
Zápis z jednání technické komise představenstva SBD Praha 8 dne 29. 4. 2013.

Přítomní: Ing. Šípek, Ing. Vrba, pánové Sailer, Třešňák, Franc, Neubert
za SBD vedoucí TPÚ pan Švarc

1) Členům TK byli představeni noví členové, pánové Franc a Neubert. Předseda je přivítal a 
uvedl do problematiky práce TK.

2) Úspora na teple v objektu Paláskova 1106, kde byla zavedena autonomní ekvitermní 
regulace. Za rok 2012 se spotřebovalo 882,9 GJ, což je v porovnání s rokem 2011 o 452,2 
GJ méně. Při ceně 526 Kč za GJ je úspora 238 tisíc Kč. Investice do zařízení byla 180 tisíc 
Kč. Investice se tedy zaplatila za méně než jeden rok. Obdobné zkušenosti jsou i v dalším 
objektu, kde je samostatná regulace zavedena asi 3 měsíce. Regulaci na patě objektu 
využívají i další 2 objekty a připraveny jsou rovněž dva. Problém je, že PT a. s. začíná dělat 
potíže se souhlasem k instalaci. Dalším problémem je, že vedení objektu nebere někdy zřetel 
na různé umístění bytů a dochází k nedostatečnému vytápění bytů na severní straně domu.

3) Problematika výměny a čištění kanalizace. Výměna svislého rozvodu kanalizace je velmi 
obtížná a finančně náročná. I když majitelé bytů nedodrželi při rekonstrukci bytu podmínku 
přístupu ke stoupačkám, je nutné při výměně uvést byty do původního stavu. Řeší se tedy jen
náhrada vadné části. Pokud nepomůže čištění odpadního potrubí tlakovou vodou, je možné 
frézování vnitřku potrubí diamantovými řetízky. Příčinu ucpávání může zjistit i inspekce 
potrubí kamerou. Ucpání odpadního potrubí může způsobit materiál i nářadí spadlé při 
rekonstrukci jádra, stelivo pro domácí zvířata i různé jednorázové čistící ubrousky, hozené 
do WC.

4)  Zájem o zpracování „Průkazu energetické náročnosti budovy“ (PENB) zatím projevilo 23 
ze spravovaných objektů, 52 se dosud neozvalo. Předpokládá se vyzvat účastníky 
shromáždění delegátů. Obstarání PENB pro celý dům je pro vlastníky velmi výhodné, 
některé realitní kanceláře nabízejí zpracování PENB za 4000 Kč na byt.

5) Správce požádal o stanovisko k výměnám radiátorů všechny spravované objekty. Ze 17 
odpovědí jsou 4 výbory zásadně proti výměnám, 13 souhlasí. Na všechny spravované 
objekty byla rozeslána informace pro vlastníky bytů, o možnosti výměny radiátorů, pod 
dozorem energetika. V roce 2012 byly vyměněny radiátory ve 22 bytech.

6) TPÚ upozorňuje na novelu stavebního zákona, která podle dosavadního výkladu znemožní 
zateplování budov, protože označuje zateplení za změnu dokončené stavby.

5. 5. 2013 předseda TK Ing. Jaroslav Šípek

Obdrží: předseda představenstva SBD Praha 8, ředitelka SBD Praha 8, členové technické
komise, vyvěšení na web SBD8




