.

GRANTY
Na  špaletová okna je možné získat granty 
a dotace. Můžete získat grant od MHMP (Ma-
gistrátu hlavního města Prahy) a dotaci NZÚ 
(Nová zelená úsporám). Zkušení zaměstnan-
ci OKNA STABIL nabízí kompletní vypraco-

vání veškeré do-
kumentace pro 
podání žádostí 
a  komunikaci 
s příslušnými úřady.
Zpracujeme podklady, projekt a žádosti pro 
čerpání grantů od MHMP a dotací z progra-
mu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Celková výše 

grantů a dotací dosahuje celkově až 65 % 

z  investičních nákladů za pořízení špale-

tových oken.

PŘÍSLUŠENSTVÍ je samozřejmostí
Dodáváme také žaluzie, rolety a  sítě proti 
hmyzu ve špičkové kvalitě a v designu, který 
ladí s vašimi novými okny.

ŠPALETOVÁ OKNA STABIL
Okna STABIL – nejdelší záruka na trhu 15 let

Jsme český výrobce oken. Naše okna se vykazují dlouhou životností a splňují 
vysoké nároky na energetickou úsporu díky vynikajícím izolačním vlastnos-
tem. Nabízíme výhodný poměr ceny a kvality se zárukou 15 let. Okna STA-
BIL spojují tradiční českou řemeslnou kvalitu a špičkové technologie.

Kontakt: OKNA STABIL, E-mail: info@dolehidegroup.cz  
tel.: +420 734 212 385, 773 811 001, www.oknastabil.cz

MISTROVSKÁ PRÁCE – vyrábíme repliky původních špaletových oken včetně všech zdobných dřevěných prvků.

OKNA A FASÁDA ZCELA ZDARMA! 
Pokud máte volný půdní prostor nebo byt, tak nám jej nabídněte, jako protiplnění. V případě Vašeho zájmu,

poskytneme všechny informace při osobním jednání.
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Co s tím?
Nabízíme Vám jednoduché a levné řešení při 
kterém nedojde k přerušení provozu výtahu. 
Jedná se o oplechování stávající šachty lako-
vanými pozinkovanými plechy, které splňují 
všechny požadované hodnoty. Kontaktujte 
nás na  níže uvedený email nebo telefonní 
čísla a po dohodě k Vám přijedeme, navrh-
neme řešení a vypracujeme cenovou nabíd-
ku přímo na míru pro Váš dům. 

Realizace 
Pro lepší představu přikládáme několik fo-
tografi í výtahové šachty před a po realizaci 
tohoto opatření. Celá realizace od zaměření 
až po předání hotového díla trvá jen 3 týdny 
a nedochází při ní k žádnému omezení pro-
vozu výtahu.
 
Společnost Stavby  a  rekonstrukce budov 
spol.  s  r.o. se zabývá komplexní revitaliza-
cí bytových domů postavených panelo-
vou  i  cihlovou technologií. Našim klientům 
nabízíme vše od poradenské služby v oblas-
ti revitalizace domů, vypracování projektů, 
energetických posudků, jednání  s  úřady, 
podání žádosti  o  dotaci, zajištění fi nanco-
vání prostřednictvím úvěru až po samotnou 
realizaci rekonstrukce Vašeho domu.

Společnost Stavby  a  rekonstrukce budov 
spol.  s  r.o. je Vám schopna nabídnout nej-
výhodnější řešení pro Váš dům  s  ohledem 
na dokonalou funkčnost i ekonomické hle-
disko.

Výtahy - oplechování výtahové šachty
Proběhla u Vás pravidelná inspekční prohlídka Vašeho výtahu podle ČSN EN/ISO/IEC 17020? 
V inspekční zprávě výtahu máte ve stanovených nebezpečích a nápravných opatření udané 
pod vysokými riziky -  Ohrazení šachty perforovanými stěnami? Nechcete dále jako výbor 
(správce) podstupovat rizika spojené s nedodržením navrhovaných opatření z této zprávy?

SARB  Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o. 
se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

www.sarb.cz, e-mail: info@sarb.cz, mobil: 775 563 652, 776 882 683
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Kdy a proč si nechat zpracovat odborný posudek?
Poslední dobou si správci bytových domů čím 
dál častěji nechávají zpracovat odborný posu-
dek, před opravou nemovitosti, na zhodnocení 
současného stavu bytového domu. Co to přine-
se a jak jim to pomůže? Před opravou bytového 
domu se investoři často rozhodují kam a  jak 
správně investovat své fi nanční prostředky 
vyčleněné na  opravu bytového domu. Vzniká 
však dilema, které konstrukce opravovat a jaké 
zvolit technické postupy, aby oprava bytového 
domu byla systematická a  co nejvíce efektiv-
ní. Při správném rozhodnutí nám může velmi 
pomoci, když si právě necháme vypracovat 
odborný posudek na zhodnocení současného 
stavu našeho bytového domu. Tento odbor-
ný posudek nám pomůže nejen správně určit 
rozsah opravy a navrhnout správné technické 
řešení, ale rovněž nás upozorní na případné po-
ruchy a vady, které bychom mohli přehlédnout. 
Jak to v  praxi vypadá? Na  bytovém domě se 
v  prvním radě provede technický průzkum 
za účasti investora, kde technik prohlédne jed-
notlivé konstrukce bytového domu. Nejčastěji 
se jedná o fasádu bytového domu, balkony, lo-
džie, střechu, sklep, společné prostory a tech-
nické zázemí bytového domu. Na  základě 

vizuálního průzkumu technik určí kde a  v  ja-
kých místech se provedou případné sondy 
na zjištění funkčnosti jednotlivých konstrukcí. 
Nejčastěji se jedná o sondy do skladby lodžií 
a balkónů, kde se posuzuje stav původní hyd-
roizolace, dále se jedná o  sondy do  skladby 
fasády a střechy. Kvalitní odborný posudek po-
suzuje současný stav bytového domu jako ce-
lek, včetně detailů. Mimo jiné řeší také statiku 
objektu, bezpečnost stavby, komfort užívaní 
a v neposledním řadě i správné fi nanční zhod-
nocení objektu a tím samozřejmě prodloužení 
životnosti. Na základě technického průzkumu 
je pak následně vypracován samotný odbor-
ný posudek, který popisuje veškeré zjištěné 
vady a poruchy, včetně návrhu řešení a postup 
opravy. Správce bytového domu tímto způ-
sobem získá ucelený přehled o tom, v  jakém 
stavu se nachází bytový dům jako celek, které 
konstrukce vykazují poruchy a  kde případně 
hrozí havarijní stav. Na základě těchto skuteč-
ností může správně rozhodnout co a  jak po-
stupně opravit – sanovat na bytovém domě. 
Je potřeba si uvědomit, že tento postup 
správcům přinese několik výhod. V první řadě 
se jedná o  správné technické řešení opravy 

a  určení priorit postupnosti opravy. Dále se 
jedná o ochranu před vážnějšími poruchami, 
které by mohly výrazně poškodit daný objekt.  
Mimo jiné nám to však může přinést i úsporu 
a  správné investování fi nančních prostředků. 
Je třeba však zdůraznit, že odborný posudek 
je pouze začátek celého procesu. Nesmíme za-
pomenout na  kvalitně vypracovanou projek-
tovou dokumentaci a  nastavení kontrolních 
procesů, jako je například technický dozor 
po celou dobu opravy – sanace. 
Cena odborného posudku je závislá na  roz-
sahu průzkumu a  velikosti daného objektu. 
Nejčastěji se jedná o investici kolem 25 000 Kč. 
Vzhledem k  tomu, o  jaký se jedná přínos, je 
to zanedbatelná částka.  Doba vypracování je 
dva až tři týdny od objednání. 

Nabízené služby:

ODBORNÉ POSUDKY PRO BYTOVÉ DOMY

TECHNICKÉ A STAVEBNÍ DOZORY

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Kristian Palčo – autorizovaný stavební dozor
mobil: 601 380 038
e-mail: palco@pkxmax.cz
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PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

DOTACE

266 313 728
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NEJNOVĚJŠÍ - NEJÚČINNĚJŠÍ - NADČASOVÁ 
NANO DEZINFEKCE PROTI KORONAVIRU COVID-19

V PANELOVÝCH DOMECH
Společnost EDEL UNIT s.r.o

 profesionál v boji proti koronaviru  
 specialista v oblasti dezinfekce a dlouhodobé ochrany povrchů 

CO NABÍZÍME? 
Nejúčinnější zbraň v boji s koronavirem, která dnes existuje.

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ VIRY A BAKTERIE, 
KTERÉ BY DOKÁZALY ODOLAT

DŮLEŽITÉ!!!
Na rozdíl od všech  dnes běžně používaných dezinfekčních produktů  s krátkodobým účinkem

(chloramin, ozón, aerosol,...) náš dezinfekční prostředek ochrání a udrží povrch sterilní 
dlouhodobě, minimálně po dobu 12ti měsíců, a to po jediné aplikaci !  

Již nemusíte dezinfi kovat opakovaně, stačí pouze jediné ošetření.

V čem jsme jedineční?
Náš dezinfekční prostředek s nano povrchovou ochranou:

 Je mimořádně účinný 
 Likviduje viry, bakterie, plísně, (včetně koronaviru COVIT 19)
 Eliminuje rizika přenosu kontaktních infekčních  nákaz
 Má dlouhodobý účinek po jediné aplikaci (min. 12 měsíců)
 Je 100% přírodní, zdravotně nezávadný
 Eliminuje pachy  v prostředí
 Ošetřený povrch má samočistící efekt

Běžně používané chemické dezinfekční a čisticí prostředky
 Nemají  dlouhodobý dezinfekční účinek
 Po aplikaci přestávají  fungovat ve velmi krátké době
 Musejí být aplikovány opakovaně, tj. provozně i fi nančně nevýhodné
 V drtivé většině mají negativní vliv  na zdraví člověka i na životní prostředí.
 Jejich používání souvisí s bezpečnostními riziky
 Nemají  samočisticí efekt

STAŇTE SE I VY, JEDNÍM Z NAŠICH SPOKOJENÝCH KLIENTŮ 
- KONTAKTUJTE NÁS

Edel Unit, s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 778 003 140, E-mail: info@edeleco.cz, www.edeleco.cz
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Mezi lidmi je rozšířeno mnoho polopravd, 
omylů a  mýtů o  tom, jak správně používat 
termostatické hlavice. Spousta z nich použí-
vá hlavici k účelu otevřít – zavřít. Jak už ale 
název napovídá, jedná se o  termostatickou 
hlavici, tu tedy stačí nastavit na  konkrétní 
stupeň a zařízení již samo udržuje zvolenou 
teplotu v místnosti. 
Termostatická hlavice je vybavena sníma-
cím prvkem, který je vysoce citlivý na změ-
ny tepla. Na principu roztažnosti snímacího 
prvku hlavice reguluje průtok média v  top-
ném tělese. 
! POZOR ! Aby termostatická hlavice správ-
ně fungovala, nesmí být zakryta záclonami, 
parapety, nábytkem apod. V  případě, kdy 
tuto překážku nelze odstranit, je zapotřebí 
instalovat hlavici s  odděleným teplotním 
čidlem. Pokud je teplota v místnosti příjem-
ná i při chladných radiátorech, není třeba se 
znepokojovat, hlavice pracují správně. Hlavi-

ce otevírá ventil pouze tehdy, když teplota 
v místnosti klesne pod Vámi nastavený stu-
peň na termostatické hlavici. V noci je mož-
né energii na vytápění šetřit přivřením hlavi-
ce o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit 
hlavici do  původního nastavení. Při větrání 
by měla být hlavice nastavena na  nejnižší 
možný stupeň. Jinak může chladný vzduch 
způsobit její otevření. Po skončení větrání je 
nutné vrátit hlavici do  původní polohy na-
stavení. 
A  jedna důležitá věc na  závěr: po  skonče-
ní topné sezóny je doporučeno nastavit 
termostatickou hlavici na  nejvyšší stupeň 
(úplné otevření ventilu). Snižuje se takto 
opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho 
životnost. Pokud máte obavy, že Vám tep-
lárny v  letních měsících budou přitápět, 
uzavřete si ventily na  stoupacím potrubí 
ve  sklepě, ale nikoli termostatické hlavice 
v bytech. 

Jak správně používat 
termostatické hlavice? 
Termostatický ventil je zařízení, které zajišťu-
je příjemnou a stálou teplotu v místnosti po-
dle nastaveného stupně. Jednotlivé stupně 
na termostatické hlavici určují teplotu. 
Zde je napsáno orientačně (každý výrobce 
má trochu jinak), co který stupeň znamená: 
stupeň 1 - 14 až 16°C 
stupeň 2 - 16 až 20°C 
stupeň 3 - 20 až 23°C 
stupeň 4 - 23 až 25°C 
stupeň 5 - 25 až 28°C 
Pokud termostatická hlavice obsahuje i  stupeň 
,,0“ jedná se označení úplného uzavření. Ter-
mostatická hlavice je vybavena snímacím ele-
mentem, který je vysoce citlivý na změny tepla. 
Na  principu roztažnosti snímacího elementu 
hlavice reguluje průtok média v topném tělese. 
Příklad hlavici máte nastavenou na stupeň číslo 3 
a v místnosti je 24 °C = radiátor musí být studený. 

Jak správně používat termostatické hlavice

Čištění otopné soustavy – má to význam?
Při provozu teplovodních topných systémů 
dochází k postupnému vylučování minerál-
ních a organických látek. Kyslík, který je pří-
tomný v systému, ať již jako prvek vody, tak 
nahromaděný z okolí (např. prostupem přes 
plastové potrubí, přes čerpadlo nebo zásahy 
do topné soustavy ve smyslu výměny arma-
tur, radiátorů apod.) je jedním ze spouště-
cích mechanismů reakcí, jejichž výsledkem 
jsou minerální soli, které působí v  systému 
jako izolant. 
Ano, problém jsou usazeniny:
Nejčastější formy těchto úsad, zejména vod-
ní kámen, jsou vápenec (CaCO3) nebo síran 
vápenatý (CaSO4). Úsady obecně mají níz-
kou tepelnou vodivost, a  proto při snížení 
této hodnoty v systému vytápění bývá zvy-
šován výkon oběhových čerpadel, aby byla 
zachována dodávka tepla konečným spotře-
bitelům, čímž pro změnu dochází ke zvýšení 
spotřeby elektrické energie. 
V  topných systémech nacházíme vodu sil-
ně znečištěnou kalem (oxidy železa), vod-
ním kamenem a dalšími součástmi, které se 
v systému mohou objevit v důsledku oprav 
(plast, měď, mazivo atd.). V nízkoteplotních 
soustavách (podlahové vytápění, konden-
zační kotle nebo tepelná čerpadla) se navíc 
mohou vyskytovat bakterie a řasy. Úsady se 
nejčastěji vyskytují tam, kde není zajištěn 

dostatečný průtok, například ve  spodních 
částech otopných těles a  slepých místech 
rozvodů, stacionárních kotlů, ohřívačů vody 
apod.

Vždy kontrolujte a ptejte se 
na používané přípravky, nenechte si 
zlákat „lacinou“ cenou
Námi používané přípravky jsou pH neutrální 
a  jsou kombinací speciálních činidel, která 
nejsou agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, 
nerezu a plastu. 
Navíc pokud se jedná o  systém vytápění 
s  uzavřeným okruhem (vlastní výměník 
nebo kotelna), lze po chemickém vyčištění 
pomocí inhibitorů provést ochranu čiště-
ných povrchů proti korozivním účinkům 
prostředí. Tento pasivační krok je automa-
tický a  v  uzavřeném okruhu jej nelze opo-
míjet.

Pokud Vám někdo tvrdí, že má „paten-

tovanou“ sloučeninu, ale k  ní Vám nic 

nepředá, protože to je „know how“, 

nebo Vám ukáže nějaký certifi kát, ale 

ve  skutečnosti při zahájení prací pou-

žívá něco jiného, udělejte krok stranou. 

Přece nechcete, abyste vyhodili peníze 

za „nic“ nebo za budoucí problémy.

Kdy provést chem. čištění otopné soustavy 
kromě běžné údržby po cca 7 letech?
Před hydraulickým vyvážením otopné sousta-
vy, které doporučujeme v  kombinaci s  che-
mickým vyčištěním. Obzvlášť u bytových a pa-
nelových domů, které neměly po  revitalizaci 
(zateplení, výměna oken) zpracovanou novou 
projektovou dokumentaci pro vytápění. Pů-
vodní projekt uvažoval se zcela jinými para-
metry, které se po revitalizaci 
zásadně změnily a  je proto nutné systém 
hydraulicky vyregulovat, stejně tak termicky 
vyregulovat u  konečných spotřebitelů, tzn. 
nastavit stávající TRV s hlavicemi nebo pro-
vést jejich kompletní výměnu. V mnoha pří-
padech dochází k nehospodárnému vytápě-
ní, někdy i přetápění ze strany tepláren, což 
regulace a chemické čištění zcela eliminují.

Proč je vhodné provést 
čištění otopné soustavy?

  Vodní usazeniny působí jako izolant 
s malou tepelnou vodivostí. 

  Snížení tepelné vodivosti vede ke zvýše-
ní spotřeby elektrické energie čerpadel 
a snížení dodávky tepla spotřebitelům. 

  Tvorba usazenin omezuje průtok top-
né vody trubkovými systémy a  je nutné 
zvýšit teplotu vody pro dosažení stejné 
tepelné pohody. 
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ZPRACUJEME 
NABÍDKU NA ČIŠTĚNÍ

Co to bude stát?
Cena je úměrná počtu otopných těles, 
proto od Vás budeme potřebovat tuto in-
formaci. Napište nám nebo zavolejte, stačí 
nám zadat počet otopných těles a počet 
stoupaček.
Neváhejte nás ale kontaktovat, i kdybyste 
měli jen jakýkoliv dotaz k tomuto čištění. 
Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. Poradí-
me Vám i v případě technických dotazů.

info@radceprosvj.cz
601 222 819

Mgr. Barbora Zimová
více na www.radceprosvj.cz

Snímek termokamerou po čištění
Zde jsou patrné podobné barevné tóny, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř 
stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat po-
žadovanou tepelnou pohodu.

Snímek termokamerou před čištěním
Na snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. 
To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného proudění teplonosného mé-
dia radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více 
času a energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.

  Navíc zvýšením topné vody nad 50 °C se 
vápník vylučuje intenzivněji ve formě vá-
penatých úsad. 

  Nutným zvýšením rychlosti proudění ka-
paliny má za  následek zvýšení spotřeby 
elektrické energie, a  to s druhou mocni-
nou (např.: 2x vyšší rychlost způsobí 4x 
vyšší spotřebu elektrické energie).

Co může způsobit “nečištěná” 
otopná soustava

  Koroze může způsobit havárii a nefunkč-
nost topného systému. 

  Řasy bývají příčinou omezení výkonu 
podlahového vytápění nebo jeho úplné 
nefunkčnosti. 

  Kaly se usazují v  místech s  nízkou rych-
lostí proudění (např. spodní část radiáto-
rů nebo v potrubí podlahového vytápění 
s nízkou rychlostí proudění).

  Kaly negativně působí jako izolant brání-
cí přenosu tepla.

  Minerály vytvářejí pevné usazeniny 
na  vnitřních stěnách a  jsou příčinou ne-
funkčnosti regulačních armatur.

  Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím 
snížení výkonu soustavy.

Jak probíhá samotné čištění
v bytovém domě?
Chemické čištění topných systémů v panelo-
vých domech probíhá po  jednotlivých stou-

pačkách, abychom měli zajištěný co nejlepší 
výsledek. Pokud na stoupacím potrubí chybí 
vypouštěcí ventily, nebo jsou ve  špatném 
technickém stavu (totéž platí pro uzavírací ar-
matury), můžeme Vám na základě prohlídky 
před čištěním provést kalkulaci a domluvit se 
na jejich výměně, nebo instalaci.
Některé stoupačky jsou více zanesené, některé 
méně. Je to závislé na tom, jak jsou vzdálené 
od topného zdroje nebo jak je systém vyregu-
lovaný. Pokud se v suterénu nacházejí otopná 
tělesa, která jsou napojena z horního rozvodu, 
jsou z pravidla plná kalů a usazenin. Tato tělesa 
se poté musí odkalovat samostatně a měla by 
být osazena vypouštěcími ventily. V průběhu 
čištění se pracuje na  třech stoupačkách sou-
časně a  každá je čištěna samostatně. Podle 
změřených údajů a míry znečištění dávkujeme 
patřičné množství čisticího prostředku.
Délka čištění stoupačky se odvíjí od  jejího 
znečištění, ale minimální čas je 120 minut. 
Po vyčištění a odfi ltrování nečistot (fi ltry jsou 
nainstalovány na  čistící zařízení) dochází 
k proplachu jednotlivých stoupaček, po kte-
rém je znovu uvedeme do provozu.
Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem 
tepla, je systém po vyčištění napuštěn uprave-
nou vodou a do systému jsou přidány inhibi-
tory koroze. Toto však nelze provést u systémů, 
které jsou napojeny na  centrální zásobování 
teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly 
rozmělněny do celého systému.

Chemické čištění je možné provádět 

i v zimních měsících, protože nedochá-

zí k  celkové odstávce tepla, ale využí-

váme stávajícího média. Zákazníkům 

v  bytech klesne teplota během čiště-

ní maximálně o  dva stupně a  ihned 

po  zprovoznění stoupačky se opět vy-

topí na požadované hodnoty.
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Jak to funguje?
Přijedeme k vám s vysokozdvižnou plošinou 
a  pomocí tlakové pistole nejprve nahrubo 
očistíme fasádu vašeho domu či jinou po-
žadovanou plochu od skvrn a usazenin růz-

ného původu. Následně plochu ošetříme 
přípravkem určeným k  likvidaci mechů, řas 
a  lišejníků a  poté celoplošně opláchneme 
horkou vodou o  teplotě až 70 °C. Na  závěr 
aplikujeme impregnační přípravek vhodný 

pro zamezení opětovného výskytu nežádou-
cích skvrn. Pro dokonalou ochranu fasády do-
poručujeme místo impregnace omítku natřít 
silikonovou fasádní barvou; tím docílíme pro-
dloužení životnosti fasády až o 20 let.
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www.ptas.cz
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POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Před započetím záměru provedeme posou-
zení na  místě včetně odborné konzultace 
a  poradenství. Na  tomto základě připraví-

me kompletní studii pro opravu/revitalizaci fa-
sády, následně zpracujeme cenovou nabídku. 
V  případě potřeby provedeme prováděcí 
projektovou dokumentaci. Vyřídíme závazné 
stanovisko od OPP MHMP (památkáři) a po-
můžeme zajistit granty od MHMP, které dosa-
hují až 65 % z  hodnoty investičních nákladů 
za opravu fasády. 

PROVÁDÍME PRŮZKUMY
Provedeme stavebně technický a restaurátor-
ský průzkum.

NAŠE PŘEDNOSTI
  PROVEDEME KONZULTACI A  PORA-

DENSTVÍ NA MÍSTĚ STAVBY ZDARMA
 PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ STUDII PRO 

OPRAVU/REVITALIZACI FASÁDY, NÁSLED-
NĚ ZPRACUJEME CENOVOU NABÍDKU

 V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVEDEME PRO-
VÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

 VYŘÍDÍME ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
OD OPP MHMP

 POMŮŽEME VÁM ZAJISTIT GRANTY 
OD MHMP

 VYŘÍDÍME ZÁBORY VEŘEJNÉHO PRO-
STRANSTVÍ PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ 
A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

  NA OPRAVY FASÁD POUŽÍVÁME MATE-
RIÁLY V SOULADU S POŽADAVKY NPÚ

HIFAS – OPRAVY FASÁD PRAHA
V HIFAS provádíme kompletní opravy a restaurování fasád, vč. obnovy ploch a štukové výzdoby, 
oprav poškozených říms, šambrán, reliéfů, bosáží, konzolí a dalších zdobných prvků. Pokud jsou 
prvky zcela degradovány, vyrobíme jejich repliky.

Kontakt: tel.: +420 773 811 002, e-mail: info@hifas.cz, www.hifas.cz

FASÁDA A OKNA ZCELA ZDARMA! 
Pokud máte volný půdní prostor nebo byt, tak nám jej nabídněte, jako protiplnění. V případě Vašeho zájmu,

poskytneme všechny informace při osobním jednání.
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V  § 7a vyhlášky 237/2014Sb. je popsáno, že 
vstupuje a vystupuje-li z bytu nebo nebytové-
ho prostoru vnitřní rozvod vytápění v jednom 
místě, musí být tento byt nebo nebytový pro-
stor vybaven stanoveným měřidlem určeným 
k měření tepla. 
V praxi to znamená, že v každém objektu, kde 
je výše popsaný jeden vstup a výstup z bytu 
(tzv. horizontální rozvod) a  kde se rozdělují 
náklady na vytápění mezi jednotlivé vlastníky, 
vzniká povinnost instalace kompaktních měři-
čů tepla – tzv. kalorimetrů – a pro rozdělování 
nákladů na  vytápění není možné využít žád-
nou jinou metodu měření tepla (rozdělovače 
topných nákladů na otopných tělesech, měře-

ní teploty v  jednotlivých bytech, atd…). Nej-
častější způsob instalace měřičů tepla je osadit 
měřidlo na výstupní rozvod z bytu a na přívod 
nainstalovat čidlo pro měření teploty. Na  zá-
kladě rozdílu teplot na  vstupu a  na  výstupu 
měřeného prostoru a průtoku topné vody mě-
řičem tepla se spočítá spotřeba v kWh, MWh 
nebo GJ. 
Vzhledem k tomu, že kompaktní měřič tepla je 
dle zákona o metrologii 505/1990 Sb. tzv. sta-
novené měřidlo, tak má omezenou platnost 
ověření, která je v  současné době nastavena 
na 4 roky. Po uplynutí této doby není možné 
podle takovýchto měřidel rozúčtovávat nákla-
dy. Po čtyřech letech je nutné buď měřiče tep-
la vyměnit nebo ve  specializované zkušebně 
nechat úředně ověřit na další čtyřleté období.

Pokud plánujete ve vašem domě
výměnu měřičů tepla? 
Máte několik možností:
1.  ověření stávajících měřičů tepla – kalori-

metry je možné nechat ověřit v  autorizo-
vaném metrologickém středisku – opravit, 
repasovat a případně vyměnit baterie

2.  výměna za  nové měřiče – lze pořídit buď 
mechanické nebo ultrazvukové kalorime-
try. Mechanická měřidla (protékající médi-
um je v  průtokové části měřeno lopatko-
vým kolem) se stále velmi často používají, 
protože se jedná o  nejlevnější konstrukci, 

ale postupně jsou 
nahrazována ultra-
zvukovými měřiči. 
Ultrazvukové kalori-
metry jsou sice draž-
ší, ale mají delší život-
nost baterie (někteří 
výrobci uvádějí až 16 
let), vyšší přesnost 
a  spolehlivost a  zá-
roveň nižší náklady 
na  následné ověření 
po 4 letech provozu.

Dálkový odečet 
kompaktních měřičů tepla
Oba typy kalorimetrů lze osadit radiovými 
moduly a  lze je tak odečítat dálkově. Nejčas-
těji jsou používány dvě varianty – odečet tzv. 
„z chodby“ nebo „on-line“ přes internet.  
Pro odečet z  chodby je nutné pořídit pouze 
přijímací zařízení (USB modem) a  software, 
který si nainstalujete do notebooku a kdyko-
liv je potřeba, stačí se projít po chodbě domu 
a odečty máte během pár minut k dispozici. 
On-line odečet měřidel je modernější způsob 
odečtu, kdy se bytovém domě vytvoří „páteř-
ní“ sběrná síť, která dokáže odečíst data z ce-
lého objektu a veškeré odečtené hodnoty jsou 
kdykoliv dostupné z  pohodlí domova nebo 
kanceláře v  přehledném online prostředí pří-
mo ve Vaší zákaznické administraci.  Do systé-
mu lze připojit i vodoměry, elektroměry nebo 
plynoměry.
Plánujete ve  vašem objektu výměnu měřičů 
tepla nebo vodoměrů? Můžete se na nás ob-
rátit na kontaktech uvedených níže a zdarma 
Vám zpracujeme cenovou nabídku na všech-
ny výše popsané varianty.

Lukáš Kloz

Maddeo CZ s.r.o.
773 669 073

obchod@maddeo.cz
www.maddeo.cz

Kompaktní měřiče tepla a použití 
v bytových domech
V roce 2014 vešla v platnost vyhláška č.237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 194/2007 Sb. 
stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné 
energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.neovlivnitelnyvodomer.cz, maddeo.cz
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Omezení fyzického kontaktu
V současné době často zmiňovaný problém 
a  překážka ve  fungování SVJ. Přesunem 
agendy na  webový portál minimalizujete 
nutnost se s členy osobně stýkat. Dokumen-
ty SVJ naskenujete a  umístíte na  web, pro 
průzkum názorů využijete webovou anke-
tu, závady v domě hlásí obyvatelé na webu 
a  o  řešení dostanou vyrozumění e-mailem. 
V případě náhlé události využijete hromad-
né odeslání SMS. Webový portál SVJ je pro 
každého dostupný nonstop 24/7 z  bezpečí 
domova.

Vlastníci nebydlí v domě 
a nemají přehled
Častokrát vlastníci v  domě nebydlí a  byt 
pronajímají. Nečtou tak nástěnku v  domě, 
schránku vybírají jednou za čas a o důležitých 
věcech se dozvědí pozdě nebo vůbec. Webo-
vá nástěnka tento problém řeší elegantně 
a  o  každém novém dokumentu dostanou 
vlastníci notifi kační e-mail. Nebydlící vlastníci 
tak mají všechny informace k dispozici a oka-
mžitě.

Prezentace Vaší práce
Znáte ty pohledy vlastníků na schůzích výboru 
nebo společenství? Myslí si, že dům funguje 
sám, vy vlastně nic neděláte a  jenom berete 
odměny. Webové stránky SVJ jsou ideálním 
prostředkem, jak ukázat, co všechno správa 
domu obnáší. Vyvěste na  web vaší agendu, 
uzavřené smlouvy, výběrová řízení, vyvěste 
zápisy ze schůzí výboru nebo cokoliv jiného co 
můžete “prodat” na shromáždění. Ukažte všem 
obyvatelům, kolik práce pro dům děláte.

Transparentní správa domu
Webové stránky jsou ideální pro ty, kteří chtějí 
jít cestou maximální transparentnosti ve správě 
a fungování domu. Když všechny důležité do-
kumenty vyvěsíte na web, vlastníci budou mít 
o všem přehled a dobrý pocit, že nic neskrýváte. 
Navíc se zbavíte častých dotazů, protože všech-
ny jednoduše odkážete na vaše stránky.

Hlášení a řešení závad
Obyvatelé na webovém portálu mohou kdy-
koliv jednoduše nahlásit závadu v domě a být 
informováni o průběhu jejího řešení. O všem 

důležitém ohledně nahlášené závady dosta-
nou notifi kaci jak ten, kdo závadu hlásil tak 
její řešitel. Ostatní obyvatelé na webu vidí, že 
závada je již v řešení a vy nebudete zahlcení 
duplicitními hlášeními.

Archiv
Využijte váš neomezený datový prostor 
na stránkách. Stránky jsou vynikající jako ar-
chiv důležitých dokumentů, smluv a kontak-
tů. Všechno je každý den zálohováno takže 
se již nic neztratí. Pomocí funkce Rychlého 
vyhledávání cokoliv okamžitě dohledáte tak, 
jak jste zvyklí z internetového vyhledávače.

Efektivnější průběh Shromáždění
Obyvatelé se kolikrát s programem shromáž-
dění seznámí až na  místě. Může za  to jejich 
časové vytížení nebo jsou jednoduše líní si 
podklady předem projít. Výsledkem je, že 
místo věcné diskuze a  hlasování se průběh 
schůze zvrhne v  časově náročné a  zbyteč-
né vysvětlování. Na webu si můžou všechny 
podklady prostudovat dopředu a  hlavně 
v čase, kdy se jim to hodí. 

Webový portál SVJ – 7 důvodů proč být on-line
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 Vaši službu má v  oblibě stále více SVJ, 
jaké jsou Vaše zkušenosti v  této spolu-
práci?

Ano, máte pravdu, naše služba je pro SVJ vel-
mi zajímavá. Ještě před vypuknutím pande-
mie jsme vnímali veliký tlak na stavební kapa-
city u dodavatelů. To vedlo ke zvyšování cen 
stavebních prací a mnohdy dlouhým čekacím 
lhůtám. My jsme dokázali oslovit daleko větší 
počet fi rem, proto se snáze potkala poptáv-
ka s takovou nabídkou, která je oboustranně 
férová. A to je pro nás důležité, aby všechny 
strany byly spokojené. 

 Jaké jsou největší výhody pro výbor SVJ, 
který používá Vaši službu? 

Určitě je to úspora času. Představte si, jak 
dlouho vám bude trvat, abyste odeslala e-
-mail na  10 fi rem z  požadovaného oboru 
a v požadované lokalitě. Určitě s tím strávíte 
minimálně jeden celý večer. Pokud si však 
zadáte poptávku, tak vám to zabere několik 
minut. Přes webový portál nám večer pošlete 
nabídku a ráno naši pracovníci začnou hledat 
vhodné fi rmy, kterým poptávku nabídnou. 
Mohou to být stovky fi rem, ale vám se na po-
ptávku ozve maximálně 10 fi rem. Tento počet 
nám přijde optimální, abyste nebyli zahlceni 
desítkami nabídek, které nemůžete reálně 
porovnat. 

 Ověřujete společnosti, které oslovujete 
s poptávkami od SVJ? 

Rozhodně se snažíme všechny fi rmy ověřovat 
dle možností, které nám stát poskytuje. Evi-
dujeme zhruba 185 000 fi rem, které kontrolu-
jeme v obchodním rejstříku, zda nejsou v in-
solvenci apod. Největší kontrolou však nejsou 
rejstříky a  podobně, ale jsou to zkušenosti 
našich poptávajících. Žádný rejstřík neodha-
lí kvalitu poskytovaných služeb, zato osobní 
zkušenost je tím, co chceme nejvíce budovat. 

 Kolik zákazníků ohodnotilo Vaše fi rmy? 
Je to více než 13 500 ohodnocených zakázek, 
které byly realizovány našimi fi rmami. Je to ob-
rovské číslo a každý měsíc roste o stovky hod-
nocení. Snažíme se s  tím pracovat a  všechny 
poptávající nabádáme, aby hodnocení udělali 
a  třeba i  negativní, protože jako jediná fi rma 
mezi inzertními portály zveřejňujeme i nega-
tivní hodnocení na fi rmy. Vidíme v tom plnou 
transparentnost a pokud jsou u nás fi rmy, kte-
ré nedělají kvalitně, tak je nechceme krýt. 

 Jak se klienti dozvědí o  fi rmě, která má 
zájem o realizaci jejich poptávky? 

Kontaktní údaje u poptávky zobrazíme pouze 
fi rmám, které mají zájem poptávku realizovat 
a  svými zkušenostmi a  kapacitami vyho-
vují poptávaným službám. Firma následně 

kontaktuje zadavatele a  nejčastěji dochází 
ke schůzce, která pak vede k přípravě fi nální 
cenové nabídky. 

 Dokážete říct, jaké investiční akce po-
ptávají klienti z řad SVJ nejčastěji? 

Nejčastěji jsou to práce spojené se správou 
nemovitosti, jako jsou malířské práce, kotle, 
kotelny, celková revitalizace budov, výměna 
oken, výtahů až po  služby jako jsou účetní 
služby, správa nemovitostí či revizní práce. 
Za  poslední rok se zvyšují počty poptávek 
na  bezpečnostní a  kamerové systémy, je to 
spojené i s nárůstem bytů nabízených ke krát-
kodobým pronájmům a tím i zvýšeným pohy-
bem osob bez trvalého bydliště v objektu. 

Vývoj zadaných poptávek 
na serveru Poptávej od SVJ:

2015 – zadaná poptávky od SVJ 
 v hodnotě 61 mil. Kč
2016 – zadané poptávky od SVJ 
 v hodnotě 193 mil. Kč
2017 – zadané poptávky od SVJ 
 v hodnotě 298 mil. Kč
2018 - zadané poptávky od SVJ 
 v hodnotě 369 mil. Kč
2019 - zadané poptávky od SVJ 
 v hodnotě 441 mil. Kč

Poptávkový portál – seženeme dodavatele 
nejen pro SVJ
Stále větší počet SVJ se obrací na poptávkový portál Poptávej.cz, na kterém mohou bezplatně 
oslovit desítky až stovky fi rem z nejrůznějších oborů v oblasti správy nemovitostí. Zajímalo 
nás, jak společnost ověřuje fi rmy, jaké má zkušenosti v oblasti poptávek správy SVJ, a proto 
jsme pro Vás připravili rozhovor se zástupcem portálu, Helenou Kučovou, specialistou z od-
dělení fi remních poptávek.

Získejte pro Vaše SVJ kvalitní 
a ekonomické nabídky ZDARMA!

Zavolejte nám nebo napište a poptejte cokoliv pro Váš bytový dům:
Pište na email: redakce@radceprosvj.cz Volejte na telefon: 601 222 819

Nebo vyplňte formulář na: www.radceprosvj.cz/poptavej 
www.RadceProSVJ.cz
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7points, s.r.o.  |  Blanenská 1339/99, 664 34 Kuřim  |  +420 724 781 111  |  info@7points.cz  |  www.nabalkone.cz
kancelář KUŘIM: 541 231 877  |  kancelář PRAHA, Podjavorinské 1603/10: 541 231 877

ROZŠIŘUJEME BALKONY A LODŽIE
pro Vaši pohodu

PROJEKTUJEME, STAVÍME 
A POMÁHÁME S FINANCOVÁNÍM 
pro SVJ i bytová družstva

zasklení a zastínění
balkonové nebo lodžiové zábradlí
dodávka a montáž příslušenství

Našim cílem je zvětšit Váš životní prostor. Zvýšit kvalitu bydlení bez nutnosti změny adresy. Veškeré použité mate-
riály jsou trvale bezúdržbové. Tedy Vám se bude lépe bydlet a Vaše nemovitost se významně zhodnotí.

www.nabalkone.cz

ROZŠIŘTE SI SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTORY





Nová generace neovlivnitelného vodom ru Maddeo, verze SMARTm D 
s integrovaným radiovým modulem a velmi vysokou p esností  
Q1=10 l/hod – H, Q1=16 l/hod – V  
 

Je vhodné poznamenat, že p esnost vodom ru p esahuje t ídu C dle EHS. Tento nový typ 
vodom ru SMARTm D dosahuje vysoké p esnosti pro ob  polohy. Spole n  s integrovaným 
radiovým modulem a vylou enou možností ovlivn ní magnetem a pro svoji výhodnou cenu se 
stává jedním z nejvýhodn jších ešeních pro všechny SVJ, možná i bezkonkuren ním ešením 
s ohledem na parametry vodom ru a cenu. 

 
Specifikace 
Elektronický neovlivnitelný vodom r Maddeo, verze SMARTm D 
s digitálním LCD, který je ur en pro p esné m ení spot eby 
vody v bytech a objektech s p ipojením DN15 jako p ímá 
náhrada za vodom ry stavbení délky 110mm, ale i 80mm. 
P ípadn   i  za130mm pro sv tlost DN20. 
 

Velmi užite nou výhodou je integrovaná anténa, takže nikde 
„nic“ nep ekáží. Navíc výška vodom ru oproti elektronickým 
vodom r m nebo další „novým“ typ m r zných výrobc  je 
nižší, a tak se vodom r snadno „vleze“ i tam, kde je problém 
s vyššími typy vodom r . Výška dle ná rtku H=73mm. 
 

Konstrukce vodom ru absolutn  znemož uje ovlivn ní vn jším 
magnetickým polem, protože vodom r neobsahuje 
magnetickou spojku, ale induk ní snímání, které je p enášeno 
p ímo do elektroniky. Odolnost ve vn jším prost edí je IP 68. 
 

Nespornou výhodou je, že vodom r 
SMARTm D má integrovaný radiový 
modul, který umož uje dálkové ode ty 
m idel bez vstupu do bytu. Radiový 
modul komunikuje protokolem 

wireless MBUS 868 MHz dle 13757-4. V p ípad  požadavku bude 
vodom r vybaven komunika ním modulem LoRa nebo IoT. 
 

Nový neovlivnitelný vodom r Maddeo, SMART D registruje nam ené 
hodnoty p ímo v interní pam ti, v které jsou zaznamenány i alarmy 
jako je t eba zp tný pr tok, úniky, atd. Vodom r obsahuje baterii s 
životností 10+ let.  
 

Výrobcem je spole nost Bmeters (EU), která ro n  vyrobí téme  
1.800.000 m idel a právem pat í mezi velmi významné výrobce 
s vlastním vývojem, výrobou a technologickými novinkami. 
 

 

 
 

 
 
Výhody neovlivnitelného vodom ru SMARTm D: 
1. Elektronický vodom r s digitálním íselníkem 
2. Ve své konstrukce neobsahuje magnetickou spojku 
3. Velmi vysoká p esnost m ení Q1=10l/hod-H, Q1=16 l/hod-V 
4. Integrovaný radiový modul, induk ní snímání  
5. Pro stavební délku 110mm, ale i pro 80mm, s odolností IP 68  
6. Oto ný íselník o 360 °C 
7. Pam t nam ených hodnot, alarmy (zp tný pr tok, úniky,..) 
 
Instala ní polohy neovlivnitelného vodom ru SMARTm D: 

 
Vodom r je ur en pro vodorovnou a svislou polohu instalace, možná 
je i poloha íselníkem dol . 
 
Rozm ry 
H=73 mm 
B=85mm 
L=110 (80,130) mm

 
 

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, m ení, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8 
Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz  www.neovlivnitelnyvodomer.cz       maddeo.cz 

Jednoduché dálkové ode ty z chodby wireless MBUS nebo p es internet (na objednání LoRa, IoT) 

Bezkonkuren ní  pom r parametry / cena 


