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Doporučujeme:

•  Výstavba úsporné domovní kotelny

•  Povinnost dálkových odečtů

•  Způsoby řízení společenství vlastníků

•  Rekonstrukce střech bytových domů

•  Energetické úspory od A do Z

•  Špaletová okna, restaurování fasád 
 a štukové výzdoby

...a navíc Pro výbor SVJ:
Členská sekce pro registrované čtenáře
Služby pro bytové domy od profesionálů
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Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Zpětné klapky 

k vodoměrům

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

ultrazvukové
přesné 
neovlivnitelné
elektronické 
klasické

ultrazvukové
mechanické 
teplotní senzory
poměrové 
indikátory

rekonstrukce 
rozvodů vody 

rekonstrukce 
plynových 
rozvodů

www.usporne-kotelny.cz

www.maddeo.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Zdravím Vás, milí čtenáři,

s každým dalším vydáním se zamýšlíme nad tím, co bychom 
Vám mohli ještě nabídnout, abyste byli našimi spokojenými 
čtenáři. Jsem si plně vědoma toho, že se opakuji, ale skutečně, 
neváhejte nás kontaktovat s  jakoukoliv prosbou nebo dota-
zem týkajícím se bytového domu. Jednak moc rádi na  Vaše 
otázky odpovíme a zároveň nás tím můžete popostrčit k dal-
ším nápadům, co bychom pro Vás mohli zlepšit. 
A co se samotného vydání týče, máme pro Vás jednu novinku. 
Pokud patříte mezi čtenáře, kteří rádi čtou na cestách ve svých 
telefonech, tabletech nebo na PC, můžete využít předplatné 
pro PDF podobu Praktického rádce pro SVJ, které je samozřej-
mě levnější oproti tištěné podobě, a navíc si jej můžete otevřít 
ve kterémkoliv z výše popisovaných zařízení.
Jinak i v těchto temných časech hledáme způsoby, jak Vám, 
čtenářům, zůstat na blízku i s našimi službami tak, abyste se 
nás nebáli. Všechny služby, které ve spolupráci s partnery na-
bízíme a zajišťujeme, jsou na vysoké profesionální úrovni. Pro 
konzumaci velké části služeb není ani potřeba osobního kon-
taktu, tedy veškerou komunikaci s Vámi zvládneme na dálku 
pomocí telefonu a  emailu. A  pro služby nebo dodávky, kde 
je potřeba osobního setkání, tam se s partnery snažíme vyjít 
maximálně vstříc všem Vašim požadavkům a opatřením tak, 
abychom se vraceli domů v pořádku.
A teď už se nenechte tímto úvodním slovem zdržovat a přeji 
Vám pěkné čtení. A kdybyste si chtěli popovídat nebo se po-
dělit o své zážitky a dojmy týkající se Vašeho bytového domu, 
sem s nimi.

Mějte se krásně! 
Mgr. Barbora Zimová, 

vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz
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1. Obvyklá praxe při správě jednotek SVJ, 
která může být nevyhovující. Odpověd-
nost je na výboru SVJ.

Výbor SVJ má externího správce, který zajišťuje technickou správu 
a účetnictví.  V roli správců je nejčastěji místní SBD nebo místní Správa 
nemovitostí, kterým se za správu za každý měsíc platí.
Zároveň členové výboru SVJ pobírají odměnu za  svoji funkci, která 
mnohdy nerespektuje vynaložené úsilí za odvedenou práci.
Závěr: Dokumenty SVJ jsou u správce, částečně u výboru, proto často 
nastává hledání dokumentů, dožadování. Pokud nastane změna výbo-
ru, vše se opakuje. Sami si odpovězte, zda za tyto služby chcete dále 
platit nebo třeba část platby přesměrovat na členy výboru, kteří za vše 
nesou plnou odpovědnost (přestože máte externího správce). 
Tento model se stal přežitkem, a  dokonce některé výbory 
„suplují“ roli správce. Chcete nadále platit za jednu službu dva-
krát?

2. Nová praxe zjednodušuje a  umožňuje 
přehled nad všemi činnostmi při správě. 
Odpovědnost je na výboru SVJ.

Výbor SVJ využívá prostředí SamosprávaSVJ.cz, veškeré dokumenty 
tak má na jednom místě s přehledem přímo pro práci SVJ. 
Pokud nemá svou účetní kancelář, může využít modul Účetnictví. Veš-
keré faktury a doklady jednoduše nahrajete a zařadíte. 
Právní a technické poradenství Vám zajistíme v rámci zvolené služby.
Spolupracujeme s projektem Praktický rádce pro SVJ, a tak disponuje-
me právním a technickým poradenstvím zaměřeným přímo na prak-
tické řešení otázek SVJ.
Závěr: Pokud máte vlastní účetní, prakticky externího správce 
nepotřebujete. Případně za Vás převezmeme všechny potřebné do-
kumenty u Vašeho správce a účetnictví Vám povedeme. 
Pro případy, že se v domě nedohodnete, kdo bude vykonávat funkci 
výboru, máme pro Vás Profesionálního předsedu, který přebírá 
odpovědnost, ale i tak máte stále dohled nad správou domu.

Samospráva SVJ.cz – online software 
pro zjednodušení práce výboru SVJ

Projekt vznikl z reálné potřeby členů výborů SVJ, kterým chyběl komplexní evidenčně pro-
vozní systém pro praktické využití a denní práci výboru ve všech úrovních činností. Co vše 
tento projekt umožňuje?

1.  Uložení dokumentů na  jednom místě, jejich přehledné a  logické 
řazení a přiřazování. 

2.  Usnadnění řízení akcí, členských schůzí a jejich evidování. 
3.  Vedení účetnictví (volitelné) a snadné nahrávání dokumentů (fak-

tur, dokladů, zápisů, zpráv) apod. 
4.  Zahrnuje evidenci rozúčtování.
5.  Možnost zobrazení hodnot z měřidel a jejich evidence v domě pro 

téměř všechny dálkové odečty na trhu. 
6.  Zpracovává data z Katastru nemovitostí a z Obchodního rejstříku 

a  může kontrolovat důležité exekuce, insolvence, změny zápisu 
v OR atd.

7.  Právní a technické poradenství.
8.  Vzorové dokumenty pro schůze, smlouvy, metodiky, legislativa.
9.  Prostředí je přizpůsobené i pro práci profesionálního předsedy, kte-

rý svoji vykonanou práci automaticky zpřístupňuje členům SVJ pro 
kontrolu a přehled.

Přehled tarifů Samospráva SVJ.cz

BASIC
od 59,- Kč

obsahuje: body 1. až 9.
kromě bodu 3. (účetnictví)

STANDARD
od 149,- Kč
obsahuje: body 1. až 9.

včetně účetnictví

PŘEDSEDA
od 299,- Kč
obsahuje: body 1. až 9.

včetně Profesionálního předsedy

Ceny jsou za byt/měsíc a jsou uvedené bez DPH, na základě poptávky Vám bude sdělena přesná cena pro Váš dům.

Více naleznete na www.Samosprava-SVJ.cz nebo nás kontaktujte na kancelar@samosprava-svj.cz, 734 446 445
www.samosprava-SVJ.cz, kancelar@samosprava-SVJ.cz

Určeno pro ty, kteří jsou nespokojeni se svým

správcem nebo správu SVJ vykonávají sami

  Máte zkušenost, že si při kontaktu s Vaším správcem připadáte,
 že o něco stále prosíte, i když je za to placen?
 Vadí Vám, že jste vstoupili do výboru a dokumenty
 jsou tak nějak všude, u správce, účetní, v kanceláři SVJ.
 Nechcete se smířit, že pořád čekáte až Vám Váš správce 
 pošle to, co Vám slíbil?
 Chcete mít úplně vše, co výbor SVJ potřebuje na jednom
 místě? A logicky roztříděné, uzpůsobené přímo pro Vaši 
 práci ve výboru?

Samospráva SVJ.cz - stavěná pro práci SVJ



5Praktický rádce pro SVJ    3/2020

www.RadceProSVJ.cz

Přesné vodoměry pro snížení rozdílů 
- více na www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

1. Online bezdrátové teploměry na zeď zohledňují prostupy tepla mezi byty
Bezdrátové teploměry na zeď s integrovaným RF modulem, vyrobeno v ČR
S důležitými parametry:
 Měří fyzikální veličinu – teplotu v bytě, bateriové napájení
 Komunikují online a umožňují přehled nad spotřebou tepla
 Zohledňují prostupy tepla mezi byty 
 Vhodné pro velké domy a pro domy se středovými byty, které se „nechávají“ vytápět od sousedících bytů
 Lze zapojit do online systému OSM i s online vodoměry Maddeo
 Přehled kdykoliv v počítači online

2. Poměrové indikátory na radiátory pro dálkové odečty (z chodby nebo online)
Dvoučidlový elektronický poměrový indikátor s RF modulem
S dalšími důležitými parametry:
 bateriové napájení 10+1 let, lze zapojit případně do online systému OSM
 elektronická a mechanická plomba proti demontáži
 měsíční záznam spotřeb, pro desková i žebrová tělesa

1. Požadujete přesné a neovlivnitelné vodoměry s úpravou ANTIVANDAL? 
 A chcete mít byty pod fyzickou „kontrolou“ 
 a odečty provádět vizuálně?
Řešení: Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo,  SMARTm PNV Exkluziv , DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru určeného pro snížení rozdílů:
Q1 = 16 l/h - pro vodorovnou polohu instalace (vysoká přesnost měření)
Q1 = 25 l/h - pro svislou polohu instalace (až 3x přesnější než běžně používané vodoměry) 
Přesnosti jsou vysoké pro obě polohy, proto se hodí i pro smíšené horizontální a svislé instalace
S dalšími důležitými parametry:
 Bez magnetické spojky – odolný proti ovlivnění magnetem
 Nabízí výhody mokroběžné konstrukce – přesnost, neovlivnitelný magnetem
 Úprava ANTIVANDAL s masivní mosaznou konstrukcí a tlakovým sklem, 
     je tak odolný mechanickému poškození
 100% čitelnost vodoměru – číselník je v oddělené kapsli

2.  Požadujete přesné vodoměry, dálkově odečitatelné 
 z chodby domu prostřednictvím notebooku? 
Řešení: Přesný vodoměr Maddeo,  SMARTm C nebo SMARTm C RF, DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru:
Q1 = 16 l/h - pro vodorovnou polohu instalace (vysoká přesnost měření)
Q1 = 32 l/h - pro svislou polohu instalace (až 2x přesnější než běžně používané vodoměry) 
S dalšími důležitými parametry:
 Nabízí výhody suchoběžné konstrukce - cena
 Lze dovybavit radiovým modulem pro dálkové odečty
 SVJ může samo provádět dálkové odečty pomocí notebooku nebo online přes počítač
 Lze zapojit do online systému OSM i s online bezdrátovými teploměry nebo indikátory

3.  Požadujete technicky vyspělé ultrazvukové vodoměry s dálkovým odečtem? 
Řešení: Ultrazvukový vodoměr, DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru:
Q1 = 10 l/h - pro všechny polohy instalace 
S dalšími důležitými parametry:
 Nabízí výhody ultrazvukové konstrukce – vysoká přesnost
 Obsahuje integrovaný radiový modul
 SVJ může samo provádět dálkové odečty pomocí notebooku nebo online přes počítač
 Lze zapojit do online systému OSM i s online bezdrátovými teploměry nebo indikátory

Měření tepla s dálkovými odečty z chodby 
nebo online přes internet

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, velkoobchod, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Zpracování nabídky včetně uvedení slevy: 800 778 778, info@maddeo.cz www.maddeo.cz

MODERNÍ 

A CENOVĚ 

VÝHODNÉ
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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

 K  lednu roku byla stále platná 2020 platná 
směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/
EU o energetické účinnosti.

 Mezi výbory bytových domů se zvyšuje ner-
vozita o  plánované povinnosti dálkového 
odečtu měřidel a vyšší četnosti vyúčtování 
ke konečným uživatelům jednotlivých bytů.

 Všechny požadavky evropské směrnice měly 
být do české legislativy implementovány do 25. 
června 2020, v  opačném případě platí v  pl-
ném znění. Jak se to dotkne bytových domů?

Jak vyřešit povinnost dálkových odečtů?
Povinnost dálkově odečítat bytová měřidla a častější vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu 
podle Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 vznikne dne 25.10.2020

1. Povinné dálkové odečty

  V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory 
pro rozdělování nákladů na  vytápění nain-
stalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově 
odečitatelné.

  Měřidla vyměněná do  25.10. 2020 musí být 
dovybavena dálkovým odečtem nejpozději 
do 1.1.2027.

2. Vyšší četnost vyúčtování

  Vznikne povinnost provádět vyúčtování 2x 
ročně a pokud budou v objektu instalována 
měřidla s  dálkovým odečtem, bude četnost 
vyúčtování 4x ročně.

  Důležité je, že toto vyúčtování nebude podmí-
něno fi nančním vyrovnáním záloh, ale bude 
pouze informativní.

  Zároveň bude možné vyúčtování poskytnout 
elektronicky.

  Od  1.1.2022 bude četnost vyúčtování 12x 
za  rok a  bude možné vyjmout dobu mimo 
topné období (pouze u vytápění).

Od 25. října 2020 se podle Směrnice EU změní:

Čeká nás všechny velká změna, proto je více než vhodné zvážit, 
jak tento požadavek vyřešíte

Předložíme Vám všechny možnosti dálkových odečtů, kte-
ré jsou k  dispozici na  našem trhu a  zároveň mají vyzkoušený 
a osvědčený dálkový odečet včetně souvisejících služeb. Nalez-
nete zde levné řešení, které splní minimální požadavek Směrni-
ce a zároveň i doporučené, dražší varianty.

Budete si moci skutečně vybrat z  několik variant dálkových 
odečtů podle Vašeho požadavku a  zároveň i  z  několika přes-
nosti měřidel nebo metod měření vody a tepla.

Řešení bude obsahovat:
 Dálkový odečet z chodby
 Online odečet pomocí wireless MBUS komunikace
 Online odečet pomocí LoRa komunikace
 Online odečet pomocí uzavřeného protokolu
 Služby související s odečtem a vyúčtováním
 Plné znění Směrnice 

Tím nebudete muset zbytečně „narychlo“ akceptovat nabídku, 
která se Vám zrovna dostala do ruky.

Více se dozvíte na www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
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Jaké jsou varianty dálkových odečtů 
měřidel na našem trhu?
Je možné setkat se s různými typy dálkových odečtů měřidel. Dálkové odečty měřidel jsou roz-
dělené podle toho, zda se jedná o průmyslový sektor, vodárenství nebo o bytové domy a jiné. 
Každý obor má svá specifi ka vyplývající především z toho, z jaké vzdálenosti se budou sbírat data 
z měřidel a podle toho je navržen výkon a frekvence radiových modulů a přijímačů. Zaměříme 
se na možnosti dálkový odečtů, které se běžně používají na našem trhu v oblasti bytového fon-
du, tedy pro odečet bytových vodoměrů, kalorimetrů (kompaktních měřičů tepla), poměrových 
indikátorů na radiátorech nebo teplotních senzorů (radiových teplomě-
rů). Veškerá měřidla jsou tak opatřena integrovanými radiovými moduly 
nebo dodatečně namontovanými.

1. ONLINE DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA
Je možné setkat se s různými systémy 
online odečtů, ale je potřeba si uvědo-
mit pravý význam slova online. Online 
vyjadřuje možnost mít měřidla v  reál-

ném čase (nepřetržitě) pod dohledem, tedy pod kontrolou. To je velmi 
důležitý bod při srovnání nabídek a zároveň důležitý bod pro Váš vý-
běr, který bude vždy vycházet z Vaší potřeby, jak často chcete sledovat 
hodnoty z vodoměrů a měřičů tepla. 
K vytvoření „pravého“ online systému je nutné vybudovat páteřní síť, 
která je napájena ze sítě a používá se pro sběr hodnot z měřidel v by-
tech. Napájená síť dokáže nepřetržitě sbírat data a posílat je do uloži-
ště pro následné zobrazení v počítači.

Hodnoty z  měřidel jsou poté zobrazovány v  počítačovém prostředí 
po  přihlášení se přístupovým jménem a  heslem, přičemž přístup je 
možný i  přes mobilní telefon. Tento způsob je vhodný pro správce 
nebo výbor. Za příplatek je možné toto prostředí zpřístupnit i dalším 
vlastníkům bytů.

ROZDĚLNÍ PODLE DOBY AKTUALIZACE 

NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Aktualizace hodnot a  jejich následné zobrazení v  systému můžeme 
rozdělit podle intervalu, po kterém je aktualizovaná hodnota v online 
webovém prostředí. Varianty se liší použitím komunikačního proto-
kolu.

A)  Online dálkové odečty, aktualizace hodnot po 30 minutách, Wireless MBUS, parametry:

  Radiové moduly s komunikačním protokolem dle normy EN 13757-4, Wireless MBUS, 868 MHz
  Nejrozšířenější protokol
  Potřeba vytvoření komunikační sítě tvořené z gateway s připojením na internet, repeatrů síťově napájených
 Měřidla:  Vodoměry Maddeo, SMARTm D, SMARTm C | Kalorimetry KMT SMARTm RFM, Indikátory SMARTm RTN RFM

B)  Online dálkové odečty, aktualizace hodnot 1x denně, LoRa, parametry:

  Radiové moduly s komunikačním protokolem, LoRa, frekvence 868 MHz
  Moderní protokol s budoucím potenciálem
  Vyšší dosah, není potřeba vytvoření standardní sítě, stačí sítová gateway s přístupem na internet 
 Měřidla: Vodoměry SMARTm B LoRa | Kalorimetry KMT SMARTm LoRa, Indikátory SMARTm RTN LoRa

C)  Online dálkové odečty, aktualizace hodnot 1x týdně, uzavřený protokol, parametry:

  Radiové moduly s uzavřeným komunikačním protokolem, frekvence 868 MHz
  Vyšší dosah, není potřeba vytvoření standardní sítě, stačí bateriový modul gateway se SIM kartou 
 Měřidla: Vodoměry SMARTm B RF U-P | Kalorimetry KMT SMARTm RF U-P, Indikátory SMARTm RTN RF U-P

2. DÁLKOVÉ ODEČTY MĚŘIDEL Z CHODBY DOMU (WALK-BY)
Odečty měřidel z chodby je možné realizovat po osazení vodoměrů a měřičů tepla s radiovými moduly v domě. K tomu 
potřebujeme odečítací sadu, která se skládá z USB RF čtecího modulu, který se zasune do přenosného notebooku s na-
instalovaným odečítacím softwarem. Dálkové odečty naměřených hodnot z bytových měřidel lze provádět pochůzkou 
v domě. Parametry: radiové moduly s komunikačním protokolem dle normy EN 13757-4, Wireless MBUS, 868 MHz.

Měřidla: Vodoměry Maddeo, SMARTm D, SMARTm C | Kalorimetry KMT SMARTm RFM a Indikátory SMARTm RTN RFM

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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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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 Jaké dopady měla mimořádná opatření z jara 

tohoto roku na chod BD a SVJ, a to zejména 

s ohledem na úvěrování oprav a rekonstrukcí 

bytových domů?

Největším problémem, v  rámci mimořádných 
opatření, byla nemožnost shromažďování většího 
počtu lidí. Činnost a rozhodování v řadě BD a SVJ, 
která právě na  jaře pravidelně svolávají členské 
schůze a shromáždění vlastníků, tak byla do určité 
míry paralyzována. Přesto, že v rámci přijatých zá-
konů, bylo možné, počínaje 22. dubnem, hlasovat 
o důležitých věcech formou per rollam (a to i v pří-
padech, kdy tato možnost nebyla uvedena ve sta-
novách), bylo této formy rozhodování využíváno 
spíše poskrovnu. Zejména ta BD a SVJ, která měla 
v plánu si schválit nějakou rozsáhlejší rekonstruk-
ci, či ji navíc ještě fi nancovat úvěrem, měla i nyní 
problém. Rozhodnout totiž o investici v řádech mi-
liónů korun, nebo i o návazném zadlužení domu 
na  řadu let, se bez osobní účasti lidí rozhoduje 
dost těžko. V  takovém případě je totiž potřebné 
družstevníkům či vlastníkům podrobně vysvětlit, 
co vše má být opraveno, jak dlouho to bude trvat 
a jaká případná omezení to přinese. Navíc je jasné, 
že každého zajímá, kolik to bude stát, z  čeho to 
budeme fi nancovat, za jak dlouho se nám taková 
investice vrátí a hlavně – co to bude znamenat pro 
lidi v domě – budou muset přispívat více do „fondu 
oprav“? Toto vše přesně popsat, zdůvodnit a  vy-
světlit, pro následné rozhodování per rollam, je 
někdy až nadlidským úkolem. Na  druhou stranu 
je však nutné zmínit, že problémy neměla jen ta 
BD a SVJ, která se teprve na investici připravovala, 
ale i ta, která ji právě realizovala. ČSOB se v té době 
setkala s řadou klientů, kterým jejich dodavatelská 
fi rma přerušila práce a kde bylo jasné, že do termí-
nu, určeného pro dočerpání úvěru, nebude inves-
tice dokončena. Všem těmto klientům však banka 
vyšla vstříc – prodloužila jim období pro čerpání 
úvěru (v některý případech o stejnou dobu i obdo-
bí splácení úvěru) a umožnila tak (beze změny dal-
ších podmínek úvěru), aby klienti neočekávanou 
situaci zvládli.

 Jaký vliv mělo vyhlášení nouzového stavu 

na platební kázeň BD a SVJ? 

Kdysi jsem publikoval článek s názvem „BD a SVJ 
prošla krizí se ctí“. Tehdy jsem popisoval, jak se BD 
a  SVJ vzorně vypořádala s  dopady fi nanční krize 
z  let 2009 až 2010. Tehdy krize rovněž dopadla 
na  celé hospodářství. Zatímco řada společností 
měla vážné potíže, spousty podnikatelských sub-
jektů dokonce zkrachovalo, tak platební morál-
ka BD a  SVJ při splácení jejich úvěrů se nikterak 
nezhoršila. To bylo důvodem proč, když ČSOB 
na  začátku krize letošní (a  ještě před vyhlášením 
nouzového stavu), nabídla jak fyzickým osobám, 
tak podnikatelským subjektům možnost odložení 
splátek jejich úvěrů, se BD a SVJ tato možnost ne-
týkala. Ze zkušeností z minula jsme byli přesvědče-
ni, že i tentokrát jsou BD a SVJ natolik stabilní, že 
jsou schopná i tuto situaci ustát. Další vývoj nám 
dal svým způsobem za  pravdu. V  rámci přijatých 
zákonných opatření, známých pod označením „lex 
covid“, byla bankám uložena povinnost umožnit 
odklad splátek úvěru o tři nebo šest měsíců v pří-
padech, kdy o to klient požádá. Takovým žadate-
lem mohlo být i BD. Bohužel zákon nějak opomněl, 
že by stejnou možnost měla dostat i SVJ. ČSOB ani 
v této situaci však na SVJ nezapomněla a byla při-
pravena jejich případné problémy též řešit. Pokud 
by se SVJ mělo dostat do problémů, byla banka při-
pravena mu odblokovat existující dozajištění úvě-
ru ve formě dvou měsíčních splátek, blokovaných 
na účtu SVJ. Dle naší analýzy by takto odblokované 
peníze stačily SVJ na bezproblémové splácení úvě-
ru po dobu 11 měsíců i v případě, kdy by počet ne-
platičů v domě narostl na třicet procent. Ve skuteč-
nosti jsme toto řešení uplatnili pouze u dvou SVJ, 
která nás o pomoc požádala. O možnost odkladu 
splátek byl mizivý zájem ale i u BD – za celou dobu 
o  odklad splácení svého úvěru u  ČSOB požádala 
pouze tři BD. Když jsme si následně dělali analýzu 
těchto třech družstev, tak jsme zjistili, že v žádném 
z nich se nezhoršila platební kázeň jejich družstev-
níků, na svém účtu měla i s rezervou dostatek pe-
něz a že k žádosti o odklad splátek tak měla zcela 
jiný důvod než ohrožení svého cash fl ow.

 Lze v oblasti fi nancování oprav a rekonstruk-

cí v  letošním roce vidět vůbec nějaká poziti-

va?

Je až paradoxní, že všechny problémy, se kterými 
se BD a SVJ musela v první polovině letošního roku 
potýkat, se nikterak výrazně nepromítly do snížení 
zájmu o opravy bytových domů – jen jejich realiza-
ci o pár měsíců posunuly. Jako banka jsme zazna-
menali, že nejvíce BD a SVJ se sešlo k rozhodování 
o  realizaci plánovaných investic v  červnu, kdy, 
v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologic-
kých opatření, proběhlo asi nejvíce shromáždění 
vlastníků a členských schůzí. Na nich se rozhodova-
lo o realizaci investic a v řadě případů i o jejich krytí 
úvěrovými prostředky. To je patrné ze skutečnosti, 
že v ČSOB jsme jen v srpnu tohoto roku uzavřeli 
úvěrové smlouvy s BD a SVJ v objemu přesahují-
cím půl miliardy korun. Navíc máme informace 
o řadě dalších BD a SVJ, kterým jsme dávali na jaře 
nabídky na úvěrování a která nás nyní žádají o je-
jich aktualizaci, neboť své rozhodnutí odložila až 
na září či říjen. Očekáváme tedy, že letošní podzim 
bude z pohledu zájmu o úvěrování oprav bytových 
domů možná rekordní. Současně věřím, že enorm-
ní zájem bude právě o úvěry od ČSOB, neboť námi 
nabízené podmínky úvěrování BD a SVJ jsou nyní 
opravdu atraktivní. Nejen že při poskytnutí úvěru 
těmto klientům nabízíme možnost získání řady 
benefi tů, ale od letošního roku jsme navíc navýši-
li hranici tzv. průměrné zadluženosti na jeden byt 
na 500 000 Kč. To ve svém důsledku znamená, že 
až do této hranice mohou SVJ získat úvěr zcela bez 
zajištění a BD zajištěný pouze biankosměnkou.

 Máte pro zástupce BD a SVJ závěrem nějaké 

doporučení?

Všichni víme, že záměrem vlády je se z této krize 
„proinvestovat“ – a  to i  formou investic do  byto-
vých domů, které snad i  v  budoucnu budou do-
tačně podpořeny. Jen málo předsedů BD a výborů 
SVJ však zná radu řady ekonomů, kteří říkají, že nej-
vhodnější doba na krytí takových investic úvěrem 
je tehdy, když úrokové sazby z úvěrů jsou nižší, než 
kolik činí infl ace. Ta doba, i díky opatřením přijatým 
Českou národní bankou, nastala právě letos. Za-
tímco úrokové sazby z úvěrů pro BD a SVJ spadly 
hluboce pod 2 %, infl ace se stále drží nad 3 %. 
S ohledem na stávající situaci lze očekávat, že tento 
trend by měl ještě pár let vydržet.

Opravy bytových domů v době Covid(í)
V letošním roce jsme se všichni setkali se situací, kterou jsme nikdy nezažili a na kterou nebyl 
nikdo připraven. V souvislosti s pandemií koronaviru došlo na jaře k výraznému zásahu do fun-
gování celé ekonomiky. Následné vyhlášení nouzového stavu a přijatá mimořádná opatření tak 
výrazně ovlivnila činnost řady subjektů. Je logické, že tato opatření měla i zásadní vliv na fun-
gování bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ). Protože nás tentokrát zajímalo, 
jak byly problémy BD a SVJ viděny z pohledu druhé strany – bankovního sektoru, položili jsme 
několik otázek panu Ladislavu Kouckému, který je v ČSOB pověřen řízením segmentu BD a SVJ.
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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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K tématu koluje mnoho protichůdných informací, ale ostrá data vyhodnotí málokdo. Moje fi rma se touto problematikou úspěšně zabývá již 16 let. Naši 
zákazníci vesměs hodnotí efekt regulace velmi pozitivně. Jejich hodnocení je však založené na subjektivních pocitech a kladných zkušenostech ve smyslu: 
„regulací se vyřešily problémy s hlukem, došlo též ke zřetelné úspoře, ale jak jsme spokojení, tak už nemáme potřebu to detailně sledovat“.  Jako majitel fi rmy 
považuji za důležité vyhodnotit dosažený efekt exaktním způsobem.  Požádal jsem tedy některé naše zákazníky o poskytnutí spotřeb tepla z doby před re-
gulací a z doby po regulaci. Někteří použitelná data neměli, někteří přímo či nepřímo odmítli součinnost z časových důvodů. Ani se nedivím, je mi naprosto 
jasné, že starost o chod SVJ probíhá ve Vašem volném čase. Velmi však tímto děkuji všem, kteří nám svůj čas věnovali a poskytli součinnost.

Jedná se o tato řešení regulací, použitá jednotlivě, v ideálním případě společně:

a)  Hydraulické vyvážení topné soustavy jako naprosto základní krok, který nelze nahradit nebo obejít žádným jiným regulačním zásahem. Bez jeho 
provedení nemůže dobře fungovat žádná topná soustava. Bez něj není možné ani optimálně nastavit parametry zdroje tepla, např. plynové kotelny. 

b)  Ekvitermní regulace teploty topné vody na patě domu. Ta je v podstatě nezbytná pro všechny bytové domy vytápěné z CZT, kde bývá teplota topné 
vody vyšší, než je vzhledem k aktuálnímu zateplení potřeba, zejména u dobře zateplených domů.

Použil jsem data o spotřebě tepla poskytnutá zákazníkem. Pro max. objektivitu je ze srovnání vynechán rok, ve kterém montáž regulace probíhala, a vy-
bral jsem jen domy, kde ve srovnávaném období neprobíhalo zateplení. Pro objektivní porovnání jednotlivých roků mezi sebou, jsou skutečné spotřeby 
upravené přepočtem na denostupně dle údajů ČHMÚ. V grafech uvádím teplo v GJ/rok.

Konkrétní případové studie:

Panelový dům, 3 vchody, 9 podlaží, 47 bytů, Praha, Fantova ul., zatepleno před r. 2011. Původní regulace 
provedena nedostatečně, radiátorové ventily HERZ byly na konci životnosti a nebylo na nich provedeno 
přednastavení průtoku. Řešeno samostatně hydraulické vyvážení vč. výměny term. ventilů, investice 430 tis. 
Kč. Montáž proběhla koncem r. 2014. Za srovnávané období 2011 až 2013 versus 2015 až 2017 dosažena 

prům. úspora spotřeby tepla 9,15%. 

Panelový dům, 2 vchody, 11 podlaží, 52 bytů, nezateplený dům (zateplení až v r. 2020), vým. oken před 
r. 2012, Praha, Pavlišovská ul. Původní „regulační zásah“ proveden s využitím termost. ventilů Honeywell 
a stoupačkových prvků Kombi 3plus, většina armatur však byla předimenzovaná. Nově jsme řešili hydraulic-
ké vyvážení topné soustavy vč. výměny termost. ventilů, společně s ekvitermní regulací, investice 600 tis Kč. 
Montáž proběhla etapizovaně od 09/2014 do 12/2016. Za srovnávané období 2012 až 2014 versus 2017 
až 2019 dosažena prům. úspora spotřeby tepla 17,28%.

Panelový dům, 2 vchody, 13 podlaží, 70 bytů, zateplený před r. 2011, Praha, Otradovická ul. Původně 
byly osazené termost. ventily Siemens VPD s integrovanou regulací tlakové diference. Vyvažovací ventily 
na stoupačkách chyběly. Nově jsme řešili hydraulické vyvážení topné soustavy vč. výměny termost. ventilů, 
společně s ekvitermní regulací, investice 700 tis Kč. Montáž proběhla etapizovaně od 04/2014 do 02/2015. 
Srovnáno období. Za srovnávané období 2011 až 2013 versus 2015 až 2017 dosažena průměrná úspora 

ve spotřebě tepla 49,04%.

Kromě úspor za teplo upozorňují naši zákazníci na zlepšení chování topné soustavy. Doslovné popisy zlepšení stavu od našich zákazníků si 

přečtěte na: http://www.alltechsro.cz/zkusenosti_zakazniku

- vyřešení „léta netopících“ radiátorů, ztišení celé soustavy, (SVJ v ulici Formanská, P-4, SVJ v ul. U Uranie, P-7)
- odstranění nerovnoměrného vytápění (přetápěné prostory), snížení hluku ve stoupačkách (SVJ v ul. Pavlišovská, P-9)
- odstranění hučení v radiátorech a velké zlepšení projevu dilatačních hluků - bouchání ve stoupačkách (BD v ul. Petržílova, P-12)

Závěrem: Uvedené případové studie jednoznačně prokázaly, že pokud je regulace topné soustavy provedena správně, pak má tato investice pro dům 
velký smysl. Funkci našeho řešení jsem si již ověřil. Proto Vám může moje fi rma nabídnout nadstandardní záruční podmínky a také smluvní garanci 
reálně dosažených úspor pro kombinaci ekvitermní regulace a hydraulického vyvážení.  Dalším logickým krokem je odpojení domu od CZT a zřízení 
vlastního zdroje tepla – např. plynové kotelny. Společně s regulací topné soustavy se jedná o nejúčelnější investice do bytového domu. Regulace Vám 
umožní snížit náklady na vytápění úsporou odebraného tepla a vlastní plynová kotelna Vám radikálně sníží jednotkovou cenu tepla. Cena tepla z CZT 
v Praze je nyní cca 600 až 950 Kč/GJ, zatímco provozní náklady domovní kotelny jsou cca 350 až 500 Kč/GJ a to včetně zahrnutí amortizace a nákl. 
na údržbu a servis.

Nekupujte od teplárny teplo, které Váš dům nepotřebuje! Zjistěte konkrétní informace o variantách a cenové náročnosti řešení pro Váš dům. 

Nejenom o regulaci, ale také o možnostech a ceně zřízení vlastní domovní kotelny. Nabízíme nezávaznou konzultaci, provedení prohlídky topné sousta-
vy, zpracování technického návrhu regulace nebo nové domovní kotelny, přípravu rozpočtu. Po podpisu smlouvy zajistíme všechny potřebné výpočty 
a projektové práce, u nové plynové kotelny i stavební řízení a provedeme kompletní realizaci na klíč převážně vlastními pracovníky. 

Zpracoval: Miroslav Svěrák 

Další info: www.TopimeChytre.cz;     www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz,     www.AllTechsro.cz

Regulace spotřeby tepla – má smysl?
Vyhodnotili jsme ostrá data z několika domů.
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komplexní služby na klíč

Zavolejte nám, rádi se Vám budeme věnovat, vše vám vysvětlíme a navrhneme optimální řešení. 
www.alltechsro.cz, www.TopimeChytre.cz 
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz
tel: 241 400 978, 721 400 404, 606 626 176 
e-mail: alltech@alltechsro.cz 

•  Modernizujeme stávající kotelny
•  Montujeme na klíč nové kotelny, vč. odpojení od CZT
•  Montujeme zdroje tepla s tepelnými čerpadly
•  Provádíme hydraulickou regulaci topných soustav, regulaci spotřeby tepla
•  Možnost rozložení jednorázové investice do ceny tepla

Máme vlastní servisní zázemí, dispečink, techniky i montéry a historii 17 let v oboru regulace 
spotřeby tepla a montáží a servisu kotelen. Nejsme pouhými obchodníky či zprostředkovateli.

Odborně posoudíme Váš záměr 
rekonstrukce či modernizace kotelny, 
navrhneme nejvhodnější řešení a to 
včetně vazby na hydraulické seřízení topné 
soustavy domu a dosažení úsporného 
provozu topného systému.

• připravíme kalkulaci projektových prací
•  v některých případech zkrátíme stavební řízení 

na pouhé měsíce
• připravíme návrh řešení realizace, rozpočet
•  připravíme kalkulaci provozních nákladů, 

nabídneme Vám provoz kotelny na klíč
•  připravíme studii úspory tepla a snížení 

jednotkové ceny tepla
• pomůžeme Vám s přípravou záměru v SVJ
• zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
•  vyřešíme za Vás jednání s úřady v průběhu 

stavebního řízení, poskytneme inženýrské služby
•  můžeme do nové kotelny investovat za Vás 

a investici rozložit do ceny tepla

Vaší kotelnu můžeme servisovat „na vyzvání“, 
nebo zcela převzít do péče, stát se jejím 
provozovatelem a převzít odpovědnost 
za bezpečný a hospodárný provoz.

Praha, výkon 1,5 MW

Praha, výkon 300 kW

monitoring a řízení 
(vlastní dispečink)

Zatopíme Vám…

Provoz a servis:  
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ZDARMA

ZPRACOVÁNÍ

 REALIZACE

   

 

 

 

ZATEPLENÍ 

 

ATRAKTIVNÍ 

Za 19 let 800 rekonstrukcí 

STUNEX CZ, s.r.o.

 
e-mail     krahulik@stunex.cz   +420 604 236 471      www.stunex.cz

10 let
50 let

30 let
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Při provozu teplovodních topných systémů dochází 
k  postupnému vylučování minerálních a  organic-
kých látek. Kyslík, který je přítomný 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 
armatur, radiátorů apod.) je jedním ze spouštěcích 
mechanismů reakcí, jejichž výsledkem jsou mine-
rální soli, které působí v systému jako izolant. 

Ano, problém jsou usazeniny:
Nejčastější formy těchto úsad, zejména vodní ká-
men, jsou vápenec (CaCO3) nebo síran vápenatý 
(CaSO4). Úsady obecně mají nízkou tepelnou vo-
divost, a proto při snížení této hodnoty v systému 
vytápění bývá zvyšován výkon oběhových čerpa-
del, aby byla zachována dodávka tepla konečným 
spotřebitelům, čímž pro změnu dochází ke zvýšení 
spotřeby elektrické energie. 
V  topných systémech nacházíme vodu silně zne-
čištěnou kalem (oxidy železa), vodním kamenem 
a  dalšími součástmi, které se v  systému mohou 
objevit v  důsledku oprav (plast, měď, mazivo 
atd.). V  nízkoteplotních soustavách (podlahové 
vytápění, kondenzační kotle nebo tepelná čerpa-
dla) se navíc mohou vyskytovat bakterie a  řasy. 
Úsady se nejčastěji vyskytují tam, kde není za-
jištěn dostatečný průtok, například ve  spodních 
částech otopných těles a  slepých místech roz-
vodů, stacionárních kotlů, ohřívačů vody apod. 

Vždy kontrolujte a ptejte se  na používané 
přípravky, nenechte se zlákat „lacinou“ cenou
Námi používané přípravky jsou pH neutrální a jsou 
kombinací speciálních činidel, která nejsou agresiv-
ní vůči kovům, hliníku, mědi, nerezu a plastu. 
Navíc pokud se jedná o systém vytápění s uzavře-
ným okruhem (vlastní výměník nebo kotelna), lze 
po chemickém vyčištění pomocí inhibitorů provést 
ochranu čištěných povrchů proti korozivním účin-
kům prostředí. Tento pasivační krok je automatický 
a v uzavřeném okruhu jej nelze opomíjet.

Kdy provést chemické čištění
otopné soustavy kromě běžné
údržby po cca 7 letech?
Před hydraulickým vyvážením otopné soustavy, 
které doporučujeme v kombinaci s chemickým vy-
čištěním. Obzvlášť u bytových a panelových domů, 
které neměly po  revitalizaci (zateplení, výměna 
oken) zpracovanou novou projektovou dokumen-
taci pro vytápění. Původní projekt uvažoval se zcela 
jinými parametry, které se po revitalizaci 
zásadně změnily a je proto nutné systém hydrau-
licky vyregulovat, stejně tak termicky vyregulovat 
u konečných spotřebitelů, tzn. nastavit stávající TRV 
s hlavicemi nebo provést jejich kompletní výměnu. 

V  mnoha případech dochází k  nehospodárnému 
vytápění, 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 te-

pelnou vodivostí. 
- Snížení tepelné vodivosti vede ke  zvýšení spo-

třeby elektrické energie čerpadel a  snížení do-
dávky tepla spotřebitelům. 

- Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody 
trubkovými systémy a  je nutné zvýšit teplotu 
vody pro dosažení stejné tepelné pohody. 

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

- Nutným zvýšením rychlosti proudění kapali-
ny má za  následek zvýšení spotřeby elektrické 
energie, a to s druhou mocninou (např.: 2x vyš-
ší rychlost způsobí 4x vyšší spotřebu elektrické 
energie).

Co může způsobit “nečištěná” 
otopná soustava
- Koroze může způsobit havárii a  nefunkčnost 

topného systému. 
- Řasy bývají příčinou omezení výkonu podlaho-

vého vytápění nebo jeho úplné nefunkčnosti. 
- Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí prou-

dění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí 
podlahového vytápění s nízkou rychlostí prou-
dění).

- Kaly negativně působí jako izolant bránící přeno-
su tepla.

- Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních 
stěnách a  jsou příčinou nefunkčnosti regulač-
ních armatur.

- Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím snížení 
výkonu soustavy.

Jak probíhá samotné čištění 
v bytovém domě?
Chemické čištění topných systémů v  panelových 
domech probíhá po  jednotlivých stoupačkách, 
abychom měli zajištěný co nejlepší výsledek. Po-
kud na stoupacím potrubí chybí vypouštěcí ventily, 
nebo jsou ve špatném technickém stavu (totéž pla-
tí pro uzavírací armatury), můžeme Vám na základě 

prohlídky před čištěním provést kalkulaci a domlu-
vit se na jejich výměně, nebo instalaci.
Některé stoupačky jsou více zanesené, někte-
ré méně.  Je to závislé na  tom, jak jsou vzdálené 
od  topného zdroje nebo jak je systém vyregulo-
vaný. Pokud se v suterénu nacházejí otopná těle-
sa, 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 současně a každá je čištěna 
samostatně. Podle změřených údajů a  míry zne-
čištění dávkujeme patřičné množství čisticího pro-
středku.
Délka čištění stoupačky se odvíjí od jejího znečiště-
ní, ale minimální čas je 120 minut. Po vyčištění a od-
fi ltrování nečistot (fi ltry jsou nainstalovány na čistící 
zařízení) dochází k proplachu jednotlivých stoupa-
ček, po kterém je znovu uvedeme do provozu. 
Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, 
je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou 
a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto 

však nelze provést u  systémů, které jsou na-

pojeny na  centrální zásobování teplem, neboť 

veškeré inhibující složky by byly rozmělněny 

do celého systému.

Čištění otopné soustavy – má to význam?

Snímek termokamerou PŘED čištěním Snímek termokamerou PO čištění

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
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  Vy jste u  produktu LOMANCO již 20let. 

Jak se tak stane, že člověk zůstane 

v branži u jediného produktu. 

Po  vystudování VUT FAST jsem nastoupil 
do  Výzkumného ústavu stavebních hmot, 
kde jsem se zabýval ekologickými výrobky. 
Následně jsem dostal nabídku pracovat u fi r-
my ABC, s.r.o. jako technik, což mne oslovilo, 
protože tam byla přímá spojitost s produkty 
šetrnými k přírodě. Firma v té době měla dva 
základní produkty a  to tubusové světlovody 
a ventilační turbíny.

  V čem jsou tyto výrobky ekologické? 

Tubusové světlovody jsou stavební výrob-
ky, které skrz lesklé potrubí přenáší sluneční 
paprsky až do obydlí. Člověk tak získá zdravé 
denní světlo a nemusí svítit, čímž šetří ener-
gie. 
Druhým produktem byly ventilační turbíny 
LOMANCO, u  kterých byl opět zajímavý pří-
nos větrání v domech a to bez potřeby elek-
trické energie. Turbíny jsou totiž především 
poháněny větrem.   

  Uběhlo dvacet let a lze říci, že se tyto pro-

dukty někam posunuli? 

 Ano určitě. Z hlediska ekologického přínosu 
jde stále o velmi užitečné stavební produkty, 
které mohou obohatit každý dům. Světlo-
vody jsou dnes mnohem známějším výrob-
kem a instalují se ve velkém jak v rodinných 
domech, tak i  fi rmách. Snaha šetřit energie 
a  současně si nekazit zrak umělým světlem 
je dnes mnohem větší téma než před dvaceti 
lety. 

  A turbíny LOMANCO?

To je produkt, který si vydobyl své pevné 
místo ve stavebnictví. Přestože je to produkt, 
který se dováží až z USA, tak i přesto dodnes 
hledá jen těžko konkurenci. Ano, objevují se 
stále noví výrobci, těm se ale nedaří vyrobit 
tak spolehlivý a  bezstarostný produkt jako 
jsou naše americké turbíny a neumějí lidem 
poskytnout správný návrh použití.
 
  Je návrh turbín a  následní instalace ně-

jak složitá? 

  To je lehká otázka, ale velmi těžká odpověď. 
Turbíny působí jako velmi primitivní produkt 
a ve své podstatě i jednoduché jsou. Nicmé-
ně, aby jste je správně navrhnuli a pak i na-
instalovali, tak to potřebuje svá pravidla. Já 
jsme člověk, který dlouhá léta objíždí stavby, 
provádí návrhy, konzultuje s projektanty a už 
o tom produktu něco vím. Z každé realizace 
se učím a to následně používám ve prospěch 
dalších realizací. Za  ty roky jsme již nauči-
li spoustu projektantů správně navrhovat 
a spoustu realizační fi rem správně instalovat 
turbíny. 

  Takže máte prakticky hotovo? 

 Opak je pravdou. Objevují se nové a složitěj-
ší realizace, noví projektanti, nové realizační 
fi rmy. A zde je stále potřeba je školit. Dodnes 
je celý systém postaven na poradenství. Učím 
všechny fi rmy, aby v případě nejasností hned 
volali, raději se poradili, než provedou špat-
nou instalaci, která by vrhala špatné světlo 
nejen na ně, ale i na samotný výrobek. 
Přeci jen, když navštívím ročně přes sto rea-
lizací, tak už mám užitečný nadhled nad tím-
to produktem a  jsem schopen celkem ob-

ratně problém řešit na  základě předešlých 
zkušeností. Mám partnery, kteří i po deseti, 
patnácti letech zkušeností s  jejich realiza-
cemi turbín se stejně raději na  mne obrátí 
a minimálně si ověří, jestli je jejich postup je 
správný.
Největší problém je s realizační fi rmou, která 
tvrdí, že všechno ví a  poradit nepotřebuje 
a  pak jim při problému v  technickém po-
sudku vyjmenuji spoustu zásadních chyb, 
kterých se dopustili a  to často úplně těch 
základních, nemusí se jednat jen o neznalost 
norem atd.  

  Takže se na Vás můžou obracet a rád po-

radíte? 

Ano, to je moje práce technika, který o svém 
produktu má povinnost vědět co nejvíc, aby 
mohl dále radit. Když realizační fi rma dělá 
spoustu let kvalitní střechy a  pak dostane 
v  zakázce realizovat i  odvětrání bytového 
domu, tak to určitě potřebuje nasměrovat.
 
  No jo, teorie je jedna věc a co praxe? 

Přesně tak, abych byl schopen poradit, mu-
sím si to i sám osahat, proto mám i spoustu 
let realizační fi rmy, se kterými úzce spolupra-
cují a pomáhám jim. Často chce zákazník rea-
lizaci přímo ode mne, což je samozřejmě také 
možné, nicméně prioritní je zaškolení fi rem 
v regionech a přenesení realizace na ně. 

  Pak tedy přejeme spoustu správných ná-

vrhů a realizací nejen Vašich ale i vašich 

partnerů z oboru.  

Otázky: Redakce
Odpovídal: Ing. Radim Otýpka, 

technik LOMANCO, mob.724302472

Větrání turbínami LOMANCO 
a osvětlení světlovody

Dnes jsme si pozvali na rozhovor člověka, který od roku 2000 stojí za značkou LOMANCO na čes-
kém trhu. Tímto specialistou je Ing. Radim Otýpka, technik LOMANCO. 
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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 / REPLIKY
Profi ly vyrobíme na  míru vašich představ. 
Přiblížíme se i  původnímu vzhledu oken, 
které musí zapadat do  historické fasády. 
Vyrobíme také interiérové obložení, které 
dotvoří vnitřní prostor v  okolí špalet, takže 
je výsledná podoba věrná původnímu stavu. 
Velkou výhodnou dřevěných špaletových 
oken je, že se v případě poškození dají opra-
vit. Díky tomu mohou zůstat v  reprezenta-
tivním stavu mnohem déle. Vyrábíme rov-

něž 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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Elektronické vysoušení a izolace vlhkých staveb
domy - byty - komerční objekty - historické stavby
 1x přístroj DryPol® system zaizoluje až 900 m2 půdorysu stavby 
 za cenu od 38.514,- Kč vč. DPH, montáže a dopravy
 záruka 3 roky na možnost odstoupení od smlouvy
 záruka 30 let na bezplatný servis zařízení
 zdarma a nezávazné odborné posouzení staveb kdekoli v ČR
www.elektrofyzika.cz    tel.: +420 800 212 800 linka zdarma

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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Co musíte udělat?
Jednoduše zavolejte a sdělte nám Vaši představu o plánované rekon-
strukci, opravách či modernizaci. My k Vám potom přijedeme, navrh-
neme technické řešení, poradíme, proč se vyplatí nečekat a provézt 
rekonstrukci co nejdříve a  vypracujeme cenovou nabídku přímo 
na  míru pro Váš dům, jejíž součástí bude návrh fi nancování části 
ceny za  dílo, kterou potřebujete, formou splátkování bez navýšení 
na dobu až 5let.
Výhodou nabízeného řešení je rychlost, schválení fi nancování je 
mnohem jednodušší než u banky a revitalizovat můžete téměř oka-
mžitě. Nesmíme opomenout na  složitou administrativu, kterou je 
nutno při běžném úvěrovém fi nancování absolvovat, tady řešíte re-
konstrukci a fi nancování pouze s námi.

JAK REKONSTRUOVAT 
SE SPLÁTKOVÁNÍM BEZ NAVÝŠENÍ 
PRO SVJ A BYTOVÁ DRUŽSTVA
Uvažujete o rekonstrukci Vašeho bytového domu a nemáte dostatek fi nančních prostředků?     
Už nemusíte čekat až si našetříte! NABÍZÍME Vám možnost provedení rekonstrukce, oprav a mo-
dernizace se splátkováním bez navýšení.

SARB  Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
                              web: www.sarb.cz                email: info@sarb.cz                mobil: 775 563 652 , 776 882 683

Společnost Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o. se zabývá komplexní revitalizací bytových domů postavených pa-

nelovou i cihlovou technologií a je Vám schopna nabídnout nejvýhodnější řešení pro Váš dům s ohledem na dokonalou 

funkčnost i ekonomické hledisko.
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PŘEDNÍ 
SVĚTOVÝ 
VÝROBCE 
VÝTAHŮ

1  BEZKONKURENČNÍ TRADICE A CENA 
 na poli výtahů, které prokazují své výhody 
 pro všechny druhy provozu.

2  JEDNODUCHÁ DOSTUPNOST 
 NÁHRADNÍCH DÍLŮ, díky pokročilému 
 volnému systému prodeje. 

3  ŠIROKÁ ŠKÁLA KOMPLETNÍCH VÝTAHŮ: 
 osobní výtahy, nákladní výtahy, autovýtahy 
 i plošiny HomeLift.

4  Nemá Váš dům ještě výtah? 
 NYNÍ MÁTE MOŽNOST VYUŽITÍ  
 DOTACE 50%!!! Zvyšte cenu Vaší 

 nemovitosti a životní úroveň ve Vašem domě!

5  MOŽNOST VYBRAT SI VÁMI 
 PREFEROVANOU FIRMU PRO MONTÁŽ 
 A SERVIS NEBO MŮŽETE NECHAT 

 VŠECHNO NA NÁS!

PŘÍKLADY NAŠICH VÝTAHŮ

BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠE POPTÁVKY: 

info@hlc-gmv.cz, www.hlc-gmv.cz, tel.: 00420 541 240 410

Green Lift Fluitronic Green Lift Traction Home Lifty

Home Lift MRL

Minimální rozměry 
šachty  pro nosnost 

630 kg,  8 osob 
ve srovnání 

s typickým lanovým 
výtahem: 

úspora  0,1 m2   
na patro!

Minimální rozměry 
šachty  pro nosnost 

630 kg,  8 osob 
ve srovnání 

s typickým lanovým 
výtahem: 

úspora 0,1 m2   
na patro! 

Úspora 0,35 m2 
na patro!
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Topná sezóna je za dveřmi !!!
Připravte se včas ! Jde o teplo a vaše  peníze.

Chcete snížit náklady za teplo? Chcete zlepšit vytápění vašeho bytu?
Odvzdušňujete a přesto radiátory nehřejí? Hřeje vám jen půlka radiátoru?

Jak se nejlépe připravit?
O nákladech za nadcházející topnou sezónu rozhodují nejen ceny energií, ale také příprava topné soustavy. 

Nepodceňujte přípravu! Příprava na topnou sezonu šetří vaše peníze. 
Právě na topení se totiž dá snadno ušetřit. 

Příprava na topnou sezónu začíná vyčištěním vnitřního povrchu topného  systému.  
V průběhu času se na vnitřních stěnách otopné soustavy nevyhnutelně tvoří pevné minerální usazeniny.  

Výsledkem je, že se  snižuje  přenos tepla, zvyšuje se poruchovost 
a zákonitě se  zvyšují náklady na vytápění.

 

                                               

 Finex Technology PROFI s.r.o.
Specialista na čištění topných soustav a energetických zařízení

NECHTE SI VYČISTIT OTOPNOU SOUSTAVU, SNÍŽÍ SE VÁM NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup !

FINEX TECHNOLOGY PROFI  s.r.o., U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8
Kontakty: tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

e-mail: vitek@fi nextechnology.cz, info@fi nextechnology.cz, www.fi nextechnology.cz

Před čištěním -  Po vyčištění
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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

Úsporná kotelna - plynová, TČ
Regulace topení a chemické čištění
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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Mýty o zateplování bytových 
domů aneb jak správně zateplit

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

Bytové domy se dříve stavěly z dostupných zdících materiálů, a to z plných cihel, škvárobetonu, CDm cihelných 
bloků nebo plynosilikátových tvárnic. Tepelně izolační vlastnosti takového zdiva jsou minimální a často jsou staré 
domy poškozeny vzlínající vlhkostí od základů, která narušuje kvalitu bydlení. Ikdyž v dobré vůli, stává se, že kvůli 
izolaci tepla vyměníme stará okna za nová plastová, čímž však dojde k utěsnění otvorových prvků, a tím zvýšení 
vlhkosti v domě. Jakmile pak přijdou zimní měsíce, teplota vzduchu v místnosti se vytopí nad 22°C. Díky málo 
četnému větrání a nezatepleným stěnám domu se začne srážet teplý vzduch. Ten se následně srazí se studenou 
stěnou a zkondenzuje ve vodu. Následkem jsou vzniklé plísně v rozích a kapky vody na oknech či stěnách, tzv. 
rosný bod. 

Správná technologie pro zateplení starého zdiva
Často se setkáváme s  neodbornými radami jak se rosného bodu zbavit, kdy vybízí, že k  odstranění problému 
a k zateplení domu stačí pouze 5-8 cm vrstva polystyrenu. Ta však domu někdy spíše uškodí, než aby ho zateplila. 
Odborníci znají výpočty, které jasně ukážou, které izolace a systémy jsou vhodné. Správné zateplení vám zvýší 
tepelnou pohodu v domě, ale hlavně přinese až 60% úspory nákladů na vytápění. 

Výběr materiálu 
Je dobré se obrátit na odborníky, kteří vám při výběru poradí, na jaké parametry si dát pozor. Velmi důležitý po-
jem je tzv. faktor difuzního odporu, který vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru. Hodnotu tepelné 
vodivosti musí výrobci uvádět u všech výrobků. Čím je hodnota nižší, tím lepší má daný materiál tepelněizolační 
vlastnosti. 

Teorie o dýchání domu 
Problematika teorie „dýchajících“ a  „nedýchajících domech“ jsou pouze dokladem neznalosti celé záležitosti. 
Silné izolační systémy mají zachovanou dostatečnou paropropustnost a zároveň snižují množství kumulovaného 
kondenzátu ve  zdivu. Plesnivějící interiéry jsou známy u  objektů zateplených s  tenkou vrstvou izolantu nebo 
u  nekvalitně provedeného izolantu. Dům ale nezplesnivěl zevnitř proto, že by nedýchal, ale takový stav je 
důkazem následujícího efektu. Pokud zateplíte nedostatečnou vrstvou izolantu, dojde ke snížení tepelné spotřeby 
o desítky procent, takže vnitřek vytopíte na požadovanou teplotu. Zároveň je ale méně prohřívaný plášť budovy 
v oblastech tepelných mostů a chladnějších míst. Zde se logicky plášť budovy ochladí uvnitř až na teplotu rosného 
bodu uvnitř místnosti a dojde k růstu plísní. Především je tento jen patrný v koutech a u okenních rámů.

Finální vrstva zateplení
Není rozumné použít jakýkoliv typ omítky. Některé omítky mají mnohem menší soudržnost než stěrkovací systémy. 
Nezapomínejte, že fi nální vrstva i s podkladním lepidlem má na tloušťku milimetry a je umístěná na velmi dobrém 
izolantu. Tato vrstva dostává zabrat změnami teplot. Obecně se například nedoporučuje dávat na  zateplovací 
systémy tmavé omítkoviny, právě díky vlastnosti se na sluníčku zahřívat.

Nechte si od nás ZDARMA vyhotovit Stavebně-energetické posouzení. Díky posouzení zjistíte v jakém stavu je Váš dům, kudy Vám uniká teplo 
a zda správně hospodaříte se společnými penězi. Uvidíte detailní návrh oprav včetně ukázky výhodného fi nancování. 
Informujte se na www.revitalizacebytovek.cz nebo na telefonu 800 100 533.

Pouze vyměnit stará okna nestačí ...je třeba řádně zateplit
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PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

DOTACE

266 313 728
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www.furanflex.cz

739 266 669 
Dovoz a instalace vložek FuranFlex - MOPECO s.r.o.

Informace o vložkách FuranFlex

Vložky pro vnitřní dešťové svody

Bez bourání stěn v patrech  
a bez demontáže původních  
poškozených svodů.

Přístup je nutný pouze  
ze střechy a suterénu  
budovy.

Vyvložkování svodu včetně  
instalace střešní vpusti  
a napojení na kanalizaci  
během jednoho dne.

Společné komíny v obytných domech 
přinášejí v současné době starosti při 
přechodu ze starých a dosluhujících 
turbo kotlů na moderní a předpisy 
splňující kondenzační kotle. Bylo by 
možné vybourat starý komín a postavit 
nový, nebo vyvložkovat stávající komín 
novou komínovou vložkou.  

Nejelegantnější řešení problému nabízí 
vložkování komínu vložkou FuranFlex.
Při použití technologie Furanflex je 
možné ponechat v provozu stávající 
turbo kotle a postupně vyměňovat  
za kondenzační kotle jen ty spotřebiče, 
které již dosloužily. 

Při instalaci vložky 
odpojíme od komínu 
všechny kouřovody. 
Protáhneme komínem 
vložku a párou pod 
tlakem ji vytvrdíme. 
Kondenzátní jímku  
v patě komínu napo-
jíme na kanalizaci. 
Odtahy spalin od 
jednotlivých spotře-
bičů napojíme zpět 
na komín pomocí 
speciálních dílů, které 
zaručují, že stékající 
kondenzát zůstane 
uvnitř vložky.

Taková instalace vložky proběhne za 
jeden pracovní den, s minimem bourání 
a uklízení. Instalace vložky FuranFlex, 
na rozdíl od jiných používaných tech-
nologií, nevyžaduje vybourání  
původního komínu.původního komínu.

18 let 
instalací vložek

FuranFlex v ČR

Společné komíny 
postupná výměna turbo 
kotlů za kondenzační

Při revitalizaci panelových domů 
je často opomíjena otázka rekon-
strukce dešťových svodů vede-
ných středem domu. Časovaná 
bomba v podobě 40 - 70 let 
neudržovaných vnitřních  
dešťových svodů se zpravidla 
řeší, až když svod prosakuje  
a způsobuje škody. 

Oprava vybouráním svodu  
znamená několikadenní  
přítomnost stavební firmy 
v domě, vybourání stávajících 
svodů v bytech nebo  
na chodbách domů a instalaci 
plastových dešťových svodů.  

VN ITŘN Í DEŠŤOVÉ SVO DY •  TO PE N Í PLYN E M A LTO •  V ZDUCHOTECH N I K A

Při opravě dešťového svodu 
jeho vyvložkováním kompozitní    

vložkou FuranFlex je přístup    
  ke svodu nutný pouze  
 ze střechy a ve sklepě.

 Vyvložkování svodu, instalace  
střešní vpusti a napojení na kanali-
zaci trvá jen několik hodin a většina 
obyvatel si ani nevšimne, že v domě 
proběhla nějaká oprava. Vložka  
má stěnu  pouze 2,5 mm silnou,  
zachová dostatečný průměr svodu  
a ponechá beze změny požárně- 
technické vlastnosti svodu. 

REVITALIZACEREVITALIZACE

REKONSTRUKCE

HAVÁRIE 

PREVENCEPREVENCE
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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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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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Bezpečnostní opatření 
a ekonomický dopad na rozhodnutí 
SVJ a bytová družstva
Ekonomický dopad na  společenství dnešní 
doby je opravdu drtivý. Obava o bezpečnost 
nyní ovlivňuje většinu našich rozhodnutí. 
Velká část společenství vlastníků a  byto-
vých družstev odkládá realizace dokonce 
i  akutních oprav ve  společných prostorách 
domů, což však může mnohdy vést k větším 
škodám. 
I  přesto, že mediální nátlak je opravdu sil-
ný, lze v  dnešní době realizovat v  podstatě 
jakoukoliv poptávku po  rekonstrukcích, 
revizích, opravách a  dalších službách, a  to 
i  s ohledem na dodržování bezpečnostních 
opatření.
Většina ekonomických subjektů, tedy jak 
menších živnostníků, tak středních a  vět-
ších fi rem, jsou i přes tíživý dopad blížící se 
ekonomické krize připraveni pracovat nej-
lépe, jak umí, a to i za přítomnosti přísných 

bezpečnostních opatření. Snaží se svým bu-
doucím zákazníkům vyjít vstříc a dodržovat 
maximálně veškerá pravidla bezpečného 
kontaktu.

Venku nebo vevnitř?
Pokud si stále nejste jisti a  necítíte se sžiti 
s představou, že vám po vnitřních prostorách 
vašich bytových domů pobíhají řemeslníci, 
není nic jednoduššího než se zaměřit na prá-
ce na exteriérech. V současnosti nejvíce reali-
zovanými zakázkami jsou například realizace 
fasád, zateplení, okapy, kontroly a  opravy 
střech, revize komínů, oplocení pozemků 
a další úpravy na které jste se do budoucna 
chystali. Nejsou výjimkou ani účetní a zabez-
pečovací služby.

Výběr vhodných fi rem a reálné 
zkušenosti s nimi
Jak vybrat fi rmy se zkušenostmi a  bez zby-
tečných nákladů navíc, s  tím vám mohou 

pomoci tzv. poptávkové systémy. Na  trhu 
je jich hned několik, ale jen ty kvalitní pod 
sebou sdružují fi rmy s ověřenými hodnoce-
ními a jsou tak důvěryhodné. A co by mohlo 
být lepší než si vybrat fi rmu podle toho, že 
skutečně funguje a  je prověřená předcho-
zími realizacemi na  jiných SVJ či bytových 
družstvech. Na  jedno takové hodnocení se 
můžete podívat přímo zde:

„Jako předseda SVJ již nesháním fi rmy 

jinak, než přes Poptávej.cz. Skvělá ko-

munikace, spolehlivost a  vstřícnost ko-

lektivu jsou velkým benefi tem. Poptávej.

cz děkuji za dosavadní spolupráci a přeji 

mnoho úspěchů v  jejich práci. Rád opět 

využiji služby a ostatním mohu jen dopo-

ručit.                                                                  Burda.”

A  jak dopadly samotné realizace poptávek? 
O tom se můžete přesvědčit na následujících 
fotografi ích.

Jak na správu bytového domu a opravy 
v rámci současné krize? 
Je bezpečné najímat fi rmy a řemeslníky 
nebo je lepší s realizacemi ještě počkat?

Současná situace ve světě i u nás v České republice nahrává úvahám nad bezpečností běžného 
fungování, a to nejen v rámci našich domácností a rodin, ale také v rámci fungování společenství 
vlastníků a bytových družstev, které tak mnohdy zvažují omezení realizací nejrůznějších oprav 
a úprav bytových domů.

Máte zájem také vyzkoušet poptávkový systém?
Výběr fi rmy z jakéhokoliv oboru je přes poptávkové systémy zcela intuitivní a bez jakýchkoliv fi nančních nákladů. 

Ve spolupráci s námi a s Poptávej.cz si můžete vyzkoušet, jak získat nabídku pro vaše SVJ. Neváhejte se na nás obrátit.
Pište na e-mail: redakce@radceprosvj.cz, volejte na telefon: 601 222 819

nebo vyplňte formulář na webu: www.radceprosvj.cz/poptavej

Fasáda domu včetně zateplení Renovace ploché střechy
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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

  Kniha Manuál pro předsedu SVJ – tištěná / PDF   GDPR – kompletní datový audit
  Pojištění odpovědnosti výborů SVJ     Průkaz energetické náročnosti budovy
  Studie úspor pro výstavbu domovní kotelny    Úvěry a dotace pro bytové domy
  Stanovy a domovní řád       Aukce energií – elektřina / plyn
  Předplatné Praktického rádce pro SVJ     Termovizní měření

Profesionální předseda pro Vaše SVJ

Další služby, které pro Váš dům ve spolupráci 
s odbornými partnery zařídíme

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

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





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

Je vhodné poznamenat, že přesnost vodoměru přesahuje třídu C dle EHS. Tento nový typ 
vodoměru SMARTm D dosahuje vysoké přesnosti pro obě polohy. Společně s integrovaným 
radiovým modulem a vyloučenou možností ovlivnění magnetem a pro svoji výhodnou cenu se 
stává jedním z nejvýhodnějších řešeních pro všechny SVJ, možná i bezkonkurenčním řešením 
s ohledem na parametry vodoměru a cenu. 

 
Specifikace 
Elektronický neovlivnitelný vodoměr Maddeo, verze SMARTm D 
s digitálním LCD, který je určen pro přesné měření spotřeby 
vody v bytech a objektech s připojením DN15 jako přímá 
náhrada za vodoměry stavbení délky 110mm, ale i 80mm. 
Případně  i  za130mm pro světlost DN20. 
 

Velmi užitečnou výhodou je integrovaná anténa, takže nikde 
„nic“ nepřekáží. Navíc výška vodoměru oproti elektronickým 
vodoměrům nebo další „novým“ typům různých výrobců je 
nižší, a tak se vodoměr snadno „vleze“ i tam, kde je problém 
s vyššími typy vodoměrů. Výška dle náčrtku H=73mm. 
 

Konstrukce vodoměru absolutně znemožňuje ovlivnění vnějším 
magnetickým polem, protože vodoměr neobsahuje 
magnetickou spojku, ale indukční snímání, které je přenášeno 
přímo do elektroniky. Odolnost ve vnějším prostředí je IP 68. 
 

Nespornou výhodou je, že vodoměr 
SMARTm D má integrovaný radiový 
modul, který umožňuje dálkové odečty 
měřidel bez vstupu do bytu. Radiový 
modul komunikuje protokolem 

wireless MBUS 868 MHz dle 13757-4. V případě požadavku bude 
vodoměr vybaven komunikačním modulem LoRa nebo IoT. 
 

Nový neovlivnitelný vodoměr Maddeo, SMART D registruje naměřené 
hodnoty přímo v interní paměti, v které jsou zaznamenány i alarmy 
jako je třeba zpětný průtok, úniky, atd. Vodoměr obsahuje baterii s 
životností 10+ let.  
 

Výrobcem je společnost Bmeters (EU), která ročně vyrobí témeř 
1.800.000 měřidel a právem patří mezi velmi významné výrobce 
s vlastním vývojem, výrobou a technologickými novinkami. 
 

 

 
 

 
 
Výhody neovlivnitelného vodoměru SMARTm D: 
1. Elektronický vodoměr s digitálním číselníkem 
2. Ve své konstrukce neobsahuje magnetickou spojku 
3. Velmi vysoká přesnost měření Q1=10l/hod-H, Q1=16 l/hod-V 
4. Integrovaný radiový modul, indukční snímání  
5. Pro stavební délku 110mm, ale i pro 80mm, s odolností IP 68  
6. Otočný číselník o 360 °C 
7. Pamět naměřených hodnot, alarmy (zpětný průtok, úniky,..) 
 
Instalační polohy neovlivnitelného vodoměru SMARTm D: 

 
Vodoměr je určen pro vodorovnou a svislou polohu instalace, možná 
je i poloha číselníkem dolů. 
 
Rozměry 
H=73 mm 
B=85mm 
L=110 (80,130) mm

 
 

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 

Jednoduché dálkové odečty z chodby wireless MBUS nebo přes internet (na objednání LoRa, IoT) 

Bezkonkurenční  poměr parametry / cena 


