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Koupelna s luxferami 
vypadá nádherně. Přitom

tento efekt je snadno
realizovatelný.

Realizace a informace: 
Keraservis s.r.o.

Více uvnitř čísla
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Hlavní téma prostoupí také všechny souběžné veletrhy,
kterými jsou: FOR THERM – veletrh vytápění, alterna-
tivních zdrojů energie a vzduchotechniky, FOR WOOD
– veletrh progresivního stavění ze dřeva, 
FOR ELEKTRO – veletrh elektrotechniky, osvětlovací
techniky a zabezpečovacích systémů, SPORT TECH –
veletrh sportovních staveb, jejich technologií a vyba-
vení. Každý veletrh má své silné zastoupení v řadách
vystavovatelů. 

Inspirace pro stavbu pasivních domů
Význam veletrhu potvrzuje také skutečnost, že zde mohou najít inspi-

raci všichni, kteří přemýšlí o stavbě pasivních domů. Jedním z takových
je i pan Ing. Miroslav Moravec, který v pasivním domě žije již dva roky
a inspiraci čerpal právě na veletrhu FOR ARCH a od kamarádů, kteří již
pasivní domy obývají. „S využíváním domu jsem nadmíru spokojen, po-
kud bych se v budoucnu rozhodl znovu stavět, má volba bude jedno-
značně stejná,“ dodává Moravec a pokračuje: „Největší výhodu tohoto
domu shledávám v úspoře energií a navíc za dobu používání jsem ne-
shledal žádná úskalí a ani nevýhody. Určitě všem, kteří se chystají na
stavbu pasivních domů, doporučuji navštívit veletrh FOR ARCH, kde se
mají možnost dozvědět spoustu zajímavých informací, setkají se s odbor-
níky a získají cenné rady.“

Nejen pro rady, tipy a zajímavé náměty 
si mohou návštěvníci přijít na veletrh FOR ARCH 2011, který se usku-
teční od 21. do 25. 9. 2011, ale mohou také navštívit bohatý doprovodný
program. Z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně se na veletrhu v rámci programu představí 21. září od
13:00. Dalším zajímavým tématem je speciální přednáškový blok od
Centra pasivního domu. Návštěvníci se mohou zúčastnit například
těchto přednášek: „Pasivní domy – proč a jak“ a „Jak se žije v pasivním
domě“. 

Kompletní doprovodný program naleznete na webu veletrhu 
www.forarch.cz.

Velmi zajímavým lákadlem pro návštěvníky veletrhu 
je také speciální soutěž s hlavním partnerem veletrhu FOR ARCH
2011, společností BEST, a.s., výrobcem betonové dlažby o výhry v cel-
kové hodnotě 500 000 Kč. Losování bude probíhat dvakrát denně na
expozici společnosti BEST v hale číslo 2 v PVA EXPO PRAHA. 

Veletrhy všeobecně jsou kromě internetu nejobsáhlejším informačním
zdrojem, jaký v dnešní době existuje. Oproti internetu je jejich hlavní vý-
hodou možnost přímé komunikace se zástupci vystavující firmy – to, na
co byste se možná po zhlédnutí internetových stránek složitě dotazovali
e-mailem nebo telefonem, vysvětlí tváří v tvář lidé, kteří ve firmě pracují.
Na jednom místě tak dochází ke koncentraci lidí a informací a k prezen-
taci novinek a trendů.

Veškeré informace můžete najít na webových stránkách www.forarch.cz

22. mezinárodní stavební veletrh 
Důraz kladený na úsporu energií ve stavebnictví bude hrát
v následujících několika letech důležitou roli. Vystavovatelé
veletrhu FOR ARCH proto připravili prezentace novinek a za-
jímavostí z oblasti NÍZKOENERGETICKÉHO STAVĚNÍ.
Na 22. ročníku mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2011
(21. – 25. 9., PVA EXPO PRAHA) máte možnost nalézt no-
vinky a trendy tohoto progresivního oboru stavebnictví. 

vše pro nízkoenergetické stavění

V rámci veletrhu FOR ARCH se na specializované výstavě představí nominované realizace v soutěži o titul STAVBA ROKU 2011. 
O Ceně veřejnosti můžete rozhodnout i vy svým hlasem přímo na veletrhu nebo na webu www.stavbaroku.cz. 
Výstava bude následně přemístěna do Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31.





V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) bylo vyčle-
něno celkem 5,138 miliardy korun na revitalizaci a regeneraci
prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů situ-
ovaných v těchto lokalitách nebo historických jádrech měst. 

V květnu 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo tzv.
„kontinuální výzvu“ na podávání žádostí pro oblast podpory 5.2
„Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. „Od vyhlášení vý-
zvy do konce června 2011 jsme v CRR přijali 709 projektů v sou-
hrnné výši téměř 5,5 miliardy korun, dotace z evropských fondů
činila přibližně 2,5 miliardy korun. 

V rámci výzvy bude rozděleno 80 procent celkové alokace, což
představuje částku 4,1 miliardy korun. Stále tak zbývá dostatek
prostředků pro další žadatele a jejich projekty revitalizace měst-
ských center a regenerace bytových domů,“ shrnuje aktuální stav
Markéta Reedová, ředitelka CRR.

NA JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ ŽÁDAT
Cílem podpory je zvýšit kvalitu života obyvatel českých síd-

lišť, zabránit hrozícímu sociálnímu vyloučení sociálně znevý-
hodněných rodin a zamezit vzniku takzvaných sociálních
ghett na sídlištích s vyšší koncentrací těchto skupin. O do-
taci může žádat 41 měst v České republice, která mají
schválený Integrovaný plán rozvoje měst. Projekty je možné
předkládat celkem do tří aktivit: revitalizace veřejných pro-
stranství, regenerace bytových domů a pilotní projekty
v romských komunitách (kombinuje oba typy projektů s pro-
jekty sociální integrace). Projekty na regeneraci bytových
domů zahrnují mimo jiné zateplení domů, opravy nosných
konstrukcí, sanaci základů, rekonstrukci technického vyba-
vení domů, modernizaci lodžií a balkonů a zajištění moder-
ního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.
O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, tedy obce,
bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a další
právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy, a to v rámci
dílčích výzev vypisovaných jednotlivými městy. Podpora
může dosáhnout výše maximálně 40 procent nákladů pro-
jektu pro všechny regiony NUTS 2 vyjma Jihozápadu, kde

Integrovaný operační program nabízí městům a vlastníkům bytových domů přes pět miliard korun
na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Do poloviny roku 2011 přijalo Centrum pro regionální

rozvoj České republiky (CRR) na sedm stovek projektů. 

Jaký je aktuální stav výzvy? Jaké chyby se u projektů nejčastěji objevují? 

Evropské dotace 
pomáhají 



počínaje rokem 2011 může být podpora maximálně 30 pro-
cent.

PRVNÍ ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ
PROJEKTY

Do poloviny roku 2011 bylo schváleno 95 projektů měst na revita-
lizaci veřejných prostranství a 614 projektů vlastníků bytových
domů na jejich regeneraci. V současné době již v CRR registru-
jeme první konkrétní výsledky projektů. Zrekonstruované a zatep -
lené panelové domy, nová okna, opravené výtahy nebo moderni-
zované vstupní chodby a další společné prostory v domech, ale
také opravené chodníky, nová zpevněná parkoviště a autobusové
točny, rekonstruovaná náměstí, rekultivované parky či dokonce
nový městský park na místě bývalé vojenské střelnice – to vše
v uplynulých měsících a letech změnilo prostředí v českých, mo-
ravských a slezských městech. „Díky evropským dotacím se měs-
tům daří zlepšovat kvalitu života svých obyvatel, ale také celko-
vého prostředí. Opravená náměstí a nové městské parky se
znovu stávají přirozenými centry života měst, kam mohou občané
bez obav vyrazit trávit svůj volný čas. I návštěvníci měst se jistě
budou rádi vracet do příjemného prostředí, kde nebudou muset
kličkovat po rozbitých chodnících a vyhýbat se neudržovaným
křoviskům. Podobných příjemných míst navíc může přibývat, ne-
boť výzva pro předkládání nových projektů stále probíhá a kon-
krétní příklady realizovaných projektů se mohou stát inspirací
i pro další zájemce,“ doplňuje Markéta Reedová.

KONZULTAČNÍ ČINNOST 
CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Základem úspěchu projektů je jejich pečlivá příprava a intenzivní
konzultace s poskytovatelem dotace. CRR je zprostředkujícím
subjektem pro oblast podpory 5.2 v rámci IOP. 
Pro zájemce o dotace pořádáme školení a semináře o vyhláše-
ných výzvách a dalších aktivitách spojených s IOP a také posky-
tujeme žadatelům a příjemcům podpory bezplatné konzultace.
Pracovníci CRR jsou připraveni poradit při přípravě žádosti i při
samotné realizaci projektu, kdy vykonávají činnost kontrolního or-
gánu. Jedním z klíčových problémů, s nímž se setkáváme velmi
často, jsou špatně provedená výběrová řízení. Výdaje v projek-
tech spolufinancovaných z evropských fondů mohou být totiž
uznány pouze na základě výběrového řízení, které splňuje zá-
kladní principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu dis-
kriminace. Příjemci dotací při realizaci výběrových řízení ale
často chybují, nejčastěji jde o nedodržení předepsaných lhůt, ne-
úplné dokladování jednotlivých úkonů, nesprávné stanovení
druhu veřejné zakázky, nedovolené rozdělení předmětu zakázky
a netransparentní hodnotící kritéria. Všechna tato pochybení mo-
hou mít za následek i vracení dotace či její části. I v těchto otáz-
kách jsou odborníci z CRR připraveni poradit, aby výběrové ří-
zení proběhlo plně v souladu s platnou legislativou a závaznými
postupy Evropské unie.

Mgr. Vilém Řehák 
(autor je tajemníkem 

Centra pro regionální rozvoj ČR)
crr@crr.cz

zlepšit prostředí českých sídlišť

Panelové domy v Mladé Boleslavi 
před rekonstrukcí a po ní

Foto: Dagmar Pavlíková 



volejte: 800 11 66 55

komplexní
revitalizace
panelových, bytových 
a RD domů

www.omlux.cz

Praha / bytový dům Antal /
Kompletní provedení zateplovacího systému 

Ostrava / bytový dům /
Komplexní revitalizace

Olomouc / Univerzita Palackého Olomouc /
Zateplení fasády a střech

Praha / bytový dům /
Kompletní zateplení fasády a střechy

výběr 
reference 
2010/2011

ISO 9001:2008    ISO 14001:2004     ISO 18001:2007                    SA 8000:2001

V případě podepsání smlouvy o dílo na revitalizaci do konce
roku 2011, garantujeme stejnou cenu díla vč.DPH pro rok 2012.

GARANCE LETOŠNÍCH
CEN V ROCE 2012!

044/2011

výroba plastových oken
solární systémy
plynové kotelny
tepelná čerpadla
nízkoenergetické domy
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Financování - na splátky BEZ navýšení!
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Historie a podstata patentu
Počátky uvedení zasklívacího systému OPTIMI na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na jeho výrobu, obchodování, montáž a prodej

zakoupena od finské firmy Lamminkainen, která tento systém patentovala.
Je to systém založený na odsunu skleněných dílců (kterými je posuvně lodžie domu zasklena) ke straně a přiklopení těchto dílců k boční stěně

lodžie, jak je znázorněno na obrázku.
Uvedení tohoto systému na trh se setkalo s velkým zájmem a oblibou u obyvatel panelových bytů. Označení Optimi se pro zasklívací systém

lodžií vžilo a je běžně používáno. Již v prvním roce uvedení na trh, tedy v r. 1994, byla tomuto systému udělena Velká cena Grand Prix na vý-
stavě For Habitat v Praze. Systém se stal natolik úspěšným, že některé firmy ve snaze přiživit se na tomto úspěchu jej začaly kopírovat
a uvádět na trh kopie zastaralého systému pod jiným označením. Nebo že by snad zde působil a tvořil nějaký utajený vynálezce stejného bal-
konového systému?

Název OPTIMI je zapsanou ochrannou známkou a známka byla posléze Úřadem pro patenty a vynálezy prohlášena za všeobecně známou.

Použití systému – popis funkce
Lodžie je osazena u stropu horním rozdvojeným kolejničkovým vedením -1- (schematicky na

obrázku nahoře). Spodní vedení je uchyceno na zábradlí. Mezi těmito vedeními se posouvají na
kolečkách skla -2- tl. 6 mm. Skla jsou tvrzená a osazena v profilech nahoře a dole. Boční profily
skla nemají, proto systém neruší vzhled domu, jako např. skla v rámu. Při manipulaci se postu-
puje tak, že se otevře první sklo u boční stěny lodžie a další skla se posouvají a v rozdvojeném
horním vedení se otáčí a přiklápí na první sklo anebo na skla již na straně odsunutá. Takto je
možno otevřít lodžii buď jen částečně nebo úplně podle potřeby. Při zavření lodžie se postupuje
opačně, tzn. skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou stranu, až je lodžie úplně uzavřena.

OPTIMI®

Šetří teplo a peníze
Montáže po celý rok v celé republice smluvními firmami

Sezonní a množstevní slevy

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR
ZASKLENO VÍCE NEŽ 65 000 BALKONŮ !!

Originální finský zasklívací systém posuvných a otočných tvrzených skel bez
svislých rámů. Na přání doplňkové konstrukce, vykrytí spodní části zábradlí,

možnost barevného řešení, sušáky prádla atd.

Držitel ISO 9001:2009 a výhradní licen ční výrobce v ČR podle světového patentu WO 89/05389

OPTIMI®
spol. s r.o.

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721, mob.: 602 477 874
info@optimi.cz, 
Kancelář Brno:
tel.: 541 248 697, 728 440 150
optimibrno@seznam.cz

www.optimi.eu

NEKUPUJTE,
CO JSTE SI

NEVYZKOUŠELI!
Navštivte sídlo firmy, kde
vám bude předvedeno za-
sklení ve skutečné velikosti.
Zodpově zeny veškeré do-
tazy, ukázka doplňkových
konstrukcí, technická po-
moc se stavebním povole-
ním atd.

POZOR NA LEVNÉ
KOPIE!

DŮVĚŘUJTE
ORIGINÁLU OPTIMI

Navštivte nás 

na veletrhu FOR ARCH 

v hale č.3, stánek A6



VÍTE, ŽE PROVOZNÍ RIZIKA DLE ČSN EN 81-80 
A DOPORUČENÍ EVROPSKÉ KOMISE 95/216/ES 

BY MĚLA BÝT ODSTRANĚNA CO NEJDŘÍVE?

Pokud se vlastník výtahu/budovy rozhodne pro 
výměnu dříve instalovaného výtahu výtahem 
novým, lze za největší pozitiva označit:

•  kompletní odstranění všech provozních rizik výtahu 
najednou, přičemž konstrukční provedení výtahu 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. 
odpovídá současnému stupni technického poznání 
v oblasti bezpečnosti výrobků výtahového průmyslu 
a tato skutečnost zajišťuje, že vlastník výtahu/bu-
dovy je dalších cca 25 let oproštěn od starostí, jak 
naložit s nebezpečným dopravním prostředkem,

•  nesrovnatelnou úroveň odpovědnosti, v případě, 
že vlastník výtahu/budovy dořeší ještě odstranění 
rizik nacházejících se na opláštění šachty, je jeho 
odpovědnost za možné škody vzniklé v souvislosti 
s provozem výtahu snížena na minimum, 

•  cenovou výhodnost této varianty oproti postupnému 
provádění podstatných změn, nemluvě o problema-
tickém využívání starých dílů při dalším provozu vý-
tahu s odstraněnými provozními riziky.

CO ZÍSKÁ PROVOZOVATEL  
KOMPLETNÍ VÝMĚNOU VÝTAHU?

POKUD JE MOŽNÉ ŘÍDIT SE LOGIKOU, TAK CO 
NEJDŘÍVE VZHLEDEM K:

•  nejistému vývoji finanční oblasti, ať již se týká ceno-
vé úrovně výrobků výtahového průmyslu nebo 
chování bankovních domů v dalších letech (vliv 
ekonomické krize),

•  možnému zhoršujícímu se technickému stavu dříve 
instalovaného výtahu v důsledku jeho pokračujícího 
provozu, kdy dochází ke zvýšení četnosti výskytu 
nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví 
dopravovaných osob a návazně vzrůstá i riziko 
vzniku škodní události, 

•  bezprostředně se zvyšující odpovědnosti vlastní-
ka výtahu/budovy za provoz výtahu s provozní-
mi riziky a za škodní události vzniklé v souvislosti 
s vědomým provozováním nebezpečného do-
pravního prostředku.

KDY JE VHODNÝ ČAS 
MODERNIZOVAT? 

 KONE MaxiSpaceTM KONE MaxiSpaceTM RS KONE MonoSpace® 
Vhodný do šachet S minimálními rozměry S minimálními rozměry Střední a větší šachty 
   do sklepních nebo půdních prostor
Jedinečnost produktu Zvětšení podlahové plochy kabiny Výtah bez strojovny Výtah bez strojovny 
 Zvýšení nosnosti  Výtah bez protiváhy Zvýšení nosnosti 
 Výtah bez protiváhy  Zvýšení rychlosti 
 Výtah bez strojovny  
Max. počet osob 3 - 6; 4 - 10  3 - 6 4 - 13
Max. nosnost 240 - 480 kg; 320 - 800 kg 225; 300; 375; 450 320 - 1000 kg
Max. rychlost 1,0 m/s; 0,63 m/s  0,63 m/s 1,0 m/s; 1,6 m/s
Lanování 6:1; 10:1  6:1 2:1
Max. zdvih 30 m; 25 m  25 m 55 m
Šachetní dveře Automatické nebo ruční Automatické Automatické
Kabinové dveře Automatické  Automatické Automatické
Pohon Bezpřevodový s frekvenčním řízením Bezpřevodový s frekvenčním řízením Bezpřevodový s frekvenčním 
    řízením
    Snížení spotřeby až o 30%*

*Závisí na rychlosti, nosnosti a počtu startů za rok.

KOMPLETNÍ A PŘEHLEDNÉ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ, 
KTERÉ NABÍZÍME PRO STÁVAJÍCÍ OBYTNÉ DOMY



WWW.KONE.CZ
CERTIFIKACE DIN EN ISO 9001:2008

UNIE
VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU
ČESKÉ REPUBLIKY

DODÁVKY – MONTÁŽ – SERVIS 
výtahů – eskalátorů – automatických dveří

• Víte, že provozní rizika dle ČSN 27 4007 a ČSN EN 81-80 musí 
 být odstraněna? 

• Víte, že KONE nabízí kompletní program pro modernizace?

• Víte, že KONE nabízí efektivní řešení výměny výtahů ve stáva-
 jících šachtách s maximálním využitím místa pomocí řešení 
 KONE MaxiSpaceTM, resp. KONE MaxiSpaceTM RS?

SVĚŘTE VÁŠ VÝTAH DO NAŠICH RUKOU 
A NÁŠ TÝM SE O VŠE POSTARÁ.

Společnost KONE připraví pro 
Vás návrh komplexního řešení 
a cenovou nabídku – GRÁTIS.
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TOPENÁŘSKÉ • INSTALATÉRSKÉ • PLYNAŘSKÉ PRÁCE
Kvalita je naše priorita

Naše specializace
 rozvody vnitřního vytápění
 montáže průmyslových

i domovních kotelen
 montáže vnitřních rozvodů

vodoinstalace a kanalizace
 rozvody kanalizačních

a vodovodních řádů v obcích
 stavební práce – výstavba

rodinných domů – rekonstrukce
objektů

 zámečnictví
 zpracování projektové

dokumentace autorizovaným
projektantem

 zpracování revizních zpráv na
plynové zařízení a jejich rozvodů

 kompletní údržba budov

Firma Pavel Švarc byla založena v roce 1997 a její čin-
nost stále trvá. K 1. dubnu 2004 byla založena spo-
lečnost s ručením omezeným ŠVARC GAS REAL,
s.r.o., která prošla certifikací dle ČSN EN ISO
9001:2001 ke dni 19. 10.2004 a v současné době dle
této normy pracujeme.

Finanční a technické zabezpečení společností je na vysoké
úrovni a z těchto důvodů nepožadujeme na investorech zálo-
hové platby. Platby jsou prováděny měsíčně po odsouhlasení
provedených prací včetně dodaného materiálu. Splatnost fak-
tur je 14 až 30 dní po doručení.

Pro bytová společenství a bytová družstva poskytujeme splát-
kový kalendář bez úrokového zvýšení ceny na výměnu stoupa-
jícího a ležatého potrubí vody, plynu a kanalizace s délkou splat-
nosti až 12 měsíců od předání díla.

Na veškeré akce zpracováváme nabídkové rozpočty dle do-
dané projektové dokumentace a jejich ceny jsou pro nás pevné
a závazné.

ŠVARC GAS REAL, s.r.o.
montážní a obchodní firma

Držitel certifikátu ISO 9001:2001
Rooseveltova 1365, Kladno

tel/fax: 312 246 219
mobil: 603 886 272

www.svarcgasreal.cz

Zajímavá soutěž pokračovala v letošním roce 3. ročníkem.
Cílem soutěže je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odve-
dené práce při regeneraci bytových panelových domů na
území Prahy 11. Do soutěže se mohou přihlásit vlastníci
domů, které byly zregenerovány, přičemž minimální podmín-
kou pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce fasád objektu,
která musí být dokončená a zkolaudovaná nejpozději v ter-
mínu ukončení přijímání přihlášek. Do třetího ročníku sou-
těže se přihlásilo 37 subjektů.

Kriteria posuzování

– architektonické vyznění díla a celkové prostorové a funkční ře-
šení díla

– kvalita stavebního a řemeslného provedení, vhodnost použití sta-
vebních materiálů a výrobků

– společenský přínos

– přínos v oblasti ekologie a životního prostředí

Soutěž Regenerace Jižního Města 2011

V ý s l e d k y  s o u t ě ž e

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo podle doporučení hodnotící komise následující pořadí:
(Zdroj: www.praha11.cz)

1. místo: 
Bytové družstvo 
Hrabákova 
1972–1973–1974

2. místo: SVJ
Sulanského

698, 699, 700,
Praha 11

3. místo:
Bytové družstvo
Tererova 1358/12

Bytové
družstvo

Matúškova 
801 – 802

Družstvo "99"
– Háje 
(ul. Steinerova
601 – 603)

Společenství
Podjavorinské

1598/6, 
Praha 4



Schindler 6200 EC 
pro panelové 
domy

• tichý chod
• bezpřevodový pohon

s frekvenčním měničem
• nosné prostředky – pásy

POLY-V
• šachetní i kabinové

automatické dveře
• možnost financování 

po dobu 3 let
• obousměrné dorozumívací

zařízení
• nejnižší možné ceny
• ekonomický a ekologický

Schindler 6200 
pro administrativní 
a obytné budovy

• tichý chod
• bezpřevodový pohon

s frekvenčním měničem
• nosné prostředky – pásy

POLY-V
• šachetní i kabinové

automatické dveře
• možnost zvětšování velikosti

kabiny už po 1 mm
• nadstandardní vybavení

a funkce výtahu
• obousměrné dorozumívací

zařízení

Schindler 6200 EC
s bubnovým pohonem
a výtah BOV

• technologie bubnového
výtahu bez použití
protiváhy s frekvenčním
měničem

• automatické kabinové
dveře

• maximální hloubka kabiny
1250 mm (neplatí pro
výtah BOV)

• možnost financování po
dobu 3 let

• obousměrné dorozumívací
zařízení

Schindler 6300 
pro obytné a komerční
budovy

• tichý chod
• nosné prostředky – pásy

POLY-V
• šachetní i kabinové

automatické dveře
• možnost flexibilní kabiny
• nadstandardní vybavení

a funkce výtahu
• obousměrné 

dorozumívací 
zařízení

• velký výběr dekorů 
kabiny

Produkty Schindler svojí koncepcí docilují
snížení spotřeby elektrické energie.

Třídy energetické účinnosti

Výtahy společnosti Schindler jsou bezpečné, spolehlivé, 
úsporné a ekologicky šetrné.

• všechny produkty jsou plně recyklovatelné
• pohonné jednotky výtahu bez olejových náplní
• brzdové obložení výtahu bez azbestu
• minimalizace spotřeby elektrické energie výtahu

Schindler CZ, a.s.
Řevnická 170/4, 155 21  Praha 5
www.schindler-cz.cz
info@cz.schindler.com

A

B

C

D

E

F

G

Schindler

11



12

Náš dům 
vás vítá

V České republice je celkem 3,8 milionu bytů, z toho téměř 1,2 mili-
onu tvoří byty v panelových domech. V nich žije více než třetina
obyvatel České republiky. Revitalizace této části bytového fondu se
stala evergreenem posledních let. Stejně tak problémy s tím spo-
jené, zejména notorický nedostatek peněz, což je otázka, z níž se
stal další Damoklův meč naší společnosti. Ze 700 tisíc nejstarších
panelových bytů byla totiž dosud opravena a zateplena pouze čtvr-
tina. Proto je otázka jejich rekonstrukcí stále aktuální.
Podíváme-li se na paneláky pozitivněji, musíme uznat, že ta jedna
čtvrtina domů, která byla opravena, jsou domy vzhledné, jejichž ar-
chitektonický charakter, byť strohý, má něco do sebe a snese srov-
nání s domy moderní výstavby. 
Na vzhledu rekonstruovaných panelových domů se podepisuje
hodně faktorů, nicméně prvoplánově působí nejvíce fasáda, okna
a nové vstupy.

Vstupy do panelových domů jsou doménou společnosti DOLS a.s. ze
Šumperku. Chápe vstup do domu jednak jako vizitku obyvatel a jednak
jako velice funkční prvek celého domu, kde zhusta žije desítka rodin.
Pro společnost DOLS je typické sofistikované spojení vstupních portálů
panelových domů s listovními schránkami.

Listovní (poštovní) přihrádka – její finesy 
Pro rekonstrukce by se neměla použít jakákoliv schránka, ale pouze
schránka splňující určitá technická, kvalitativní i bezpečnostní kriteria. Ta
jsou dnes již dána platnou evropskou normou z níž vychází i norma če-
ská ČSN EN 13 724. Norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu,
bezpečnostní parametry, kvalitu i zkušební postupy pro kontrolu sou-
ladu výrobků s normou. Stanoví rovněž pravidla na umístění schránek
z hlediska ergonomie obsluhy jak pro doručitele, tak i pro příjemce poš-
tovních zásilek a bezpečnosti.
A každý rozumný investor by se měl v první řadě ptát, zda schránky spl-
ňují požadavky normy. Jen tak může předejít v budoucnu možným stíž-
nostem např. na nedostatečný objem schránek.
Co je tedy z hlediska normy rozhodující pro její plnou funkčnost? 
Rozměry – norma stanoví velikost vhozového otvoru, který musí zaručit
možnost vhození listovní zásilky bez jejího poškození a definuje ji na
podmínkách pro vhození takzvané normované zásilky. 
K těmto kriteriím mohu přistoupit další požadavky ze strany investora:
V souvislosti se zateplováním domů jsou to např. požadavky na tepelnou
izolaci sestav zabudovaných do vstupního portálu.
Bezpečnost zásilky – ta má být zajištěna jak rozměry otvoru, tak i kon-
strukcí zábrany proti neoprávněnému vyjmutí zásilky a dále pevností dví-
řek a kvalitou (stupněm bezpečnosti) použitého zámku.
Korozní odolnost – norma stanoví, že schránky pro venkovní užití musí
splňovat požadavky pro 3. třídu korozní odolnosti podle EN 1670.
Ergonomie a bezpečnost – norma stanoví výšky pro umístění vhozo-
vého otvoru rozdílně pro individuální i skupinové schránky a další poža-
davky na bezpečnost obsluhy.

Jaké schránky sluší panelovým domům nejvíce?
Tak se dostáváme k tomu, co je nejvhodnějším řešením pro panelové
domy. Jsou to již dříve zmíněné dveřní sestavy sestávající zpravidla z le-
žatých, prostorově úsporných listovních schránek, sestavené do bloku
o potřebném počtu schránek a upevněné na čelní desce tepelně izolo-
vané k zabudování do vstupních stěn domovních portálů vytvořených
z hliníkových, případně plastových profilů. Sestavy mohou být doplněny
o další příslušenství domovního vstupu, jako jsou zvonková tabla, hovo-
rové moduly, videokamery, osvětlená domovní čísla ovládaná stmívacím
spínačem, osvětlení schránek či jmenovek, hlásiče pohybu atd. Celý
blok schránek může být uzavřen do skříně zaručující dokonalou tepel-
nou izolaci

Dokonalost vznikne při spojení vstupního portálu a schránek
Máte tedy vyřešeny listovní schránky, Chcete-li mít však dokonalé řešení,
potřebujete nový vstupní portál.. I tady Vám pomůže firma DOLS a.s.,
která vyrábí vstupní portály z hliníkových profilů. Z jedněch rukou tak
můžete dostat vstupní portál se zabudovanou sestavou listovních schrá-
nek, ve Vámi požadovaném barevném i prostorovém řešení. Dokonalý
výrobek podle Vašeho přání, s možností volby způsobu osvětlení, mate-
riálu jmenovek, ovládaní zámku domovních dveří apod. 

A pro další vylepšení domu
Tím však možnosti firmy DOLS a.s. nekončí. Pokud budete chtít měnit
okna, využijte skutečnosti, že firma DOLS u vás rekonstruuje domovní
vstup. Zároveň vám vymění stará okna za okna plastová. DOLS Vám
dodá okna vyráběná z kvalitních profilů největšího evropského výrobce
profilů – firmy VEKA. Na trhu je jistě mnoho výrobců o obchodníků nabí-
zejících plastová okna nejrůznějšího původu. Jen málokterý je však
schopen dodat komplexní dodávku pro rekonstrukci Vašeho domu.

Mohu Vám nabídnout dlouholeté zkušenosti, v oboru
pracuji již od roku 1995. Za tuto dobu jsem prošel
dvěma společnostmi:  firmou Solid a firmou Hellaplast.

Důvodem změny pro mne nebylo prvořadě hledání vyš-
šího zisku, ale na prvním místě spokojenost zákazníka.

K podnikání mě donutilo ujištění, že když budu podnikat
skoro sám, budu mít ideální přehled o spokojenosti zákaz -
níka, nebudu muset živit lidi, co si to nezaslouží a tím pádem
bude i můj zákaz ník mít maximální garanci kvality.

Během krátké doby jsem navázal spolupráci s třemi před-
ními tuzemskými výrobci, kteří mi dali vynikající podmínky,
pochopitelně výhodnější, než mají jejich vlastní obchodníci.
Můžu tak směle konkurovat jak cenou, tak kvalitou dodáva-
ných výrobků. 

Dálším nezbytným předpokladem je bezproblémová mon-
táž a zednické práce související s výměnou oken. Tu pro Vás
zajišťují tzv. montéři-zedníci v jedné osobě, nedochází tak ke
zbytečným dohadům ani prostojům a práce je předávana
v prvotřídní kvalitě. Přesto si jezdím každou zakázku raději
osobně kontrolovat. Udržuji tak vše v požadované kvalitě.

OKNA SLANÝ
Pavel Pešata

l Plastová okna

– Gealan

– Trocal

l Plastové dveře

l Žaluzie

l Sítě

l Parapety

l Rolety

l Garážová vrata

l Mříže

OKNA SLANÝ, Pavel Pešata, vzorková kancelář
Vítězná 1559, 274 01 Slaný, tel+420739 669 354

oknaslany@seznam.cz, www.oknaslany.cz



Výrobce poštovních schránek, 
dveří a vstupních portálů

Dodáváme včetně montáže

Dveře a portály z hliníkových profilů Reynaers 
lze volitelně doplnit o sestavy poštovních schránek. 

Sestavy schránek lze dodat včetně zvonkových tabel a jejich příslušenství.

Zelená linka : 800 185 247

Tel.: + 420 583 710 111 
Fax.: + 420 583 710 190
E-mail: info@dols.cz

DOLS –
výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13 , 787 01 Šumperk

S dlouholetou tradicí vyrábíme kvalitní poštovní schránky.
Exteriérové schránky jsou vyráběny z pozinkovaného plechu

a lakovány práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL. Některé
typy jsou vyráběny v kombinaci s nerez plechem. Tyto schránky

jsou odolné proti korozi. Produkty splňují EN 13724:2003 a většina
je certifikována autorizovanou zkušebnou. Poštovní schránky lze

sestavit do libovolného bloku. V případě zájmu o zpracování
cenové nabídky na sestavu poštovních schránek nás kontaktujte

telefonicky nebo emailem na níže uvedených kontaktech.
Firma zavedla a používá systém řízení jakosti 9001:2008

www.dols.cz

Sestavy poštovních schránek
určené k zazdění.

Sestavy poštovních schránek
volně stojících.

Nástěnné sestavy 
poštovních schránek.

Společnost DOLS 
Vás zve do svého stánku 

na veletrhu For ARCH
Stánek B4, hala 3
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Posuďte sami:
Panelový byt s bytovým jádrem a čtyřčlenná rodina. Při každém vstupu do koupelny se
musí rozsvítit. Pokud ovšem při rekonstrukci byl kousek stěny vyzděn z luxfer, na umytí ru-
kou už není potřeba rozžínat. Kromě toho jsou luxfery v koupelně výrazným designovým
prvkem.
Nutno však poznamenat, že luxfery v nové pane-
lákové koupelně představují to nejjednodušší vy-
užití.
Dají se samozřejmě použít v kuchyni, v obývacím
pokoji či jako dělicí stěna.

Různé typy luxfer propouštějí od pěti do téměř
devadesáti procent světla. Proto se stěny z luxfer
nejčastěji používají v místnostech, které nemají
okna a do nichž je potřeba přivést světlo, aniž se
naruší intimita prostoru.

Skleněné cihly se uplatňují 
i v exteriérech.
Najdeme je ve fasádách, světlících, klenbách,
vchodech do panelových domů a také u scho-
dišť. Výjimku tvoří dvě série barevných luxfer
Mendini a Iris, kde je, oproti jiným barevným sé-
riím, barva vstřikována do dutiny. Tato barva není
UV odolná, a tudíž jsou tyto typy nevhodné pro
použití v exteriéru.

Luxfery – neboli skleněné tvárnice jsou známy skoro sto let. Ve 30. letech mi-
nulého století byly hojně využívány především v interiérech nových domů, kde
plnily funkci především designovou spojenou z účelností.
V druhé polovině 20. století se začaly ve stavebnictví využívat především jako
prosvětlení schodišť, hal u rodinných domů, z luxfer se budovaly prosvětlovací
stěny u tělocvičen, zemědělských, průmyslových a továrních hal na nádražích
a podobně. V té době dostaly punc něčeho nehezkého a nevkusného. 
Ta doba je již pryč.

Luxfery neboli duté skleněné tvárnice se dnes opět vracejí
do interiérů. 
A to ve velkém stylu. Architekti je opět používají tam, kde potřebují opticky a akusticky rozdělit
prostor a přitom ponechat průchod světlu.
Z luxfer se stavějí dělicí příčky, barové pulty, sprchové zástěny či polo příčky k rozdělení toalety
a koupelny. Velký efekt a velkou přednost prokážou zejména panelovým bytům.

Keraservis s.r.o. je zavedenou firmou na českém
i slovenském trhu, zabývající se distribucí, pro-
jekty a maloobchodem. Mezi hlavní a nosné pro-
dukty patří keramické obklady a dlažby (CZ, IT,

DE), luxfery z výrobní skupiny SEVES, vybavení
koupelen a sanita (vodovodní baterie, sanitární
keramika, sprchové kouty, vany apod.) a v nepo-
slední řadě stavební chemie Mapei a Ceresit.

www.keraservis.cz

For Arch
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Navštivte nás.



Stavět z luxfer je jednoduché
Mokrý způsob vyzdění je v podstatě způsob z dřívější doby, ale zásadně
vylepšen díky novým technologiím ve stavebnictví. Na vyzdívání se po-
užívá malta (vetromalta) na cementovém základu, do které jsou přidány
pryskyřice a silice. Díky tomu je malta po rozmíchání homogenní hmota,
která ze spár nevytéká a hlavně po vytvrdnutí už nesaje vlhkost.
Další obrovský pomocník je distanční křížek, který velice zpřesňuje
a usnad ňuje vyzdívání, ale hlavně tím, že zůstává po celou dobu zaspá-
rovaný v luxferové stěně a roznáší váhu a pnutí v celé stěně.

Suchý způsob systémem Block Lock. Je naprosto komfortní – nepotře-
bujeme žádnou maltu, pruty, křížky… 
Díky tomuto systému je montáž luxferové stěny, příčky sprchového
kouty… vlastně jen skládačkou. Luxfery se montují až na závěr stavby (na
hotové obklady, omítky apod). Nemusíme nic vrtat a kotvit a hlavně máme
minimální spáru 5 nebo 2 mm, kterou zaspárujeme kvalitní spárovací
hmotou tak jako např. obklady nebo dlažbu. Dále do těchto stěn můžeme
bez větších problémů kotvit sprchové dveře a navíc tyto stěny jsou napro-
sto odolné vůči vodě a vlhkosti a tím pádem nám ani spáry nemohou pro-
mrzat.
Záruka na tento systém je 35 let. Více na www.blocklock.cz.
Tento systém pocházející ze Švédska začala realizovat před dvěma lety
společnost Keraservis a nutno říci, že vyvolala malou revoluci montážního
postupu. Luxferám v interiéru už nebránilo nic.
A luxfery se vydaly do našich domovů. 

Rozměry – jaké si vybrat? 
Na českém trhu se prodává kolem 320 druhů většinou českých nebo ital-
ských luxfer.
Standardně se prodávají skleněné tvárnice v základním rozměru 19×19×8
centimetrů nebo poloviční velikosti 9,4×19×8 centimetrů.
K dostání jsou také větší formáty – 24×24×8, 30×30×10, 33×33×10 nebo
dokonce 42×42×12 centimetrů. Vyrábějí se i zakončovací a rohové lux-
fery. Tvárnice z hladkého, leptaného či pískovaného skla seženete buď
čiré, bílé, nebo ve 14 barevných odstínech s různými vzory.

Dobře působí spáry v mnoha odstínech
Zatímco dříve stěny z luxfer hyzdily šedé nebo bílé spáry z malty, dnes je
možné si vybrat z více než dvaceti barevných odstínů spár. Finální úprava
stěny se totiž u nových systémů výstavby provádí flexibilní spárovací hmo-
tou, například Ultracolor Plus od firmy Mapei.
Další novinkou jsou metalizované luxfery, které mají boční strany nastří-
kané stříbrným zrcadlovým lakem místo tradiční bílé barvy. Vytváří tak 
zrcadlový efekt a celá stěna vypadá mnohem zajímavěji. Metalizované
luxfery se dělají v dekoru vlna i rovné v mnoha barevných variantách. 

Historie

Už začátkem minulého století vyráběly luxfery první sklárny
v severních Čechách. Za první republiky se skleněné cihly

prodávaly pod obchodní značkou Luxfer, 
která později zlidověla.

Používaly se hlavně ve funkcionalistické architektuře, do by-
tových domů a továrních hal. Česko je dnes jedním z největ-

ších výrobců luxfer na světě.
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Okna a jejich bezpečnostní zajištění… Na toto téma již byly po-
psány stohy papíru a řečeno mnoho vět. Kdo nebyl nikdy vy-
kradený, asi neuvěří. Ale „potom“ už je pozdě, podobně jako
třeba u pojištění…

Zloději jsou verbež, která neřeší, co vám svým počínáním způ-
sobí. A nejde zdaleka jen o materiální škody, ale i o to, že vloupá-
ním do vašeho příbytku doslova vymažou to, co od svého domova
očekává každý slušný člověk – totiž pocit bezpečí a pohody… Bo-
hužel je patrné, že zloději jsou i zruční a vynalézaví. 

V poslední době se na území České republiky rozšiřuje množství
vloupání okny, kdy zloděj použije tzv. S-drát. Tato metoda je ve
svém důsledku o to více nebezpečná, protože pozůstatkem po ní
je (kromě vykradeného domu) pouze několik milimetrů široký otvor
vyvrtaný v okenním rámu. Žádné střepy, hluk nebo vypáčená
křídla.

NEBUĎTE LEHKOU KOŘISTÍ
Popis, jak přesně k otevření okna S-drátem dochází, není na

tomto místě úplně podstatný. Okna a balkónové nebo terasové
dveře jsou z pohledu vloupání nejslabším a nejzranitelnějším mís-

tem vašeho domova. Mnoho lidí však paradoxně tento fakt při po-
řízení nových oken podceňuje a dobře míněné rady ignoruje.

CO DĚLAT PROTI VLOUPÁNÍ

1. Pořiďte si okna s inteligentním bezpečnostním kováním, počet
bezpečnostních čepů vám doporučí výrobce.

2.Požadujte kování, které bude mít okenní kliky s cylindrickou vlož-
kou nebo blokovacím tlačítkem. Právě takové vybavení ochrání
váš dům před zlodějem, který používá S-drát. 

3.Pokud to míra nebezpečnosti vyžaduje (lokalita, poloha domu,
apod.), nezapomeňte na bezpečnostní skla. 

Okna s bezpečnostní výbavou jsou sice finančně náročnější, 
avšak ochrání váš dům nebo byt proti pokusům o vloupání. Po-
třebnou výbavu oken a hlavně balkónových dveří je vhodné mít na
mysli i v souvislosti se sjednáváním pojistných smluv. 

Pojišťovny zpravidla pro pojistné plnění různé úrovně zabezpe-
čení požadují (např.bezpečnostní okna třídy WK2). 

www.stavona.cz

Bezpečnost oken – stálé téma s novými indiciemi

Schéma profilu okna Stavona s inteligentním bezpečnostním čepem. 
Foto archiv Stavona, spol. s r.o.

Kliky s cylindrickou
vložkou nebo bloko-
vacím tlačítkem.



Možná právě uvažujete o výměně starých a nekvalitních vchodových dveří za nové. V dnešní
době máme na výběr celou řadu materiálů a provedení dveří, které odpovídá současným
trendům. Design ovšem není jediným hlediskem, které je třeba zvažovat. V poslední době, kdy
se stále zvyšuje počet vloupání do objektů a to nejčastěji vchodovými dveřmi, je třeba brát
v úvahu, co mají vlastně dveře splňovat a co vše od nich můžeme očekávat.

Pokud tedy uvažujete o výměně vstupních dveří, pak je jistě výhodné pořídit si dveře bezpečnostní. Počáteční
investice sice převýší cenu za běžné vchodové dveře, ovšem pocit bezpečí za to stojí. Drzost a brutalita pacha-
telů v dnešní době nezná mezí a bez servítků se vkrádají do objektů i za přítomnosti majitelů. Instalováním bez-
pečnostních dveří tak ochráníte nejen svůj majetek, ale i své blízké.

Od toho, aby tento objekt byl po stránce bezpečnostních dveří 100% chráněn, je zde firma NEXT, pro kterou je
hlavním měřítkem úspěchů spokojenost a bezpečí zákazníka. Odolnost dveří NEXT je dána ocelovou konstrukcí,
oboustranným celoplošným pancéřováním a až dvacetipětibodovým uzamykacím systémem a speciálními kale-
nými kryty zámků. NEXT nabízí bezpečnostní dveře 3. a 4. třídy, přídavné dveře, bezpečnostní zárubně a celou
řadu dalších zabezpečovacích zařízení. 

Bezpečnostní dveře obou tříd 3. a 4. disponují integrovaným
rozvorovým systémem, zajišťují tepelnou a i hlukovou izolaci, kterou
ocení především obyvatelé sídlištních bytů. Zvuková izolace u těchto
bezpečnostních dveří dosahuje vysokého útlumu zvuku v rozpětí Rw = 33 až 42 dB. 

„Při výběru kvalitních bezpečnostních dveří bychom se měli řídit několika pravidly,“ říká Ivan Pavlíček,
ředitel společnosti NEXT. „Správné bezpečnostní dveře mají splňovat minimálně 3. bezpečnostní třídu,
protipožární odolnost dveří by měla být 30 minut a s tím také souvisí bezpečnostní a protipožární certifi-
káty, které bezpečnostní dveře musí mít. Důležité jsou také zámkové vložky ve stejné bezpečnostní třídě.
Při samotné montáži dveří by se mělo jednat o certifikovanou montáž, kterou provádí firma, jež garantuje
bezúhonnost svých zaměstnanců. Nepřetržitý zákaznický servis, který firma zajišťuje, je také důležitý. Po-
sledním rozhodujícím faktorem je záruční lhůta, která by měla být u bezpečnostních dveří minimálně tři
roky,“ dodává Pavlíček.

Samotné dveře Next lze doplnit dalšími bezpečnostními komponenty, které zvyšují nejen naši bez-
pečnost, ale i komfort. Jedním z nich je čtečka otisků prstů, která ve spojení s motorovou vložkou za-
myká a odemyká dveře automaticky bez použití klíče. Takové ovládání bezpečnostních dveří není jen
doménou komerčních prostor, ale stále více proniká do bytů a domů. Výhody jsou zřejmé – nelze ztratit
klíče, nikdy nezapomenete zamknout a máte detailní přehled o pohybu v objektu. Dalším chytrým do-
plňkem může být kamera ukrytá v kukátku. Ta bezdrátově přenáší obraz na jakýkoli televizor či moni-
tor u vás doma a vy hned vidíte, kdo stojí za dveřmi.

Bezpečnostní dveře NEXT mají povrch dveří z moderního vysokotlakého laminátu, dýhy či masivního
dřeva. Všechny dveře 3. a 4. bezpečnostní třídy mají v okolí zámku pancéřování zesílené speciálním ple-
chem. Většinu těchto bezpečnostních dveří je vhodné zabudovat do původních kovových zárubní. Mon-
táž dveří je vždy velice snadná, rychlá a hlavně čistá.

NEXT spol. s r.o.
Pobřežní 8, Praha 8, 186 00
tel.: 224 816 458, NONSTOP INFO: 602 335 878, 777 335 878
next@next.cz
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PanelovýDům.cz
www.panelovydum.cz

Dovolte nám představit originální internetový
projekt, speciálně zaměřený na oblast
rekonstrukcí a regenerací panelové výstavby,
úpravu sídlišť a interiéry v bytových domech.

Jedná se o referenční web s aktivním hlasováním pro jednotlivé reference. Jedinečný projekt v prostředí českého
internetu s maximálním důrazem na vizuální stránku, aktivní zapojení návštěvníků a neotřelý a maximálně účinný
prostor pro propagaci zúčastněných subjektů.

l Návštěvníci webu PanelovyDum.cz zde najdou reference jednotlivých realizátorů rozdělené do kategorií, nechybí ani
informační část a aktuální články s problematikou rekonstrukce panelové výstavby. Vybraným referencím bude možné

odeslat kladné hlasy a jednoduše sdílet odkazy prostřednictvím mailu nebo sociálních sítí.
l Pokud vás zajímá téma bytových domů, navštivte stránky www.panelovydum.cz, získejte informace, kontakty, zajímavé

tipy a inspiraci a podpořte vámi vybrané reference.

Panelové domy jsou realitou. Ač se o nich smýšlelo či říkalo v minulosti dávnější i zcela
nedávné cokoli, skutečností zůstává, že panelové domy stojí a stát budou. Bydlí se v nich
a bydlet bude dál. Ty nejnovější mají za sebou dvacet let, ty nejstarší více než půl století. 
Po celou tu dobu se urbanisté, architekti a projektanti zabývali otázkou, zda je možné
vytvořit dostupné a zároveň kvalitní kolektivní bydlení. S tím souvisí otázka, zda jsou
panelové domy určitým řešením pro toto bydlení.Nové tváře panelových domů

Překvapivě se stále častěji dochází k závěru, že panelové domy ne-
jsou vůbec tak špatné, jak bylo předhazováno. 
Mají, jak čas ukázal, své plusy. 

Z hlediska urbanistického bývají sevřeným útvarem, s nímž se dá
pracovat. V některých lokalitách dodnes sice chybí původně plá-
novaná veřejná zeleň, což ale určitě není neřešitelný problém. Také
již kapacitně nevyhovují stávající  parkovací plochy.  I zde se však
objevují nové možnosti.

Z pohledu sociologického je jedním z hlavních problémů malá
sociální rozmanitost sídlišť. Vývojový trend je zatím takový, že byty
v panelových domech bude i nadále obývat především střední
vrstva obyvatelstva, která je u nás stále poměrně široká.  Nevyplní
se tedy prognózy, že se na sídlištích budou koncentrovat přede-
vším problémové sociálně slabé menšiny nebo že se budou vylid-
ňovat, jak je tomu například na některých místech v bývalém vý-
chodním Německu. V poslední době se u nás tyto byty zaplňují
singles a dá se usuzovat, že zejména o menší byty v panelových
domech bude dále zájem, protože tendence žít singl zřejmě hned
tak nezeslábne. Tím pádem jsou malé byty v panelových domech
atraktivní. Do budoucna je ale určitě perspektivní vytvářet v panelo-

vých domech větší či nadstandardní byty (dvougenerační, atelié -
rové, studentské, bezbariérové atd.), tím by bylo možné dosáhnout
rozmanitější skladby obyvatelstva, která je sociálně stabilnější.

Z pohledu architektonického jsou panelové byty většinou velmi
dobře osluněné. Dispozice jsou maximálně úsporné, ale – a to je
třeba zdůraznit, mnohdy kvalitně a nadčasově vyřešené (zejména
u novějších typů panelových domů). Současné bytové domy jsou
na první pohled možná architektonicky atraktivnější, ale kvalita
mnohých dispozic je opravdu nízká, neboť prvořadým zájmem in-
vestorů je především zisk, takže se i nadále navrhují minimální plo-
chy místností se špatnou ergonomií a nedostatečnými úložnými
prostorami bez ohledu na potřeby koncového uživatele. 
Mezi nejčastěji zmiňované architektonické nedostatky panelových
domů patří nedbale provedené stavebně-architektonické detaily
(umakartová bytová jádra, podlahové krytiny, vestavný nábytek,
vnitřní dveře, . . .), unifikované vnitřní uspořádání a nedostatek úlož -
ných prostor. Při pohledu z venku jsou to pak monotónní fasády
a někdy příliš velké hmotové měřítko staveb jako celku. To vše jsou
ale problémy, které lze řešit. Když ne okamžitě, tak určitě v bu-
doucnu, vždyť se panelovým domům předpovídá dalších padesát
let životnosti. 

TŘI VARIANTY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ REGENERACE PANELOVÉHO DOMU

Varianta 1
Panelový dům s předsazenou fasádou

Varianta 2
Další možné řešení vzhledu domu

Varianta 3
Pracuje s avantgardními prvky
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STAVITELSTVÍ KLADNO
spol. s r.o.
L. Zápotockého 3094
272 51 Kladno

PROVÁDÍ: 

l zateplení fasád
bytového fondu

l bytovou,
průmyslovou
a občanskou
výstavbu

l modernizace
a rekonstrukce
budov

l opravy památkových
objektů

l inženýrské sítě,
zemní práce

Tel: +420 312 267 354
E-mail:
stavitel@stavkladno.cz

Podlahy od ZAHRADNÍK PARKET
Naše plně profesionální rodinná firma splňuje i ty nejpřísnější podmínky pro zhotovení růz-
ných druhů podlah. V naší široké nabídce najdete mimo jiné klasické parketové vlysy, ce-
lomasivní podlahová prkna, exotické masivní podlahy, teakové masivní podlahy vhodné
do koupelen, bambusové masivní podlahy, mozaikové, zámecké parkety, vrstené parketové
vlysy, venkovní terasy z exotických dřevin – decking, dřevěné a laminátové plovoucí pod-
lahy, ekologické laky, tmely a lepidla na dřevěné podlahy, obvodové lišty, přechodové lišty
a mnoho dalších doplňků k uspokojení Vaší poptávky. Pro případné samokutily nabízíme
též službu zapůjčení brusných strojů na renovaci dřevěných podlah. 

Navštivte podlahový showroom ZAHRADNÍK PARKET
Na vlastní oči se přijďte přesvědčit, že paleta nepřeberného množství druhů pod-

lahových materiálů je skutečně pestrá. Nechte se inspirovat příjemným
prostředím zařízeným ve stejném duchu. Budeme se Vám věnovat tak

dlouho, jak budete potřebovat. Od nás budete odcházet spokojeni a bez
starostí o realizaci svých snů. Zajistíme kompletní servis a Váš

domov se pak promění k nepoznání. 

Nakupujte podlahy on-line
V našem internetovém obchodě naleznete dřevěné

a laminátové plovoucí podlahy, parkety, podlahovou
chemii Bona a stavební chemii Mapei za ty nej-
lepší ceny! 

ZAHRADNÍK PARKET spol. s r.o
Bělohorská 251/147, 169 00 Praha 6
tel.: 233 355 222, fax: 233 355 347
mobil: 777 688 312
e-mail: info@zahradnikparket.cz
www.zahradnikparket.cz

ZAHRADNÍK PARKET spol. s r.o
Bělohorská 251/147, 169 00 Praha 6
tel.: 233 355 222, fax: 233 355 347
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Kdo se vlastně stará o spokoje-
nost uživatelů bytu, kteří jsou poněkud
bez ochrany sami na náročném trhu,
kde složitě vybírají svůj byt. Přitom in-
vestice do bydlení patří k těm největ-
ším, není-li vůbec největší, kterou vět-
šina z nás musí ve svém životě
rozhodnout. K rozhodování přistupu-
jeme jednou, dvakrát za život, snad
i pro tu složitost většina z nás je velmi
konzervativní, zůstává v jednom bytě
bez stěhování dlouhá léta. Průměrný
Čech se stěhuje za svůj život několi-
krát méně než průměrný Angličan
nebo Američan. To, co kupujeme či
najímáme, je samotný byt, o jeho okolí
však rozhoduje někdo jiný, často to
není ani ten, kdo nám byt nabízí – ten
se spíš snaží nedostatky zakrýt nebo
si je ani sám nepřipouští.

Nedávno jsem byl svědkem rozho-
voru dvou bývalých spolužáků, kteří
spolu vyrůstali na pražském sídlišti.

„Kde bydlíš?“ „Postavili jsme si domek
v jednom satelitu. Je to prima, máme
svoji zahrádku, je tam klid a byt je asi
3 – 4krát větší než ten v paneláku, kde
jsme bydleli s našima. A co ty?“ „Naši
mi nechali náš starý byt, ale celý pane-
lák jsme zrekonstruovali, vyměnili
okna, zateplili jej a uvnitř máme nové
vyzděné jádro a nové dveře, vůbec bys
to nepoznal, zatím nemáme děti, tak
to i na velikost jde, jen mne mrzí, jak
zašlo vybavení sídliště: sámoška slouží
jako tržnice, zdravotní středisko je
u nás zavřené a na nákupy jezdíme do
supermarketu, a to víš, parkujeme, kde
se dá.“ „To u nás v satelitu se bez auta
taky nehneš, k metru to mám asi 15
minut, do lesa asi 10 minut, za spor-
tem jezdíme do klubu a nakupujeme
cestou domu v nákupním centru.
Ženě se podařilo zajistit školku v sou-
sední vsi, takže tam ráno cestou do
práce vozí děti autem, snažíme se pro-
sadit, aby v obci vzniklo aspoň dětské
hřiště, protože si zatím jezdíme hrát
k vám na sídliště pod vysoké stromy

na nové prolézačky, skluzavky a lanové
věže.“ „To máš pravdu, to co kdysi
chtěli architekti: „bydlení v parku“ je
dnes na sídlišti skutečností a aspoň
tady v Praze se o zeleň dobře starají,
ale je to pořád odosobněná nocle-
hárna. Když přijedeme za našima na
venkov, kam se odstěhovali do domku
po babičce, mám větší pocit domova.“

B ytová politika státu na řadu věcí
jaksi rezignovala. Původní povinnost
vybavenosti obytných okrsků a sou-
borů je ponechána na zodpovědnost
„ruce trhu“ a aktivnosti místních zastu-
pitelstev. Územní plánování často bez-
zubě hledí na developerské projekty
a na fragmentovanou zástavbu jednot-
livých parcel. Na jednu stranu se
může stavět téměř kdekoli, kde do-
sáhne investor na zastavitelné území,
na druhou stranu, i když vznikne stále
častěji uplatňovaná plánovací
smlouva, která dává obci nástroj, jak
novou výstavbu podmínit realizací po-
třebné technické a občanské vybave-
nosti, je její uplatnění často nedosta-
tečným nástrojem na vytváření
skutečně obytného prostředí v nových
i rekonstruovaných obytných soubo-
rech. 

Jistou nadějí bylo a snad stále je, že
vláda přijala v létě dokument „bytová
politika“, který řadu zásad zdůraznil
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Úvaha architekta: Jak bydlíme? 
Při posuzování stavu bytového fondu a nové bytové
výstavby dnes slyšíme řadu ekonomických údajů
o bytovém trhu, vyjadřují se realitní podnikatelé a de-
velopeři, stavební podnikatelé sledují počet zaháje-
ných bytových domů, vyslovují naději v oživující se
trh a dodavatelé výrobků a technologií se překřikují,
že právě jejich řešení je nejkvalitnější, nejlevnější, te-
pelně nejúspornější, a že by je volily i vaše děti, no
vyznej se v tom.  Řidčeji je slyšet úvahy demografů
a sociologů, kteří upozorňují na stárnutí obyvatel-
stva, na nedostatek mateřských škol a přebytek
středních a vysokých škol. Výkyvy v kapacitních po-
žadavcích na školská zařízení jsou ovšem dočasné,
a než na to stavební trh zareaguje, budeme všichni

o pár let starší a potřeby budou jiné. Jako jisté však vypadá, že nás stár-
noucích a starších spoluobčanů bude stále přibývat. 

Pomoc si 



a řadu přislíbil řešit. Hlavními nástroji
se měla stát podpora výstavby bytů
pro starší spoluobčany, posílení role
nájemního bydlení a pokračování
v programu „Panel“. Nad těmito úkoly
pro Státní fond rozvoje bydlení však
visí otazník v podobě škrtů ve státním
rozpočtu, ale i ve výdajovém rámci
fondu, to je v čerpání prostředků,
které má fond z minulosti na svých
účtech k dispozici. 

Také druhá podpora rekonstrukce
bytových a panelových domů: „Zelená
úsporám“, naráží na krácení výdajo-
vého rámce a plánování rekonstrukcí
s touto podporou je proto stále rovněž
spojeno s pochybnostmi a nejistotami.
Architekti, kteří se přípravou bytové vý-
stavby a její rekonstrukce zabývají,
však upozorňují na to, že i kdyby byla
realizována výše popsaná podpora,
není dostatečně řešena péče o cel-
kové prostředí obytných skupin, že
v osídlení narůstají dluhy ve vybavení
území, že nevybavenost má za důsle-
dek narůstající potřebu automobilové
dopravy a že tím zbytečně pomalu na-
růstá sociální napětí a nespokojenost. 

B ytová politika proto potřebuje do-
pracovat o tato cílová hlediska a o de-
finici nástrojů, kterými stát může
účinně tyto principy naplňovat. Máme-
li, přijmout zásadu, že podoba našeho

veřejného prostředí, toho, jak budou
vypadat naše domovy, nemá být zalo-
žena na byrokratické regulaci, jako to
bylo za minulého režimu, je potřeba
mnohonásobně zvýšit znalost všech
jeho uživatelů o tom, jak má vlastně
vypadat a co má obsahovat, a podpo-
řit nástroje, které takovémuto občan-
skému úsilí o péči a vybavení obyt-
ných skupin dá efektivní podobu.
Znalost o tom, jak má vypadat
správný byt, jak má být veliký, jak
osvětlený, jak větraný, jak ochráněný
od hluku, jak v něm zajistit bezpeč-
nost a jak nejlépe rozmístit a doplnit
jeho vybavení, je potřeba zanést do
výchovy již od mateřské školky. 

Nově před námi stojí úkol naučit se
žít v energeticky úsporných a pasív-
ních domech, které v mnohém bourají
navyklé stereotypy chování zejména
uživatelů panelových domů. Od roku
2020, tak nám to aspoň stanovila Ev-
ropská unie, jiné domy již ani stavět
nebudeme moci. A péče o obytné
společné prostředí opírající se o ak-
tivní občanskou společnost
a o funkční a efektivní samosprávu je
další úkol, který musí do sebe za-
hrnout bytová politika státu. Jejími ná-
stroji musí být funkční územní pláno-
vání bez korupčních jednání, efektivní
hospodaření se státní a obecní veřej-
nou zakázkou a otevření procesu
péče o veřejné prostředí pro aktivní

občanskou společnost. Jednou 
z ozkoušených forem u našich západ-
ních sousedů jsou kontaktní a di-
skusní centra pro rozvoj politiky archi-
tektury v jednotlivých obcích. Najít
vhodnou míru regulace, logiky tržního
chování a efektivní občanské samo-
správy je úkol, který před námi stojí,
a který by měla politika bydlení, má-li
mít opravdu komplexní dopad, dopra-
covat a postupně prosazovat do
praxe. Jak na to jít, ukazuje řada časo-
pisů i ten, který právě držíte v ruce.
Většina z nich se však zabývá jen díl-
čím problémem: interiéru nebo za-
hrádky nebo některého stavebního
hlediska či technologie a jiné jsou ve
vleku inzerentů, které preferují kon-
krétní řešení. 

S tátní politika bydlení by měla sta-
novit, jak společně hledat správná ře-
šení a která opatření vložit do sy-
stému, abychom koncovým
zákazníkům, kterými jsme v procesu
bydlení my všichni, poskytli takové in-
formace a takovou ochranu, aby při
volbě bytu a místa, kde se nachází,
zvítězily naše představy a přání a po-
žadavky nad „nástrahami“ těch, kteří
nám chtějí prodat jen svůj produkt, vý-
robek či stavbu a naše spokojenost
s dlouhodobým užíváním je až tolik
nepálí.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc
prezident SIA
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A víme, jak bychom chtěli bydlet?

musíme především sami



PLÍSNĚ V BYTECH
Kondenzace vlhkosti a následná tvorba

plísní na zdech je stále častějším problé-
mem českých bytů. Vyplývá to ze změny
jejich užívání – podstatně více se sprchu-
jeme a koupeme, více používáme pračky
a myčky nádobí. Výsledkem je větší množ-
ství páry vyprodukované v bytě. Produkce
vlhkosti sama o sobě problémem být ne-

musí. Problémem je ale to, když nedove-
deme vlhkost z bytu nebo domu odvést.
Přispívá k tomu i dnes populární revitali-
zace. Stará okna měníme za nová, doko-
nale utěsněná a uzavíráme domy do ne-
prodyšné slupky kontaktní izolace.
U starších bytů se tím dramaticky mění cir-
kulace a výměna vzduchu s venkovním
prostředím, dochází ke zvýšení relativní
vnitřní vlhkosti – a odtud je jenom krůček
k její kondenzaci na zdech. Tam, kde je
vlhkost na zdi, tam se dříve nebo později
začnou tvořit karcinogenní plísně. A nepří-
jemný problém je na světě. 

ÚSPORA NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
Pokud s plísněmi nějaký čas bojujete,

určitě máte bohaté zkušenosti s různými
desinfekčními a fungicidními prostředky.
Všechny samozřejmě pomáhají. Jak jste
ale jistě sami zjistili, pouze na krátkou
dobu. Ony totiž „léčí“ pouze momentálně
viditelnou část neduhu, tj. plísně na povr-

Zbavte se plísní na zdivu
a ušetřete na vytápění

Máte starší byt? A je teplý, suchý, bez jakékoli plísně nad okny
a v rozích pokojů? Pak patříte k těm šťastným. Pokud se vám na
zdech plísně tvoří, máte s největší pravděpodobností problém s kon-
denzační vlhkostí. Trápí vás kondenzační vlhkost? Potřebujete se
zbavit plísní? Vyzkoušejte snadné, účinné a trvalé řešení – termoizo-
lační antikondenzační nátěr Maxitherm.

Maxitherm – výhody nátěru:
 odstraňuje příčiny tvorby

plísní
 snižuje náklady na vytápění
 zvyšuje tepelnou pohodu

v interiéru
 dlouhá životnost
 nízké investiční náklady –

rychlá návratnost vložených
prostředků

Termoizolační antikondenzační nátěr Maxitherm
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ANTIKONDENZAČNÍ 

TERMOIZOLAČNÍ

NÁTĚR
TRVALÉ ODSTRANĚNÍ

PLÍSNÍ NA ZDIVU

w w w. m a x i t h e r m . c z

ZNÁTE Z TV
• RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ
• RADY PTÁKA LOSKUTÁKA

18 kg118 kg

12 kg

5kg

 kg

555kkg

g

informace a objednávky na:

tel. 724 37 57 68
w w w. m a x i t h e r m . c ze r m . c z

• RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮA NÁPADŮ
• RADY PTÁKA LOSKUTÁ ASKUTÁKA

informace a objedn vky na:dnáv

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA

Plísně nad oknem před aplikací
Maxithermu

Tatáž plocha po aplikaci
Maxithermu

chu zdiva. Neodstraňují však příčinu prob-
lému tzn. důvody kondenzace. Možnost,
jak se zbavit plísní natrvalo snadným,
rychlým a účinným způsobem ale existuje
– termoizolační antikondenzační nátěr Ma-
xitherm.

Hlavním efektem aplikace termoizolač-
ního nátěru Maxitherm je snížení tepel-
ných ztrát, zajištění tepelné pohody při
využí vaní vnitřních prostorů budov a sou-
časně dosažení výrazné úspory finančních
nákladů na vytápění. Stále více zákazníků
současně úspěšně využívá „vedlejší efekt“
tohoto nátěru – antikondenzační a proti-
plísňový účinek.

ODSTRANĚNÍ PLÍSNÍ
Nejčastější příčinou kondenzační vlh -

kosti, resp. plísní na zdivu jsou tepelné
mosty. Typickými místy jejich výskytu jsou
rohy místností, spojnice zdí, překlady nad
okny či okenní ostění. Aby likvidace plísní
byla úspěšná a trvalá, je nutné se tepel-
ných mostů zbavit. Pokud plísně pouze
postříkáte fungicidním prostředkem, te-
pelné mosty neodstraníte. Zeď bude stále
vlhnout a plíseň se bude opakovaně v krat-
ších či delších časových intervalech vra-
cet. 

Doporučujeme proto použít termoizo-
lační antikondenzační nátěr Maxitherm. Je
prodyšný a jak již z jeho názvu vyplývá, má
výrazný antikondenzační a protiplísňový
účinek. Rovnoměrně rozkládá teplo po po-
vrchu zdi a odstraňuje zmiňované tepelné
mosty. Pokud zmizí tepelné mosty, zmizí
vlhkost a s ní i karcinogenní plísně. Maxi-
therm odstraňuje příčinu plesnivění natr-
valo a současně dlouhodobě chrání zeď. 

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
V případě, že zatím váháte, máme pro

vás ještě jednu dobrou zprávu: Aplikace
termoizolačního antikondenzačního ná-
těru Maxitherm je velmi jednoduchá. Ve-
škeré práce v interiéru je možné provést
svépomocí. Natíráte pouze ty stěny domu,
kterými uniká teplo, resp. na nichž kon-
denzuje vlhkost – většinou se jedná o ob-
vodové zdi. Natírat příčky není nutné. Do-
poručuje se na ně pouze 30cm přesah
nátěru. Na zeď infikovanou plísněmi na-
neste nejprve speciální fungicidní pene-
traci určenou pod termoizolační nátěr,
která zničí spóry a vlákna hub a plísní. 

Následně aplikujete na čistý, suchý, pře-
dem připravený podklad v několika
vrstvách termoizolační antikondenzační
nátěr Maxitherm. Natíráte jako klasické
barvy – malířskou štětkou nebo válečkem.
Mezi jednotlivými vrstvami doporučujeme
zachovat technologickou přestávku cca 12
hodin. Spotřeba nátěru v interiéru je 300,
resp. 400 g na m2. Maxitherm před apli-
kací promíchejte, ale neřeďte – je distribu-
ován ve finálním stavu. Škála možných od-
stínů je velmi široká, kromě základní bílé
lze vybírat z dalších 2 500 různých barev.

Termoizolační antikondenzační ná-
těr Maxitherm je účinným prostřed-
kem pro úsporu nákladů na vytápění
a velmi významným pomocníkem
v boji proti kondenzační vlhkosti
a plísním na zdivu. 
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Již předloni se časový souběh s veletrhy
PRAGOINTERIER a BYDLENÍ ukázal být
úspěšným, a proto i další ročník specializo-
vané výstavy Panelový dům a byt proběhne
s oběma zmíněnými akcemi ve shodném ter-
mínu: 16. – 19. února 2012, s veletrhem za-
bezpečovací techniky, systémů a služeb, po-
žární ochrany a záchranných zařízení
s názvem PRAGOALARM / PRAGOSEC,
Přesto však jde o výstavu svébytnou, která si
již na holešovickém Výstavišti v Praze nalezla
svůj stálý okruh vystavovatelů i návštěvníků.

Byty v panelových domech tvoří třetinu 
(přesně 32 %) našeho bytového fondu a to je
opravdu hodně, když si uvědomíme, že 43 %
bytů je v rodinných domech. Kvalita paneláko-
vých bytů a domů je ovšem různorodá. 

Teprve od začátku nového tisíciletí směřují do
oprav a regenerace paneláků i státní peníze.
Spojitým financováním vlastníků, obyvatel
a státu (prostřednictvím programu Nový PANEL
Státního fondu rozvoje bydlení) se podařilo do
konce minulého roku opravit polovinu bytů. 

Program Nový PANEL byl ale v srpnu minu-
lého roku rozhodnutím vlády pozastaven, a to
z rozpočtových a úsporných důvodů. Zdvihla se

proti tomu silná vlna
odporu, program se
od dubna opět roze-
běhl, leč byl velice
rychle naplněn a za-
krátko opět pozasta-
ven. Počet nově zate-
plených domů v ČR
v letošním roce proza-
tím vzrostl oproti před-
chozímu roku o téměř
8 procent. Ročně se tak v ČR zateplí přibližně
16 milionů m2 stěn domů v hodnotě cca 16 mi-
liard korun. V celé Evropě je to ročně kolem
150 milionů m2, takže na jednoho obyvatele
jsme první v Evropě. Je jasné, že v nezateple-
ných domech značně uniká teplo. A nezate-
plené plochy u nás představují u panelových
domů více než 200 milionů m2 plochy.

Nejen bytové domy, ale i celá sídliště
Na přípravě veletrhu Incheba Expo Praha spo-

lupracuje s řadou organizací a společností, které
se zabývají tématikou rekonstrukce bytových
domů, bytů a sídlišť, včetně hřišť, parkování, do-
pravy a zeleně. Na předním místě jmenujme
Státní fond rozvoje bydlení a Centrum pro regi-

onální rozvoj České republiky, jehož hlavním
posláním je podpora regionální politiky vlády
a zajišťování aktivit zaměřených na evropské do-
tační programy. Ty mj. směřují do 41 měst ČR
ke zvelebení problematických sídlišť.

n

Tento soubor veletrhů, který se svým zaměře-
ním vzájemně doplňuje, vytváří na Výstavišti
Praha – Holešovice jedinečný komplex, kde si
odborníci i široká veřejnost najdou určitě právě
to, co potřebují.

Návštěvníky veletrhu čeká bohatý dopro-
vodný program složený z přednášek, poraden
bytových designérů, workshopu a soutěží. 

Více informací na www.pragointerier.cz

specializovaná výstava 16. – 19. února 2012
Výstaviště Praha – Holešovice

souběžně s veletrhy
PRAGOINTERIER a BYDLENÍ,
PRAGOALARM, PRAGOSEC

6. specializovaná výstava • regenerace
• rekonstrukce • financování

FOR ARCH

21. 9. – 25. 9. 2011
PVA Letňany Praha
22. mezinárodní stavební veletrh

ŽIVOT NA ZAHRADĚ

30. 9. – 2. 10. 2011
Výstaviště Černá louka Ostrava
8. ročník podzimní výstavy pro zahrádkáře,
včelaře a floristy

FOR INTERIOR

6. 10. – 9. 10. 2011
PVA Letňany, Praha
2. veletrh nábytku, interiérů a designu

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 

6. 10. – 8. 10. 2011
Výstavbiště IDEON Pardubice
16. ročník specializované výstavy oboru
stavebnictví

DŮM A BYDLENÍ Liberec

6. 10. – 9. 10. 2011
Výstaviště Liberec
7. ročník prodejní a kontraktační výstavy
zaměřené na úpravu a zařízení interiérů
a exteriérů našich obydlí

FLORA OLOMOUC
13. 10. – 16. 10. 2011
Výstaviště Flora Olomouc
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských vý-
pěstků

MODERNÍ DŮM A BYT Plzeň
14. 10. – 16. 10. 2011
Hala TJ Lokomotiva – Plzeň
5. ročník veletrhu bydlení a stavebnictví

DŮM A BYT
14. 10. – 16. 10. 2011
Výstaviště Černá louka Ostrava
9. ročník STAVBA – NÁBYTEK – DEKO-
RACE

ELEKTROFEST Plzeň
18. 10. – 19. 10. 2011
Parkohotel Plzeň
XVII. ročník veletrhu elektrotechniky, elekt-
roniky a energetiky

HOBBY PODZIM
20. 10. – 23. 10. 2011
Výstaviště České Budějovice
13. ročník výstavy pro dům, a zahradu,
chovatelství, kutilství a ruční práce, sběra-
telství, interiéry, elektrospotřebiče, spor-
tovní vyžití, sportovní vybavení, služby
a potřeby pro seniory, oblečení a doplňky

BYDLENÍ

21. 10. – 23. 10. 2011
Výstaviště Flora Olomouc
Veletrh nábytku, vybavení interiérů a život-
ního stylu

DŘEVOSTAVBA + STAVOTECH Olomouc

3. 11. – 5. 11. 2011
Výstaviště Flora Olomouc
Moravská výstava dřevostaveb a dřeva 
ve stavebnictví s doprovodnou konferencí

BYTOVÁ SHOW

3. 11. – 6. 11. 2011
Kongresová, výstavní a společenské cen-
trum Aldis, Hradec Králové 
Výstava nábytku, interiérů a bytových do-
plňků, pořádaná každoročně v metropoli
Východních Čech

INFOTHERMA

17. 1. – 20. 1. 2012
Výstaviště Černá louka Ostrava
Výstava ekologického a ekonomického vy-
tápění, úspor energie a využívání obnovitel-
ných zdrojů v malých a středních objektech

Pozvánka na veletrhy bydlení, stavění,
rekonstrukcí, interiérů a hobby
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Soutěž je vypsána pod záštitou:
• předsedy Senátu Parlamentu ČR
• ministra životního prostředí 
• ministra pro místní rozvoj 
• ministra dopravy 
• primátora hlavního města Prahy

Partnerská záštita:
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

VYPISOVATELÉ:
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ  
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  ČESKÉ REPUBLIKY   
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE  
ECONOMIA, a. s., ČASOPIS STAVITEL

Partner:

Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů 
stavitelství a architektury organizovaných  
SIA ČR – Radou výstavby

2.  ČVUT – Nová budova Dejvice, Praha 6 – Dejvice

3. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun

6. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

7. 

8. Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice

9. Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

16. Ekologicky šetrný hypermarket  v Jaroměři

18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1

20.  Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

23. Miura Hotel, Čeladná, okres Frýdek-Místek 

27. Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová

29. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav

38. Krytý plavecký bazén v Litomyšli

41. Univerzitní kampus MU v Brně – Bohunicích, školská část

42. Loket, T.G.M. č.p. 87, stavební úpravy a oprava objektu

Mediální partneři:

HLASUJTE 

O CENU 
VEŘEJNOSTI
od  9. 9. do 2.10. 2011

www.stavbaroku.cz
          Najdete nás také na Facebooku!



REVITALIZACE
BYTOVÝCH DOMŮ

 www.panel-projekt.cz
INFOLINKA: 312 591 977,  605 201 926

–  CELKOVÁ  REVITALIZACE  BYTOVÝCH  DOMŮ
–  FINANCOVÁNÍ  A  DOTAČNÍ  PROGRAMY
–  SYSTÉMOVÉ  ZATEPLENÍ  BYTOVÝCH  DOMŮ
–  SYSTÉMOVÁ  REKONSTRUKCE  BALKONŮ
–  PLASTOVÁ  OKNA  HLINÍKOVÉ  DVEŘE
–  REKONSTRUKCE   VSTUPŮ,  DALŠÍ  DOPLŇKY

NAŠE KOMPLETNÍ NABÍDKA
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Zasklívání lodžií 

OPTIMI®

nabízí firma

CATR

Záruka 5 let

Nezávazně Vás navštívíme a poradíme

Neúčtujeme dopravu

Lučinská 12 
710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 235 301

602 756 990
fax: 596 235 920
e-mail: lodzie@optimi-catr.cz

www.lodzie-catr.cz

Naše firma Jiří Froněk – CATR s.r.o.
dodává a montuje přídavný zasklívací sy-
stém OPTIMI® pro zasklívání lodžií a bal-
konů již od r. 1994. Od tohoto roku jsme
zasklili tisíce lodžií a balkonů po celé se-
verní Moravě. Zasklení je možné uhradit
na splátky, vyzkoušejte splátkový kalen-
dář v Nezávazné objednávce.

Jsme smluvními partnery společnosti 
OPTIMI® spol.s r.o. – Výhradním licenč-
ním výrobcem systému v ČR dle světo-
vého patentu WO 89/05389.

Systém je certifikován, za dobu od
r.1994 bylo vydáno celkem 5 certifikátů.

V současnosti je dodáván inovovaný
systém OPTIMI® KVADRO® se zvýšenou
únosností závěsů skel a prodlouženou
zárukou ze 3 na 5 let.

Montujeme celoročně za každého po-
časí

Nové žaluzie 
a roleta

pohoda pro vás


