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Úvěry pro SVJ, BD

Doporučujeme:

•  Drahé teplo od CZT vyřešte vlastní úspornou 
 kotelnou – zpracování studie úspor ZDARMA

•  Nový „kompakt“ jako náhrada za všechny 
 stávající měřiče tepla

•  Přehled přesných vodoměrů podle 
 požadavků výborů SVJ

•  Poptávej – zadejte poptávku 
 a my Vám seženeme dodavatele

•  Profesionální předseda nebo Správa SVJ? 
 Poradíme Vám

...a navíc Pro výbor SVJ:
Využijte naši poradnu, napište nám 
nebo zavolejte, rádi se na Váš dotaz 
podíváme a poradíme Vám.



Není žádným tajemstvím, že u  svislé instala-
ce vodoměrů jsou rozdíly dokonce přes 40%. 
Je to dáno tím, že v  těchto instalacích se při 
použití běžně dostupných a instalovaných vo-
doměrů dosahuje nejčastěji pouze přesnosti 
odpovídající metr.tř. A  dle EHS, to je nejnižší 
možná přesnost. Minimální průtok je až při 
hodnotě 60 l/h!
S  použitím  vodoměru PNV SMARTm Exkluziv, 
který má min. průtok Q1=16 l/h pro vodorov-
nou polohy instalace, získáte jen pouhou výmě-
nou až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze, a tím 
i spravedlivé a přesné měření spotřeby vody.

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm 
PNV Exkluziv, přesný pro obě polohy
Přesnost odpovídá tř. C pro vodorovnou (hori-
zontální) polohu, Q1=16 l/h
Přesnost až 3x vyšší pro svislou (vertikální) po-
lohu, Q1=20 l/h

Bezkonkurenční výhody:

1.  Velmi přesné měření pro obě polohy insta-
lace (vodorovná, svislá)

2.  Už žádné předělávání polohy instalace vo-
doměru, kvůli přesnosti.

3.  Ve svislé inst. je přesnost až o 3x vyšší než 
u běžně používaných vodoměrů

4.  Přesnost odpovídající metrologické tř. C        

pro vodorovnou polohu

5.  Minimální zaručený průtok je Q1=16 l/hod 
pro vodorovnou instalaci.

6.  100% neovlivnitelný vodoměr magnetem

7.  Konstrukce vodoměru je bez magnetické 
spojky s úpravou ANTIVANDAL

8.  Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svis-

lých instalací v  ČR nebo kombinovaných, 
vyroben v EU, Itálie, Bmeters.

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru použí-
váme stále zažité přesnosti vodoměru dle met-
rologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně 
přesnou a  třída C nejpřesnější v případě byto-
vých vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodo-
měry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena 
zaručeným minimálním průtokem Q1 (výpočet 
Q1=Q3/R).

Proč volit přesné neovlivnitelné 
vodoměry SMARTm PNV Exkluziv? 
Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné 
neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a mají 
výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky pří-
mému převodu bez magnetické spojky mají 
100% odolnost proti případnému magnetické-
mu ovlivnění, a robustní konstrukce poskytuje 
i úpravu antivandal. Jsou to vodoměry určené 

pro snížení rozdílů a pro instalace, v kterých 

chcete mít jistotu, že s vodoměry nebude ni-

kdo manipulovat.

Běžně je přesnost u  jednovtokových vodomě-
rů ve vertikální (svislé) poloze výrazně nižší než 
v  horizontální (vodorovné) poloze. V  případě 
vodoměru SMARTm PNV Exkluziv je přesnost 
ve  svislé poloze Q1 = 20 l/hod, ve vodorovné 
poloze Q1 = 16 l/hod.  
U starších typů, ale i běžně dodávaných vodo-
měrů přitom může být minimální průtok 30 l/
hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) 
nebo dokonce ve  vertikální až od  60 l/hod 
(v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Novinka určená pro snížení rozdílů: 
Až 3x přesnější neovlivnitelný vodoměr Maddeo Exkluziv ve svislé 
poloze a s přesností odpovídající tř. C ve vodorovné poloze

Máte svislou polohu vodoměru? Potom jste se museli smířit nejčastěji s přesností metr. 
tř. A, a mít tak vysoké rozdíly. Máme pro Vás 3x přesnější vodoměr, který rozdíly vyřeší.

Společnost Maddeo CZ s.r.o. představuje inovativní přesný neovlivnitelný vodoměr řady 
SMARTm, který odpovídá přesnosti metrologické třídy C (dle EHS) ve  vodorovné poloze, 
a ve svislé poloze je až 3x přesnější, blíží se přesnosti C. Vodoměr je schválen dle MID.

až 3x 
přesnější

přesnost
C (EHS)

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Chcete se na něco zeptat?  

Rádi Vám poradíme. 

Maddeo CZ s.r.o. 

přesné vodoměry a měřiče tepla, 

služby pro SVJ, 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Obchodní dotazy: 

734 448 899

Technické dotazy: 

773 669 073

Rádi Vám zpracujeme nabídku 

na vodoměry a měřiče tepla



3Praktický rádce pro SVJ    1/2019

www.RadceProSVJ.cz

O
bs

ah
ÚVOD

Tematické rubriky:
Služby Rádce pro SVJ .............................................................4
Přesné vodoměry pro snížení rozdílů ..............................5
Kontrolní vodoměr ...........................................................6 - 7
Odvětrávací potrubí bytového domu .............................8
Škoda způsobená výbory 
poctivým vlastníkům ....................................................9 - 11
Věřit zkušené bance se vyplatí ................................12 - 13
Starosti se střechou přenechejte nám ......................... 14
Hydroizolace základů 
– jeden produkt na všechno ............................................ 15
Odpojení od CZT a zřízení vlastní kotelny. 
Opravdu výhodné? ......................................................16 - 17
Chcete úspornější a hezčí bydlení? ............................... 18
Čištění fasád a jiných povrchů ......................................... 19
Spolehlivý dodavatel podlah ........................................... 20
Výškové práce – sanace/čištění fasád .......................... 21
Porovnání konstrukce vodoměrů ..........................22 - 23
Zábradlí, zasklení, altány ................................................... 24
Zajištění bezpečí bytových domů ................................. 25
Topíte naplno a radiátory nehřejí? ........................26 - 27
Díky počasí zaplatíme za teplo 
o 5 až 10% méně ................................................................... 28
Zvažujete změnu ve způsobu vytápění? .................... 29
Vlhké zdivo, vlhký dům, vlhké sklepy? ......................... 30
Madla na zábradlí v panelových domech .................. 30
Trápí Vás řasy a plísně na fasádách? .............................. 31
Tepelné čerpadlo v panelovém domě ......................... 32
Dešťové svody a společné komíny ................................ 33
Pravidelný úklid bytových domů ................................... 34
Revitalizační poradna leden 2019 ................................. 35
SVJ? Firma (skoro) jako každá jiná..........................36 - 37
Elektroinstalační práce a komponenty 
pro panelové a bytové domy .......................................... 38
Okna pro vyšší úsporu a větší komfort ........................ 39
I zimu si můžete užít… Buďte v teple .......................... 40
Jediný úvěr, který doložíte fotkami ............................... 41
Webový informační portál ................................................ 42
Zadejte poptávku, seženeme Vám dodavatele ........ 43
Správa SVJ a BD od advokátů .......................................... 44
Skrutátor – správce hlasování ......................................... 45
Výběr zdroje pro bytový dům ......................................... 46
Dny teplárenství a energetiky ......................................... 48
Revitalizace prostoru balkónů a lodžií ......................... 49
Kompaktní měřiče, zpětná klapka ................................. 50

Navíc: Pro výbor SVJ: 
Využijte naši poradnu, napište nám nebo zavolejte,
rádi se na Váš dotaz podíváme a poradíme Vám. Ti

rá
ž

Úvodní slovo šéfredaktorky
Vážení čtenáři,
právě v  rukou držíte naše již devatenácté vydání Praktického rádce 
pro SVJ. Od toho prvního, které vyšlo začátkem roku 2013, se naše re-
dakce značně obsahově rozrostla. Služby, které bytovým domům na-
bízíme, stále přibývají, a to vždy v závislosti na aktuálních potřebách. 
Proto neváhejte a napište nám, pokud je něco, co byste pro Váš bytový 
dům potřebovali a nenašli mezi aktuálně nabízenými službami.  Kom-
pletní seznam toho, co jsme pro vás schopni zařídit, a to ať z vlastních 
zdrojů nebo ve spolupráci s externími dodavateli a partnery, nalezne-
te na našich internetových stránkách www.radceprosvj.cz. 
A co patří mezi ty nejžádanější služby? Nejvíce u nás bytové domy po-
ptávají a objednávají webové stránky pro SVJ, díky kterým mohou čle-
nové pohodlně komunikovat s výborem i na dálku, pokud například 
v domě nežijí, a mají přehled o všem dění v domě na jednom místě. 
Také pojištění odpovědnosti výboru z  výkonu své funkce je cennou 
pomocí, neboť, jak jsme již mnohokrát psali, členové výboru jsou 
povinni nahradit případné škody způsobené SVJ, pokud porušili své 
povinnosti při výkonu funkce. Dále bychom Vás rádi informovali, že 
dotace na revitalizaci bytových domů stále běží, a proto Vám i nadále 
nabízíme pomoc se zajištěním dotace. Náš partner Vám rád a zdarma 
vše spočítá a poskytne informace o tom, na jak vysokou dotaci byste 
případně dosáhli a za jakých podmínek. A pokud budete mít zájem, 
celý proces pro získání dotace Vám i rád zajistí. No a nejnovější služ-
by, které jsou dle našeho názoru velice aktuální, protože nám často 
na toto téma píšete a voláte, se nazývají (a z názvů vyplývá i jejich ná-
plň) Profesionální předseda a Správa SVJ. Takže pokud se Vám nedaří 
v domě dohodnout na tom, kdo dům povede, pak nevěšte hlavu, pro-
tože jsme schopni Vám nabídnout plnohodnotnou náhradu vedení 
domu, a to po celé ČR!
Všechny služby, nebo pokud byste měli i jakékoliv další poptávky pro 
Váš dům, s  Vámi rádi individuálně projdeme a  přizpůsobíme Vašim 
požadavkům. Spojit se s námi můžete prostřednictvím emailu, telefo-
nicky nebo přes formuláře umístěné u jednotlivých služeb na našich 
internetových stránkách.
A pokud byste si z nabízených služeb nevybrali a měli třeba jen dotaz 
nebo se chtěli informovat na správné řešení určitého problému byto-
vého domu a jeho členů, pak budeme rádi, když se s námi také spojíte, 
a bude-li to v našich silách, poradíme Vám a případně Vás navedeme, 
jak situaci řešit nebo postupovat.
Děkuji za Váš čas a za celou redakci Vám přeji úspěšný rok 2019!

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz
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Jaké služby pro SVJ zajistíme?     redakce@radceprosvj.cz, 601 222 819, www.RadceProSVJ.cz

Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás připravuje stále nové služby a poradenství týkající se bytových 
domů. Mezi nové služby patří SPRÁVA SVJ a PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ, více na www.radceprosvj.cz

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 poštov-
ní schránky. Když volbu předplatného nezvolíte, může se stát, že Vám 
Rádce nebude doručen. Náš náklad na počet vytísků 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 čtenáře. Pokud se rozhodnete 
pro volbu předplatného, je to pro náš závazek Vám i nadále poskytovat 
potřebné informace a děkujeme Vám za to.

Ani tištěný Praktický rádce pro SVJ není nafukovací, a pro-
tože 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   499 Kč
 Předplatné na 2 roky   699 Kč
 Předplatné na 3 roky   999 Kč

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

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

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

D Ů L E Ž I T É : Pokud jste se registrovali před dnem 24. května 2018, prosím, proveďte novou registraci kvůli GDPR

Nová služba – SPRÁVA SVJ od advokátů
více na www.radceprosvj.cz

Nové – PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ
Přenechte řízení a odpovědnost, více na www.radceprosvj.cz

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 zdarma
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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Přesné vodoměry pro snížení rozdílů 
rozdělené podle požadavku SVJ

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 = 20 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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Obecně: Vodárenský vodoměr instalovaný 
na  vstupu do  bytového domu je fakturač-
ní měřidlo. Je to tzv. stanovené měřidlo, 
na které se vztahuje platnost ověření 6 let 
dle Zákona o  metrologii. Tento vodoměr 
v průběhu 6 let Vám měří protékající stude-
nou 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!

Jak je možné, že hodnota naměřená
patním vodoměrem není správná? 
Musíme mít na  paměti: Vodoměr je měři-
dlo, a aby plnilo svoji funkci měřidla, musí 
nejlépe měřit vše, co proteče. Proto je důle-
žitá přesnost a správný navrhový průtok. 
A  když už vodoměr měří přesně, tak musí 
měřit v požadované toleranci dle vyhlášky. 
U vodoměru na studenou vodu v toleranci 
± 5% (mezi průtokem Q1 a Q2) a ± 2% (mezi 
průtoky Q2,Q3 až Q4). Vodoměr by neměl 
měřit třeba o 20% nebo 30% více než sku-
tečně proteče, ale i  to se může lehce stát, 
stává se v průběhu 6 let.

Hlavním důvodem je kvalita vody
V  bytových domech se nejvíce používají 
vícevtokové vodoměry jako patní měřidla, 
která svým rozsahem průtoku pokrývají od-
běr vody ve většině bytových domů. Výho-
dou těchto vodoměrů je, že mají vysokou 
přesnost měření, ale v  ideálních podmín-
kách. Na  provozní podmínky těchto vodo-
měrů má vliv právě kvalita vody, konkrét-
ně mechanické nečistoty ve  vodě a  vodní 
kámen. A  to i  přes skutečnost, že vodárna 
má ve své distribuční soustavě hrubé filtry 
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  případě ucpání jedné nebo více trysek 
v  komoře proudí průtok vody další prů-
chodnou tryskou. Výsledkem je, že se lopat-
kové kolo točí rychleji a přitom odběr vody 
uživateli je stejný jako v případě plně prů-
chodných trysek. A další procenta za vodu 
ve  prospěch vodárenské společnosti jsou 
na světě, přesněji na Vaší faktuře.

Využili jste už v minulosti přezkoušení 
vodárenského vodoměru na zkušebně?
To je POSTUP navrhovaný 
dodavatelem vody!
Pokud ano, tak průběh byl takový:
-  Nahlásili jste, že nesouhlasíte s  naměře-

ným stavem na patním vodoměru
-  Přijel pracovník vodáren, vyměnil vodo-

měr za jiný
-  Vodárenská společnost předá Váš rekla-

movaný vodoměr svému obchodnímu 
partnerovi, zkušebně

-  Autorizované středisko (zkušebna) pro-
vede zkoušku, při které přezkouší vodo-
měr

-  Obdrželi jste výsledek formou protoko-
lu o  přezkoušení, pokud bylo uvedeno 
„Nevyhovělo“ určitě se budete radovat, 
ale pokud bylo na  protokolu „Vyhovělo“ 
veškeré náklady platíte

Důležité upozornění: Při demontáži vodá-
renského vodoměru, může dojít k vyklepá-
ní nečistot, zmenšení objemu nečistot díky 
vyschnutí a odlepení od povrchu vodomě-
ru, přepřepravou k  vytřesení usazenin. Vý-
sledkem je, že se demontovaný vodoměr 

na  zkušebnu dostane v  jiném, mnohdy 
v lepším stavu než byl u Vás na domě.
Sami zvažte, zda je to prokazatelný postup.

Nejprokazatelnější způsob 
je přezkoušení inspektorem ČMI přímo 
u Vás v domě! POSTUP navrhovaný 
pro SVJ! Přípravu místa pro inspektora 
ČMI zařídíme! 
Není nic prokazatelnějšího, než přezkoušet 
a otestovat vodoměr v podmínkách, v kte-
rých skutečně pracuje, tedy u Vás v  domě.  
Přezkoušení vodárenského vodoměru se 
provede inspektorem ČMI (Český metrolo-
gický institut) za  přítomnosti pracovníka 
dodavatele vody kvůli prokazatelnosti vý-
sledku zkoušky.
Při tomto způsobu přezkoušení nedojde 
k  manipulaci s  vodárenským vodoměrem, 
a  tak ve  vodoměru zůstane vše (nečistoty, 
nánosy,..) co by mohlo ovlivnit nebo ovli-
ňuje jeho přesnost měření. Průběh zkoušky 
probíhá tak, že se uzavře přívod do  domu 
a přes připravený „T –kus“ inspektor ČMI na-
pojí cetalonové měřidlo.
Provedená zkouška a  její výsledek odpoví-
dá skutečnosti a  reálným provozním pod-
mínkám přímo na potrubí. 
Přípravu místa pro inspektora ČMI pro Vás 
zařídíme.

Ptáte se, kdy přezkoušení vodárenského 
vodoměru provést?
Když rozdíl mezi vodárenským 
a kontrolním vodoměrem bude větší 
než 10%!
Kontrolní vodoměr je Váš hlídač faktury 

za vodu! Kontrolní vodoměr je měřidlo, kte-
ré se instaluje za patní vodoměr, tedy na po-
trubí, které je už v majetku SVJ. Hlavní funkcí 
kontrolního vodoměru je Vám výboru SVJ 
prokázat rozdíl mezi vodárenským vodomě-
rem a kontrolním vodoměrem a zjistit, ukázat 
Vám, okamžik rozdílu větší než je 10%, aby 
jste si mohli sjednat  přezkoušení od ČMI.

Kontrolní vodoměr se zaplatí téměř okamžitě!
DOPORUČENÍ PRO SVJ 
– Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc! 

Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodomě-
ru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, který se 
přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme během pár dnů, že platíte zbytečně. Poté si stačí Vaše 
peníze „jen vyzvednout“ u vodárny. Jak to přesně udělat se dozvíte v článku.



7Praktický rádce pro SVJ    1/2019

www.RadceProSVJ.cz

V  případě požarního rozvodu se kontrolní 
vodoměr instaluje až za  odbočku k  požar-
nímu odběru. Mezi vodárenským vodo-
měrem a  kontrolním vodoměr je potřeba 
nainstalovat „T-kus“ pro přezkoušení in-
spektorem ČMI. Dále je vhodné do  tohoto 
úseku umístit i  filtr mechanických nečistot 
s proplachem, např. filtr FSMad, díky které-
mu si jednak ochráníte bytové vodoměry, 
ale především vodu, kterou konzumujete. 
Zároveň voda zbavená mechanických ne-
čistot Vám prodlouží životnost vodovod-
ních baterií, praček, myček a dalších prvků 
ve vodovodní soustavě.

Aby kontrolní vodoměr plnil správně svoji 
funkci, nelze použít běžně používané stan-
dardní vodoměry vícevtoké konstrukce. Při 
případném jejich použití nelze určit, který 
měří správně. Proto používáme jako kontrol-
ní vodoměry ultrazvukové konstrukce, které 
nemají mechanické rotující části a  spotřebu 
vody měří na  přesném ultrazvukovém prin-
cipu. Výsledky z  terénu jasně prokazují, že 

po  mnoha ověřovacích zkouškách byly na-
měřené údaje kontrolním ultrazvukovým vo-
doměrem prakticky odpovídající hodnotám 

naměřeným pomocí ověřovacího etalonu 
pracovníka ČMI. 

Účelem kontrolního vodoměru je bez prodle-
ní informovat odběratele vody o tom, že vo-
dárenský vodoměr začal měřit špatně, a  tím 
ušetřit mnoho peněz za  zbytečně vysoké 
faktury za odběr vody. Reklamaci vodoměru 
a  ověření jeho funkci inspekorem ČMI do-
poručujeme právě na  základě výsledku po-
rovnání naměřených hodnot vodárenským 
vodoměrem a vodoměrem kontrolním. Kon-
trolní ultrazvukový vodoměr má životnost 16 
let (baterie) a lze řici, že jde o velmi výhodnou 
a často rychle návratnou investici.

Chcete se na něco zeptat? Rádi Vám poradíme. Zavolejte nám na 800 778 778. 
Zadat poptávku na osazení kontrolního vodoměru a fi tru na patu domu

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, 
služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, 
linka zdarma 800 778 778, 773 669 073, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, www.maddeo.cz

Po 7 dnech měření patního vodoměru je stav 58 m3.
Po 7 dnech měření kontrolním ultrazvukovým vodoměrem je stav 45 m3.

Rozdíl je 13 m3, tedy 28,8%! 

Foto: kamstrup.com

Příklad instalovaného kontrolního vodoměru: Lokalita Praha 9, SVJ.

Máte jistotu, že tohle není i Váš případ ve Vašem bytovém domě? 
Neplaťte vodárně zbytečně, když nemusíte!

Kontrolní vodoměr je ekonomicky výhodný pro domy s 20 a více byty.
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DO POTRUBÍ SE DOSTÁVAJÍ I ŽIVOČICHOVÉ -
PTÁCI, NETOPÝŘI NEBO HLODAVCI. NEPŘÍJEMNÝ
ZÁPACH Z TĚL UHYNULÝCH ZVÍŘAT SE PAK ŠÍŘÍ DO
BYTOVÝCH JEDNOTEK.

JAKÉ VÁM HROZÍ
NEBEZPEČÍ?

HLAVNÍM ZDROJEM BAKTERIÍ JSOU ODTAHY Z
WC A KOUPELEN. JSOU TO PŘEDEVŠÍM
KOLIFORMNÍ BAKTERIE , KTERÉ JSOU
INDIKÁTOREM FEKÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

HYGIENICKÉ
RIZIKO

UHYNULÁ
ZVÍŘATA

VE ŠPINAVÉM A DESÍTKY LET
STARÉM POTRUBÍ SE UKRÝVAJÍ RŮZNÉ DRUHY
BAKTERIÍ A PLÍSNÍ. VLHKOST A TEPLO V TĚCHTO
PROSTORECH JE VHODNÝM PROSTŘEDÍM PRO JEJICH
MNOŽENÍ, ČÍMŽ JE ZVÝŠENO RIZIKO INFEKCE NEBO
ASTMATU.

VÍTE, CO SE UKRÝVÁ
V ODVĚTRÁVACÍM POTRUBÍ

VAŠEHO DOMU?
PLÍSNĚ

A BAKTERIE

CELÉ ČIŠTĚNÍ PROBÍHÁ ZE STŘECHY
BEZ NUTNOSTI VSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH
BYTŮ. PŘED ČIŠTĚNÍM I PO ČIŠTĚNÍ
ZKONTROLUJEME STAV POTRUBÍ PROFE-
SIONÁLNÍ KAMEROU.

POŽÁRNÍ
RIZIKO

TUK Z KUCHYŇSKÝCH DIGESTOŘÍ ZANESENÝ V
POTRUBÍ NAPOMÁHÁ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU.
ŠPINAVÉ POTRUBÍ JE RIZIKEM NEJEN PRO VZNIK
POŽÁRU, ALE I PRO ŠÍŘENÍ POŽÁRU DO SOUSED-
NÍCH BYTOVÝCH EDNOTEK.J

NEČISTOTY ODSTRANÍME POMOCÍ
SPECIÁLNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ NA
FLEXIBILNÍ HŘÍDELI SPOLU S ODTAHEM
NEČISTOT POMOCÍ VÝKONNÉHO VENTI-
LÁTORU. POTRUBÍ S VÝSKYTEM NEBEZPEČ-
NÝCH DRUHŮ BAKTERIÍ MŮŽEME
DEZINFIKOVAT.

CO SE S TÍM
DÁ DĚLAT?
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115 
korun
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Úvod Pro noviná e Novinky Hledat

Spole enství vlastník  jednotek pro d m .p., ulice Rokycanova v Pardubicích

Úvod Pro noviná e Novinky Hledat
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Patrik Nacher
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ČSOB v posledních pěti letech doporučovala 
svým klientům z řad bytových družstev a SVJ, 
aby si u úvěru zvolili pevnou úrokovou sazbu, 
zafi xovanou na co nejdelší období – nejlépe 
po celou dobu splatnosti úvěru. Kromě toho, 
že si klienti svou úrokovou sazbu zafi xovali 
v  období, kdy její úroveň byla na  historic-
kém minimu, tak jim takový krok přinesl ješ-
tě jednu výraznou výhodu. Pokud věděli, že 
úroková sazba se jim po celou dobu splácení 
úvěru nezmění, měli jistotu, že současně se 
jim nezmění ani výše měsíční anuitní splátky 
a z  titulu splácení úvěru v dalších letech jim 
tak nehrozí riziko, že by kvůli možnému zvý-
šení úrokové sazby museli zvýšit i příspěvky 
družstevníků či vlastníků do  „fondu oprav“. 
Ti funkcionáři bytových družstev a SVJ, kteří 
se při sjednávání úvěru radami banky řídili, 
ušetřili (díky vhodně zvolené variantě úroko-
vé sazby) svým družstevníků a vlastníkům ne-
malé fi nanční prostředky – naštěstí lze dnes 
konstatovat, že takových klientů byla v ČSOB 
většina. 

Vývoj na  bankovním trhu v  poslední době 
totiž pouze potvrdil to, co ČSOB již dříve 
predikovala - v  loňském roce, poté, co ČNB 
opakovaně přistoupila ke zvýšení svých klí-
čových vyhlašovaných sazeb (zejména tzv. 
2T REPO sazby), začalo postupně docházet 
i k růstu úrokových sazeb na peněžním trhu 
a  tudíž i  ke  zdražování úvěrů. Z  tohoto po-
hledu je patrné, jak krátkozraké bylo v minu-
lých letech rozhodování některých výborů 
SVJ či představenstev družstev, kdy v honbě 
za co nejnižší úrokovou sazbou, zvolili pev-
nou sazbu na kratší období – většinou na tři 
až pět let. Svou roli v  jejich rozhodování 
mohlo mít i doporučení některých neprofe-
sionálních zprostředkovatelů úvěrů, pro kte-
ré (bez ohledu na očekávaný budoucí vývoj 
trhu) bylo primárním cílem svým klientům 
doporučit to, v daném okamžiku, nejlevnější 
řešení.

V současné době se tak ČSOB začíná setkávat 
s prvními případy klientů, kterým v letošním 
roce nastala (nebo nastane) refi xace úrokové 
sazby a jejich banka jim oznámila, že úroková 
sazba u  jimi spláceného úvěru bude na dal-
ší období výrazně navýšena. Protože banky 
nemohou prodloužit splatnost stávajícího 
úvěru ani stávající úvěr refi nancovat úvěrem 
novým od stejné banky, ale s delší splatností 
(dle opatření ČNB by se jednalo o restruktu-
ralizaci úvěru, spojenou s pro banku nepřija-
telnými náklady), znamená zvýšení úrokové 
sazby současně i  navýšení měsíční anuitní 
splátky úvěru. Aby bytové družstvo nebo 
SVJ bylo schopno takovou splátku splácet, 
je po nich požadováno, aby si odpovídajícím 
způsobem navýšili stávající měsíční příspě-
vek do „fondu oprav“. Pokud taková situace 
nastane, má družstvo či SVJ několik možností 
řešení takové situace.

První možností je vyhovět požadavku ban-
ky a  na  nejbližším shromáždění vlastníků 
či členské schůzi si schválit navýšení před-
mětného příspěvku. Bohužel v  praxi se ve-
lice často ukazuje, že řada klientů již nyní 
používala na  splátku úvěru převážnou část 
z  měsíčně vybíraných peněz a  že další na-
vyšování příspěvku do „fondu oprav“ je pro 
bydlící již sociálně neúnosné.  Ze zkušeností 
ČSOB vyplývá, že i v takovém okamžiku stále 
ještě existují dvě možná řešení. Tím prvním 

je provést k  datu refi xace sazby částečnou 
mimořádnou splátku úvěru. Její přesnou výši 
by měla být schopna zkušená banka kliento-
vi přesně spočítat tak, aby po jejím zaplacení 
(a tudíž i současném skokovém snížení jistiny 
úvěru) bylo i nadále možné, při zachování stá-
vající splatnosti úvěru a vyšší úrokové sazbě, 
zachovat původní výši měsíční splátky úvěru. 
I  tato možnost má ale své slabé místo – po-
kud družstvo či SVJ nemá našetřené nějaké 
vlastní zdroje, ze kterých by byla mimořádná 
splátka provedena, zbývá už jen jediná mož-
nost – refi nancovat stávající úvěr - pouze ale 
úvěrem od jiné banky. Takový úvěr sice taky 
bude za  vyšší sazbu, ale u  nového úvěru 
od jiné banky může být nastavena jeho del-
ší konečná splatnost tak, aby klient splácel 
přibližně stejně vysokou splátku jako dosud. 
S takovými klienty se v současné době setká-
vá ČSOB nejčastěji poté, kdy u ní hledají radu, 
jak se z jejich svízelné situace nejlépe dostat.

Proč tito klienti hledají řešení právě u ČSOB 
je nasnadě – jednak se prokázalo, že oprav-
du svým klientům rozumí a umí jim poradit 
optimální řešení, ale současně, že při posky-
tování svých úvěrů nabízí bytovým druž-
stvům a SVJ i možnost využití řady benefi tů. 
Pokud např. klient u úvěru zvolí fi xaci úroko-
vé sazby na 10 a více let a zároveň povede 
celý svůj platební styk přes účet u ČSOB, tak 
mu banka nejen nebude účtovat poplatek 
za vedení úvěrového účtu, ale současně mu 
i garantuje, že po celou dobu splácení úvěru 
bude mít nulový i měsíční poplatek za vede-
ní svého běžného účtu. ČSOB navíc od  le-
tošního roku nevyžaduje žádnou blokaci 
peněžních prostředků na  účtu klienta, což 
až dosud bylo na  bankovním trhu při úvě-
rování těchto klientů běžnou praxí. V situaci, 
kdy úrokové sazby s  fi xací na  10 a  více let 
se u  banky stále ještě pohybují pod úrovní 
3%, je využití její nabídky pro řadu bytových 
družstev a SVJ stále lákavou volbou.

Věřit zkušené bance se vyplatí
V uplynulých patnácti letech se díky úvěrům od ČSOB podařilo zrevitalizovat přes 14 000 byto-
vých domů ve vlastnictví bytových družstev a SVJ. Více než 60 miliard korun bankou poskytnu-
tých úvěrů, určených na opravy a rekonstrukce jejich bytového fondu, tvoří téměř třetinu všech 
úvěrů, které tito klienti u bank čerpali. Je tedy logické, že ČSOB má nejen hluboké zkušenosti 
s fungováním fi nanční stránky správy bytových domů, ale současně se bytovým družstvům a SVJ 
trvale snaží doporučovat taková řešení, která jsou pro ně dlouhodobě výhodná. Jasným důka-
zem toho je přístup banky v době, kdy úrokové sazby se dlouhou dobu držely na velice nízké 
úrovni a úvěr bylo možné získat za sazbu hluboko pod 2%.
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Hydroizolace základů - jeden produkt na „všechno“ 

Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3
www.sarb.cz, e-mail: info@sarb.cz
mobil: 775 563 652, 776 882 683

Používáme hydroizolační materiál 
kombinující přednosti živičných 
a  minerálních izolací, jedná se 
o hybridní technologii, která spoju-
je vlastnosti plastem modifi kované 
bitumenové izolace s minerální po-
vlakovou izolací přemosťující trhli-
ny. Díky tomuto spojení je možno 
pomocí jednoho produktu snadno 
realizovat celou řadu detailů izola-
ce staveb, jejichž řešení bylo dosud 
komplikované a vyžadovalo dosud 
použití několika samostatných pro-
duktů. Výsledkem je výrazná úspo-
ra času a nákladů. 

UKÁZKY HYDROIZOLACE OBJEKTU

výkop rýhy

dvojnásobná hydroizolace 

 odstranění nesoudržných částí

montáž nopové fólie s krycí lištou 

omytí fasády tlakovou vodou

okapový chodník z dlaždic
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Ceny všech paliv včetně plynu i elektřiny, 

tedy stále rostou. Budou na  to majitelé 

tepláren reagovat a  zvednou cenu tepla 

také, nebo cenu podrží a  tím si sníží zis-

ky? A když cenu podrží, tak na  jak dlouho? 
Jednou totiž budou muset cenu tepla srov-
nat podle reálné ceny plynu a  ostatních 
energií! Jak se tedy změní cena tepla za rok, 
za  dva a  co to bude znamenat pro domy, 
které zůstanou na  teple z  teplárenských 
společností závislé? Pokud teplárny cenu 
podrží i za cenu nižších zisků, pak bude ko-
nečný odběratel možná spokojen. Je to ale 
reálné? Co když budou teplárny postupně 
a  plíživě cenu tepla zvyšovat podle ceny 
ostatních energií, aby si tak zachovaly zisky 
alespoň na současné úrovni? V takovém pří-
padě budou za rok nebo dva tyto SVJ opět 
ve stejné situaci jako nyní – budou zvažovat 
odpojení od  CZT a  řešit jeho ekonomický 
smysl. Jen pozor: „nemusí to být tak úplně 
stejná situace!“.

Pokud se naší ekonomice bude dařit a ne-

dojde k recesi, budou se dál zvyšovat ceny 
montážních prací, které jsou u nás stále hru-
bě podhodnocené v  porovnání se zbytkem 
EU. Nárůst cen se dá očekávat i u cen mate-
riálu. A teplárenské fi rmy si budou zvyšovat 
své zisky, cena tepla poroste také. V důsled-
ku postupného odpojování objektů bude 
teplárnám klesat výroba i prodej tepla. Fixní 
náklady na  výrobu, údržbu a  rozvod tepla 
však zůstanou stále stejné, respektive budou 
se zvyšovat, jak bude zařízení a rozvody stár-
nout. A to bude zcela jistě znamenat nezbyt-
né a  v  podstatě snadno obhajitelné zvyšo-
vání ceny tepla. Nikdo již nebude řešit, proč 
se svůj majetek donedávna některé teplárny 
nestaraly. Prostě se zvedne cena, však větši-
na zákazníků neprotestuje a ochotně platí. 

A když se ekonomice dařit nebude? Když 

přijde další krize? Za rok, za dva, za tři? Ten-
to scénář je nejhorší pro všechny, SVJ nevyjí-

maje. Lidé budou více šetřit a méně utrácet. 
Jaký vliv bude mít recese na cenu tepla? Tep-
lárny mohou cenu tepla dočasně snížit, aby 
lidem ulevily.  Ony ty teplárenské podniky 
mají sociální cítění velmi vyvinuté. Nebo té 
situace spíše využijí ve svůj prospěch? Pone-
chají cenu tepla na úrovni, do které vyšplhá 
před začátkem recese a tím si razantně zvýší 
zisky? V situaci když nebude možné odhlaso-
vat investici do kotelny, když na to nebudou 
mezi lidmi fi nance, totiž těžko někdo od tep-
lárny odejde. A lidé si přece nekoupí do bytu 
přímotopy, nebudou si vodu na  sprchování 
ohřívat rychlovarnou konvicí. Proč by tedy 
teplárny cenu tepla snižovaly? V  případě 
ekonomické recese k  tomu opravdu nebu-
dou mít důvod. Ceny plynu a  elektřiny jako 
základních komodit se však v průběhu rece-
se sníží zcela jistě. Stačí se podívat do nedáv-
né historie. V recesi budou lidé, fi rmy i státy 
méně utrácet, méně kupovat. Poklesne od-
byt zboží a  služeb, fi rmy budou krachovat, 
budou méně vyrábět. Logicky tedy klesne 
poptávka po  energiích a  tím klesne i  cena 
elektřiny a plynu. Tato situace bude výhodná 
pro teplárny - koupí plyn levněji a zvednou 
se jim zisky. Umožní jim to možná alibistické 
drobné zlevnění spotřebitelských cen tepla, 
aby si i místní politik zapsal body za starost 
o  své občany. V  takové situaci i  SVJ budou 
moci nakoupit plyn o něco levněji, resp. po-
dle aktuální ceny na trhu.

Kdo na tom bude lépe za pár let? Lidé v do-
mech, které zůstanou u CZT? Nebo lidé, kteří 
nyní, v situaci kdy se máme relativně dobře, 
investují do vlastní kotelny a budou mít mož-
nost přímo ovlivnit kvalitu prvků nové kotel-
ny, kvalitu péče o své vlastní zařízení? Zdá se 
Vám odpověď příliš jasná? A stejná pro vari-
antu ekonomického rozkvětu i  pro variantu 
recese? Máte pravdu, není třeba v tom hledat 
složitosti. Je však nutné uvažovat v horizontu 
delším, než pár týdnů či měsíců. Uvědomit si 
základní a  neúprosnou logiku obchodního 

trhu. A  připočítat vliv specifi cké České po-
litiky, jejích představitelů a  jejich křišťálově 
čistých rozhodnutí. 

Pokud již se chystáte řešit vlastní kotelnu, 

pozor na to, abyste si nenasmlouvali „koz-

la zahradníkem“ a raději zvolte za partnera 
na  projekt, stavbu i  provoz kotelny fi rmu, 
která je co nejméně závislá na  některém 
současném energetickém (nebo politickém) 
molochu. Je zajímavé sledovat, jak teplárny, 
přímo závislé na množství prodaného tepla, 
nabízí zákazníkům výstavbu kotelen a  sní-
žení nákladů nebo dokonce spotřeby tepla 
jako takové. A  jak plynárenské společnosti 
závislé na  prodeji plynu nabízejí totéž, ov-
šem samozřejmě s  velmi nízkou spotřebou 
plynu. Jejich nabídky mohou na  první po-
hled vypadat lákavě, ale střet zájmů je zde 
naprosto zřejmý. Mnozí představitelé SVJ si 
to však neuvědomí a podlehnou líbivým na-
bídkám. Jejich krok sice přinese lehkou úlevu 
a  jisté snížení nákladů, ale po  pár letech se 
možná bude jevit jako krok „z  bláta do  lou-
že“ a nedostatečně využitý potenciál, kdy se 
Vaším dodavatelem stane pouhý prostřed-
ník, prodejce tepla nebo plynu, mnohdy bez 
vlastních montážních kapacit. 

Velmi výhodná je spolupráce s fi rmou, je-

jíž odbornost nekončí „jen“ u kotelny, ale 
která Ván vyřeší také regulaci spotřeby tepla 
(vyvážení topné soustavy). Uvědomte si, že 
změna zdroje tepla znamená snížení jednot-
kové ceny tepla, ale na množství spotřebova-
ného tepla téměř nemá vliv. Množství spo-
třebovaného tepla zásadně ovlivníte pouze 
regulací topné soustavy.

Zpracoval: Miroslav Svěrák, 
AllTech s.r.o.

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

www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz

Odpojení od CZT a zřízení vlastní kotelny. 
Opravdu je to tak výhodné?
Ceny tepla dlouhodobě rostou. Avšak i plyn v roce 2018 skokově vyrostl a zřejmě poroste dál. 
Stejné je to s elektřinou. Postupně rostou ceny materiálu i ceny montážních prací. Nabízí se 
otázka, zda je stále ještě výhodné odpojit se od CZT a zřídit si vlastní kotelnu. Tento článek 
nemá za cíl poskytnout jasnou odpověď nebo rozhřešení. Poukáže však na některé opomí-
jené souvislosti a shrne otázky, na které si musí každý odpovědět sám. Tento článek nebude 
o technických aspektech, ale o selském rozumu, ekonomickém a logickém uvažování. 
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Zatopíme Vám…
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Jak neplatit teplárně za teplo,
které nepotřebujete!

Pomůžeme 
Vám ušetřit 
za vytápění.

• Trápí Vás vysoké faktury za teplo?
•  Chcete spravedlivější 

rozúčtování tepla?
• Je Vaše topení hlučné?

Provádíme optimalizaci
topných soustav
v bytových domech.

Návrh vhodného řešení
pro váš dům,
vám můžeme připravit 
zdarma.

•  Hydronické seřízení topné soustavy – výpočet, realizace, 
změření skutečného výsledku vč. protokolu

•  Oddělení topných soustav, příprava pro samostatné 
měření tepla

•  Instalace vodoměrů, měřičů tepla, indikátorů topných 
nákladů

•  Výměna termostatických ventilů, se zárukou bezhlučnosti
•  Patní regulace teploty topné vody – ekvitermní regulace
•  Příprava topných systémů na změnu zdroje tepla
•  Tepelná čerpadla pro bytové domy
•  Domovní plynové kotelny
•  Rozúčtování tepla a vody

Sjednejte si zdarma 
nezávaznou telefonickou konzultaci. 
Volejte: 608 962 404  

Zašlete nám nezávaznou poptávku: 
alltech@alltechsro.cz 

www.alltechsro.cz 
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz
e-mail: alltech@alltechsro.cz, tel.: 608 962 404, 606 626 176

AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42  Krhanice. 
pobočka Praha 4: Na Hřebenech II 783/25, Kavčí Hory 
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Chcete úspornější 
a hezčí bydlení?
Pomůže vám k němu úvěr Obnova od Buřinky. Vaše bytové 
družstvo či společenství vlastníků může s úvěrem fi nancovat 
stavební úpravy, zateplení nebo výměnu oken, ale také 
refi nancovat jiný úvěr, nebo koupi bytového domu. Úvěr lze 
využít na 100 % vašeho záměru s dobou splatnosti až na 25 let.

www.burinka.cz

Společně měníme bydlení v domov.
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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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SPOLEHLIVÝ 
DODAVATEL 
PODLAH
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Obecně: Bytový jednovtokový vodoměr měří protečené množství vody a toto množství 
se ukazuje na mechanickém válečkovém počítadle nebo na LCD display. Při odběru vody, 
která proudí skrz těleso vodoměru, proud otáčí lopatkovým kolem (turbínkou) a následně 
se rotační pohyb přenáší do počítadla.
Konstrukce se pak liší způsobem přenosu otáček z lopatkového kola a prostředím, ve kterém „pracuje“ počítadlo.

Proč se říká suchoběžný vodoměr nebo mokroběžný vodoměr?
Záleží na tom, v jakém prostředí pracuje počítadlo - převodový mechanismus.
Pokud počítadlo „běží - točí se“ v suchém prostředí (bez vody), mluvíme o suchoběžném vodoměru.
V případě, že převodový mechanismu “běží – točí se“ v mokrém prostředí (ve vodě), jedná se mokroběžný vodoměr.

Hlavní rozdíly mezi suchoběžnou a mokroběžnou konstrukcí vodoměru

Rozdíl 1 - přenos rotačního pohybu – magnetická spojka
Suchoběžný vodoměr:  Rotační pohyb z turbínky do počítadla se musí přenést přes tlakovou desku. 
 K tomu se používá magnetická spojka, která je vždy u tohoto typu vodoměru.
 Mínus – obsahuje magnetickou spojku a i když má antimagnetickou ochranu v podobě stínícího prvku, tak nemů-

že být 100% odolný působení vnějšího magnetického pole, záleží pouze na intezitě.
Mokroběžný vodoměr:  Rotační pohyb z turbínky do počítadla se přenáší přímo hřídelkou, díky tomu je velmi (neovlivnitelný) „citlivý“ 
 v pásmu nízkých průtoků. Vodoměr tedy nemá magnetickou spojku.
 Plus - vodoměr je 100% neovlivnitelný magnetem - vyšší citlivost v pásmu nízkých průtoků

Rozdíl 2 – počítadlo v „suchu“ nebo v „mokru“ – odolnost vodoměru
Suchoběžný vodoměr:  Převodový strojek a válečkové počítadlo je v suchém prostředí, které je zakryto průhledným plastovým kloboukem.
 Mínus - plastový klobouk, z hlediska možného mechanického poškození
Mokroběžný vodoměr:  Převodový strojek je v protékající vodě a válečkové počítadlo je v glycerinové kapsli, která zajišťuje stálou čitelnost
(neovlivnitelný)  vodoměru. Počítadlo je chráněno tlakovým minerálním sklem a mosaznou hlavou s plastovým víčkem.
 Plus – tlakové minerální sklo je odolné proti poškození

Porovnání konstrukce suchoběžného a mokroběžného vodoměru
(obecně známého jako neovlivnitelný vodoměr)
Jaké jsou rozdíly? A co Vám přinesou?

I přesto, že bytové vodoměry těchto konstrukcí se vyrábějí již několik desetiletí, stále o nich 
panují zažité mýty, a to nejen mezi laickou veřejností. Bohužel se pak může stát, že ze zažitých 
„polopravd “ nevyberete pro Váš účel nebo problém ten správný vodoměr. Navíc dodavatel 
vodoměrů bude s radostí těžit z Vaší „neznalosti“.

obr. 1 - řez suchoběžným vodoměrem (červená část je tlaková deska oddě-

lující spodní tlakovou část od horní suché části s počítadlem)

obr. 2 - řez mokroběžným vodoměrem (červená část znázorňuje utěsně-

nou kapsli pro zajištění stálé čitelnosti naměřených hodnot)
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Rozdíl 3 – tlaková deska – odolnost vodoměru
Suchoběžný vodoměr:  Má tlakovou desku, která odděluje mokrou a suchou část vodoměru. Ve spodní tlakové části je turbínka ve vodě. 
 V horní části, tedy nad tlakovou deskou, je suchá beztlaká část, v které je počítadlo.
Mokroběžný vodoměr:  Nemá tlakovou desku, proto v celém objemu vodoměru je měřené médium, voda.
(neovlivnitelný)  Vodoměr má robustní celokovovou konstrukci.
 Plus – vodoměr má mechanickou odolnost pro poškození, má úpravu antivandal

Z čeho se vodoměr skládá? Z jakých částí? Co je rozdílné? Podívejte se.

 Konstrukce suchoběžného vodoměru                                                                              Konstrukce mokroběžného vodoměru

obr. suchoběžný bytový vodoměr se zvýšenou antimagnetickou ochranou SMARTm, 

DN15, 110 mm

obr. přesný neovlivnitelný vodoměr, SMARTm PNV Exkluziv, DN15, 110 mm

Zadat poptávku na výměnu vodoměrů nebo měřičů tepla

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Rádi Vám poradíme a zpracujeme výhodnou nabídku, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz                   www.maddeo.cz
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Bezpečnost bytového domu z pohledu neopráv-
něných vstupů začíná vhodným výběrem vstup-
ního portálu. Animo Bohemia tak navrhuje sou-
bor řešení, která bezpečnost výrazně posouvají 
kupředu.
Veškeré zabezpečení vám není nic platné v  oka-
mžiku, kdy dveře nedovřou nebo zavřou na špatně 
navržený zámek. Je nutné dát velký důraz na osa-
zení vstupního portálu správným zámkem a pou-
žít kvalitní kování, které je schopné odolat pokusu 
o neoprávněné vniknutí do domu. Důraz je kladen 
hlavně na bezpečnost a odolnost našich řešení.

KVALITNÍ DVEŘE
Ve  standardu osazujeme tříbodové samozamy-
kací bezpečnostní zámky, které nahrazují dnes již 
rizikové jednobodové zámky a elektromagnetické 
závory – tzv. vrátné. Původní řešení v žádném pří-
padě nezajistí ochranu proti vniknutí nezvaných 
hostů do vašeho domu. 
Námi dodávané dveře odolávají zátěži, která je 
hlavně u panelových domů extrémní. Jsme si vě-
domi, že dveřmi denně projdou stovky lidí – u běž-
ného panelového domu s 20ti byty se pohybuje 
roční průchod vstupními dveřmi v počtu 60-70tis! 

Proto také ve  standardu dodáváme zátěžové 3D 
panty, které umožňují jednoduché seřízení, kování 
v objektové odolnosti a konečně kvalitní zavírače 
nejnovějších konstrukcí. 

ČIPOVÝ SYSTÉM
Další úrovní zabezpečení bytového domu je ak-
tivní správa a  ovlivňování toho, kdo má přístup 
do domu. Rozdáním nových klíčů od domu ztrácí 
správa domu přehled o tom, kolik je klíčů v oběhu 
a není možné efektivně zabránit vstupu těm, kteří 
klíče vlastní neoprávněně. 
U čipů toto neexistuje. Když se nájemník bytu od-
stěhuje a  nevrátí čip, jednoduše čip ze systému 
vymažete a uvedený čip je nadále neplatný, tedy 
bez možnosti vstupu. Totéž platí i při ztrátě čipu. 
Jednoduše původní čip zneplatníte a  vydáte čip 
nový. Nový čip na konkrétní osobu vystavíte velmi 
jednoduše, navíc čipy jsou obvykle levnější, než 
většina bezpečnostních klíčů srovnatelné úrovně 
zabezpečení.
Pro zajištění  maximální bezpečnosti  bytového 
domu se stále více prosazuje umístění profesionál-
ních kamerových systémů, které chrání majetek 
jednotlivců a zařízení domu, které patří vám všem.

KAMEROVÝ SYSTÉM
Součástí profesionálních sestav kamerových sys-
témů jsou  kamery se záznamovým zařízením, 
záložním zdrojem a monitorem, nebo napojením 
na  webovou aplikaci s  chráněným přístupem. 
Správce, popřípadě kdokoliv jiný, komu umožní 
správce přístup, má možnost pomocí aplikace po-
čítače nebo mobilního telefonu sledovat monito-
rovaný prostor přes jednotlivé instalované kame-
ry, či si přehrát záznam uložený minimálně týden 
zpětně. Je tak možné řešení vandalismu, a  nebo 
jiného nežádoucího chování v domě.
Kamerový systém je dobrý nástroj pro ochranu 
majetku. Jedná se ale, až o poslední možnost, jak 
řešit už vzniklý problém se vstupem nežádoucí 
osoby do bytového domu. 
Jak jsme již předeslali, je nutné pamatovat na kva-
litní zabezpečení už při výběru správných vstup-
ních portálů a zabezpečení přístupu do domu po-
mocí kvalitního čipového systému, který zamezí 
vstupu nežádoucích osob. Eliminují se tak násled-
né problémy.
Výše uvedené součásti zabezpečení bytových 
domů garantují bezpečí a vyšší kvalitu vašeho by-
dlení.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ BYTOVÝCH DOMŮ
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Většina provozovatelů bytových domů si ne-
uvědomuje, co se děje uvnitř otopné sousta-
vy. Oblíbeným argumentem je, že voda v sys-
tému topení  je upravená, proto nehrozí riziko 
zanášení  provozními nečistotami. Bohužel se 
jedná o  mylnou představu, prakticky každá 
otopná soustava je vystavena chemickým 
reakcím a  většímu nebo menšímu rozsahu 
usazování sedimentů.  Je jen otázkou času, 
kdy se projeví negativní vliv. Dokonce i malé 
usazeniny mohou zhoršit funkci, snížit výkon  

a zvýšit spotřebu energie, což vede k zbyteč-
ným nákladům.  Proto je třeba vzít v  úvahu 
údržbu otopného systému. Obecně lze kon-
statovat, že působením usazenin v  otopné 
soustavě dochází nejčastěji k:

  Nedostatečnému  přestupu  tepla a  tedy 
snížení  vyzařování tepla z radiátorů.

  Snížení průtoku oběhové vody v  otopné 
soustavě z  důvodu zmenšení vnitřního 
průměru trubky.

  Zvýšení hydraulických ztrát a  tím ke  zvý-
šení spotřeby elektrické energie oběhový-
mi čerpadly.

  Zanášení termostatických ventilů a  zhor-
šení jejich automatické  úsporné  funkce.

  Zavzdušňování otopných soustav.
  Hlukovým projevům.
  Výrazným energetickým a tepelným ztrá-

tám.
  Zvyšování nákladů na  provoz a  tedy vel-

kým  ztrátám fi nančním.
  Snížení životnosti jednotlivých prvků 

otopné soustavy.

Účinné  vytápění je klíčem k  udržení vaše-
ho domu v  teple.  Proto stojí za  to postarat 
se o zdravý stav zařízení a ujistit se, že vaše  
radiátory nepodléhají podobnému poškozo-
vání.
Porovnejme si jen, jaký je nepoměr v pozor-
nosti věnovaných údržbě automobilu oproti 
údržbě domu a  jeho topení. Je zcela běžné, 
že v pravidelných intervalech je vozidlo kon-
trolováno a  podrobováno odborné údržbě, 
kdežto otopný systém je zanedbáván a  po-
dobný servis ve  většině případů nemá. Bě-
hem mnoha hodin práce, stejně jako auto, 
se zdroj tepla opotřebovává, zanáší, ucpává 
a mění se jeho původní nastavení. Udržování  
zařízení čisté zajišťuje bezporuchový provoz. 
Proto je pravidelná údržba systému nesmírně 
důležitá. 

Topíte naplno a radiátory nehřejí?
Špatně hřející  radiátory - to jsou závažné  problémy, kterým čelí mnoho obyvatel bydlení. Není 
nic věčného a toto tvrzení je zcela pravdivé pro systémy vytápění. Správná funkce otopné sou-
stavy, stejně tak jako kteréhokoli jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým stavem.
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K  zajištění bezporuchového, úsporného 
a dlouhodobého provozu otopného systému 
je nezbytné odstranit veškeré provozní ne-
čistoty. Nejefektivnější metodou je chemic-

ké čištění. Chemické čištění výrazně zlep-
šuje účinek přestupu tepla, snižuje náklady 
na  vytápění, prodlužuje životnost zařízení 
a  zajišťuje především bezporuchový provoz 
během vytápění. Je třeba zmínit, že náklady, 
které uživatel vynaloží na  chemické čištění, 
jsou splaceny již během dvou až tří topných 
sezón. Realizace čištění neomezuje provoz 
budov či domácností. Čištění se provádí 
po  jednotlivých stoupačkách ze sklepních 
prostor. Pracovníci proto nechodí do  bytů. 
Chemické čištění  by mělo být prováděno ze-
jména v otopných soustavách starších dese-

ti let. Chemické čištění smí provádět pouze 
specializované společnosti, které používají 
certifi kované přípravky.

VÝHODY SLUŽBY: 
  Odstranění nánosů nečistot, korozních 

splodin, vodního kamene a  biologických 
úsad. 

  Obnova projektovaného tepelného výko-
nu a účinnosti otopné soustavy. 

  Snížení poruchovosti a prodloužení život-
nosti  otopného systému. 

  Záruka provedení vhodnými prostředky 
a kvalifi kovanou fi rmou. 

  Optimální tepelný komfort a úspora ener-
gie.

Na co si dát při čištění 
otopné soustavy pozor?  
Aby chemické vyčištění otopné soustavy  ne-
byly jen „vyhozené“ peníze, musí být provede-
no odborně a správnými prostředky. Všechno 
závisí na pečlivém výběru zhotovitelské fi rmy. 
Jen správný výběr je zárukou úspěchu.

Jak si  vybrat správnou fi rmu 
na realizaci?  Na co si dát pozor?
Nechte si předložit:

  Reference s kontakty na zákazníky
  Realizace - Zkontrolujte si , jaký je objem 

významných zakázek, které fi rma realizo-
vala  a  o jak strategicky významné klienty 
se jedná. 

  Certifi káty - Nechejte si předložit originály 
dokumentů

  Sídlo společnosti - Vyvarujte se fi rem, kte-
ré nemají pevné  sídlo společnosti.   

  HPP - Prověřte si, zda má fi rma vlastní za-
městnance v HPP

  Čistící prostředky - Vyžádejte si   bezpeč-
nostní listy 

  Pojištění - Vyžádejte si pojistnou smlouvu 
odpovědnosti fi rmy. 

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS:

Proč je fi rma Finex Technology s.r.o. 
tou správnou volbou?

  Máme stovky referencí spokojených kli-
entů. Mezi naše významné klienty patří 
Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ a.s., Fa-
kultní nemocnice Plzeň, Ministerstvo vnit-
ra, Kometa Group  Brno, Teplárny Brno a.s., 
Siemens s.r.o, Rovenská jaderná elektrárna 
na Ukrajině aj.

  Jsme v  ČR jedinými výhradními uživate-
li unikátního čistícího prostředku, který 
nepoškozuje součásti otopného systému  
a jako takový byl schválen k použití v stra-
tegickém provozu jaderné elektrárny.

Jaká je nejčastější otázka 
zájemců o čištění?
První  otázka  je „Kolik to stojí?“, ta je nejčas-
tější. Zájemci se nedotazují na fi rmu, jaké má 
zkušenosti, výsledky, reference, historii, jaké 
poskytuje záruky, apod.. Většina zájemců 
má pouze jedinou otázku, která se týká ceny. 

Jestliže má ale fi rma předložit zákazníkovi 
seriózní cenovou nabídku, musí pověřený  
fi remní technik nejprve odborně prohléd-
nout otopnou soustavu, prověřit a  posoudit 
její celkový technický stav, provést vizuální 
kontrolu rozvodů, zjistit, jaké jsou konstrukč-
ní materiály v otopné soustavě, zkontrolovat 
funkčnost instalovaných armatur, zejména 
napouštěcích a  vypouštěcích ventilů, zkon-
trolovat kvalitu otopné vody aj. Teprve pak 
může vypracovat seriózní cenovou nabídku.  
Jsou ale  fi rmy, které, aby získaly zakázku, dají 
zákazníkovi jakoukoliv nepřiměřeně nízkou 
nabídkovou cenu, za  kterou pochopitelně 
není možné z  objektivních důvodů kvalitně  
zakázku zrealizovat. Za  nereálně nízkou na-
bídkovou cenu nelze očekávat řádné prove-
dení díla. Je to spekulativní postup, který vy-
chází z toho, že zákazník do otopné soustavy 
nevidí a nepozná, že dodavatel dílo zfušoval. 
To si  však bohužel mnozí zákazníci neuvědo-
mují, pro ně je rozhodující pouze nízká cena. 
Zde však platí více než jinde ono známé  „Ne-
jsme tak bohatí, abychom mohli vybírat nej-
levnější zakázky“.

Systém chemického čištění  FINEX TECHNO-
LOGY je účinnou cestou k  úsporám tepla 
a snížení nákladů na vytápění budov. Využijte 
našich odborných zkušeností v oblasti čištění 
otopných systémů. Zaručujeme 100% servis 
a profesionální přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY 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
Web: www.fi nextechnology.cz
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Životní náklady se rok od  roku zvyšují. Ros-
tou ceny nájmů , energií, základních potravin 
i piva. Dobrou zprávou je, že dle statistik ros-
tou také naše příjmy. A ještě lepší zprávou je 
fakt, že za teplo zaplatíte díky počasí méně. 

Dvacátá nejteplejší zima 
Loňská zima s  průměrnou teplotou 3,1 °C 
se totiž zařadila mezi jednu z  nejteplejších 
vůbec. A  to měření probíhá dokonce už 
od konce 18. století. Velmi teplý byl loni po-
čátek roku. S  prů mě rnou teplotou nad pět 
stupňů byl leden třetím nejteplejším v  his-
torii měření pražského Klementina. Únor byl 
sice o poznání chladnější a průměrná teplota 
spadla na nulu, ale i přesto byla loňská zima 
dvacátou nejteplejší v historii měření. Vůbec 
nejteplejší pak byla ta na  přelomu let 2006 
a 2007, kdy průměrná teplota v zimě dosáhla 
5,8 °C. 
 
V březnu prázdninové počasí 
Možná si ještě vzpomenete, jak nás březen 
překvapil minus pě ti stupni Celsia. Za pár dní 
jsme si ale už užívali sluníčka a koncem břez-
na počasí připomínalo skoro prázdninové. 
V  podobném duchu probíhal celý následu-
jící půlrok, a  tak průměrná teplota od  dub-

na do  konce září vystoupala na  závratných            
20,1 °C. Jednalo se o  suverénně nejteplejší 
půlrok v  historii měření. Pro milovníky slu-
níčka to byl bezesporu ráj na zemi. Poměrně 
teplý byl pak ještě říjen, o čemž svědčí i to, že 
topná sezona letos začala o  týden později, 
než je obvyklé.

Jak počasí ovlivní účty za topení? 
Poměrně významně! Každý rok v březnu zá-
kazníci obdrží vyúčtování tepla za loňský rok. 
Odborníci očekávají, že díky teplému počasí 
v  loňském roce by běžná domácnost měla 
ušetřit zhruba deset procent nákladů  na tep-
lo, tedy jeden až dva tisíce korun ročně. Po-
kud máte správně nastavené zálohy plateb 
za teplo, obdržíte tak v nejbližším vyúčtování 
v březnu tisícový přeplatek.

Víte, jaká je přiměřená teplota 
v místnostech? 
Správná teplota při vytápění bytů  či domů  je 
velmi důležitá. Nemělo by docházet ke  zby-
tečnému přetápění, kdy je teplota v místnosti 
příliš vysoká a vzduch má nižší vlhkost – ani 
jedno není dobré pro zdraví. Stejně tak příliš 
nízká teplota může být příčinou různých ne-
mocí a nachlazení. 

Platí jednoduché pravidlo, že v  místnostech 
určených ke spánku má být teplota nižší než 
v  ostatních částech bytu. Pro ložnici je opti-
mální teplota 18 °C, v obývacím pokoji 22 °C. 
Pokud vaříte, také v kuchyni můžete mít na-
stavenou nižší hodnotu. 

Vyplatí se také nastavit teplotu podle denního 
režimu v jednotlivých místnostech. Současné 
pokojové termostaty již bez problémů  zvlád-
nou udržovat teplo přesně podle potřeby – 
ráno, když se vstává, je tepleji, naopak v prů-
běhu dne může termostat zajistit nižší teplotu 
a před návratem rodiny domů  ji zase zvýší. 

Velmi důležité pro domácí pohodu je rovněž 
větrání. Nejefektivnější je otevřít okna doko-
řán na krátkou dobu alespoň dvakrát denně, 
abyste měli doma čerstvý vzduch a  mimo 
jiné tak zabránili tvorbě plísní. Pokud to si-
tuace umožňuje, nechejte okna otevřená jen 
částečně pro větrání po  dobu zhruba jedné 
hodiny.

Nezapomeňte, že kolem otopných těles (ra-
diátorů ) musí vzduch volně proudit, to zna-
mená, nezakrývejte je např. dlouhými závěsy, 
sedací soupravou apod. 

Díky počasí zaplatíme za teplo o 5 až 10 % méně

Média jsou plná zpráv o  zdražování základních životních výdajů. Zvyšují se ceny elektřiny 
i plynu a každého z nás tak přirozeně zajímá, kolik zaplatíme za teplo. 
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Jak řeší tepelné hospodářství 
nové bytové domy? 
Nejčastější se v  posledních letech připojují 
na  soustavy centrálního zásobování teplem. 
„Nepotvrdily se tak katastrofi cké předpovědi, 
že se moderní budovy s nízkou spotřebou tepla 
na vytápění nebudou na soustavy zásobování 
teplem vůbec připojovat, spíše naopak. To jen 
dokládá, že teplárenství je stále efektivní způ-
sob zajištění tepelné pohody v  bytech i  v  21. 
století,“ uvádí ředitel Teplárenského sdružení 
ČR Martin Hájek. 
Centrální zásobování je komplexní službou, 
která v sobě zahrnuje nepřetržitý monitoring 
provozu a kvality dodávky tepla a teplé užit-
kové vody prostřednictvím centrálního dispe-
činku, zásahy pohotovostní službou, odborné 
zajištění veškerých servisů, oprav a  revizí in-
stalovaného zařízení, optimalizovaný provoz 
a  údržbu zařízení, bezplatnou zákaznickou 
linku 24 hodin denně 365 dní v roce, realizaci 
úsporných opatření v provozovaných zaříze-
ních, jistotu celoroční a  bezpečné dodávky 
tepla a teplé užitkové vody a také minimaliza-
ci ekologických dopadů na životní prostředí. 
Všechny tyto služby jsou zahrnuté v konečné 
ceně za dodávku tepla z centrálního systému. 

Při odpojení ztrácíte komfort 
a nesete odpovědnost
V poslední době řada prodejců alternativních 
způsobů vytápění oslovuje bytové domy 
s příslibem nižších provozních cen. Je třeba si 
ale uvědomit, že změna na alternativní zdroj 
je vždy doprovázena nemalou investicí, řadou 
dalších doplňkových nákladů a  ztrátou sou-
časného komfortu. Klíčové je proto odborné 
zpracování technicko-ekonomické analýzy 
a  posouzení všech aspektů. Velmi často se 
například zapomíná také na to, že nový pro-
vozovatel (představenstvo bytového druž-
stva nebo předseda SVJ) přebírá plnou právní 
zodpovědnost za  provoz nízkotlaké kotelny 
a odpovědnost za provedení revizí. 

Jaké revize, zkoušky a odborné 
prohlídky musí provozovatel zajistit?
-  Odb. prohlídka plynové kotelny dle vy-

hlášky č. 91/1993 Sb. a NV č. 101 /2005 Sb. 
u kotlů při výkonu přes 50 kW nebo součtu 
výkonů nad 100 kW

-  Výchozí revizi plynových zařízení dle vyhl.  
č. 21/1979 Sb. a č. 85 /1979 Sb.

-  Výchozí revizi TNS dle vyhlášky č. 128/1978 
Sb. a ČSN 69 0012

-  Výchozí revizi elektrického zařízení a  hro-
mosvodů

-  Kontrola spalinových cest a  komínů dle 
vyhl. č. 34/2016 Sb.

-  Revize hasičských přístrojů dle vyhlášky         
č. 246/2001 Sb.

-  Zápis o zkouškách dle ČSN 060310, 060830, 
ČSN EN 12828 – propláchnutí, zkouška dila-
tační a topná zkouška

-  Zápis o funkčnosti stabilních detektorů úni-
ku plynu ČSN 07 0703

-  Zápis o  servisu uvedení kotle do  provozu 
včetně hořáku

-  Zápis o  bezpečnostní výstroji otopné sou-
stavy dle ČSN 060830 (pojistný ventil, nano-
metr, teploměr, bezpečnostní systémy)

Na co dalšího se zapomíná?
S  odpojením od  centrálního zásobování 
jsou spojeny také náklady na vlastní technic-
ké provedení. Ten, kdo požaduje odpojení 
od centrálního zásobování teplem, musí tyto 
jednorázové náklady dle zákona uhradit. 
Podle § 77  zákona č. 458/2000 Sb. změna 
způsobu dodávky nebo změna způsobu vy-
tápění může být provedena pouze na základě 
stavebního řízení se souhlasem orgánů ochra-
ny životního prostředí a  v  souladu s  územní 
energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jed-
norázové náklady na  provedení těchto změn 
a rovněž takové náklady spojené s odpojením 
od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, 
kdo změnu nebo odpojení od rozvodného te-
pelného zařízení požaduje.

Před rozhodnutím je dobré se poradit
Pokud výhledově zvažujete alternativní zdro-
je vytápění, je vždy dobré provést detailní 
technicko-ekonomickou analýzu a  ověřit si 
tak, že prodejci alternativních zdrojů zohled-
nili veškeré náklady na nové řešení. K tomu-
to účelu dodavatelé centrálního zásobování 
teplem často nabízejí možnost bezplatné 
konzultace s odborníky.

Centrální zásobování teplem (CZT) 
Je jedním z  nejekologičtějších a  zároveň 
i nejhospodárnějších způsobů vytápění, kte-
rý má dlouholetou historii nejen u nás v Čes-
ké republice, ale i  ve  vyspělých západních 
zemích, jako je Rakousko, Německo, Dánsko 
či Finsko.

Výhody centrálního zásobování teplem:
-  jistota celoroční a bezpečné dodávky tepla 

a teplé užitkové vody,
-  nepřetržitý monitoring provozu a  kvality 

dodávky tepla a  teplé užitkové vody pro-
střednictvím centrálního dispečinku,

-  minimalizace ekologických dopadů na  ži-
votní prostředí, 

-  rychlé zásahy pohotovostní služby,
-  odborné zajištění veškerých servisů, oprav 

a revizí instalovaného zařízení,
-  poradenství a realizace úsporných opatření 

a optimalizace provozu,
-  bezplatná zákaznická linka 24 hodin denně 

365 dní v roce.

Zvažujete změnu ve způsobu vytápění? 

Oslovili vás prodejci alternativních zdrojů vytápění s nabídkou a přemýšlíte o změně? Pojďme 
se podívat, na co si dát pozor, abyste svého rozhodnutí později nelitovali. 
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REALIZACE 

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 
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Vladimír VILDT | tel.: 777 300 345 | vildt@acond.cz | dvorakova@acond.cz       www.acond.cz

VYTÁ-VYTÁ-
PĚNÍ PĚNÍ 

ZA POLO-ZA POLO-
VINUVINU

 Již  více než 100 
tepelných čerpadel 

v panelových domech

ÚSPORA OPROTI CENTRÁLNÍMU DODAVATELI TEPLA 45 – 60%
N E J L E P Š Í  R E K L A M O U  P R O  F I R M U  J S O U  S P O K O J E N Í  Z Á K A Z N Í C I

od 220,-/GJ

TEPELNÉ ČERPADLO
v panelovém domě

VYTÁ-
PĚNÍ 

ZA POLO-
VINU
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Dešťové svody FURANFLEX Rain® kompozitní vložka pro vnitřní dešťové svody
Nabízíme čisté a rychlé vložkování – opravy dešťových svo-
dů (stávajících litinových, azbestových, plastových či beto-
nových)  z rovných střech bytových domů, které jsou postu-
pem času porušeny, netěsní a dochází k průsaku a zatékání 
v  místech tohoto porušení a  spojů do  budovy. Provedení 
opravy během jednoho dne. Bez bourání a bez nutnosti pří-
stupu do bytů.

 Zachování stávajícího průměru
 Vložkování bez jediného spoje
 Nadstandardní délka záruky

WWW.DESTOVESVODY-FURANFLEX.CZ

Společné komíny FURANFLEX® kompozitní vložka pro společné komíny   
Nabízíme modernizaci společných komínů pro více podlaží 
nad sebou pro provoz nových kondenzačních kotlů a stávají-
cích turbo kotlů – bez nutnosti bourání a s minimálními zásahy 
do bytů.
Nová evropská směrnice o  účinnosti kotlů zakazuje nekon-
denzační plynové kotle v celé EU, bez výjimek. Jde o nekon-
denzační plynové kotle napojené do komína v provedení B – 
atmosférické (výjimka do září 2018) a nekondenzační plynové 
kotle v provedení C – turbo.
Pro provoz nových kondenzačních kotlů, nemají povětšinou 
starší stávající společné keramické komíny dostatečnou těs-
nost v odpovídající přetlakové třídě a krom toho, hrozí i vyté-
kání kondenzátu mimo tuto spalinovou cestu spoji mezi stá-
vajícími keramickými vložkami.
Naše fi rma používá pro tuto modernizaci, úpravu a vložkování 
stávajícího komínového průduchu kompozitní vložkou Furan-
fl ex, která nezmenšuje průměr průduchu a je určena pro pro-
voz stávajících turbo i nových kondenzačních kotlů.

WWW.KOMINIK-EKOTOP.CZ/SPOLECNE-KOMINY
Jsme tady pro Vás již 25 let! Profesionalita. Bezpečnost. Osobní přístup. 
Neváhejte nás kontaktovat – konsultace, informace :

EKOTOP SERVIS, s.f.o., David Jiránek – 739 050 913
W W W. E K O T O P S E R V I S. C Z
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+420 273 132 696 
info@ekobit.cz
www.ekologickyuklid.eu

Pravidelný úklid 
bytových domů 
poskytujeme

Voskování PVC

Úklid garáží

Renovace parket

Strojové čištění 
žulových schodů

již od 
1 800 Kč/měs.

Více informací o úklidech
se dozvíte na našem webu.
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PŘEMÝŠLÍTE O OPRAVÁCH VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?
TEĎ JE TA NEJVHODNĚJŠÍ DOBA!
Oprava bytového domu je zásadní investicí, jejíž správné provedení přispěje ke zvýšení kvality bydlení a úsporám energií v příš-

tích desítkách let. Vynikající výsledek přitom nezaručí jenom kvalita realizace, ale klíčovou roli hraje také zodpovědná příprava. 

Revitalizační poradna leden 2019www.radce-pro-SVJ.cz

CO VŠE SE MUSÍ UDĚLAT
V rámci příprav je nutné udělat velké množství kroků, které zajistí kvalitní výsledek opravy Vašeho 
domu. Jde o posouzení stavu domu, návrh nejvhodnějšího řešení, následuje výběr a ověření kvality 
realizační fi rmy, zajištění výhodného fi nancování a vytvoření projektové dokumentace. Všechny tyto 
kroky pro SVJ dokáží zajistit kvalitní realizační fi rmy. Než se však dostane na samotnou realizaci, 
přichází nutná administrativa spojená s opravou. Jedná se složitá a časově náročná jednání s úřady 
a orgány, které jsou opravou domu dotčeny. 

KDY NEJLÉPE ZAČÍT
Pokud jste nezačali chystat opravu bytového domu již na podzim, nyní je ta správná příležitost. 
Dostatečný čas na přípravu oprav domu přináší efekt v podobě kvalitního výsledku, který se dokončí 
na jaře. Navíc je určitě možné realizovat alespoň zateplení stropu nad vrchním podlažím, výměnu 
oken nebo zateplení stropu suterénu již v průběhu zimy. Část obyvatel domu tak okamžitě pociťuje 
významné přínosy provedených oprav.

PROČ NEOTÁLET
Kromě již zmíněného efektu opravy části domu ještě během zimy, spojeného s nemalou úsporou 

peněz za vytápění a zlepšením tepelné pohody v bytech, existuje mnoho dalších důle-
žitých důvodů, proč opravy Vašeho domu neodkládat. Patří mezi ně například:
- Klidná příprava velkých oprav na jaro, tedy při ideálních klimatických podmínkách (kontaktní 
 zateplovací systém, hydroizolace, výměna střešního pláště…)
- Projektování a jednání s úřady bude pro Vás příjemnější, protože nebude pod 

 časovým tlakem

- Celková oprava bude provedena ještě před horkým létem
- Na domě bude zamezeno vzniku plísní

- Garance současných cen bez rizika zdražení na začátku sezóny
- Jistota včasné rezervace kvalitní realizační fi rmy

NA CO SE NESMÍ ZAPOMENOUT
Při pohledu na výše uvedené přínosy se ale nesmí zapomenout na další dvě důležité skutečnosti. 
Pomocí čísel se tak dá ukázat, proč opravu domu v žádném případě neodsouvat:
- Aktuální razantní růst úrokových sazeb:

 V průběhu letošního roku došlo k významnému nárůstu úrokových sazeb přesahujícím více než 
 0,9%. Pro Vaši představu to na úvěru ve výši 2.000.000 Kč se splatností 20 let 

 znamená zvýšené náklady pro dům ve výši přesahující 270.000 Kč!

- Neustálý nárůst ceny tepla:

 Historie ukazuje, že ceny energií z dlouhodobého pohledu neustále rostly a je předpoklad, 
 že dlouhodobě porostou i nadále.
 Pro Vaši představu, roční úspora ve správně zatepleném cihlovém domě 

 o třech vchodech a třech patrech běžně dosahuje hodnoty kolem 60%. Z pohledu 

 úspory peněz to přináší pro takový dům každý rok úsporu peněz za vytápění 

 v řádu kolem 150.000 Kč!

REFERENCE:
Barbora Šubertová, předseda SVJ
Podbořany, Velká Osada 621
„Jsme velmi spokojeni s veškerými pracemi i s dělníky a odborníky, kteří se na revitalizaci podíleli. 
Chválíme i barevné řešení domu, které bylo navrženo. Velmi oceňujeme již v tomto období zateplení 
domu. V současné době se rádi vracíme do našeho krásné zrevitalizovaného domu.“ 

Mgr. Mirko Spurník, předseda SVJ
Litovel, Nám. Svobody 799/8
„Jednání se zaměstnanci fi rmy IP Polná bylo velice pozitivní, vystupování profesionálů a velmi ochotné. 
Zúčastnili se jednání shromáždění SVJ, vysvětlili všechny technické, technologické, organizační i fi nanční
 otázky. „

Více informací na www.revitalizacebytovek.cz nebo na tel.: 800 100 533 

Podbořany

Heřmanova Huť

Litovel

PRO SPRÁVNÝ START  VYUŽIJTE 

AKCE:  
STAVEBNĚ-ENERGETICKÉ POSOUZENÍ VAŠEHO BYTOVÉHO 
DOMU ZDARMA!
MOŽNOST OMĚŘENÍ BD TERMOKAMEROU (nějaké snímky 
správně a nesprávně zatepleného domu, nebo před a po 
zateplení – aby byly vidět úniky tepla termokamerou).
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SVJ je zvláštní formou právnické 

platným pro právnické subjekty. 

listin na www.justice.cz.

Kde najít schopné

nebo právnickou osobu, který se 

svých chalupách. Mezi mladými 

SVJ?
 (skoro) 
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ru pracovat, házel klacky pod nohy 

SVJ svoji hodnotu má.

od Paragrafs se postará 

Pro detailní informace nás 
prosím kontaktujte.

+420 228 226 111

www.paragrafs.cz

kontakt@paragrafs.cz
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OKNA PRO 
VYŠŠÍ ÚSPORU 
A VĚTŠÍ KOMFORT
THE REHAU VIEW

Okna znovunalezená pro moderní život.
www.rehau.cz

>   Vysoká energetická úspora až 76 %

>   Výrazné snížení hluku 

>   Možnost dvoubarevného provedení (interiér/exteriér)

V souvislosti se stále rostoucími požadavky na úsporu energií a komfort bydlení lze v krátké budoucnosti očekávat zpřísnění 
stanovených limitů v oblasti tepelněizolačních vlastností oken. Tyto limity splňují okenní systémy REHAU SYNEGO a GENEO již 
nyní. Důležitým faktorem pro vlastníky bytových jednotek se stal rovněž design a zajištění hlukového útlumu. 
Čas na výměnu starých plastových oken je tu!

>   Snadná a jednoduchá údržba

>   Prověřené montážní fi rmy 

>   100% recyklace starých plastových oken FOR 
SMARTER 
PEOPLE
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Jediný úvěr, který doložíte 
fotkami před a po
Už nepotřebujete faktury! Úvěr od Buřinky nyní 
jednoduše doložíte fotkami před a po rekonstrukci. 
Více na www.burinka.cz.

Společně měníme bydlení v domov.
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  Proč se na  Vaši službu obrací stále více 
SVJ? 

Momentálně vnímáme velikou vytíženost 
fi rem a  je velmi obtížné urychleně sehnat 
spolehlivého dodavatele. Naše služba má 
obrovskou výhodu, že dokáže oslovit velké 
množství fi rem za velmi krátkou dobu a tím 
urychlit celý proces oslovování. A  to našim 
zákazníkům vyhovuje.

  Podle čeho vybíráte firmy, které oslo-
víte? 

Evidujeme zhruba 150 tis. fi rem, které ode-
bírají poptávky. Jedná se o fi rmy z nejrůzněj-
ších oborů a ze všech koutů naší země, takže 
náš systém umí zacílit poptávku právě dle je-
jich specializace a okresu působnosti. Firma 
se poté řídí termíny, které u  každé poptáv-
ky požadujeme a  eliminujeme tak nabídky, 
které jsou nerealizovatelné z  kapacitních 
důvodů. Jednoduše fi rma nemá motivaci si 
zobrazit poptávky, které nemůže termínově 
zvládnout.

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

Kontaktní údaje u poptávky zobrazíme pou-
ze fi rmám, které projeví zájem a  pak záleží 
na  fi rmě, jakou zvolí variantu. Ve  většině 
případů dochází k prvotnímu telefonickému 
kontaktu a  domluvě na  osobní prohlídku, 
kde se dále upřesňují detaily a  nevyjasně-
né věci. Firma následně zpracuje svou na-
bídku a  odešle ji poptávajícímu na  email. 
Poptávající si poté vybere tu nejvhodnější. 
My v  tomto koloběhu fi gurujeme jako pro-
středník a  poptávajícímu zasíláme vizitku 
s hodnocením u těch fi rem, které si zobrazily 
kontaktní údaje.

  A  jak hodnotíte fi rmy, které jsou u  Vás 
zaregistrované?

Hodnocení je dnes jedno z velmi důležitých 
faktorů při výběru a u nás to funguje tak, že 
fi rmy jsou hodnoceny samotnými uživateli. 
Tedy poptávající, kteří měli osobní zkuše-
nost, mohou porovnat nejen cenu, která je 
také důležitá, ale i  přístup obchodníka, ko-
munikaci a  celkový dojem z  akce. Mnoho 
hodnocení obsahuje i  fotografi e z  průběhu 
akce. Protože se snažíme být co nejtranspa-

rentnější, zveřejňujeme i  negativní referen-
ce. Naštěstí těch je naprosté minimum.

  A kolik hodnocení tedy zveřejníte? 
Každý rok to jsou tisíce pozitivních referencí 
z realizovaných akcí a jsme za to velmi rádi.   
Zákazníci naše služby opakovaně využívají 
a jsou spokojení. 

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

Nejčastěji jsou to práce spojené se správou 
nemovitosti, jako jsou malířské práce, vý-
měna oken, výtahů až po  služby jako jsou 
účetní služby, správa nemovitostí či reviz-
ní práce. Posledních několik let vnímáme 
investice do  zateplení objektů jako jednu 
z  priorit nejen od  zákazníků SVJ, takže po-
ptávky po  foukaných izolacích, zateplení 
střech nebo například fasád jsou poslední 
dobou velmi časté.

Máte-li zájem získat nabídku pro vaše 
SVJ, obraťte se přímo na  nás. Služba 
je pro vás poskytována zcela ZDARMA 
a nezávazně:
Pište na e-mail: redakce@radceprosvj.cz
Volejte na telefon: 601 222 819
Nebo vyplňte formulář na webu: 
www.radceprosvj.cz/poptavej

Vývoj zadaných poptávek na serveru 
Poptávej.cz 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

Zadejte poptávku, seženeme Vám dodavatele
V minulých číslech našeho časopisu jsme se několikrát zabývali poptávkovými službami, které 
pomáhají s oslovováním realizačních fi rem. Zajímalo by vás, co se děje s poptávkou a jak s ní ná-
sledně fi rmy pracují? Připravili jsme pro vás rozhovor se zástupcem poptávkové služby Poptávej.
cz, Zuzanou Marvanovou, specialistkou na poptávky od SVJ.

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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Vítejte ve 21. století. Bytové právo 

a právo bytového spoluvlastnictví 

, 
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+420 601 222 819
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správce 
hlasování

se zákonem

hlasování

Skrutátor

Pro detailní 
informace 
nás prosím 
kontaktujte!

+420 601 222 819 www.radceprosvj.cz� �

redakce@radceprosvj.cz�
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www.usporne-kotelny.cz

Výběr zdroje pro bytový dům 
podléhá těmto hlediskům:
Technické - technická proveditelnost a zajištění dostatečného komfortu topení i TV
Ekonomické - návratnost investice vyjádřená hodnotou roční úspory

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 výkon kaskády obvykle do 100 KW
 nutné kvalitní zateplení - výstupní teplota do 55 st., zkontrolovat střechu
 prostorová náročnost: jednotky, průduchy (na každou jednotku 1 m2), zásobníky
 jističe nad 80 A, schválení navýšení až 15 měs. (zdroj tepla + bivalentní zdroj)
 hluková studie - projekt na začátku
 reálné SCOP okolo 1,5, závislé na výstupní teplotě (nezatepleno, ohřev TV)
 cena elektřiny poroste pravděpodobně rychleji než cena plynu

Návratnost investice: Tepelné čerpadlo má nejvyšší pořizovací náklady. Pokud 
do  studie úspor zahrneme v  průběhu 20letého provozu náklady na  reinvestici 
do čerpadel, je návratnost investice sporná. Nevýhodou také je, že tzv. topný faktor , 
který má zásadní vliv na úsporný provoz, značně klesá při nízkých venkovních teplo-
tách a požadavku na vysokou teplotu. Pokud je např. venku -7 °C a potřebujete mít 
v radiátorech 60°C, pak je ekonomika provozu srovnatelná s obyčejným elektrokot-
lem. Je třeba mít na paměti, že zajišťujeme i ohřev teplé vody na cca 50°C po celý rok.

Plynová kotelna
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 plynová přípojka - dostatečná dimenze
 fasádní komín - zajímá městského architekta a památkáře. Zatím to nikomu ne-
vadilo.

 emise - buď může omezovat vyhláška (žádný další komín) nebo rozptylová studie 
v místech s vysokou mírou znečištění ovzduší. Zatím jsme se nesetkali s přípa-
dem, kde to nejde.

Kaskády plynových kotlů dosahují dostatečný výkon na  vytopení jakkoli velkých 
bytových domů. Pro velké bytové domy je třeba ověřit dimenzi plynové přípojky.
Návratnost investice: Plynová kotelna dosahuje ze všech zdrojů nejvyšší úsporu.

Fotovoltaická elektrárna
U rodinných domů se FVE těší velké oblibě, pravděpodobně větší než termický solární 
systém. Vyrábí elektrickou energii a přebytky ukládá do teplé vody. Ukládání do baterií 
je ekonomicky nevýhodné. Jiná situace je u bytových domů. Zde je zásadní problém, 
že z administrativních důvodů není možné elektrickou energii, kterou vyrobí společná 
elektrárna, použít pro spotřebu v jednotlivých bytech. A spotřeba elektřiny ve společ-
ných prostorách v létě v poledne je zanedbatelná. Vyrobenou energii je možné využít 
tedy pouze k ohřevu TV. Tuto práci ale odvede lépe termický solární systém, protože je 
při stejném výkonu levnější a zabere na střeše o polovinu méně místa.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 Zabere velkou plochu na střeše
 Elektrickou energii nelze vyžít v domácnostech

Návratnost investice: V nejlepších případech na hraně návratnosti. Vždy vyjde vý-
hodněji termický solární systém.

Elektrický kotel
Elektrický kotel je nejjednodušší na montáž. Ne-
vyžaduje plynovou přípojku, komín, nasávání 
a odvětrávání.
Neprodukuje lokální emise, nevyžaduje zateplení 
a lze postavit kaskádu libovolného výkonu.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 jističe nad 80 A, schválení navýšení až 15 měs. 
(zdroj tepla + bivalentní zdroj)

 provozní náklady nejsou nižší než u většiny CZT

Návratnost investice: Provozní náklady se pohy-
bují okolo 650 Kč/GJ, proto nelze počítat ve vět-
šině případů s  návratností investice do  vlastní 
kotelny.

Solární termický systém
Solární systém se v  bytových domech používá 
pouze pro přípravu teplé vody, nikoli pro vytá-
pění. Vhodná kombinace je s plynovou kotelnou, 
u tepelných čerpadel to nemá vzhledem ke stej-
nému sezónnímu cyklu smysl.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 Provedení nebo orientace střechy
 Památkáři nebo městský architekt

Návratnost investice: Aby se solární systém oproti 
ohřevu plynem vyplatil, musí být dostatečně vel-
ká spotřeba teplé vody. Čím větší spotřeba teplé 
vody, tím více se solární systém vyplatí. Ve studii 
úspor proto porovnáváme varianty se samotnou 
plynovou kotelnou a s plynovou kotelnou se so-
lárním systémem. Výhodou solárního systému je, 
že na něj je možné získat dotace.

Návratnost investice:
Plynová kotelna dosahuje ze všech

zdrojů nejvyšší úsporu.
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Co je termovizní měření 
a k čemu slouží
Termovizní (termografi cké) měření fungu-
je na  principu bezkontaktního zjišťování 
povrchové teploty jednotlivých konstrukcí 
a výplní otvorů daného objektu, kterou po-
rovnává s  příslušnou normou ČSN. Provádí 
se pomocí termokamery, která na  základě 
detekce míst s rozdílnou povrchovou teplo-
tou odhaluje tzv. tepelné mosty, tedy místa, 
kudy uniká z domu teplo. 
Termovizní měření je vhodné jak pro starší 
objekty, tak objekty po  rekonstrukci nebo 
novostavby, a  to jako velmi účinný nástroj 
pro kontrolu kvality provedených prací 
a  také pádný argument pro případnou re-
klamaci.
Termovize dokáže odhalit např. riziková mís-
ta kondenzace vodní páry, kde hrozí vznik 
plísní, prověří správnost montáže nových 
oken a  dveří, provedené zateplení objektu 
(z hlediska zvoleného materiálu i z hlediska 

kvality provedené práce) i  správnost řešení 
konstrukčních detailů (např. balkony, lod-
žie).  

Jak se termovize provádí
Termovizní měření probíhá v  exteriéru 
i  interiéru objektu. Aby mělo správnou vy-
povídající hodnotu, je třeba vždy dodržet 
několik základních pravidel. Zásadním před-
pokladem měření jsou vhodné klimatické 
podmínky - nesmí pršet, sněžit, foukat silný 
vítr a na objekt nesmí svítit slunce. Důležitá 
je také venkovní teplota, která by se měla 
pohybovat mezi +5 a  -20°C, při teplotním 
rozdílu vzduchu vně a uvnitř objektu ideálně 
15°C. Zároveň je třeba připravit na termoviz-
ní měření také samotný objekt, eliminovat 
všechny vlivy, které mohou zkreslit výsle-
dek. To znamená zejména vytopit dům min. 
na  20°C, nevětrat 8 hodin před měřením, 
zpřístupnit veškeré prostory (zejm. sklep, 
půda) a také odstranit předměty, které mo-

hou ovlivnit přesnost měření (květináče 
na oknech, závěsy atd.)

Co je výstupem měření
Výstupem termovize je tištěný protokol, 
který obsahuje popis vybraných termogra-
fi ckých snímků s  odborným komentářem 
hodnotícím jednotlivé konstrukce a  výplně 
otvorů. Posouzení musí vždy vycházet z pří-
slušné normy a  musí být podloženo také 
odbornou způsobilostí zpracovatele, pře-
devším jeho znalostí stavebních materiálů 
a  skladeb konstrukcí. Pokud se majitel ob-
jektu rozhodne namísto služeb kvalifi kova-
ného zpracovatele pouze zapůjčit si termo-
kameru a provést měření sám, často se pak 
stává, že bez hlubší znalosti dané problema-
tiky snímky interpretuje špatně a vypovída-
jící hodnota měření je tak nulová. Správná 
interpretace snímků a  zjištěných hodnot 
hraje zcela zásadní roli, proto by ji měl vždy, 
stejně jako měření, provádět odborník.

Nejlepší doba pro TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ
Zvyšování cen za energie se v posledních letech stává téměř obecným trendem. Velký podíl na spo-
třebované energii mají přitom zejména náklady na vytápění. Čím dál více vlastníků či uživatelů ne-
movitostí proto přemýšlí, jak snížit spotřebu energie a rostoucí výdaje. Jedním z vhodných nástrojů, 
který dokáže odhalit problémová místa, kudy uniká z objektu teplo, je termovizní měření. 

Využijte akční slevu 1000,- Kč na termovizní měření 
Vašeho objektu při objednání do konce února 2019.

Cena termovize po slevě 8.499,- Kč vč. DPH

SVJ si objednalo naše termovizní měření pro 
objekt bytového domu, který měl již vyměněná 
původní stará okna za nová, nicméně stále po-
měrně vysoké náklady na vytápění. Obyvatelé 
domu proto zvažovali další investici, tentokrát 
do zateplení obálky budovy. Obrátili se na nás 
s  žádostí o  prověření vhodnosti uvedené in-
vestice a  také s  požadavkem na  doporučení 
zateplovacího materiálu. Pomocí termokame-
ry a následných výpočtů jsme zjistili, že hlavní 
problém není v obálce budovy, která se ukázala 
jako vyhovující dle normy ČSN 73  0540-2, ale 
v  nově a  velice špatně osazených plastových 
oknech, přes která unikalo velké množství 

tepla. Montáž byla provedena velmi nedbale, 
teplota na vnitřním parapetu dosahovala -9,8°C 
(viz přiložený termogram). Doporučili jsme SVJ 
provést namísto zvažovaného zateplení ob-
jektu, u  kterého by se náklady vyšplhaly cca 
na  2  455  000 Kč, zateplení ostění oken, které 
vycházelo na  135  000 Kč a  představovalo tak 
v tomto případě mnohem výhodnější variantu. 
Pomocí termovize jsme tak pomohli SVJ hned 
dvakrát. Nejen ušetřit náklady za  energie, ale 
nakonec také výdaje za  dodatečné zateplení 
ostění oken, které z důvodu reklamace špatně 
odvedené práce v záruční době uhradil doda-
vatel montáže oken.

Příklad využití termovize v praxi - ušetří Vám peníze

Objednávku můžete provést přímo na našich stránkách www.radceprosvj.cz/termovize-svj/
Nebo nám napište na email redakce@radceprosvj.cz, případně zavolejte na tel. číslo 601 222 819.
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Poznamenejte si!

TEPLÁRENSTVÍ 
DNY

A ENERGETIKY

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
24. � 25. 4. 2019 | HRADEC KRÁLOVÉ 

www.dnytepen.cz

www.tscr.cz

www.exponex.cz

POŘADATEL ORGANIZÁTOR

ZÁŠTITA

PŘIPRAVOVANÉ TEMATICKÉ BLOKY
 Klimaticko-energetický rámec 2030  

 Technika a technologie v teplárenství  

 Péče o zákazníka v teplárenství 

 Odpady a jejich energetické využití

 Ekonomika a legislativa v teplárenství

 Energetické úspory, měření a akumulace

Registrujte se na konferenci již nyní na 
www.dnytepen.cz
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Kompaktní měřič tepla tzv. kalorimetr, který „umí“ nahradit 
všechny starší typy pouhou výměnou - bez úpravy rozvodu

Zpětná klapka pro zamezení zpětného toku přes vodoměr 
a „přetočení náměrů“ a jeho ovlivnění - pro bytové vodoměry

S vlastní úspornou kotelnou ušetříte, ale co na to říkají teplárny?

Kompaktní měřič tepla Maddeo, obj. kód KMT (typ Hydrocal) je určen 
pro instalaci do bytových domů jako přímá náhrada za běžné používa-
né typy pro používané průtoky Qp=0,6; 1,0; 1,5 m3/hod o stavební délce 
110mm a světlosti DN15, zobrazované jednotky kWh (GJ), baterie 10+1 
rok. Komunikace 868 MHz wireless Mbus (příp. kabelový), Bmeters (EU)

        
Bezkonkurenční výhody:

1. Přímá náhrada za všechny kompakty s teploměry M10x1 pro přímý 
ponor DN15, 110mm

2. Přímá náhrada za kompakty s teploměry s plastovou převlečenou 
maticí instalované do speciálního Tkusu

3. Před vybaven pro připojení 2 externích vodoměrů – získáte tím lev-
nější dálkové odečty měřidel, kdy komunikace probíhá pouze přes 
rádio modul v kompaktu (vodoměry mají impulsní výstupy)

4. Velmi výhodná cena, která mnohdy stírá rozdíly mezi repasovanými 
kompakty a novými kompakty

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku, 800 778 778, 

info@maddeo.cz , www.merice-tepla.cz, www.maddeo.cz

Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme se zpětným prů-
tokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na  vodoměrech. Tento 
nežádoucí zpětný průtok má hlavního jmenovatele, kterým je vodo-
vodní směšovací páková baterie, a dále pračky, myčky i  lidský zásah! 
U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy,

protože se elegantně vloží do výstupního profi lu vodoměru a to je vše. 
Montáž této zpětné klapky je rychlá a snadná. Může se využít ve větši-
ně vodoměrů, které jsou na trhu, jen je při objednávce potřeba upřes-
nit typ vodoměru a výrobce. 
Vyřešíme, poradíme, dodáme:  800 778 778

Dodavatelé tepla informují: 

1. S výstavbou vlastní kotelny neušetříte
2. S CZT máte jistotu dodávky tepla a teplé vody
3. V případě vlastní kotelny ponesete plnou odpovědnost za dodávky tep-

lé vody a tepla.
4. S CZT je stabilní “výhodná” cena.

Realita z “terénu” – odpovědi z praxe:

1. Pokud neplatíte za ztráty v distribučním potrubí CZT (jsou zhruba 20-
30%), nebudete platit desítky lidí a nebudete vytvářet zisk pro CZT, 
tak logicky vždy ušetříte. Reálné příklady jsou potvrzením! Avšak je 
důležité pří výběru kotelny přemýšlet a místo ceny kotelny se dívat 
na úsporu, které její výstavbou dosáhnete včetně veškerých nákladů.

2. S vlastní kotelnou nebudete mít odstávku teplé vody na několik hodin 
nebo dokonce i dnů, jak tomu běžně bývá v letních měsících. Všichni to 
nejspíš známe z vlastní zkušenosti.

3. Stejně tak, jak máte uzavřenou smlouvu s  teplárnou, budete mít 
uzavřenou smlouvu s “novým” správcem kotelny, který Vám zajistí 
totožné služby včetně pohotovosti a online monitoringu i nákupu 
plynu.

4. Koncem roku 2018 dodavatelé tepla zdražili cenu za GJ i o 15%, a to 
nejen z důvodu, že nemohou na burze výhodně zakoupit emisní povo-
lenky, protože jejich cena vzrostla. V případě odpojování domů od CZT 
a výstavby vlastní plynové kotelny se Vás to netýká, cena “poroste” pře-
devším pro ty, kteří “zůstanou”.

Zpracujeme studii úspor ZDARMA pro odpojení od CZT a výstavbu nové kotelny, ve které se dovíte investiční náklady, 
náklady na provoz, revize a hlavně ÚSPORU, která je běžně dosahována na již realizovaných bytových domech... 

Více informací na www.USPORNE-KOTELNY.cz

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

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz www.usporne-kotelny.cz

info@maddeo.cz 

neovlivnitelnyvodomer.cz





www.usporne-kotelny.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

ZDARMA
zpracujeme do 28.2.2018

STUDII
ÚSPOR

Více na 774 899 818Více na 773 669 073

Levné teplo
 až o 50% 

pro bytové domy 

- zpracování studie 

úspor ZDARMA

Koncem roku 2018

teplárny výrazně 

zdražily teplo. 

ŘEKNĚTE DOST


