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Adresář
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
tel.: 241 434 200
e-mail: info@assaabloy.cz
www.assaabloy.cz
AZ-REKO – rekonstrukce bytových jader
Benkova 1691/23, Praha 4 – Chodov
e-mail: info@az-reko.cz
www.az-reko.cz
BELSTAV CZ, s.r.o.
Kardašovská 625/3
198 00 Praha 9 – Hloubětín
tel.: 281 861 910, fax: 281 866 127
zelená linka: 800 223 225
e-mail: belstav@belstav.cz
www.belstav.cz
BYTEXPERT s.r.o.
Práčská 14, 106 00 Praha 10
tel.: 606 071 616
tel/fax.: 272 661 368
e-mail: bytexpert@bytexpert.cz
www.bytexpert.cz

DOLS – výroba Dveří, oken, Listovních
Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
tel.: 583 710 111, 777 785 991
583 280 280
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz
JIŘÍ FRONĚK – CATR, s.r.o.
Lučinská 1331/10
710 00 Slezská Ostrava
tel: 602 756 990, 596 235 301
fax: 596 235 920
e-mail: lodzie@optimi-catr.cz
www.lodzie-catr.cz
LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
tel.: 296 337 711
fax: 296 337 713
e-mail: office.praha@cz.laufen.com
www.jika.cz
LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61, 100 00 Praha 10
tel.: 274 810 848, 274 784 002
www.koupelnyza3dny.cz

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: 261 392 712, 261 392 728
fax: 261 392 700
info linka: 724 244 143
e-mail: secretary@mota-engil-ce.eu
steinerova@mota-engil-ce.eu
www.mota-engil-ce.eu
www.steinerova-byty.cz
NEXT spol. s r.o.
Pobřežní 8
186 00 Praha 8
tel.: 224 816 458, 777 335 878
fax: 224 816 459
e-mail: next@next.cz
www.next.cz
OMLUX INVEST, spol. s r.o.
Glazunova 918
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: 244 402 832
zelená linka: 800 11 66 55
e-mail: info@omluxinvest.cz
www.omluxinvest.cz

OPTIMI spol.s r o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721, 602 477 874
e-mail: info@optimi.cz
www.optimi.eu
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov
tel.: 582 365 755, fax: 582 365 801
e-mail: pozemstav@pozemstav.com
www.pozemstav.com
REKOLAMA s.r.o.
Matěchova 13, 140 00 Praha 4
tel: 731 742 179
e-mail: info@rekolama.cz
www.malirskelakyrnickeprace-praha.cz
RENO Karel Novotný
Matúškova 804, 149 00 Praha 4
tel.: 272 912 326, 602 292 812
e-mail: renonovotny@atlas.cz
www.reno.wbs.cz
RS SERVIS
Krátká 286, 252 62
252 62 Praha – Horoměřice
tel.: 602 222 115
e-mail: rs@rsservis.cz
www.rsservis.cz

SCHINDLER CZ, a.s.
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel.: 257 293 111, fax: 257 221 523
dispečink oprav: 844 844 808
e-mail: info@cz.schindler.com
www.schindler-cz.cz
STAV. SERVIS Lakam, s.r.o.
Lutovítova ul. 594, 278 01 Kralupy n./Vl.
tel : 315 721 694, 777 916 224
fax: 315 721 695
e-mail: m.makal@lakam.cz
www.lakam.cz
TOSPUR, s.r.o.
Zámoraví 364, 763 61 Napajedla
tel.: 577 942 752, 577 941 201
577 941 202, 608 942 752
bezplatná linka: 800 100 238
e-mail: pospur@tospur.cz
www.tospur.cz
VÝTAHY PARDUBICE, a.s.
Černá za Bory 389, 533 01 Pardubice
tel./fax: 466 670 185
e-mail: obchod@vytahy-pce.cz
www.vytahy-pce.cz
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Stavíme na zkušenostech
Rekonstrukce a zateplování

12 let




na trhu
zkušeností

Kardašovská 625, 198 00
Praha 9, Česká republika
T: (+420) 281 861 910
F: (+420) 281 866 127
E: belstav@belstav.cz
www.belstav.cz

PŘEJDĚTE K ÚSPORÁM
více na www.belstav.cz

ižní Město v Praze – svým způsobem ohromující městský celek
s ojedinělými prvenstvími. Je největším
sídlištěm nejen v Česku, ale i jedním
z největších v Evropě. Sídlištěm, které
dodnes s sebou vleče nekomplexnost
v řešení tohoto území, datující se ze socialistické éry, která zplodila velkohubé
sny o soběstačné části s množstvím
pracovních míst, kulturním zázemím,
občanskou vybaveností atd. Ze všech
slibů zůstaly šedivé paneláky a spousta
neřešených problémů. Těmi se po roce
1989 prokousává každé složení radnice
Prahy 11.

J

Nová panelstory na Jižním Městě
Problematika řešení života na Jižním Městě
byla a je pro radnici Prahy 11 zcela specifická a zcela ojedinělá. Pro zkušenosti nebylo kam zajít (tak velké sídliště u nás jinde
nestojí) a tudíž nebylo, na co navázat.
Radnice Prahy 11 musela vstoupit do problematiky řešení Jižního Města takříkajíc na
vlastní pěst a na plno. A tak se stala hlavním
krédem radnice Prahy 11 regenerace Jižního Města, což je proces prostupující prací
radnice již řadu let a zřejmě ještě hezkou
řádku let prostupovat bude.

Regenerace Jižního Města
krok za krokem
Jasnější obrysy tohoto procesu lze vysledovat už zhruba před deseti lety, kdy se tehdejší radnice rozhodla definitivně skoncovat
se šedí jižňáckých paneláků a nevábností
sídlištního prostředí a vnést do nich nové
prvky vhodné pro život.
Tehdy už byla na světě studie této regenerace stanovující hlavní zásady celého procesu. V dnešní době je Jižní Město o hodně
dál – proces regenerace, ač dlouhodobý
(možná že nekonečný), postoupil o řadu
kroků dopředu. Nejenže byl dobře přijat
obyvateli celého sídlištního komplexu, ale
navíc se setkal s jejich aktivní podporou.

chodníků, s bezpečností, nabízíme jim například také bezplatnou právní poradnu,“ říká
k programu starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.
Do projektu, který úspěšně odstartoval
v srpnu loňského roku, je již zapojeno 280
bytových družstev. Se zástupci bytových
družstev se pravidelně schází jak manažer
tohoto projektu, tak zástupci vedení radnice,
úředníci a městští strážníci, kteří mají konkrétní lokalitu ve své kompetenci. Závěry ze
setkání a jednotlivé úkoly, které z takových
schůzek vzejdou, jsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 11.
„O tom, že je projekt smysluplný, svědčí
nejen velký zájem družstevníků a majitelů
bytů, ale také konkrétní vyřešené problémy.
Například zbourání a odstranění rozpadlých
kontejnerových stání, pomoc s identifikací či
nabytím vlastnických vztahů k pozemkům
před domy, zajištění pravidelného úklidu
kontejnerových stání, odstranění betonových
prefabrikátů, starých nefunkčních sušáků či
klepadel před domy či posílení hlídek městských strážníků,“ dodává starosta Dalibor
Mlejnský.

Funguje to!
Program funguje dobře, protože je ve svém
vyznění jednoduchý a zcela logický.
Podnět od družstev a společenství vlastníků
vychází z členské schůze, která formuluje
problém, jenž se vyskytl v domě či okolí.
Předseda družstva, výboru či pověřená
osoba kontaktuje manažera programu na
radnici Prahy 11, který podnět předá příslušným místům na radnici. Poté dojde k osobnímu setkání zástupce/zástupců družstva či
SVJ s kompetentními osobami
a následuje řešení.
To by však bylo málo, proto je na radnici ke
každému tématu programu zřízeno speciální telefonní číslo, kam mohou zástupci
družstev a SVJ volat přímo.
Finanční stránku regenerace ve vztahu
k družstvům a SVJ řeší částečně v rámci jedenácté pražské části Fond podpory regenerace MČ Praha 11, který slouží k poskytování vratných finančních výpomocí při
činnostech souvisejících s procesem regenerace.

Role družstev a SVJ
Důležitým krokem pro aktivní podporu procesu regenerace byl logický a chytrý tah
radnice vtáhnout do tohoto procesu přímo
družstva a společenství vlastníků v rámci
speciálního programu, aby se podílely společně s radnicí na rozhodování o rozvoji a regeneraci okolí jejich bydliště. Zároveň jim
v tomto programu radnice nabídla pomoc
při problémech s bydlením a správou domů.

Program pro bytová družstva
a SVJ
Tak zní oficiální název programu, který realizuje radnice Prahy 11.
„Naším cílem bylo zapojit bytová družstva do
rozhodování o rozvoji a regeneraci v jejich
okolí a pomoci jim s jejich problémy s bydlením a správou jejich domů, s údržbou zeleně, odvozem odpadů, úklidem a opravami
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V městské části, jejíž podstatnou část tvoří
panelová zástavba, je důvod, proč se radnice obrátila na družstva a SVJ, pochopitelný. Starosta MČ Praha 11 Dalibor Mlejnský k tomu říká:
„Skutečně ten důvod je víc než zřejmý. Drtivá
většina obyvatel Jižního Města je členy bytového družstva nebo společenství vlastníků.
Je to prostě téma, které se týká většiny
z nás. Jsem také přesvědčen, že důležitým
předpokladem k úspěšnému rozvoji a větší
konkurenceschopnosti městské části Praha
11 je potřeba aktivní spolupráce, komunikace a komplexní informační podpora bytových družstev a SVJ. To, že tato cesta je tou
správnou, nám potvrzují čerstvé zkušenosti
sousedních zemí ve střední Evropě, jejichž
města prošla podobným historickým vývojem jako naše městská část. Právě úzká spolupráce městských částí či měst se zástupci
bytových družstev a SVJ se výrazně podílela
na zlepšení sociálních, kulturních i ekonomických podmínek těchto oblastí a tudíž
vedla k větší spokojenosti a lepší životní
úrovni obyvatel.“

Trocha retra neuškodí

Oblasti programu
• regenerace vnitrobloků
• kontejnerová stání – odpady
• opravy, údržba chodníků a přešlapy
• dětská hřiště a multifunkční venkovní
sportoviště
• odstraňování nelegálních výlepů
a reklamních bannerů, antigrafitti
• právní poradenství
• údržba zábradlí, klepadel, sušáků,
odstraňování betonových prvků
• veřejné osvětlení
• parkování
• Infolinky: Linka čistoty, Informační
linka
• předzahrádky a údržba
• bezpečnost
• lavičky
• kamerový systém
• úklid psích exkrementů

Pokud se nás drží neodbytná myšlenka, že se dnes až tak mnoho příznivého neděje a že by se
všechno mohlo „hejbat“ rychleji, podívejme se, jak to u nás vypadalo v minulosti.
Někdy mívá takové srovnání pozitivní vliv.
Pohled na část Opatovské ulice v roce 1980 a konfrontace se současností
(snímek z roku 2012)
Foto: PhDr. Jiří Bartoň

Podpora a popularizace
procesu regenerace
Jižního Města
Jako součást procesu vytvořila radnice MČ
Praha 11 speciální fond podpory regenerace. Vznikl v roce 2002 za účelem zlepšení
úrovně bydlení a pro urychlení regenerace
panelových domů. Dříve sloužil k poskytování finančních půjček a nevratných příspěvků na úhradu úroků z úvěru při rekonstrukcích.
Dnes je tento fond určen k poskytování darů
při oceňování účastníků soutěže k regeneraci Jižního Města.

Soutěž – Regenerace JM
Jde o jasně formulovanou soutěž o nejlépe
zregenerovaný bytový panelový dům. Městská část Praha 11 ji vyhlásila poprvé roku
2008 jako projev uznání za to, že družstva či
SVJ přispěly k zlepšení vzhledu Jižního
Města, ke zlepšení životního prostředí a ke
zpříjemnění života obyvatel jedenácté městské části Prahy.
Soutěž se na Jižním Městě docela chytla
a každým rokem se do ní zapojuje řada přihlášených, tedy zrekonstruovaných domů.
Hodnocení je v rukou odborné komise složené ze zástupců MČ a architektů. Posuzuje
se architektonické vyznění díla, jeho celkové
prostorové a funkční řešení, ale také kvalita
stavebního a řemeslného provedení, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků,
společenský přínos a přínos pro ekologii
a životní prostředí.

Výsledky soutěže Regenerace
Jižního Města
– V roce 2009 bylo 39 přihlášených
subjektů. Na 1. místě se umístil objekt
Janíkova 1893 – 1895.
– V roce 2010 bylo 36 přihlášených
subjektů. 1. místo zaujal objekt
Plickova 551 (viz foto první zleva).
– V roce 2011 se přihlásilo 37 objektů,
na 1. místě se umístil dům Hrabákova
1972 – 1974 (viz foto druhé zleva).
Vlastníci oceněných zregenerovaných
panelových domů jsou odměněni
finanční částkou v celkové výši
1 000 000 Kč formou darovací smlouvy.
Za první místo náleží 350 000 Kč, za
druhé místo 200 000 Kč a za třetí
100 000 Kč. Sedm dalších cen po
50 000 Kč.
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Posuneme váš výtah o patro výš

V rámci rekonstrukce a pravidelného servisu vašeho výtahu
odstraníme všechna bezpečnostní rizika, snížíme provozní
náklady a poskytneme vám zcela nový zážitek z jízdy.
• Samozřejmostí rekonstrukce a pravidelné servisní
péče vašeho výtahu je zvýšení bezpečnosti
přepravovaných osob nad rámec platných norem.
• Rekonstrukci oceníte zejména díky následujícím
důvodům:
• zvětšíme prostor výtahové kabiny
• snížíme hluk výtahu
• zvýšíme rychlost vašeho zařízení.
• Spravujeme největší portfolio výtahů v ČR,
a proto si poradíme s každým výtahem v panelovém
domě, starší zástavbě či výškové budově.

Od nás. Pro vás.
www.schindler-cz.cz

• Dispečink je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
Nechte si u nás bezplatně poradit, až se budete
rozhodovat o rekonstrukci či servisu vašeho
výtahu!
V případě vašeho zájmu nebo vašich dalších dotazů
nás neváhejte kontaktovat:
tel.:
+420 257 293 111
e-mail: info@cz.schindler.com

vaše představy měníme
ve skutečnost
Rekonstrukce koupelny obkladovými
panely ABITIBI za 2 – 3 dny
www.bytexpert.cz
www.bytexpert-eshop.cz

Sleva 1O %

při předložení tohoto inzerátu
do 30. 6. 2012

BYTEXPERT s.r.o.
Práčská 14, Praha 10 – 106 00
tel. 272 661 368, 606 071 616

Trocha čísel na úvod: Téměř 500 000 Pražanů bydlí v panelových domech, v rámci České republiky celá jedna třetina.
Hrubým propočtem je to přibližně milion dvě stě tisíc bytů, z nichž valná většina čeká na rekonstrukci. Alespoň na
rekonstrukci bytového jádra.

Rekonstrukce koupelny?
Rádi byste rekonstruovali Vaší koupelnu v paneláku, ale nemáte
dostatek odvahy se pustit do náročné přestavby?

Máme pro Vás řešení!
Vaše představy budou uskutečněny za 2 – 3 dny, bez jakýkoliv
stavebních prací, bourání a zásadního zásahu do Vaší domácnosti.
Už jste někdy slyšeli o obkladových panelech ABITIBI? Ne? Škoda! Jsou
ideální a splní Vaše očekávání.
Obkladové panely ABITIBI se dovážejí z USA v mnoha designech
o rozměrech 122 x 244 cm , tloušťce 0,5 cm a jejich vlastnosti mohou
konkurovat keramickým obkladům. Vynikají voděodolnou glazurou,
jsou přizpůsobivé podkladovému povrchu, a právě proto jsou vhodné
do bytových jader.
Principem je obložení stávajících stěn těmito obkladovými panely. Zároveň
během prácí je vhodné vyměnit sanitární keramiku a stávající zařízení včetně
koupelnových doplňků. Vaše koupelna během několika hodin bude
k nepoznání od původní.
A cena? Obložení koupelny a WC Vás přijde zhruba na 39 000 až 45 000 Kč.

Nová luxusní koupelna za 2 – 3 dny bez hluku, prachu
a špíny!
Nyní s možností využití 10% slevy z celkové ceny
rekonstrukce!
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AKCE! SOLÁRNÍ SYSTÉMY

na každý panelový dům!

Při celkové revitalizaci domu OMLUX INVEST, spol. s r.o.
nabízí solární systém pro ohřev teplé vody!
... a ten zaplatíte až z úspor!

komplexní

revitalizace
panelových, bytových
a RD domů

>
>
>
>
>
>

výběr z referencí 2010/2011

zateplení RD a bytových domů
solární systémy
plynové kotelny
tepelná čerpadla
nízkoenergetické domy
výroba plastových a hliníkových
oken a dveří
Financování - na splátky BEZ navýšení!

Ostrava / bytový dům /
Komplexní revitalizace

Ostrava / bytový dům /
Komplexní revitalizace

Central park Praha / anhydritové podlahy,
kontaktní zateplovací systém

Olomouc / Univerzita Palackého Olomouc /
Zateplení fasády a střech

Karviná / bytový dům /
Komplexní revitalizace

Praha / bytový dům /
Kompletní zateplení fasády a střechy

www.omluxinvest.cz

volejte:
800 11 66 55

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007

SA 8000:2001
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Strasti a slasti panelákových koupelen
Malá paneláková koupelna je běžnou realitou českých sídlišť a na rekonstrukci čeká celá řada z nich.
Podle architekta a designéra Michala Janků vnímají Češi koupelnu stále jako užitkový prostor a „skladiště“
věcí na úklid, než jako obytnou součást bytu. Navíc, když už se pro změnu rozhodnou, volí stejná
prostorová řešení.
Při pomyšlení na panelákovou koupelnu si řada lidí představí malý
prostor, do něhož se stěží vejde i to základní, co majitel bytu potřebuje.
Přestože to na první pohled nevypadá, poskytují tyto prostory nemalé
možnosti a lze s nimi provést řadu změn. Společně s architektem
a designérem Michalem Janků jsme poodhalili nejčastější rozhodnutí,
před kterými majitelé bytů stojí při rekonstrukci a zařizování
panelákové koupelny.

Koupelna a samostatné wc
„Lidé se často domnívají, že spojení koupelny s toaletou přinese více místa.
To je sice pravda, ale ztrácí tím dvě stěny, jinak řečeno jednu příčku, na níž lze
umístit skříňky a vytvořit další úložné prostory,“ upozorňuje Michal Janků.
Místnost s toaletou často opomíjíme a neuvědomujeme si její skutečné
možnosti. Naopak ji zaneřádíme smetákem, kbelíkem či dalšími věcmi
pro úklid a z toalety se stává malé skladiště. Z toho důvodu je wc obecně
vnímáno jako nejhorší místo v bytě. Vysoké skříňky mohou prostor
doplnit a poskytnout další možnosti, kam v bytě umístit koupelnové
drobnosti. Propojení místností je navíc nepraktické ve chvíli, kdy v bytě
bydlí početnější rodina. Ranní zástupy před jednou místností nás
přesvědčí o tom, že spojení není šťastné řešení.

Umyvadla série Tigo s hloubkou 37 cm poskytnou díky
asymetrickému tvaru dostatek odkládacího i umývacího prostoru.

Kdy naopak wc s koupelnou propojit?
„K propojení se přikláním v případě, že do místnosti věnované toaletě
nelze umístit umývátko. Tím totiž ztrácí samostatná místnost svůj smysl,“
uvádí Michal Janků.
Do malých místností je důležité vybrat správný typ a velikost klozetu.
Dle architekta preferují Češi z důvodu snadné údržby závěsné tipy
klozetů, které představují trendové a čisté vybavení. Nádržka pro
splachování je umístěna ve stěně za ním a k jejich upevnění se
využívají značkové předstěnovové systémy, u nichž je zaručena
dostatečná pevnost bez velkých nároků na nosnost zdi. „Ve volbě
závěsných klozetů se Češi liší od USA a Ruska, kde dávají přednost plně
kapotovaným klozetům,“ doplňuje architekt.

Umyvadla, zrcadla a osvětlení
„Rohová umyvadla nepřináší úsporu místa, jak se mnoho lidí domnívá,
naopak omezí přístup, neposkytnou odkládací plochu a zabrání
případnému umístění skříňky. Daleko lepší volbu představují asymetrická

Poprvé v historii přichází
Jika s plně kapotovaným
kombinačním
klozetem v sérii Tigo.
Klozet s úsporným
splachováním a
nádržkou 3 / 4,5 l
disponuje další
plastovou vnitřní
nádržkou proti orosení
a kondenzaci vlhkosti.

umyvadla,“ uvádí Michal Janků. Asymetrická umyvadla snadno
zapadnou i do nejmenší koupelny a přitom poskytnou dostatek
odkládací i umývací plochy díky netradičně umístněné vodovodní
baterii. Snadno pod ně umístíte skříňku, čímž vytvoříte další místo pro
čisticí prostředky či koupelnové potřeby.
Michal Janků
„Setkávám se s tím, že lidé chtějí i do malých koupelen dostat dvojumyvadlo, případně dvě samostatná. V takovém případě musejí sáhnout
po dvojumyvadlech speciálně určených pro malé koupelny. Když se ale
dva členové rodiny sejdou v koupelně, většinou se jeden myje a druhý třeba
češe. Proto při hodně stísněných možnostech doporučuji raději zvolit jedno
umyvadlo a doplnit jej dvěma zrcadly.“

Vana nebo sprchový kout
Volba vany nebo sprchového koutu se odvíjí od možností konkrétního
prostoru a stává se nejčastějším důvodem sporů při rekonstrukci
koupelny. Sprchový kout v mnohých případech přináší cenné
centimetry navíc, a proto je mu často dávána přednost. Podle architekta
Michala Janků by si lidé často přáli do panelákové koupelny rohovou
vanu, kterou považují za známku vyššího komfortu a úsporu místa.
Rohové vany ale problém s prostorem nevyřeší, spíše naopak. Skvělým
kompromisem mezi vanou a sprchovým koutem je asymetrická vana
se speciální zástěnou z bezpečnostního skla, která poskytne prostor
pro příjemnou koupel i pohodlné sprchování.

NEXT = DESIGN A BEZPEČÍ
Pokud právě uvažujete o výměně starých a nekvalitních vchodových dveří za nové, je
důležité mít na paměti, že design 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. Drzost a brutalita pachatelů v dnešní době totiž nezná mezí
a bez servítků se vkrádají do objektů i za přítomnosti majitelů. Instalováním
bezpečnostních dveří tak ochráníte nejen svůj majetek, ale i své blízké.

Profesionalita, tradice
a trendy
Od toho, aby byl objekt po stránce bezpečnostních dveří 100 % chráněn, je zde firma
NEXT. Dveře NEXT ovšem nezaručují pouze
osvědčenou a léty prověřenou bezpečnost,
ale i možnost vytvořit například repliky dveří
či umožňují použít na každé straně dveří jiný
design, barvu a materiál povrchu – je tedy
možné mít zvenčí na pohled stejné dveře
jako například byt sousedů. To vše je
možné díky dlouholeté zkušenosti, profesionálním a zručným pracovníkům, použitím
nejen moderních CNC strojů, ale také znalostí původních řemeslných technik.

a schopnosti Nextu dokonale prověřilo
nejen mnoho pracovníků památkových
úřadů, ale i extravagantních designérů.

Záruka 15 let

dový uzamykací systém spolu se speciálními kalenými kryty zámků. NEXT nabízí
bezpečnostní dveře 3. a 4. třídy, přídavné
dveře, bezpečnostní zárubně a celou řadu
dalších zabezpečovacích zařízení. Odol-

Pro zvýšení komfortu k zabezpečení celého
vašeho bytu, nejen vstupních dveří, vám
poslouží i další bezpečnostní komponenty,
jakými jsou především bezpečnostní fólie
na sklo nebo početné elektronické „vychytávky“ v podobě např. čtečky otisků prstů
nebo kamery ukryté v kukátku.
Samozřejmostí při pořízení nových bezpeč-

nost dveří NEXT prokázal i test prováděný
Útvarem rychlého nasazení Policie ČR, při
němž dveře NEXT nakonec odolaly všem
atakům. URNA na dveře NEXT, typ SD 121,
vyrukovala se střelnými zbraněmi, vyrážecím kladivem, sekerou, beranidlem, dvousměrnou hydraulikou nebo výbušninou,
a to vše bez úspěchu. Designové možnosti

nostních dveří NEXT je odvoz původních
dveří a jejich následná ekologická recyklace. Montáž dveří je vždy velice snadná,
rychlá a hlavně čistá. Na vybrané modely
NEXT garantuje záruku 15 let a ve spojení
s nonstop servisní službou vám zajistí klid
a rychlé řešení i v případě, že například ztratíte klíče.

Prvotřídní materiály
Dveře firmy NEXT mají povrchy z prvotřídního masivního dřeva, mohou být dýhované nebo z vysokotlakého laminátu. Možností jsou i speciální povrchy typu polyrey,
nerezová obložení či exotická dřeva. Bezpečnostní dveře mohou být prosklené s použitím bezpečnostního skla, včetně okolních světlíků. Speciální povrchy Hdex jsou
určeny pro dveře vystavené povětrnostním
vlivům. Oblíbené jsou rovněž bezpečnostní
repliky starých dveří, které skrývají plnohodnotné bezpečnostní jádro NEXT a umožní
řešení bezpečnosti v památkově chráněných objektech.

Bezpečností prvky nejvyšší
kvality
Kvalitu dveří NEXT zajišťuje oboustranné
celoplošné pancéřování a až dvacetipětibowww.next.cz

Důvěřujte silným!
Bezpečnostní dveře NEXT
bezpečnostní certiﬁkát 3. a 4. třídy
protipožární odolnost
návštěva technika zdarma
nonstop servis
záruční doba 3 roky
slevy na pojistném

Pobřežní 8, 186 00 Praha 8 (Florenc)
tel.: 224 816 458, 602 335 878

OPTIMI

®

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

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR
ZASKLENÝCH BALKONŮ NA 70 000 !!
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 licenční výrobce v ČR podle světového patentu WO 89/05389

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 výstavě 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 balkonového 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 postupuje 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.

NEKUPUJTE,
CO JSTE SI
NEVYZKOUŠELI!
Navštivte sídlo firmy, kde
vám bude předvedeno zasklení ve skutečné velikosti.
Zodpovězeny veškeré dotazy, ukázka doplňkových
konstrukcí, technická pomoc se stavebním povolením atd.

POZOR NA LEVNÉ
KOPIE!
DŮVĚŘUJTE
ORIGINÁLU OPTIMI

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

Nové vstupy
panelovým
domům sluší

V České republice je celkem 3,8 milionu bytů, z toho téměř
1,2 milionu tvoří byty v panelových domech. V nich žije více než
třetina obyvatel České republiky. Revitalizace této části bytového
fondu se stala evergreenem posledních let. Ze 700 tisíc nejstarších
panelových bytů byla totiž dosud opravena a zateplena pouze
čtvrtina. Proto je otázka jejich rekonstrukcí stále aktuální.
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. Pro společnost DOLS je typické sofistikované spojení
vstupních portálů panelových domů s listovními schránkami.

Co by měla listovní schránka splňovat?
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 česká ČSN
EN 13 724. Norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečnostní parametry, kvalitu i zkušební postupy pro kontrolu souladu výrobků s normou. Stanoví rovněž pravidla na
umístění schránek z hlediska ergonomie obsluhy jak pro doručitele, tak i pro příjemce poštovních zásilek a bezpečnosti.
Co je tedy z hlediska normy rozhodující?
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 konstrukcí zábrany proti

neoprávněnému vyjmutí zásilky a dále pevností dvířek 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 vhozového otvoru rozdílně
pro individuální i skupinové schránky a další
požadavky na bezpečnost obsluhy.

Které schránky jsou nejvhodnější?
Tak se dostáváme k tomu, co je nejvhodnějším
řešením pro panelové domy. Jsou to již dříve
zmíněné dveřní sestavy sestávající zpravidla
z ležatých, prostorově úsporných listovních
schránek, sestavené do bloku o potřebném
počtu schránek a upevněné na čelní desce tepelně izolované 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,
hovorové 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 tepelnou izolaci

Vstupní portály a schránky společně
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 schránek, ve Vámi požadovaném barevném i prostorovém řešení. Dokonalý výrobek
podle Vašeho přání, s možností volby způsobu
osvětlení, materiálu jmenovek, ovládaní zámku
domovních dveří apod.

Výměna starých oken za nové
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.

výrobce poštovních schránek,
plastových i hliníkových
oken a dveří
Kvalitní český výrobek!
samostatné schránky pro rodinné domy
sestavy schránek pro bytové domy
plastová i hliníková okna a dveře
zimní zahrady

Dodáváme včetně montáže!
DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 13, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 710 111, info@dols.cz

Bezplatná linka: 800 185 247

www.dols.cz
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NOVÁ KOUPELNA
VÁS NEZRUINUJE

Sehnat firmu, která vám zrenovuje panelákovou koupelnu, není tak těžké.
Složitější to je, pokud sháníte firmu, která vám udělá z původní umakartové novou
kvalitně, přitom levně, a navíc ještě rychle.
Potřebujete nutně předělat starou umakartovou koupelnu, ale bojíte se, že na to nebudete
mít dost peněz? Nebo si děláte starosti, kde
budete po dobu rekonstrukce bytového jádra
bydlet? Tyto obavy jsou zbytečné, pokud se
rozhodnete pro osvědčenou metodu rekonstrukce bytového jádra pomocí obkladových
voděvzdorných desek, kterou nabízí společnost LINEA. Jde o ideální volbu mezi pokusem obnovit hygienické zázemí bytu pomocí
nástřiků či omyvatelných tapet a kompletním
vybouráním a následným vyzděním nového
bytového jádra.
Při popsané technologii jádro není potřeba
vybourávat. Pro rekonstrukci se používají
desky o rozměrech 122 x 244 cm, které jsou
na lícové straně dokonale barevně i plasticky
upravené jako keramické obkladačky a opatřeny voděvzdornou glazurou.

Desky se lisují za vysokých tlaků a teplot
z jakostního dřevěného substrátu a přírodních pojiv, čímž získají velkou pevnost, ale
přitom si zachovávají dostatečnou pružnost,
takže nehrozí odlepování desek ani popraskání spár mezi obkladačkami. Obkladové
desky jsou omyvatelné, stálobarevné
a snadno se udržují. K otření stačí měkká
houba nebo hadřík - hladká glazura je po
celé desce, takže se ani ve spárách neusazují žádné nečistoty.
Úprava koupelny s využitím obkladových
desek působí vysoce estetickým dojmem
a na pohled je k nerozeznání od keramických
obkladů.
A jednou z největších předností tohoto způsobu rekonstrukce koupelny je její rychlost celá akce nemusí zabrat více než 3 nebo 4
dny.

VANU NEBO SPRCHOVÝ BOX?
Když už se rozhodnete k renovaci panelákového koupelnového jádra, je to nejlepší příležitost zbavit se vany, a nechat místo ní v koupelně instalovat sprchový
box. V některých malých koupelnách tak vznikne dokonce i místo na pračku.
Cenový rozdíl nového sprchového boxu a nové vany, nebude v konečném součtu velký, protože k ceně samotné vany musíte připočítat také cenu baterie
a odkládacích prostor na hygienické potřeby. Sprchové boxy jsou však rovnou
vybaveny jak baterií, tak i držákem sprchy a poličkou na mýdla a šampony.
Zkuste například sprchový box ARTTEC Paradise III, který má následující
vybavení:
• zadní stěna ze čtyřmilimetrového tvrzeného skla
• posuvné stěny ze čtyřmilimetrového tvrzeného skla GRAPE
• zabudované sklopné sedátko
• protiskluzový povrch vaničky
• praktická polička a mýdelník
• integrovaná sprchová baterie
• posuvný držák sprchy
Při instalaci sprchového boxu získáte navíc od společnosti LINEA
prodlouženou záruku 5 let na obkladové desky.

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
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Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

A PRA

LINEA spol. s r.o.

V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

tel.: 274 810 848

www.koupelnyza3dny.cz

pondělí
úterý - čtvrtek
pátek

10 - 18 hod.
10 - 16 hod.
10 - 14 hod.

O to větší překvapení
nás čekalo na místě. Po
vém domě, kde jsme
prošli snad každý kout,
a byly nám podány
všechny dostupné informace, jsme se shodli, že každý nabízený byt
měl své kouzlo. Velice nás zaujalo provedení
a volba materiálů. Prostě a jednoduše paráda.

NA „JIŽŇÁK“

Ke konci loňského roku jsme dospěli spolu
pokoják“ už nesplňuje naše požadavky a vzhlese rozhodli jednat.

Za poslední měsíce jsme prošli snad desítku
zaujal natolik, abychom se
rozhodli pro jeho koupi. Na
začátku jsme měli pocit, že
naše požadavky nejsou nikterak náročné ba dokonce
naprosto běžné. Bohužel
i toto se zdálo být problematické. Člověk se po čase
dostává do fáze, kdy mu
jeho starý byt začne znovu
připadat dostačující a vlastně ten nejlepší. Přece by stačilo pouze změnit interiér a
můžeme bydlet dál. Vše by
vyšlo levněji a nebudeme
muset měnit „zajeté koleje“. I takovéto myšlenky nás
napadaly, až do minulého
týdne, kdy nás naši přátelé
vylákali na den otevřených
rova. Od začátku jsem ke všemu přistupoval

Nedovedl jsem si představit, že opustím rodné
Vinohrady a přestěhuji se na sídliště na Jižním
městě. Ta představa byla prostě děsivá. Každopádně i tento problém se záhy vyřešil. Po
krátké procházce po okolí
jsem i já začal měnit názor
a místo se zdálo být čím dál
více přijatelné. Mimo perfektní občanské vybavenosti, kterou se může pochlubit
jen málokterý projekt, to
bylo jen pár kroků do přírody.
Konečný dojem na mě
udělala nabídka, která se
prostě nedá odmítnout.
Mimo
přijatelné
ceny
společnost
Mota-Engil
balíček výhod, který vám
nejen ulehčí budoucí bydlení, ale zároveň ušet-

sklep a kuchyňskou linku zdarma. No řekněte, kdo vám dnes dá něco podobného,

celářích společnosti Mota-Engil při podpisu
rezervačních smluv, kde nás opět překvapili
svým kladným přístupem. Máme tedy vyřešený náš životní krok a teď se už těšíme na naše
Pokud i vy řešíte podobný problém a chtěli
byste změnit bydlení, či snad sháníte váš prv-

ní byt, neváhejte a zastavte se na prohlídku
vzorového bytu, kde se vám budou věnovat
každý víkend. Možná budete mít štěstí jako my
a najdete to, co hledáte. A pokud byste před
výletem do Steinerovy ulice chtěli získat ještě
nějaké informace, prohlédněte si přehledně
vytvořené webové stránky www.byty-steinerova.cz, kde zajisté najdete všechny potřebné
informace.
Všem vám přeji, abyste měli při výběru nové
nemovitosti štěstí…
Martin Kocián

KE KOUPI BYTU
CENY,
KT ER
É SI Z
AMIL
UJET E

KUCHYŇSKÁ
LINKA

KUPA DÁRKŮ

PARKOVACÍ
STÁNÍ

SKLEP
tel.: +420 724 244 143

*akce platí pouze při podpisu rezervační smlouvy do 30.6.2012.

NOVÝ POHLED

chvíli nepřípustná.

Firma Výtahy
působí již přesPardubice a.s.
Již více než 20 20 let na našem trhu.
vyrábíme, mo let pro Vás navrhujeme,
a servisujeme ntujeme, opravujeme
výtahy.
Při rekonstruk
Vašeho výtah ci zvýšíme užitnou hodno
tu
u:

• zvětšíme ka
binu na maxim
ální rozměr, kt
šachty tak, ab
erý se vejde d
y maminky ne
o stávající
musely skáka
t s kočárky po
• zvýšíme nosn
schodech
ost výtahu, ab
y ho mohlo na
a tím třeba uš
jednou použít
etřit několik je
více osob
ho jízd a něko
lik minut Vaše
• přidáme da
ho času
lší protistanici
v úrovni vcho
nemuseli do vý
du do domu,
tahu nastupov
abyste
at o půl patra
níže nebo výše
• u výtahů na
d 10 stanic m
ůžeme zvýšit je
ho dopravní ry
chlost
Poku

d se rozho
nebo rekonst dnete zabudovat do Vaše
ru
h
na nás. Bude ovaného objektu jakýkoli o ať už nového,
v výtah, obra
me spolupra
ťte se
covat s Vaším
stavebním pro
arc
je
včetně předá ktantem zdarma na proje hitektem nebo
ní podkladů
pro konkrétní ktové přípravě
výtah.
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Zamykání vchodů do bytovek už nemusíte řešit
Ochrana soukromého i společného majetku je tou nejdůležitější funkcí každého zámku. A zejména večer je
potřeba pečlivě zamykat. Ale kdo z nás, kteří bydlíme v paneláku, za sebou pokaždé zamkne? Běžná a přirozená lidská lhostejnost nahrává potenciálním narušitelům, kteří rádi využijí každou příležitost, jež se jim
naskytne. Rychle si najdeme výmluvu „co kdyby hořelo“, jak se pak dostaneme ven, když si nestihneme vzít
s sebou klíče? A je na tom vlastně i něco pravdy, to by mohli předsedové samospráv vyprávět, jak se strachují, aby k nějaké podobné události nedošlo, protože zámek u vstupu vlastně ani neodpovídá normám.
A odpovědnost za lidské životy už není jen odpovědnost za majetek. A my dál ignorujeme výzvy na nástěnkách, abychom ve večerních hodinách zamykali, a dál se bojíme, že se pak nedostaneme ven z hořícího paneláku. Také vám to přijde poněkud zastaralé?
Tuto problematiku spolehlivě řeší samozamykací zámek. Samočinně zamkne závorou vždy „na dva západy“
při každém zavření dveří, tedy ne jen na střelku, jako když jen zabouchneme dveře. A přitom se vždy dostaneme ven pouhým stiskem kliky, tedy bez použití klíče. Rozumí si i s interkomem či domovním telefonem,
takže nemusíme chodit odemykat návštěvě, pokud je „nedejbože“ zrovna zamčeno. Vejde se do běžných
panelákových dveří, nestojí svět a namontovat ho může každý šikovný zámečník z okolí, který rozumí i elektroproduktům, nebo elektrikář. Je vhodné vybrat si takový zámek, který odpovídá bezpečnostním normám.
Tedy s panikovou funkcí, která zajistí vždy volný průchod směrem ven pro případ nenadálé události.
Samozamykcí zámek přináší do domu klid – nájemníci mohou v klidu venčit své pejsky i několikrát za noc,
aniž by se zdržovali zamykáním, a ti, kteří nesou odpovědnost za únikové cesty a společný majetek, mají
také o starost méně. Buďme odpovědnější…

www.samozamykaci-zamek.cz
Naše firma Jiří Froněk – CATR s.r.o.
dodává a montuje přídavný zasklívací systém OPTIMI® pro zasklívání lodžií a balkonů již od r. 1994. Od tohoto roku jsme
zasklili tisíce lodžií a balkonů po celé severní Moravě. Zasklení je možné uhradit
na splátky, vyzkoušejte splátkový kalendář v Nezávazné objednávce.
Jsme smluvními partnery společnosti
OPTIMI® spol.s r.o. – Výhradním licenčním výrobcem systému v ČR dle světového 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 počasí

www.fab.cz

Zasklívání lodžií

OPTIMI
nabízí firma
CATR
®

Nové žaluzie
a roleta
pohoda pro vás

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
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Komplexní revitalizace na klíč
PŘÍPRAVA





Projekty
Stavební povolení
Financování
Dotace

REALIZACE







Zateplení
Náhrada balkonů lodžiemi
Dodatečná instalace lodžií
Okna a dveře (dřevo, plast, AL)
Rekonstrukce plochých střech
Zhotovení valbových střech

Prostějov, a.s.
tel: 777 694 377
Praha: 602 747 156
email:
pozemstav@pozemstav.com

SERVIS

www.pozemstav.com
Rekonstrukce
bytů

AZ-Reko

www.az-reko.cz

AZ-Reko – Rekonstrukce bytů

Koupelny a bytová jádra
na klíč

Kompletní služby v oblasti rekonstrukce koupelen
rekonstrukce bytových jader a bytů včetně pokládky
plovoucích podlah, parket, PVC, koberců l montáže
rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů, topení
a plynu l dodání a montáž kuchyňských linek l
stěhování l drobná údržba l výroba kuchyní na míru

l

www.RSservis.cz
Zajistíme vám příjem digitálního vysílání
bez kostičkování !!!
Máme měřicí přístroje a jsme vyškoleni na měření
digitálního signálu !!!

Jsme tu právě pro Vás !!!
– Měření digitálního signálu
– Antény pro byty a rodinné domy
– STA – společné televizní antény pro bytové domy
– Kontroly, měření a revize stávajících antén

Prodejna a vzorkovna:
(bude se otvírat koncem června,
začátkem července)
cca. 400 m od Metro „C“ Háje
Jažlovická 1315/15
Praha 4 – Háje

www.az-reko.cz
tel.: 774 724 184

602 222 115

Telefon:
E-mail: rs@rsservis.cz

Zajímají vás veletrhy? Necháte se rádi inspirovat?
Hledáte nové technologie, výrobky a služby pro
bydlení, stavby, domácnost nebo třeba volný čas?

Vždy čerstvé informace ze světa veletrhů a výstav, včetně kalendáře akcí
najdete na portálu www.euroexpo.cz
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Český panelák se blíží šedesátce
Paneláky jsou v české kotlině pojmem a fenoménem. Zatracované, pomlouvané i obhajované,
rekonstruované, ale mnohde dále chátrající. Vytvářejí charakteristické panorama měst, stále
v nich bydlí většina městských obyvatel. Nedá se příliš diskutovat o jejich
architektonickém půvabu, nicméně už dnes se dá slyšet názor, že jsou ve své na nic si
nehrající jednoduchosti vlastně krásné. Staly se domovem pro miliony lidí, kteří jsou
s bydlením v nich veskrze spokojeni. Interiéry panelových bytů se mění, a to tak,
že v nich vznikají originální, moderní byty na víc než standardní úrovni.
Předpovídal se jim zánik, teoreticky neměly už existovat, ovšem stojí dál
a žijí.
Nejstaršímu paneláku v republice se blíží šedesátka. Dodnes tento nestor mezi
panelovými domy stojí v pražských Ďáblicích a vyvolává pozitivní reakce.
Je totiž stavbou veskrze sympatickou a se svými unifikovanými následníky nemá mnoho společného. V době svého vzniku měl punc revolučnosti, když se pro jeho stavbu premiérově použila metoda konstrukčního systému zvaného skeletonpanel. Ostrou kritiku, kterou si projekt
zpočátku vysloužil, vykoupilo téměř šedesát let spokojeného užívání
a nezpochybnitelné prvenství, jež je podpořeno funkčností do dnešních
dnů.
První panelák není žádný obr, má všehovšudy tři patra a obsahuje dvanáct bytů. Právě na tomto případě lze demonstrovat, že co je malé,
může být hezké. A není to pouze o velikosti, první panelový dům je zdoben reliéfy a domovními znameními, což byla také dobová specialita,
kterou časem vytlačil nudná šeď.

Chyby a zase chyby
Historický ďáblický dům a jemu podobné stavby se od pozdějších panelových domů lišily také typem střechy. Unisono ploché střechy na nich
nenajdeme. Za to na nich můžeme spatřit neobvyklé sedlové střechy
s ozdobnou římsou. Byl to prostě městský dům dokonale padnoucí
svému okolí.
Jenže – jak se zvyšovalo tempo doby, zvyšovala se poptávka po nenáročném a rychle zhotoveném bydlení, což se negativně odrazilo v pozdějších panelových stavbách. Doba, o které hovoříme, je datována po
celé období tzv. reálného socialismu, který je výstavbou panelových kolosů proslulý. Není na místě pouze kritizovat, protože leckde se díky panelovým domům vyřešila zoufalá bytová politika a lidé byli vděčni za kousek vlastního rodinného tepla. Problémem byl spíše nezájem o kvalitu
(dryáčnictvím například byla absence vnitřních omítek a jejich nahrazení
tapetami), natož o jakoukoliv kreativitu.

Panelákům se zalíbilo ve městech
Smysl panelových domů je jasný, otázkou je, proč jich bylo tolik a co to
znamenalo pro mnohá města. Výstavba sídlišť totiž vytvářela nová předměstí a celé městské čtvrti. Prakticky každé okresní město by mohlo

v tomto směru vyprávět. Nejvíce byla touto masivní výstavbou zasažena
pochopitelně Praha. Ostatně zde vyrostlo v 70. letech minulého století
největší sídliště v Československu – Jižní město. Smysl výstavby komplexu sídlištních domů na tomto místě dávala existence důležité dálnice
D1 směrem na Brno. I v moravské metropoli můžeme najít takový „Jižák“, jen v brněnském podání je zván Bohunice. Často tedy na počátku
byla logická, přijatelná a celkem smysluplná
myšlenka, kterou ovšem vždy pohřbila zbytečná rozmáchlost a zároveň lenost vytvořit
alespoň vizuálně odlišné stavby. A tak v téměř
stejných domech žijí lidé v Plzni, Ostravě či
Pardubicích. Prostě všude.

Štěstí pro paneláky –
rekonstrukce
V České republice má svůj domov v panelovém domě přes tři miliony obyvatel, což představuje téměř třetinu národa. Téměř polovina
z nich potřebuje buď nutně, či v blízké budoucnosti rekonstrukci. Situace s panelovými
domy tak není vůbec růžová. I když – naštěstí
– se v několika minulých letech rozběhl „panelový boom“ a řada domů se opravila. Staré
a šedivě kolosy tu a tam prokoukly a dostaly
nový, líbivější a svěží nádech. Rekonstrukce
jim vdechly novou energii a poskytly jim smysl
na dlouhodobé přežití. Stojí pevně jako onen
ďáblický panelák, jemuž bude šedesát.
Fotografie:
Rekonstrukce realizované společností
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Chystáte rekonstrukci? Potřebujete vymalovat?
Vyměnit podlahu? Jsme tady pro Vás!
Zrealizujeme vaše představy a sny o pohodlném i osobitém bydlení!
Používáme tuzemské i zahraniční materiály nejvyšší kvality.

Našimi hlavními činnostmi jsou:
 malířské práce
 lakýrnické práce
 natěračské práce
 podlahářské práce
Zajistíme kompletní servis všech našich služeb,
od přípravy až po finální úklidový servis.
Dále nabízíme celou řadu profesí stavebních činností
pro interiér i exteriér.
Naše společnost je pro vás schopna sestavit a provést
všechny stavební práce od A do Z.
Vaše objednávky realizujeme v co nejkratším časovém
horizontu.

Zavolejte odborníky 731 742 179
www.malirskelakyrnickeprace-praha.cz

Rekolama s.r.o.
Matěchova 13, 140 00 Praha 4
info@rekolama.cz
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KOMPLETNÍ REVITALIZACE BUDOV

FASÁDY
OKNA

l

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

l

VÝROBA OKEN A DVEŘÍ

l

STAVEBNÍ PRÁCE

315 721 694-5 www.lakam.cz
PanelovýDům.cz
www.panelovydum.cz

Dejte svůj hlas projektu,
který se vám líbí!

Originální internetový projekt speciálně zaměřený na oblast rekonstrukcí a regenerací panelové výstavby,
modernizaci sídlišť a úpravu panelových bytů.
Prezentace konkrétních realizací, nabídka služeb, technologií a produktů vhodných pro panelové domy
a byty. Zajímavé články a informace, kontaktní štítky jednotlivých realizátorů.
Návštěvníci webu mohou hlasovat pro projekty, které je zaujmou nebo je doporučit dál prostřednictvím
sociálních sítí či mailu.
Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

Přesvědčte se, že i paneláky mohou být hezké!
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Nabízíme rekonstrukce všech druhů interierů, bytových i nebytových prostor
Jsme firma se 14 letou tradicí. Rekonstrukce po celé Praze, převážně na Praze 4 a 11 – Jižní město
Provádíme přestavby bytových jader na klíč. Do 7 dnů, od 88 000 Kč.
Dále provádíme:
• obkladačské práce
• instalatérské, topenářské práce, vč. revize a revizní zprávy
• elektrikářské práce, vč. revize a revizní zprávy
• sádrokartonářské práce
• podlahářské práce
• štukování a malířské práce
• montáže kuchyňských linek
• Zajišťujeme projekty a poradenské služby

VŠE NA KLÍČ, RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ, LEVNĚ
AKCE: Srpen až prosinec 2012 – SLEVA 10 % na všechny práce
nebo WC kombi a vana smalt 160 cm ZDARMA!
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RENO Karel Novotný
tel.: 272 912 326
mobil: 602 292 812
e-mail: renonovotny@atlas.cz
www.reno.wbs.cz

KA
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R
NA P ET!
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Evropské dotace
pomáhají zlepšit prostředí
českých sídlišť
Evropské fondy nabízejí městům a vlastníkům bytových domů necelých pět miliard korun
na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Mezi příjemce podpory patří i statutární město Kladno,
které realizuje rozsáhlé úpravy největšího středočeského sídliště Kročehlavy.

Podporu na regeneraci sídlišť lze získat v rámci Integrovaného
operačního programu (IOP), oblasti podpory 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. V této oblasti podpory bylo vyčleněno v přepočtu asi 4,8 miliard korun na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů
situovaných v těchto lokalitách. Podpora je určena pro města
nad 50 000 obyvatel, která si zpracovala a mají ministerstvem
pro místní rozvoj schválený Integrovaný plán rozvoje města
(IPRM). „IPRM je strategický dokument, jehož cílem je koncentrovaný rozvoj geograficky vymezené zóny města, která je na základě porovnání ekonomických a sociálních ukazatelů vnímaná
jako problémová. Ve většině případů se jedná o městská sídliště
s hustou výstavbou panelových domů ve špatném technickém
stavu, bez odpovídajících ploch zeleně, veřejného vybavení či dopravní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
v květnu 2009 kontinuální výzvu, která bude otevřena až do vyčerpání 80 % alokace této oblasti podpory. Pro případné další zájemce o podporu je stále k dispozici kolem jedné miliardy korun,“
přibližuje evropské dotace na sídliště Markéta Reedová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR).

Kladno – dům před a po rekonstrukci

PŘÍKLAD MĚSTA KLADNA
V České republice jsou realizovány IPRM v celkem 41 městech.
Mezi třemi středočeskými městy je také statutární město Kladno,
se svými sedmdesáti tisíci obyvateli největší město v kraji a třinácté největší město v České republice. Kladno jako celek může
těžit z blízkosti Prahy jako ekonomického, politického i společenského centra země, současně ale tato blízkost představuje i určitou hrozbu v podobě odlivu mladší vzdělané generace do hlavního města. Integrovaný plán rozvoje města Kladna, zpracovaný
a předložený ke schválení v roce 2008, identifikuje právě velmi
rychlé stárnutí obyvatelstva a nízkou vzdělanostní úroveň jako
slabé stránky. Mezi dalšími slabými stránkami města jsou uváděny nevyhovující stav veřejných prostranství, zastarávání panelových bytových domů, špatný technický stav infrastruktury. IPRM
proto jako významné hrozby pro město uvádí stárnutí obyvatel,
pokles kvality některých obytných celků, růst sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města, výrazné zaostávání
některých částí města a ve výsledku pak pokračující sociální
i prostorovou segregaci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Uvedené hrozby se v případě Kladna koncentrují v bývalých
průmyslových oblastech, sídlištních celcích a venkovských částech města.
Mezi lokality, které jsou vnímány jako problémové, patří i čtvrť
Kročehlavy, ležící na východě a jihovýchodě města. Původně se
jednalo o malou obec, která je zmiňována v písemných pramenech již ve 14. století. Již od následujícího století je obec součástí
kladenského panství, až do poloviny 19. století se ale počet obyvatel pohyboval v řádu desítek. Teprve s rozvojem těžby černého
uhlí a hutnictví dochází k rozšíření Kročehlav, které v meziválečném období mají již deset tisíc obyvatel a jsou povýšeny na
město. Jejich samostatná existence ale záhy končí, během protektorátu a následně definitivně po komunistickém převratu se
stávají součástí Kladna. Od padesátých do osmdesátých let zde

dochází k masivní výstavbě bytových domů a Kročehlavy se tak
rozrůstají až do své dnešní velikosti. Jsou největší kladenskou
čtvrtí, žije zde necelých 40 000 obyvatel, z toho dvě třetiny na
tamním sídlišti, které je současně největším sídlištěm v celém
Středočeském kraji.

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ
Právě toto sídliště si město Kladno vybralo pro realizaci svého
IPRM. V porovnání s Kladnem jako celkem vykazuje tato zóna
negativní výsledky v parametrech zvýšená míra chudoby, neuspokojivý demografický vývoj a nízká úroveň vzdělání. Podobně
jako řada jiných českých sídlišť trpí negativními jevy, jako jsou
velmi vysoká hustota zalidnění, nevyhovující stav bytového fondu
daný především jeho stářím a zastaráním technologií použitých
při výstavbě nebo nevyhovující stav veřejných prostranství daný
stářím infrastruktury a mobiliáře, nejasným funkčním využitím
části ploch a urbanisticky nevhodnými řešeními při výstavbě sídliště. Modelové představy z let minulých neodpovídají současným požadavkům na vybavenost obytných zón (rekreační, volnočasové, sportovní plochy, parkování, cyklistické trasy, komerční
služby, služby pro seniory apod.). Město Kladno ve svém IPRM
vnímá velmi významně nesoulad mezi vysokým rozvojovým potenciálem a nevyhovujícím stavem oblasti, který může v případě
neřešení situace vést až ke vzniku ghett, tj. sociálně vyloučených
lokalit. V některých částech sídliště již dnes existují romské soci-
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álně vyloučené lokality – jedná se především o lokalitu nazývanou jako Masokombinát. Město Kladno proto bylo spolu s dalšími pěti českými městy zařazeno do pilotního programu romských projektů, u nichž jsou revitalizace veřejných prostor
a regenerace bytových domů kombinovány s projekty v oblasti
sociální (vzdělávací projekty, rekvalifikační kursy, terénní sociální
služby apod.).
Investice, spolufinancované z evropských prostředků, směřují jak
do veřejných prostranství (parkové úpravy, výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury včetně komunikací pro pěší, budování sportovišť a dětských hřišť, revitalizace sídlištních vnitrobloků, vznik pěší zóny s lipovou alejí), tak do bytových domů
(zateplení, rekonstrukce, modernizace výtahů).

AKTUÁLNÍ STAV VÝZVY
Řídícím orgánem pro IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
zprostředkujícím subjektem pro tuto oblast podpory je Centrum
pro regionální rozvoj. O projekty na revitalizaci veřejných prostranství (aktivita a) mohou žádat pouze města, dotace z IOP činí
85 % způsobilých výdajů. V případě regenerace bytových domů
(aktivita b) mohou o dotaci žádat všichni majitelé bytových domů
– tedy města, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek,
dotace v tomto případě činí 40 % výdajů. CRR do konce dubna
2012 přijalo již 905 projektových žádostí, z toho 134 projektů na
revitalizaci veřejných prostranství (aktivita a) a 771 projektů na regeneraci bytových domů (aktivita b). Celkové způsobilé výdaje
u předložených projektů dosahují výše 6,8 miliardy korun. V případě města Kladna má IPRM schválený rozpočet 325 mil. Kč,
z toho tvoří evropská dotace v přepočtu asi 157 mil. Kč. Dosud
byla zahájena realizace 17 projektů za téměř dvě stě milionů korun, z toho dotace z IOP představuje asi 150 mil. Kč. Kladno tak
patří k nejlepším městům z hlediska čerpání dotace IPRM v IOP
a již se velmi výrazně přiblížilo vyčerpání celé přidělené dotace.

ADMINISTRACE A KONTROLA
PROJEKTŮ
CRR má na starosti zajištění kontaktu se žadateli o podporu
a poskytování informací, příjem projektů a posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů. Po přidělení
dotace se CRR i nadále podílí na administraci projektů kontrolou
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, ověřováním dodržení
podmínek pro zadávání veřejných zakázek, posuzováním změn
v projektech, monitorováním realizace projektů, kontrolou ročVchod před a po rekonstrukci
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ních Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů. V neposlední
řadě se CRR podílí na ex-post kontrole projektů, řeší kontrolní nálezy s řídícími orgány programu a vede a archivuje programovou
dokumentaci a složky projektů.

ZÁKLADEM ÚSPĚCHU PROJEKTŮ
je jejich pečlivá příprava a intenzivní konzultace s poskytovatelem
dotace. Jedním z klíčových problémů, s nímž se setkáváme
velmi často, jsou špatně provedená výběrová řízení. Veřejní zadavatelé jsou povinni postupovat podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, ostatní zadavatelé pak podle „Závazných
postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007 –
2013“. Odhalené porušení zákona či závazných postupů může ve svém důsledku vést
až k tomu, že poskytnutá dotace nebude ze
strany Evropské unie proplacena a žadatel
tak fakticky o celou dotaci přijde. Odborníci
z CRR jsou proto připraveni poskytnout příjemcům při přípravě výběrových řízení konzultace, aby vše proběhlo plně v souladu s platnou legislativou a závaznými postupy
Evropské unie. Obzvláště u veřejných zadavatelů je pak třeba upozornit na schválenou tzv.
velkou novelu zákona o veřejných zakázkách,
která vstoupila v platnost od 1. dubna letošního roku. Příjemci by proto měli při přípravě
zadávacích řízení být velmi opatrní a případné
nejasnosti raději předem konzultovat a vyvarovat se tak případných nepříjemností.
Mgr. Vilém Řehák
(autor je tajemníkem Centra
pro regionální rozvoj ČR)
S využitím „Integrovaného plánu rozvoje města
Kladna pro Integrovaný operační program“
Kontakt: crr@crr.cz
Foto: Dagmar Pavlíková
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Exkurze architektů a projektantů na
rozestavěné sídliště Lužiny foto: Ivo
Oberstein, 1983, archiv autora

Pražská
panelová sídliště
31. 5. – 16. 9. 2012

Výstava mapuje vývoj výstavby panelových sídlišť
v Praze od konce druhé světové války do roku 1989.
Jan Růžička (vedoucí projektant): Sídliště Prosek
foto: Karel Neubert, 1974, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Pražská sídliště zabírají 6 % rozlohy města, je v nich
na 200 000 bytů, které tvoří 40 % bytového fondu
města. Na sídlištích žije 470 00 Pražanů. První
pražský panelový dům je z roku 1955 a stojí
v Ďáblicích.
Na výstavě v Sále architektů jsou prezentovány
dosud nezveřejněné plány a fotografie pocházející
převážně z archivu Útvaru rozvoje hlavního města
Prahy. Dominantním exponátem výstavy je model
Jihozápadního Města v jeho nerealizované podobě
z roku 1980 s trojicí netypicky tvarovaných
Slunečních domů, energeticky úsporných výškových
obytných budov s obchodní podnoží využívající
sluneční energii.

Model Slunečních domů na hlavním
náměstí Jihozápadního Města, 1985,
soukromý archiv
Barevné fasády panelových domů,
Zahradní Město, foto: Tomáš Brabec,
2012, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Výstava mapuje na vybraných pražských sídlištích
(Solidarita, Červený Vrch, Petřiny, Malešice,
Prosek, Invalidovna, Jižní a Jihozápadní Město)
vývoj od počátků využívání prefabrikovaných prvků
na přelomu 40. a 50. let až po 80. léta. Důležitou
součástí výstavy je prezentace experimentální
výstavby v 60. letech i budování sídlištních celků
v obrovském měřítku na „zelené louce“ v 70. letech.
Současná problematika regenerace sídlišť je
v závěru pouze naznačena, jen toto téma by svým
rozsahem vystačilo na samostatnou výstavu.
Cílem výstavy je bez odsuzování nebo oslavování
ukázat, proč a jak pražská sídliště vznikala.
Vzhledem k rozsahu tématu nepodává
vyčerpávající shrnutí problematiky, lze ji spíše
považovat za jednu z „prvních vlaštovek“.
SÁL ARCHITEKTŮ
Staroměstská radnice, 4. patro
Staroměstské nám. 1, Praha 1

www.salarchitektu.cz
Termín konání výstavy:
31. 5. – 16. 9. 2012
Otevírací doba:
po
11.00 – 18.00
út–ne
9.00 – 18.00

VSTUP ZDARMA

