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Úvěry pro SVJ, BD

Doporučujeme:

•  Představení nové generace 
 neovlivnitelného vodoměru

•  Prostupy plynových rozvodů 
 jako časované nebezpečí

•  Úsporné kotelny do bytových domů

•  Oprava bytového domu – bezpečnost, 
 kvalita, fi nancování

•  Služby pro SVJ – seženeme, zařídíme

...a navíc Pro výbor SVJ:
Připravili jsme průzkum na téma údržby otopné soustavy, 

vyplňte nám, prosím, krátký dotazník, ať víme, s čím Vám 

můžeme pomoci. Zároveň nás neváhejte kontaktovat 

s Vašimi dotazy, prosbami a přáními. Těšíme se na Vás.
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Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Zpětné klapky 

k vodoměrům

do 30.11.2017

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

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

Pro zpracování nezávazné nabídky nás kontaktujte:

  bezplatná linka 800 778 778         mobil 734 448 899, info@maddeo.cz
Maddeo CZ s.r.o.

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

ultrazvukové
přesné 
neovlivnitelné
elektronické 
klasické

ultrazvukové
mechanické 
teplotní senzory
poměrové 
indikátory

Zdarma studie úspor 
při odpojení od CZT
Při záměru výstavby nové kotelny

Zdarma audit stávající 
plynové kotelny 
Za účelem modernizace 
– termín si sjednejte na 734 448 899

www.usporne-kotelny.cz

www.maddeo.cz
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Navíc: Pro výbor SVJ: 
Připravili jsme průzkum na téma údržby otopné soustavy, 
vyplňte nám, prosím, krátký dotazník, ať víme, s čím Vám 
můžeme pomoci. Zároveň nás neváhejte kontaktovat 
s Vašimi dotazy, prosbami a přáními. Těšíme se na Vás. Ti

rá
ž

Úvodní slovo šéfredaktorky
Pěkný den, vážení čtenáři,

před každým dalším vydáním Rádce přemýšlím, jak toto úvodní slovo 
uchopit, aby v něm nebyly pouze plané řeči, ale naopak abyste v něm 
nalezli alespoň malou motivaci k prolistování a přečtení mnohých člán-
ků, které pro Vás píší naši spolupracující partneři a redakce. Když v tom 
zprávařka v rádiu oznamuje, že je dnes první podzimní den. Tedy pojď-
me s touto informací pracovat dál a rozvinout na toto období téma – 
topná sezóna.
V publikaci se hodně zaměřujeme na druhy a způsoby vytápění byto-
vých domů včetně jejich údržby. Ale jak je to vlastně s  povinností vy-
tápění? Jak dlouho trvá topná sezóna? A kdy je přesně ten rozhodující 
moment, který nám oznámí, že je už čas zatopit? Pojďme si shrnout dů-
ležité informace, ať víme, kdy můžete otočit termostatickou hlavicí u ra-
diátoru a kdy naopak ještě musíme sáhnout po teplejších ponožkách…
Topná sezóna je stanovená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obcho-
du, č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku 
teplé vody, a podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května 
následujícího roku. To ovšem neznamená, že kotelník prvního září za-
žehne pomyslný plamen a udržuje ho až do konce května. Výše zmíně-
ná vyhláška totiž kromě kalendářního období také stanovuje teplotní 
hranici jako další kritérium, od  kdy je skutečně povinnost topit. Před-
stavme si totiž například situaci, kdy na konci září venkovní teplota do-
sahuje tak vysokých hodnot, že se obáváme, aby znovu nezačaly kvést 
stromy, jiřičky v  hnízdě za  oknem nedostaly v  našem příbytku trvalý 
pobyt, a my lidé nezačali houfně prodávat zájezdy do tropických oblas-
tí zakoupené ještě v loňské zimě, kdy to chvílemi vypadalo, že zamrzlo 
snad i peklo. Proto vyhláška zároveň stanoví, že (cituji z 2. odst. § 2 této 
vyhlášky) dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když 
průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo 
lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle 
vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro ná-
sledující den. K tomu ještě zdůrazňuji, že se jedná o průměrnou teplotu, 
nikoliv aktuální v určitý moment. Takže když to přeložíme do „lidštiny“ 
– pokud nám modrají končetiny na nohou i na rukou a tep domácích 
mazlíčků se zpomaluje na minimum, pak je už nejvyšší čas zažehnout 
kotle a otevřít stavidla radiátorů.

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

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

Krátký průzkum na téma údržby otopné soustavy

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.

Pro odpovědi, prosím, využijte náš email: redakce@radceprosvj.cz nebo můžete vyplnit krátký 3 minutový dotazník na www.radceprosvj.cz/

pruzkum-topeni. Tento odkaz naleznete na úvodní straně webu www.RadceProSVJ.cz
Děkujeme za Vaši účast a přejeme Vám hodně tepelné pohody a funkční otopnou soustavu.                                                Redakce Rádce pro SVJ

Blíží se topná sezóna, a co nevidět začneme využívat teplo získané z otopné soustavy, tedy tep-
lo, které budeme vnímat přes “práci” otopných těles. Proto jsme Vás chtěli požádat o Váš názor 
na téma údržby otopné soustavy.

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

Pokud byste od nás rádi dostávali další články nebo důle-žité informace redakce, a chtěli byste s námi aktivně ko-munikovat, zaregistrujte si u nás Vaši emailovou adresu.

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

Věděli jste, že každý 1mm usazenin 

sníží účinnost otopné soustavy 

až o 6 - 8%?

Doba technicky správného čištění 
otopné soustavy je úměrná počtu 

stoupaček, každá z nich zabere mini-
málně cca 2 hodiny aktivního čištění.

Věděli jste, že běžné nánosy usazenin 
jsou o síle 4 - 6mm, tedy snížení 

účinnosti otopné soustavy 
průměrně o 35%?
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Výhody neovlivnitelného vodom ru SMARTm D:

Specifi kace
Elektronický neovlivnitelný vodoměr Maddeo, verze SMARTm D s di-
gitálním LCD, který je určen pro přesné měření spotřeby vody v by-
tech a  objektech s  připojením DN15 jako přímá náhrada za  vodo-
měry stavební délky 110mm, ale i 80mm. Případně i za 130mm 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 = 73 mm.

Konstrukce vodoměru absolutně znemožňuje ovlivnění vnějším 
magnetickým polem, protože vodoměr neobsahuje magnetickou 
spojku, ale indukční snímání, které je přenášeno přímo do elektroni-
ky. 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. Ra-
diový modul komunikuje protokolem wireless 
MBUS 868 MHz dle 13757-4. V případě požadavku 
bude vodoměr vybaven komunikačním modulem 
LoRa nebo LoT.

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

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

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 mož-
ností ovlivnění magnetem a pro svoji výhodnou cenu se stává jedním z nej-
výhodnějších řešeních pro všechny SVJ, možná i bezkonkurenčním řešením 
s ohledem na parametry vodoměru a cenu.

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

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

duché dálkové

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

Koncem 
roku 2018

teplárny 
výrazně 
zdražily 

teplo. 
ŘEKNĚTE 

DOST

1. Zpracujeme Vám projekt na výstavbu kotelny 
s podklady pro výběrové řízení
Vyhotovíme Vám projekt pro výstavbu kotelny a  vybavíme 
Vás materiály a  informacemi pro přípravu výběru dodavatelů 
a upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou „utéct“.

2. Nejnižší cena plynu pro splnění předložených 
úspor před i po realizaci
U nové kotelny se náklad na dodávku plynu pohybuje na cca 2/3 
celkových nákladů, proto je zásadní mít zajištěnou cenu plynu 
na skutečně nejnižší možné úrovni, to pro Vás umíme zařídit. Jen 
tak lze dosáhnout úspory, která je prezentovaná ve fázi nabídky! 
Proto chtějte od potenciálních dodavatelů prokázat, že úspora 
před výstavbou byla také prokázána i v  reálném provozu. Pro-
tože úspora je to, proč se do vlastní kotelny pouštíte! Rádi Vám 
předložíme naše realizace a zároveň Vás na ně i pozveme.

3. Postavíme Vám kotelnu z „investorských“ peněz 
a za 5 let může být Vaše
Nemáte vlastní prostředky? Nebo chcete kotelnu postavit z „in-
vestorských“ peněz? Umíme to. A navíc lze již po 5 letech ko-
telnu převést do vlastnictví domu, záleží na konkrétních pod-
mínkách. 

4. Naši právníci budou pracovat pro Vás 
bez omezení času až do vyřešení
Naši pravnící mají jeden cíl, a tím je získat stavební povolení pro 
výstavbu nové kotelny. S naším týmem nebudete platit zbyteč-
ně za právníky jeden nebo dva měsíce nebo v případě odvolání 
tepláren a nesnází na úřadech klidně i  rok čas pravníka. Naše 
cena v nabídce je konečná a obsahuje vše ke zdárnému získání 
povolení.

5. Zpracujeme Vám studii úspor
Předložená studie a úspora v ní obsažená slouží jako podklad pro budoucí záměr odpojení od CZT a výstavbu vlastní úsporné domovní 
kotelny. 
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Dobře navržená a  instalovaná kotelna přináší 
v porovnání se standardním řešením CZT vět-
ší komfort a hlavně nižší náklady na vytápění 
a ohřev teplé vody. Umožňuje nastavení vytá-
pění podle potřeb domu a jeho obyvatel. 
Největší obavy členů SVJ plynou z  průběhu 
a  výsledku stavebního řízení. V  posledních 
letech však již bývá drtivá většina dobře při-
pravených projektů ukončena úspěšně (povo-
lením změny vytápění), liší se jen čas, za který 
je výsledku dosaženo a  úsilí, které je k  tomu 
třeba vyvinout. Někdy může být řízení kompli-
kované a časově náročné, někdy se dá s vy-

užitím legálních postupů zkrátit stavební 

řízení na pár měsíců – je však důležité vše 

velmi dobře připravit ve  fázi projektové 

dokumentace. První chybou je tedy výběr 
zhotovitele podle nejnižší ceny dokumenta-
ce! Zde platí rovnice čas=peníze. Stavební ří-
zení již sice není tak velký problém jako před 
lety, obavy z  něj však brzdí rozhodování SVJ 
a  mnohdy také zastírají technické aspekty, 
které pak bývají podceňované a ve kterých se 
zbytečně chybuje. Tyto chyby vedou k tvorbě 
skrytých problémů, zbytečnému zvýšení pro-
vozních nebo instalačních nákladů a naprosto 
zbytečným komplikacím. 
Vždy musí být kotelna dimenzována / spo-

čítána podle tepelných potřeb domu. Je 
hrubou chybou kotelnu odhadnout, násled-
ně přidat pár rezerv a výslednému stavu při-
způsobovat nastavení topné soustavy. Přes-
ně takové postupy však někteří projektanti 
používají. Zdroj tepla se vždy musí přizpůso-
bit topné soustavě, opačný postup je chybný. 
Pak může být kotelna zbytečně předimen-
zovaná, což trvale zvyšuje provozní náklady 
na  servis i  spotřebu energií. Nejprve tedy 
zajistěte výpočet a seřízení hydrauliky topné 
soustavy – hydraulické vyvážení. Když je defi -
nována potřeba domu a stanoveny hodnoty 
průtoků a teplot, jakých je třeba dosáhnout, 

pak teprve má smysl počítat a navrhovat ko-
telnu.
Velmi výhodná je tedy spolupráce s fi rmou, 

jejíž odbornost nekončí „jen“ u  kotelny. 
Uvědomte si, že změna zdroje tepla znamená 
snížení jednotkové ceny tepla, ale na množství 
spotřebovaného tepla téměř nemá vliv. Množ-
ství spotřebovaného tepla zásadně ovlivníte 
pouze regulací topné soustavy.  Nepodléhejte 
tedy zdánlivě „jednoduchým“ a  levným řeše-
ním, zajímejte se o  technické aspekty, dejte 
přednost fi rmě, jejíž zástupce má odbornost 
a umí odpovědět na otázky, umí předložit i vy-
světlit variantní řešení.
Nešetřete na  nákladech na  technický do-

zor a to již ve fázi projektu. Situace na trhu je 
zoufalá a rozdíly mezi fi rmami a výsledky jejich 
práce jsou obrovské. Technický dozor seriózní 
fi rmě vadit nebude a Vám se tyto drobné ná-
klady mohou zhodnotit násobně.
Poddimenzovaný ohřev teplé vody – v hon-
bě za  nízkou cenou se i  do  větších kotelen 
nesmyslně instalují nepřímotopné ohřívače 
s vestavěným trubkovým výměníkem, namís-
to efektivněji pracujících systémů s deskovým 
výměníkem.
Poddimenzované potrubí, armatury a  fi lt-

rační zařízení – vše je pak levnější, ale s větší-
mi tlakovými ztrátami. V potrubí a všech arma-
turách pak zbytečně proudí topná voda vyšší 
rychlostí a tím logicky vzniká větší hluk.  Vyšší 
tlaková ztráta se dohání silnějším čerpadlem, 
které má trvale vyšší spotřebu elektřiny a sní-
ženou životnost.
Poddimenzované kouřovody a  komíny – 
opět je to levnější, ale kotle pak špatně star-
tují, mohou častěji padat do poruch, při startu 
i provozu se zbytečně zvedá hlučnost, ventilá-
tory spalinového vzduchu se rychle opotřebují 
a musí se předčasně měnit.
Absence řešení pro úpravu chemických 

a fyzikálních vlastností technologické vody 

v topném systému. Velká rizika jsou pak skryta 
při použití kotlů s  kondenzačními výměníky 
z hliníkových slitin, které jsou výrazně náchyl-
nější k poškození než výměníky z nerezové oce-
li, pokud se úpravna topné vody neřeší správ-
ně. Důsledek – zkrácení životnosti všech prvků 
v  soustavě, klidně o  více než 50%, zanášení 
soustavy, zhoršení schopnosti předání tepla, 
vysoké náklady na provoz i údržbu. Adekvátní 
řešení pro hliníkové slitiny je výrazně dražší než 
pro nerezové materiály. Uvažujte o tom, až do-
stanete návrh, zjistěte si, z jakého materiálu je 
kondenzační výměník v kotli vyroben a jak se 
musí topná voda upravit. Nedodržení = ztráta 
záruky a v mnohdy doslova „rychlá smrt kotle“.
Nevhodně řešená regulace kotelny, často 
postrádá vyhodnocení poruchových stavů 
nebo je to řešeno „levnými“ poruchovými 
ústřednami, které neumožňují dálkovou sprá-
vu kotelny apod. Vyhněte se základním řa-
dám regulací od výrobců kotlů a raději zvolte 
nadřazenou průmyslovou regulaci. Je to in-
vestičně dražší řešení, ale výhody dálkového 
monitoringu při správě kotelny jsou obrovské 
a  u  kotelen nad 80kW se dnes jedná o  zcela 
standardní řešení.
Pozor na to, abyste si nenasmlouvali „kozla 

zahradníkem“. Zvolte za partnera na projekt, 
stavbu i provoz kotelny fi rmu, která je co nej-
méně závislá na některém energetickém mo-
lochu. Je zajímavé sledovat, jak teplárny a ply-
nárny, přímo závislé na  množství prodaného 
tepla /plynu, nabízí zákazníkům výstavbu ko-
telen a snížení nákladů nebo dokonce spotře-
by jako takové. Jejich nabídky na první pohled 
vypadají lákavě, ale střet zájmů je zde napros-
to zřejmý. Zpočátku jistě ušetříte, ale co za pár 
let? Buďte obezřetní, pokud Vám kotelnu nabí-
zí pouhý prostředník, prodejce tepla nebo ply-
nu, mnohdy bez vlastních montážních kapacit 
a bez servisního zázemí. Historii fi rmy si dobře 
ověřte ještě před výběrem zhotovitele.

Nová domovní plynová kotelna 
Co nejvíce trápí členy SVJ?
Jaké nástrahy při tom zůstávají opomíjené?

Zde nelze vyjmenovat všechny nástrahy, 
uvedl jsem jen pár nejčastějších. Pokud upřed-
nostníte odborné a  kvalitní řešení před lev-
ným a zdánlivě jednoduchým, uděláte dobře. 

Důležité je vědět, že kvalitní řešení nemusí být 
drahé. V konečném dopadu to dokonce bývá 
naopak – kvalitní řešení se ve výsledku stává 
tím nejlevnějším a  nejméně problémovým. 

I  pro Vaše nervy. Přeji Vám šťastnou ruku při 
výběru seriózní fi rmy a  mnoho trpělivosti při 
zajišťování realizace kotelny.    

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

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

Hydraulické vyvážení topné soustavy umožní správně navrhnout a seřídit kotelnu. Společně 
s kotelnou umožní snížit náklady na vytápění a dosáhnout spravedlivějšího rozúčtování tepla.
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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:  



10 Praktický rádce pro SVJ    3/2019

www.RadceProSVJ.cz

Jaké jsou podmínky Programu
Cílem předmětného dotačního programu 
je podpořit zájem vlastníků bytových domů 
o  realizaci investic, které přinesou určitou 
úsporu energií. ČSOB takové investice pod-
poruje formou dotace ze svého programu, 
která činí 1% ze skutečně vyčerpané výše 
úvěru. V  modelovém případě úvěru ve  výši 
10 miliónů korun tak je družstvu či společen-
ství vyplacena dotace ve výši 100 tisíc korun. 
Podmínka pro získání této dotace je jediná 
- úvěrovaná investice přinese, oproti stáva-
jícímu stavu, určitou úsporu energií. Dotaci 
lze tedy poskytnout zejména v  případech, 
kdy úvěrem jsou kryty náklady spojené se 
zateplením domu, výměnou oken nebo vý-
stavbou vlastních zdrojů tepla či teplé vody. 
Úsporu energie přináší tedy např. i pořízení 
nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního 
ohřevu vody nebo i  jen pouhá výměna stá-
vajícího výtahu za výtah nový - samozřejmě 
s úspornějším pohonem. Dotace není náro-
ková, o jejím poskytnutí rozhodne ČSOB a je 
vyplácena vždy po  skončení kalendářního 
roku, ve kterém byl úvěr dočerpán. Důležité 
je, že žádost o dotaci není nikterak admini-
strativně náročná! Stačí na  pobočce ČSOB 
vyplnit jednostránkovou žádost, přičemž kli-
ent nemusí bance dokládat žádné další pod-
klady – není tedy potřeba ani energetický 
audit, projektová dokumentace či další ex-
pertní posudky. Navíc dotací je možné pod-
pořit úvěr na  rekonstrukci jak panelových, 
tak i nepanelových domů. Žádost o dotaci se 
ČSOB předkládá současně se žádostí o úvěr 
– naopak o  dotaci nelze požádat v  přípa-
dech, kdy již s bankou byla úvěrová smlou-
va uzavřena. Pokud klient před návštěvou 
pobočky ČSOB neví, že banka takový do-
tační program nabízí, nemusí se bát, že by 
o  dotaci přišel – pracovníci poboček, po  té 
co od  klienta zjistí, na  jaký účel klient úvěr 
požaduje, jej sami s možností získání takové 
dotace seznámí - a to v rámci celé škály be-

nefi tů, které ČSOB klientům z  řad bytových 
družstev a  společenství vlastníků při jejich 
úvěrování nabízí.

Jen dotace bance úspěch nezaručí
Přes to, že zmíněný dotační program je kli-
enty určitě pozitivně vnímán, je trvale vyso-
ký zájem o úvěry právě od ČSOB způsoben 
celým souborem dalších faktorů. Z pohledu 
rozhodování klienta zcela jistě hrají rozho-
dující úlohu při výběru úvěrující banky i dal-
ší skutečnosti, které přímo ovlivňují cenu 
úvěru – úroková sazba a poplatky. Analýzou 
trhu bylo potvrzeno, že ČSOB v druhé půlce 
letošního roku nabízí úrokové sazby na  ve-
lice atraktivní úrovni, a to okolo 2%. U pev-
ných sazeb na 3 až 5 let taková úroveň až tak 
nepřekvapí, ale nyní lze u  banky zafi xovat 
obdobnou sazbu i  na  období 10 až 15 let. 
Kromě konkurenceschopných sazeb však 
ČSOB v  letošním roce, klientům z  řad byto-
vých družstev a společenství vlastníků, nabí-
zí i  řadu dalších benefi tů. Družstva a spole-

čenství tak mohou získat výhodu nulového 
poplatku za  vedení úvěrového a  běžného 
účtu nebo až dvacet procent úvěru čerpat 
neúčelově bez dokládání faktur. ČSOB na-
víc od  letošního roku, jako jedna z  mála fi -
nančních institucí, nepožaduje zablokování 
určité částky na účtu klienta. Pokud nabíze-
né výhody klienta zaujmou, pak se dotace 
z  ČSOB Programu energetických úspor stá-
vá už jen určitou třešničkou na dortu, která 
celkové náklady, s čerpáním úvěru spojené, 
ještě dál sníží.

Chytrý klient využije všechny 
nabízené dotační programy
V současné době stále více družstev a spole-
čenství využívá dotace, které na podporu re-
vitalizací bytových domů, nabízí stát. Zatím-
co v  Praze je využívána podpora, nabízená 
z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), tak 
mimopražští vlastníci domů mohou čerpat 
dotace z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP). V obou případech 
lze získat dotaci, která může pokrýt cca 30 
– 40% uznatelných nákladů investice. Čas-
tou otázkou klientů banky proto je, zda je 
možné dotaci z  ČSOB Programu energetic-
kých úspor kombinovat s dalšími dotacemi, 
např. z  programu NZÚ či IROP. Minulé roky 
prokázaly, že čerpání obou dotací současně 
je možné. Zatímco dotace z ČSOB Programu 
jsou poskytovány v  režimu de minimis, tak 
státní dotace jsou nyní ve  většině případů 
poskytovány v režimu jiném – proto je mož-
ný jejich souběh. Pokud by však státní dota-
ce byla poskytnuta rovněž v  režimu de mi-
nimis, pak by bylo nutné obě dotace sečíst. 
Jejich součet, dle opatření Evropské unie, 
v  takovém případě nesmí překročit částku 
200 tisíc euro (cca 5 milionů korun). ČSOB 
ze svých zkušeností může potvrdit, že tako-
vé případy, kdy součet dotací převýšil tuto 
částku, se v  minulosti vyskytly opravdu jen 
zcela výjimečně.

ČSOB nabízí úvěr s dotací již 10 let
V tomto roce uplynulo právě 10 let od okamžiku, kdy se ČSOB podařilo získat zdroje na podpo-
ru oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. V návaznosti na to byl bankou vyhlášen 
„ČSOB Program energetických úspor“, který umožnil úvěrovaným bytovým družstvům a spole-
čenstvím vlastníků podpořit realizaci investic, jejichž provedení přineslo určitou úsporu energií, 
formou dotace. Pokud bytová družstva a společenství vlastníků takové dotace využila, mohla 
ušetřit až 500 000 korun. ČSOB je stále jediným peněžním ústavem v ČR, který takovou dotaci 
svým klientům nabízí. Za uplynulých deset let tímto způsobem banka již podpořila více než 
5 500 úvěrů v celkovém objemu přesahujícím 17 miliard korun.
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Tento portál je partnerem stovek SVJ z  celé 
ČR. Pomáháme výborům hledat vhodné do-
davatele na  investorské zakázky i  havarijní 
situace každého společenství. Díky této služ-
bě můžete ve velmi krátké době oslovit fi rmy 

ve vašem okolí a zahájit s nimi komunikaci pro 
vypracování cenové nabídky. Prvotní vyplně-
ní formuláře na  adrese www.radceprosvj.cz/
poptavej zabere jen několik málo minut a již 
brzy se vám ozvou dodavatelé, kteří budou 

mít zájem o  přípravu cenové nabídky právě 
pro Vaši potenciální zakázku. Naši zákazníci 
již několik let hodnotí fi rmy a celkový dojem 
ze spolupráce. Vy tedy můžete vybírat nejen 
podle ceny, ale i podle skutečných zkušeností 
ostatních uživatelů.

Zákazníci z řad SVJ 
pro příklad nejčastěji poptávají 
následující zakázky:
Kamerový systém, Výtah, Malířské práce, 

Výměna oken, Fasáda, Střecha, Úprava ze-

leně, Výměna podlahové krytiny, Výměna 

vodoměrů, Výškové práce, Rekonstrukce 

balkónů, Zateplení budovy, Celkové revi-

talizace budov anebo třeba Správcovské 

a Účetní služby.

Nedávné hodnocení od  paní Římanové, 
SVJ Praha 6 – Bubeneč, na  dodání a  in-
stalaci komínových lávek
Díky Poptavej.cz jsme získali velmi příjem-
ného a  vstřícného řemeslníka, který nám 
na sklonku roku vyhotovil komínové lávky. 
Byl to pan Milan Brouček. S jeho prací a pří-
stupem jsme byli velice spokojeni a počítá-
me s tím, že pro nás udělá v letošním roce 
ještě menší práce s  kovovým materiálem 
na střeše.

Věříme, že i pro vás může být služba přínosná 
a těšíme se na případnou spolupráci.

Zadejte si zdarma poptávku, s čím byste chtěli 
pomoct při revitalizaci Vašeho bytového domu, 
a my Vám zajistíme nabídky

jsme rádi, že díky portálu Rádceprosvj.cz/Poptavej máme příležitost vás informovat o možnos-
tech spolupráce s naším poptávkovým portálem. 

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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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



Moderní výtah v prostoru schodiště

Výtah za 50% ceny? 
Využijte s námi dotace, na které máte nárok!

Revitalizujete? Zvyšte hodnotu své nemovitosti 
a životní úroveň ve Vašem domě!
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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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Nové Hrady

Litovel

OPRAVA VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?  
JEDINĚ S JEDNIČKOU NA TRHU!?
 

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

Proč svěřit Váš dům do našich rukou?
Již 25 let vkládáme naše zkušenosti do zlepšování kvality bydlení. Jen za posledních 10 let máme za 
sebou přes 800 kompletně revitalizovaných bytovek. V kombinaci s vysokou kvalitou našich služeb 
a férovými cenami jsme proto odborníky právem označováni za jedničku na trhu v opravách byto-
vých domů. O tom, že se nám podstatu tohoto označení daří naplňovat, svědčí především výjimečně 
vysoké hodnocení spokojenosti našich zákazníků. Jednou z hlavních výhod, kterou naši zákazníci 
oceňují, je celkové zajištění přípravy a realizace opravy domu.

„OPRAVUJEME DOMY JAKO BYCHOM V NICH BYDLELI MY!“

Nemáte čas ani lidi na zabezpečení přípravy a realizace opravy? 
Nevadí, na to jsme tu my! 
Každá námi prováděná oprava představuje komplexní službu. Ze zkušeností víme, že samotné 
stavební práce zaberou jen část energie, úsilí a času. Proto se kromě profesionálně prováděných 
stavebních prací specializujeme na  poctivou pomoc s přípravou, průběhem a dokončením oprav. 
Náš tým se skládá ze vzdělaných  odborníků s mnoha roky zkušeností z praxe, kteří profesionálně 
vyřeší úkony související s opravou. Jedná se například o vyřízení stavebního povolení, získání 
potřebných souhlasů dotčených orgánů, zajištění záborů, zprostředkování zvýhodněného fi nanco-
vání a v případě výhodnosti také zajištění dotací Majitelé domu tak šetří svůj čas a energii, kterou 
mohou věnovat svým rodinám, koníčkům nebo své práci.
 

Nebojte se fi nancování, najdeme pro Vás nejlepší řešení
Naším cílem je, aby Vás oprava Vašeho domu nestála žádné peníze navíc. Vše můžete platit 
postupně z úspor za vytápění Vašeho bytu! Jednou z velkých výhod je možnost získání dotací, ale 
ani dotace nemusí být vhodné pro každého, proto pro Vás tyto možnosti poctivě zhodnotíme.  Díky 
našemu dlouholetému působení v opravách bytových domů, pro Vás můžeme zajistit také exkluzivní 
fi nancování se sníženým úrokem o 0,33 % proti běžné sazbě pro SVJ, prodloužením délky fi xace 
sazeb až na 25 let, poskytnutí úvěru zdarma, vedení úvěrového účtu zdarma po celou dobu splácení 
a spoustu dalších výhod. Každému zákazníkovi navrhneme a zajistíme řešení fi nancování na míru.  

Eva Petrová - předseda SVJ, Kysucká ulice, Litovel
„Spolupracovali jsme s řadou stavebních odborníků, projektantů a fi nančních expertů. Vše nám 

připravovali na míru od projektu, zpracování úvěru, potřebných povolení a to vše dle našich požadavků 

a fi nančních možností. Pomohli nám vyřešit dlouholetý problém s vysokými náklady na teplo. Jedním 

slovem KVALITA.“ 

Věra Klestilová, předseda SVJ, Komenského 233, Nové Hrady
„Firmu IP Polná mohu doporučit. Spolupráce výborná. Firma zajistila všechna potřebná povolení, doku-

mentaci, pomohla se zajištěním fi nancování. Stavební práce probíhaly plynule, jednotlivé práce na sebe 

navazovaly.  Dozor nad stavbou – Ing. Jan Háva – byl skvělý. Firma nám vyšla vstříc ve všech našich 

požadavcích. Zateplení je opravdu znát i v přízemních bytech po zateplení stropů v suterénu.“ 

Myslíte, že zateplení nepotřebujete? 

Nechte si od nás ZDARMA vyhotovit Stavebně-energetické posouzení
Díky posouzení zjistíte v jaké stavu je Váš dům, kudy Vám uniká teplo a zda správně hospodaříte 
se společnými penězi. 
Výsledek Vám přinese odborné posouzení stavu domu. Dostanete od nás pře-
hledně rozdělené stavební, energetické a ekonomické hodnocení domu. Uvidíte 
detailní návrh oprav, včetně ukázky výhodného fi nancování, které v obě bude 
zahrnovat možnost získání dotací.

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVU
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Nebojte se, 
kontrolu neztratíte!

od Paragrafs se postará 

Profesionální 

Pro detailní informace nás 
prosím kontaktujte.

+420 228 226 111

www.paragrafs.cz

kontakt@paragrafs.cz
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vzduch-voda

NOVINKA:  
• ,
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E 

?
KONTROLY A MĚŘENÍ 
OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

Rozhodujete se zda čistit Váš otopný systém ?
Nevíte si rady zda vůbec čistit potřebujete ?
Znáte aktuální stav Vaší otopné soustavy a to i v jednotlivých bytech ? 

Naše společnost je zaměřena na provádění 
kontroly a měření otopných systémů (dále 
jen OS).

Důvod této služby je zcela jednoznačný. 
V posledních letech se velmi mnoho domů 
zabývá myšlenkou čištění OS. Při samot-
ném rozhodování, zda čistit nebo ne, ne-
mají výbory většinou ucelené informace 
o skutečném aktuálním stavu otopné sou-
stavy v jejich domě (i samotných bytech). 

Rozhodování je velmi často ovlivněno ši-
kovností podávání argumentů obchodními 
zástupci fi rem, které čištění provádí, nikoli 
na  základě faktů a  informací o  aktuálním 
stavu OS.

Výsledkem námi provedené kontroly a mě-
ření je souhrnná zpráva (Závěrečný proto-
kol), která obsahuje informace jak dalece 
se za  dobu užívání OS odlišuje současný 
stav od původního projektovaného a v ja-
kém stavu se nachází veškeré komponenty, 
které jsou součástí OS.

Závěrem je přiložen návrh řešení pro dosa-
žení efektivního provozu a tepelné pohody 
uživatelů.

Měření je prováděno certifi kovanými pří-
stroji našimi zkušenými pracovníky.

ROZHODUJETE SE 
 

OTOPNÝ SYSTÉM?

  

+ 420 777 292 550
+ 420 223 010 902

KONTAKTUJTE NÁS
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Při provozu otopných systémů se totiž 
na  vnitřních teplosměnných plochách   usa-
zují kaly, korozní produkty,  minerály obsaže-
né ve vstupní vodě a vytvářejí pevné povlaky. 
Působí v  systému jako izolant bránící správ-
nému přenosu tepla. Všechny tyto jevy vedou 
ke snížení přenosu tepla, snížení účinnosti ce-
lého otopného systému a  následně k vyšším 
nákladům za teplo. 
Podle odborníků je tepelná vodivost potrubí 
se znečištěním 1 mm snížena o  5–15%, za-
tímco spotřeba paliva se zvyšuje o 25% nebo 
více. 
Cílem  je tyto nežádoucí provozní jevy od-
stranit. Řešením je chemické čištění, které je 
schopno veškeré  provozní nečistoty odstra-
nit ,obnovit správný  přenos tepla a průchod-
nost systému. 

Jaký je význam chemického čištění
 odstraňuje veškeré provozní nečistoty z tep-
losměnných ploch 

 obnovuje propustnost potrubí
 zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů
 zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa
 snižuje tepelné ztráty
 snižuje rizika poruch a  náklady na  údržbu
 prodlužuje životnost zařízení
 snižuje účty za vytápění

Chemické čištění je dnes nejefektivněj-
ší metodou pro pravidelné čištění zařízení 
od  veškerých provozních nečistot. Pomáhá 
prodloužit jeho životnost a účinnost vytápě-
ní objektu.   Náklady na  chemické vyčištění 
daného zařízení dosáhnou  zlomku nákladů 
na generální opravu.

Jak se připravit na topnou sezónu 
a snížit náklady na teplo?

Společnost Finex technology s.r.o. 
specialista na revitalizaci otopných systémů 
a energetických zařízení

Jste připraveni na topnou sezónu? O nákladech za nadcházející topnou sezónu rozhodují ne-
jen ceny paliva a energií, ale také příprava otopné soustavy. Nepodceňujte přípravu.  Příprava 
na topnou sezonu šetří vaše peníze. Právě na topení se totiž dá snadno ušetřit. Správná funk-
ce otopné soustavy, stejně tak jako kteréhokoli jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým 
stavem.

Společnost Finex technology s.r.o. je 100% zárukou kvality.  Svým obsazením zaručuje 100% 
servis, profesionální přístup, bezchybnou realizaci, rychlost prováděných prací, plnou odpo-
vědnost za výsledky práce.

Je důležité si uvědomit, že chemické čištění 
by měli provádět pouze odborníci se speci-
álním profesionálním zařízením. Naše spo-
lečnost Finex technology s.r.o. nabízí svou 
pomoc při provádění chemického čištění . 
Používáme nejmodernější metody čištění.Za 
roky své existence naše společnost úspěšně 
realizovala stovky   projektů  různé složitosti.  
Naši   kvalifi kovaní zaměstnanci mají v  této 

oblasti mnohaleté zkušenosti a znalosti, aby 
vaše jednotky fungovaly spolehlivě.. Máme 
špičkové vybavení a  kvalifi kovaný personál, 
který je schopen efektivně   vyčistit   otopný 
systém   od  veškerých provozních nečistot. 
S  pomocí moderního vybavení jsme schop-
ni   obnovit   průchodnost všech typů potru-
bí bez generální opravy.  Můžeme vyčistit 
a opravit i ty nejobtížnější a nejproblematič-

tější části topné sítě. Jsme schopni doložit 
veškeré certifi káty, bezpečnostní listy, realiza-
ce, reference, audity a posudky vlivu  a  ener-
getických úspor po chemickém čištění. Mezi 
naše  významné klienty patří i takové  společ-
nosti, jako je Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ 
a.s., Fakultní nemocnice Plzeň, Ministerstvo 
vnitra, Siemens , …
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POSOUZENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
PO CHEMICKÉM ČIŠTĚNÍ,  které realizovala 
společnost Finex technology s.r.o.

V případě jakýchkoli dotazů nás  neváhejte kontaktovat  - rádi vám pomůžeme.
FINEX TECHNOLOGY s.r.o., U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8
Hlavní provozovna:  Petrusova 4, 568 02 Svitavy

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

Profesionální, ekologicky 
šetrné čištění otopných systémů, 
vodních a technologických soustav.

Zadavatel  Magistrát města Plzeň si  nechal 
vypracovat posudek , který měl prověřit a po-
tvrdit význam chemického čištění otopné 
soustavy.

  Objekt posudku: Budova MMP nám. Re-
publiky 16, Plzeň

  Objednatel posudku : Magistrát města Pl-
zeň

  Zhotovitel: Chemické čištění prováděla 
společnost Finex technology s.r.o.

  Předmět posudku:  Předmětem posudku 
je určení energetických úspor po  pro-
vedení chemického čištění teplovodní 
otopné soustavy v objektu v budově MMP 
nám. Republiky 16, Plzeň. 

  Cíl posudku:  Cílem posudku je porovná-
ní spotřeby energií před a po chemickém 
čištění teplovodní otopné soustavy a  vy-
číslení energetických úspor.

Po  ukončení provozu plynové kotelny  pro-
vedla společnost Finex Technology s.r.o. v září 
2018 vyčištění vnitřního povrchu  otopné 
soustavy v budově MMP nám. Republiky 16, 
Plzeň , ve které  vytápění zajišťuje předávací 
stanice tepla ze soustavy CZT. Toto opatření 
mělo přinést snížení energetické náročnos-
ti objektu zvýšením energetické účinnosti 
a  kvalitnější regulací vytápění.Vyhodnocení 
vývoje spotřeb v  objektu bylo provedeno 
porovnáním jednotlivých měsíců topné se-
zóny 2018/2019 s  průměrnými spotřebami 
ve stejném období za předchozí tři roky a to 
samostatně pro energii na vytápění (po pře-
počtu na  srovnatelné klimatické podmínky) 
i  pro celkovou energetickou spotřebu v  bu-
dově.  Lze konstatovat, že technická opatření 
realizovaná v  budově náměstí Republiky 16 
vedla ke zvýšení kvality prostředí při součas-
ném snížení celkové energetické náročnosti.  

Na  základě výsledku posudku bylo zjištěno, 
že roční spotřeba tepla ve výši 835 GJ je niž-
ší o 26,4 %. Cílová hodnota tedy byla vysoce 
překročena.

Závěr posudku
Chemické čištění  realizované v  budově ná-
městí Republiky 16, Plzeň bylo efektivní a spl-
nilo požadavky na zlepšení účinnosti otopné 
soustavy.  Z  výše uvedeného jednoznačně 
plyne, že nánosy jsou v  teplovodních otop-
ných soustavách závažným problémem. V ka-
ždém případě zde existují zvýšené náklady 
na opravy a údržbu, které postupně s délkou 
provozování soustavy rostou.
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Zpracujeme Vám projekt 
pro výstavbu kotelny
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.

www.usporne-kotelny.cz
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SPOLEHLIVÝ 
DODAVATEL 
PODLAH
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LEVNĚJŠÍ TOPENÍ 
PRO LIDI, NEBO JEN 
VÝHODNÁ PROVIZE 
PRO PRODEJCE?
Jste napojení na systém centrálního 
zásobování a prodejci alternativních 
zdrojů tepla vám nabízejí jiné řešení?  
Před rozhodnutím je dobré si uvědomit 
všechna pro a proti. 

Proč se diskutuje o odpojení od centrální-
ho zásobování teplem, které je v zahraničí 
na vzestupu? Je obecně známé, že lidé 
v ČR preferují domy a byty v soukromém 
vlastnictví. Chtějí být nezávislí. Předpoklá-
dají, že pokud budou vlastnit domovní ko-
telnu, dokážou teplo vyrobit levněji. V tom 
je výrazně podporují výrobci a prodejci 
alternativních zdrojů tepla, kteří jsou na 
jejich rozhodnutí finančně zainteresováni. 
Není to ale vůbec tak jednoduché, jak se 
na první pohled zdá. Decentralizačních vln 
bylo v minulosti hned několik a všechny 
nakonec ustaly. Proč? Ukázalo se, že odpo-
jit se není až tak výhodné.

Dvakrát měř, jednou řež
V prvé řadě je dobré si uvědomit, jak moc 
je dobrý tepelný komfort důležitý pro 
kvalitu našeho života. Teplo je základní 
lidskou potřebou pro řadu z nás. Zásadní 
rozhodnutí v této oblasti je proto dobré 
vždy pečlivě zvážit a posoudit všechny 
ekonomické i technické aspekty. Pokud 
se rozhodnete špatně, následky ponese-
te nejméně dalších deset či patnáct let. 
Zkušenosti také ukazují, že se nevy-
plácí spoléhat jen na výpočty prodejců 
alternativních tepelných zdrojů, jako jsou 
domovní plynové kotelny nebo tepelná 
čerpadla.

Na co si dát pozor?
Prodejci mnohdy účelově podhodno-
cují nutné investice, zamlčují další 

vstupní náklady a zkreslují provoz-
ní náklady tak, aby za každou cenu 
dosáhli významně nižší ceny tepla 
oproti stávajícímu zdroji. Do nákladů 
na výrobu tepla z alternativního zdroje 
mnohdy zahrnují pouze část toho, co 
odběratelé za zajištění dodávky tepla 
a teplé vody skutečně zaplatí, a zaml-
čují další složky ceny, jako je promítnutí 
odpisů z investice, promítnutí nákladů 
na odpojení ze strany dodavatele atp. 
Mnohdy také záměrně bagatelizují 
problematiku reálného provozu a s ním 
spojených povinností i nákladů (revizí, 
obsluh, údržby, legislativu). A naopak 
nadhodnocují účinnost nového zdroje 
či při kalkulaci návratnosti nevycházejí 

z reálných spotřeb tepla. Je dobré si 
také ověřit, zda prodejci v kalkulacích 
uvádějí pravdivé informace o dodávce, 
spotřebě a cenách tepla z tepláren.

Životnost je klíčová
U nového zařízení je třeba vzít v úvahu 
také jeho životnost a návratnost – tedy 
dobu, po kterou budete kotel či čerpadlo 
splácet. Nejhorší je stav, kdy návratnost 
zařízení je delší než jeho životnost. Starý 
kotel totiž budete muset splácet ještě 
v době, kdy už přestane sloužit a bude 
nutné jej vyměnit za nový. Ve finále tak 
budete splácet kotle dva. Vyhráno ale 
nemáte ani v případě, kdy je životnost 
zařízení stejná jako jeho návratnost. 
Když se vám totiž podaří splatit starý 
kotel, bude nutné koupit nový a splácet 
znovu.

Ztrácíte komfort
Odpojení od centrálního zásobování je 
spojeno nejen s velkou investicí, ale také 
se ztrátou současného komfortu. Centrál-
ní zásobování je komplexní služba, která 
v sobě zahrnuje nepřetržitý monitoring 
provozu a kvality dodávky tepla a teplé 
užitkové vody prostřednictvím centrál-
ního dispečinku, zásahy pohotovostní 
službou, odborné zajištění veškerých 
servisů, oprav a revizí instalovaného 
zařízení, optimalizovaný provoz a údržbu 
zařízení, bezplatnou zákaznickou linku 
24 hodin denně 365 dní v roce, jistotu 

Prodejci mnohdy účelově 
podhodnocují nutné 
investice, zamlčují další 
vstupní náklady a zkreslují 
provozní náklady tak, aby 
za každou cenu dosáhli 
významně nižší ceny tepla 
oproti stávajícímu zdroji. 
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celoroční a bezpečné dodávky a také 
minimalizaci ekologických dopadů na 
životní prostředí. Všechny tyto služby 
jsou zahrnuté v konečné ceně. Při změně 
všechny zmiňované činnosti přecházejí 
na bedra odběratelů.

Jaké revize, zkoušky a odborné  
prohlídky je například nutné zajistit? 

 Odborná prohlídka plynové kotelny 
dle vyhlášky 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 
vyhlášky 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 hromosvodů 

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

 Revize hasičských přístrojů dle vyhláš-
ky č. 246/2001 Sb. 

 Zápis o zkouškách dle ČSN 
060310, 060830, ČSN EN 12828 – pro-
pláchnutí, zkouška dilatační a topná 
zkouška

 Zápis o funkčnosti stabilních detekto-
rů úniku plynu ČSN 07 0703 

 Zápis o servisu uvedení kotle do pro-
vozu včetně hořáku 

 Zápis o bezpečnostní výstroji otop-
né soustavy dle ČSN 060830 (pojistný 
ventil, nanometr, teploměr, bezpečnostní 
systémy) 

Čerpadla v zimě topí nejméně
Pokud vyměníte centrální zásobování 
teplem za tepelné čerpadlo, musíte vzít 
v úvahu také změnu tepelného komfortu. 
Abychom pochopili výhody a nevýhody te-
pelných čerpadel, je dobré si připomenout, 
na jakém principu pracují. Tepelné čerpadlo 
získává energii z okolního prostředí a využí-
vá ji pro vytápění bytů či domů. Nejčastěji 
je okolním prostředím vzduch, jehož teplo-
ta v průběhu roku kolísá od –15 do +35 °C. 
Bohužel v době, kdy je největší zima a my 
potřebujeme pořádně zatopit, je teplota 
okolního vzduchu nízká. Právě v tomto ob-

dobí nemá tepelné čerpadlo efektivní zdroj 
tepla a jeho účinnost je tedy nejnižší.

Při velkých zimách tak vytápění u tepel-
ných čerpadel přebírá tzv. bivalentní zdroj, 
kterým je ve většině případů elektrokotel. 
Domy, které využívají k vytápění tepelná 
čerpadla, tedy v zimě používají nejdražší 
možný zdroj vytápění, kterou je elektrická 
energie. A může se stát, že v případě tuhé 
zimy ani elektrokotel nebude schopný 
pokrýt požadovanou dodávku tepla.

Přebíráte zodpovědnost
Velmi často se při instalaci alternativních 
zdrojů také zapomíná na to, že nový provo-
zovatel (představenstvo bytového družstva 
nebo předseda SVJ) nese plnou právní 
zodpovědnost za provoz nízkotlaké kotelny 
a za případnou nehospodárnost ručí svým 
majetkem. To je také jeden z důvodů, proč 
je stále méně a méně členů SVJ ochotno 
být ve vedení sdružení. 

Některé SVJ řeší vzniklou situaci exter-
ním partnerem. To ale stojí další finanční 
prostředky, se kterými původní kalkulace 
nepočítala, a ve finále společenství před 
následky špatných rozhodnutí stejně neu-
chrání. Naopak často vede k ještě většímu 
nezájmu členů o dění v SVJ a končí neschop-
ností svolat platné schůze samosprávy 
a tedy odvolat případné externí poradce, 
kteří nejednají v dobrém zájmu SVJ.

Před rozhodnutím je dobré se poradit
Pokud výhledově zvažujete alternativní 
zdroje vytápění, je vždy dobré provést 
detailní analýzu zohledňující všechny 
parametry daného objektu a navrhovaného 
alternativního zařízení. Tedy odborně zvážit 
všechna pro a proti obou systémů a připra-
vit podklady pro kvalifikované rozhodnutí. 
K tomuto účelu dodavatelé centrálního 
zásobování teplem nabízejí možnost bez-
platné konzultace s odborníky.

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Centrální zásobování teplem (CZT) je systém 
dodávek tepla pro vytápění a ohřev teplé 
vody, ve kterém je teplo vyráběno centrálně 
ve vzdáleném zdroji a následně rozvádě-
no teplárenskými sítěmi odběratelům do 

městských čtvrtí, sídlišť a bytových domů. 
CZT je jedním z nejekologičtějších a zároveň 
i nejhospodárnějších způsobů vytápění, 
který má dlouholetou tradici v ČR, Rakousku, 
Německu, Dánsku či Finsku. 

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 
životní prostředí

   rychlé zásahy pohotovostní služby

   odborné zajištění veškerých servisů, oprav 
a revizí instalovaného zařízení

   poradenství a realizace úsporných opatře-
ní a optimalizace provozu

   bezplatná zákaznická linka 24 hodin den-
ně 365 dní v roce
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Podklad nejdříve celoplošně přebrušujeme 
pro odstranění nesoudržných částí, prachu 
a nečistot, vzniklé praskliny vyspravíme a ná-
sledně povrch penetrujeme. Před samot-

nou aplikací epoxidové stěrky v  některých 
případech se provádí nivelace povrchu pro 
docílení větší rovinnosti podkladu. Finální 
stěrky dodáváme v široké škále odstínů RAL 

dle přání zákazníka, nebo je možné realizovat 
pochozí vrstvu epoxidovými stěrkami s čipsy 
pro její výrazný design.

RENOVACE SKLEPNÍCH PROSTOR

Obnovte čistotu Vašich společných prostor!

Nabízíme renovaci podlah sklepních prostorů bytových domů provedením epoxidové stěrky 
se vsypem křemičitým pískem, tím získáme omyvatelný, opravdu otěruvzdorný a mechanic-
ky vysoce odolný povrch na mnoho let. 

Nelíbí se Vám interiér společných prostor, poškrábané zdi, zašlé linoleum, stará dlažba? 
Proto neváhejte a začněte s renovací hned teď.

Madla z modifi kovaného plastu

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

Zátěžové linoleum Slinutá keramická dlažba
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U vícepatrových domů se nabízí jednoduchý 
systém, kdy centrální šachta prochází kon-
strukcí domu s vývody v jednotlivých bytech. 
V tom jsou všechny bytovky podobné. V sys-
tému větrání se ovšem liší. 
Historické domy byly stavěny s velkými ote-
vřenými světlíky uprostřed domu, do kterých 
vedla okna z koupelen atd. 
U  novějších bytovek a  panelových domů se 
světlíky zmenšily na  malé centrální potru-
bí o  rozměru 40x40cm a  podobně. Systém 
větrání se lišil podle použitého ventilátoru. 
Některé domy měly z hlediska úspory stavby 
jeden silný ventilátor na  šachtě, jiné domy 
měly malé bytové ventilátory v  místnostech 
a na střeše pouze mřížku. Každý systém měl 
svá pro a  proti. Nicméně pokud byl provo-
zuschopný, tak to nějak fungovalo. Problém 
nastal, když si ventilátory odsloužily svůj čas 
a k jejich výměně už nedošlo.   
K  zásadní změně došlo v  posledních letech, 
kdy se domy revitalizovaly, byly obaleny te-
pelnou izolací a  byla vyměněna okna. Dům 
se tím velmi citelně udusil. Bylo prakticky 
znemožněno přirozené přisávání vzduchu 
do  domu a  tudíž se výrazně zvýšily poža-
davky na větrání přímo obyvateli domu přes 
okna. Až se objevily první plísně, tak se zača-
lo rychle řešit co s  nefunkčními ventilátory. 
Odtah znečištěného vlhkého vzduchu se stal 
najednou aktuálním tématem.  
Samozřejmě jako jedna z  prvních alternativ 
byly bezelektické samočinné turbíny LOMAN-
CO BIB14. Ty ovšem zajistily odtah z  šachty, 

ale určitě nevyvětraly celý byt. Nutnost větrá-
ní zůstala opět na lidech. 
U  revitalizovaných domů již bylo nutné po-
užít novou generaci ventilačních turbín LO-
MANCO a  to s  pomocnými ventilátory EVL. 
Odtah vzduchu z  šachty a  přísun nového 
vzduchu byl velmi znesnadněn novými okny. 
Pro docílení rychlého větrání například při va-
ření, se spustil přídavný ventilátor a pro zby-
tek dne stačilo samočinné větrání turbínou 
LOMANCO BIB14. 
Nejnovější systém LOMANCO ENERGO EVL 
obsahuje navíc inteligentní hlídání výkonu, 
kde čidlo otáček hlavice měří výkon turbíny 
a  v  případě bezvětří sepne automaticky pří-
davný ventilátor. Současně zůstává zachován 
i systém spouštění ventilátorů ručně tlačítky 
v bytech. 
Podle typu patrového domu, jeho výšky a roz-
měrů se dodává několik typů přídavných ven-
tilátorů, aby byl výkon odpovídající. Celkově 
dojde k úspoře za provoz ventilátoru, protože 
se snižuje doba jeho provozu a  velkou část 
obstará samočinná hlavice LOMANCO. 
Pokud již na domě bezelektrické turbíny LO-
MANCO máte, pak nabízíme možnost úpravy 
na nový inteligentní systém. Vyžádejte si kon-
zultaci s technikem a domluvte se na vylep-
šení systému. Kompletní informace naleznete 
na webu www.lomanco.cz. 

Autor: Ing. Radim Otýpka 
Technik LOMANCO

radim.otypka@abcweb.cz.      

Rekonstrukce vzduchotechniky 
na bytovém domě má své zásady

Každý bytový dům musí mít již od projektu navržen systém odvětrání kuchyní, koupelen a WC. 
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weberton elastik
elastický fasádní probarvený 

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

•

• Vysoce elastický, se schopností 

•

• Vhodný pro renovaci zateplených fasád

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 

NOVINKA!
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800 17 15 15
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Důraz na  úspory energií logicky vede k  poža-
davku na zvýšení izolační schopnosti systémů. 
Současné tepelně technické výpočty běžně 
kalkulují s  tloušťkami izolantů 15 cm, u  ener-
geticky úsporných a  pasivních domů není vý-
jimkou tloušťka izolace 20 – 30 cm. Tento trend 
sice vede k výborným izolačním schopnostem 
celého souvrství, současně se však objevují ně-
které technické problémy, které je třeba řešit. 
Pro investora je nejvíce viditelným důsledkem 
používání těchto zateplovacích systémů vý-
razný sklon ke špinění fasády. Jedná se hlavně 
o výrazný nárůst mikroorganismů na povrchu, 
především řas a  plísní. Abychom tomuto jevu 
zabránili, musíme pochopit jeho hlavní příčiny. 
Mikroorganismy na fasádě potřebují ke svému 
rozvoji příznivé prostředí a živiny. Masivní izo-
lační systém sice zadrží většinu odvedeného 
tepla, povrch zateplovacího sytému je však vý-
razně chladnější než například u běžné cihelné 
stěny, kde je teplo vedeno lineárně až po omít-
kové souvrství. Díky nízké teplotě povrchu pod 
rosným bodem dochází ke  kondenzaci vody 
na  fasádě a  k  jejímu pomalejšímu vysychání. 
K  tomuto jevu dochází především za  nízkých 
teplot v podzimních až jarních měsících na fasá-
dách orientovaných na sever. Pokud se k tomu 
přidá blízkost zeleně, vodních ploch a  vyšší 
prašnost v  dané lokalitě, je pravděpodobnost 
poškození fasády mikroorganismy vysoká. 
Uvedené aspekty jsou výrobci povrchových 
úprav zateplovacích systémů neovlivnitelné. 

Proto se soustředí na  faktory, které ovlivnit 
mohou. Cílem je vyvinout takové povrchové 
úpravy, které budou k  těmto jevům nejméně 
náchylné. Technologie výroby tenkovrstvých 
strukturovaných omítek zaznamenala v posled-
ních 20 letech značný pokrok a stále se rozvíjí.  
Vznikají nové materiálové kombinace, které 
účinněji chrání fasády budov a  omezují vznik 
a  růst mikroorganismů. Existují různé přístupy 
k této problematice. Jde například o omezovaní 
doby působení vlhkosti, zvyšovaní pH omítky 
nad 10, užití speciálních biocidních přísad atd. 
Výrobci zateplovacích systémů se soustředí 
především na zkrácení doby působení vlhkosti 
a zrychlené vysychání fasády. Používá se sníže-
ná nasákavost povrchu (vysoce hydrofobní po-
vrchy), nebo naopak částečná absorpce vody, 
která vede k  rychlejšímu vyschnutí povrchu 
a následnému vysychání povrchu díky výborné 
difuzní schopnosti moderních omítek. Dalším 
technologicky ovlivnitelným faktorem je zvý-

šení pH omítek kombinací silikátových aditiv. 
Často je zmiňováno působení fotokatalytické-
ho jevu, kdy za  přítomnosti oxidu titaničitého 
a světelné energie vznikají radikální sloučeniny 
narušující organické buněčné struktury. Jedním 
z nejúčinnějších způsobů ochrany fasád je pů-
sobení speciálních, postupně uvolňovaných 
biocidních přísad proti růstu mikroorganismů. 
Tato technologie je použita v prémiové tenko-
vrstvé omítce PCI Multiputz® NoBio Z. Jedná se 
o zatřenou silikonovou omítku nové generace 
s vysokou ochranou proti růstu plísní a řas. Zá-
kladem ochrany je kombinace několika výše 
zmiňovaných principů. Biotická ochrana je za-
jištěna obsahem širokospektrálního postupně 
uvolňovaného biocidu Multibiotik, nízká nasá-
kavost omítky (kategorie W3) a  vysoká paro-
propustnost (kategorie V1) zabezpečují rychlý 
odvod vody z povrchu. Odolnost vůči mecha-
nickému poškození je zvýšena přítomností tří 
druhů vláken. Do celkového konceptu moderní 
omítky patří její barevná stálost a odolnost vůči 
UV záření. Ta je zabezpečena užitím především 
anorganických pigmentů pro tónování omítky. 
Souhrn uvedených vlastností vytváří omítku 
s  nejkvalitnější povrchovou úpravou systémů 
PCI MultiTherm® a  nejvyšší účinností ochrany 
proti mikroorganismům.
Pokud je však vaše fasáda již zasažena mik-
roorganismy, je nutné ji pečlivě a  systémově 
sanovat. V  tomto případě se osvědčil systém 
čištění a prevence na bázi koncentrované bio-
cidní ochrany. Poškozené fasády jsou ošetřeny 
biocidním prostředkem PCI Multitop® FC a ná-
sledně omyty tlakovou vodou. Jako ochrannou 
vrstvu je potřeba použít kvalitní silikonovou 
barvu PCI Multitop® FS s  nízkou nasákavostí 
a velmi dobrou paropropustností.
Tento krátký souhrn nevystihuje celou škálu ře-
šení PCI pro váš dům. Dokážeme najít odpoví-
dající řešení jak v oblasti fasád, tak betonových 
konstrukcí, podlah i úprav interiérů. Další infor-
mace najdete na  našich webových stránkách 
www.pci-cz.cz nebo kontaktujte nejbližšího 
odborného poradce PCI ve vašem okolí.

Michal Macura
Produktový manager PCI

michal.macura@basf.com  

Moderní a čistá fasáda je standard  
Jedním ze základních vjemů, které na člověka při pohledu na stavbu působí, je vzhled fasády. 
Historickým budovám vtiskly výraz předešlé generace a my bychom jej měli chránit a pečovat 
o něj. Ale co se stavbami z posledních desetiletí? Jednoznačným trendem při jejich modernizaci 
je důraz na energetické úspory. Jedním z hlavních opatření v rámci energetických úspor, jak při 
modernizacích budov, tak v  novostavbách, je používání kontaktních zateplovacích systémů. 
Jak tato skutečnost souvisí s čistotou fasády? 
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bez řas a plísní
Čistá a odolná fasáda

PCI Multiputz® NoBio Z
Vysoce odolná pastovitá omítka
 

 Dlouhodobá odolnost vůči řasám a plísním

 Výborná paropropustnost, nízká nasákavost

 3 druhy vláken zvyšující odolnost omítky

www.pci-cz.cz
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DASTECHDASTECH
17 let s Vámi
MADLA A ZÁBRADLÍ
V PANELOVÝCH DOMECH

www.madlapropanelovedomy.cz

Plánujete vým nu madla 
na zábradlí?

výroba
montáže
realizace
Volejte zdarma 800 320 151
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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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550 kilometr  naší sít  dopravuje teplo 230 tisíc m domácností, 
desítkám škol, nemocnic, ú ad , administrativních a pr myslových 
budov po celé Praze. Díky maximálnímu pohodlí a pohod , které 
soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) p ináší, je populární 
nejen v metro poli, ale i v dalších velkých m stech.  

M stský život má adu výhod. 
Nemusíte si po izovat auto, ešit 
parkování ani drahý servis. Nemu-
síte ešit v bec nic. Sta í nastoupit 

do MHD a jedete. Stejn  tak pat í 
mezi ešení preferovaná ve velkých 
m stech vytáp ní ze SZTE. To má 
n kolik d vod . Tepelná energie 
vzniká v p ípad  SZTE mimo místo 
spot eby, kam ji dopravuje teplá-
renská sí . Takový zp sob vytáp ní 
je bezpe ný a zárove  dostupný, 
protože nevyžaduje investici do 
nové kotelny. 
 
SZTE má zelenou
Práv  malé kotelny pat í v Praze 
mezi nejv tší zne iš ovatele 
ovzduší. SZTE je ve srovnání s nimi 
mnohem ekologi t jší. Pokud by 

lokální zdroje pražskou tepláren-
skou sí  úpln  nahradily, dra-
maticky by zvýšily podíl škodlivin: 
NOx o 113 tun za rok, CO o 5 tun 
za rok, SO2 o 2 tuny za rok, ob-
jem prachu o 5 tun za rok, a CO2 
dokonce o 476 tisíc tun za rok!

Bezstarostná jízda
K dalším výhodám dálkového 
vytáp ní pat í bezobslužnost 
a bezúdržbovost. Pokud jste 
p ipojeni k SZTE, je totiž jedi-
nou vaší starostí oto ení ventilu 
na radiátoru. Dálkové vytáp ní 
nevyžaduje obsluhu kotelny ani 
její pravidelné revizní prohlídky. 
To z n j d lá ešení, které je atrak-
tivní nejen díky uživatelskému 
komfortu, ale i nízkým po izova-
cím náklad m a šetrnosti 
k životnímu prost edí.

TRASA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY TEPLA

TEPLÁRNA VÁŠ DOMOV

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA TEPLA

Teplo ze SZTE je

 bezpe né 
 bezobslužné 
 bezúdržbové 
 snadno dostupné 
  šetrné k životnímu 

prost edí

ptas.cz

poster_A4.indd   1 17.08.19   16:49
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RAUTITAN STABIL 
A RAUPINO PLUS
REHAU komplexní systém  
pro výměnu stoupaček.

hladinou hluku. RAUTITAN STABIL pro 100% 

www.rehau.cz
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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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Proč si raději nedopřát komfort a  pohodlí? 
Moderní, ekologické a ještě s úsporou  - tepel-
né čerpadlo pro váš bytový dům. S tepelným 
čerpadlem jste pány tepla ve svém domově.
Rodinná fi rma ACOND o tom ví své. Zákazní-
kům v celé České republice dodala již víc než 
20 tisíc topných a pro horké léto naopak chla-
dících systémů. A do panelových domů už víc 
než stovku tepelných čerpadel.
Výsledkem čtyř desetiletí zkušeností v oboru 
jsou vysoce pokročilá technická řešení, kte-
rá přináší svým zákazníkům. Každý detail je 
promyšlen a vypracován s nejvyššími nároky 
na spolehlivost a kvalitu. Díky tomu má fi rma 
ACOND spokojené zákazníky, kteří dál rozši-
řují její dobrou pověst.
Při včasném rozhodnutí si můžete již příští 
rok v  prvních podzimních dnech teplo řešit 
sami. A  nejen to. Nebudou se vás týkat ani 
letní odstávky teplé vody. S tepelným čerpa-
dlem má dům teplou vodu 24 hodin denně 
365 dní v roce.

Tepelná čerpadla ACOND pro bytové domy se 
vyznačují velmi tichým chodem, který splňu-
je přísné hlukové limity. Řešení je nenáročné 
na prostor, obvykle se využívá některá z tech-
nických místností v  suterénu nebo přízemí 
domu. S tepelným čerpadlem používáte pou-
ze vnitřní rozvody po domě. Neplatíte žádné 
ztráty, které vznikají na dálkových rozvodech 
tepla z teplárny. Tepelné čerpadlo pro bytové 
a panelové domy se nabízí v jednom balíčku 
tzv. na klíč.
Neustálý vývoj, nejlepší komponenty, peč-
livá montáž a  přísná kontrola jsou zárukou 
rychle návratné investice do  ekonomického 
vytápění objektů. Finanční návratnost tepel-
ného čerpadla představuje šest až osm let. 
Na tepelná čerpadla fi rmy ACOND je přitom 
poskytována nadstandardní záruka.

Bytové domy dosahují po  odpojení od  tep-
lárny úspor 40 - 60 %. Příklad? Panelový dům 
v  Milevsku, který by platil za  teplo a  ohřev 
teplé užitkové vody při aktuálních cenách 
místní teplárny ZVVZ Energo 628,-/GJ za rok 
415  736 Kč. Po  instalaci tepelných čerpadel 
ACOND zde platí k  nadměrné spokojenosti 
za teplo a ohřev teplé vody 167 216 Kč.  Na je-
den byt je to v  průměru necelé 4  200,- Kč 
za rok.
Odborníci fi rmy ACOND na zavolání prohléd-
nou váš dům a  navrhnou řešení. Vypracují 
pro vás nezávaznou nabídku s  cenou, která 
je konečná. Nenásledují žádná další překva-
pení a skryté platby. Na tom si fi rma ACOND 
zakládá.
Firma ACOND už instalovala přes sto tepel-
ných čerpadel do  53 bytových domů. Když 
přijdou první podzimní chladna, vy si zkrátka 
zatopíte.

Podzim za oknem? 
Nemusíte čekat, až vám teplárna zatopí

Už vám topí? Kdy nám zatopí? Proč už netopí? Loni touto dobou už topili! Téma těchto dní v dál-
kově vytápěných bytových domech... Také tyto každoroční diskuse raného podzimu propojuje-
te s večery u televize v huňatém svetru a s horkým čajem?

Prohlídka tepelného čerpadla v reálném provozu? 
Vypracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky pro Váš bytový-panelový dům?

Kontaktujte nás na panelovedomy@acond.cz 
nebo na tel. čísle 777 300 345 a 383 809 455

www.acond.cz   l   www.cerpadla-acond.cz





Proč? 
Hlavním důvodem neutěšeného stavu jsou především prostupy 
stoupaček jednotlivými podlažími. Tento stav lze opravit a  rekon-
strukcí plynového potrubí preventivně předejít nebezpečným havá-
riím.

V čem je problém?
•  Tyto plynové rozvody nejsou v  prostupech podlažím opatřeny 

ochranným nátěrem a jsou ve většině případů napadeny korozí.

•  Při periodických revizích nelze zjistit stav potrubí v těchto prostu-
pech, jelikož tam nejsou osazeny chráničky a potrubí je zabetono-
vané.

•  V  instalačních šachtách, kde jsou tyto plynovody, často dochází 
k  promáčení těchto prostupů bez chrániček z  důvodu poruch 
na vodovodním potrubí a odpadech. Vlivem koroze dochází k ze-
slabení stěn potrubí a v některých případech i úniku plynu.

•  Životnost ocelových plynovodů se plánuje na  50 let, ale koroze 
stoupacích plynovodů jsou u daleko mladších domů.

•  V některých případech jsou zjištěny neprovařené sváry na stou-
pacích vedení. A poškozené potrubí plynu je zjištěné až při rekon-
strukci bytového jádra.

„Časovanou bombou“ je plynové 
potrubí v prostupech
Na základě zkušeností z montáží stoupaček vody a kanalizace zjišťujeme, že stávající stoupačky 
plynu jsou ve velmi špatném stavu, a to i přesto, že samotné revize doposud byly bez závady. 
Tento stav sledujeme dokonce i u mladších domů, a přitom jejich životnost není ještě u konce.
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