Informační servis pro členy družstva a nájemníky číslo 65
(Listopad 2017)
Vážení spolubydlící,
V letošním roce naše bytové družstvo investovalo do dvou větších akcí. Jak náhradu staré podlahové
krytiny za dlažbu, tak ekvitermní regulaci tepla schválila členská schůze družstva. Chtěl bych ty členy družstva,
které zajímají podrobnosti, informovat jednak jaká byla konečná cena proti plánované a proč, proč jsme vybrali
právě tuto dlažbu apod.
Dlažba
Původní půlmilionový rozpočet se zhruba zdvojnásobil. Může za to hlavně cena dlažby, která byla
nakonec vybrána. Rozhodli jsme se, že dodavatelem dlažby by měla být česká firma Rako. Nejen, že dodává
kvalitní dlažbu, podpora domácího dodavatele určitě také hrála roli, i proto, že by nejspíš byla snadnější případná
reklamace, ale i cenu jsem předpokládal u domácího dodavatele lepší i dodávku rychlejší. Množství dlažby, které
jsme jednorázově potřebovali, nemá každá firma hned na skladě. Když jsem do vzorkovny firmy RAKO přijel,
vybrat dlažbu nebylo těžké, protože po vyslovení všech požadavků na otěruvzdornost, a protiskluzovost, což jsou
parametry pro namáhané společné prostory nezbytné, společně s požadavkem na schodnice a sokly ve stejném
provedení, jako je dlažba, vyšel z toho jediný typ dlažby ve třech barevných provedeních, z nichž dvě barvy na
chodbách máme. Tou třetí barvou byla šedá. Ta nepřicházela v úvahu. Já jsem od začátku věděl, že ta tmavě
hnědá nebude v ploše tak hezká, ani praktická, jako dlažba toho světlého odstínu, ale kombinace béžové a hnědé
se nám osvědčila, je to hlavní barevná koncepce našeho domu od počátku, co jsme dům koupili, a nechtěl jsem,
aby byl podlaha byla jednobarevná. Počet pater domu je lichý, barvy dlažby jsem ob patro rozvrhl tak, aby počet
„světlých“ poschodí byl vyšší. Cena jen za dlažbu, schodnice a sokly byla 555 tisíc bez DPH!. Tolik k výběru
dlažby.
Co zvýšilo konečnou cenu: Kromě ceny dlaždic, schodnic a soklů samotných, kdy původní rozpočet
počítal třeba s použitím běžných dlaždic i na schody s nějakým vyřešením hran (schodnice jsou podstatně dražší,
než dlažba, zvláště ty naše se zesílenou hranou), cenu zvýšila, mimo jiné, nutnost podřezání nejen všech
výtahových dveří, ale i dveří všech úložných komor včetně komor v 8. poschodí kvůli zvýšení podlahy o dlažbu i
lepidlo, původní rozpočet nepočítal ani s nátěry schodů a bočnic podest, také hrany podest byly původně
plánovány jinak. Při dlažebních pracích se ukázalo, že dům je mnohem křivější a tolerance v rozměrech jsou
mnohem větší, než se čekalo. Nikoho nenapadlo měřit každé patro. Předpokládali jsme, že rozměry pater budou
podobné. Skutečnost však byla taková, že po položení dlažby se někde dlažba musela uřezávat, aby nepřečnívala
z podesty do schodů, v jiných patrech naopak chyběly i dva centimetry, které bylo nutné zakrýt širokou lištou.
Tím padl záměr zakončit hrany podest nerezovými T-profily, podobně, jako to máme na hranách obkladů
v přízemí domu. Museli jsme použít mnohem širší hliníkové pravoúhlé lišty. Podobné problémy vznikly i na
schodišti. Vzdálenost schodiště od stěny výtahové šachty je v různých patrech neskutečně různá. Tam, kde je
mezera dostatečná, je kam umístit schodnici. V patrech, kde není mezi schodištěm a šachtou výtahu dost místa,
bylo nutné schodnice zkrátit, protože délka těch dvou schodnic na jeden schod je o něco větší, než délka schodu.
Dlažbu i schodnice jezdila dodavatelská firma řezat na vodní paprsek. Firma pana Turka také opravovala různé
prýskance a rýpance boků schodiště. Další položkou, která zvedla cenu zakázky bylo rychleschnoucí lepidlo, pro
které jsme se rozhodli, protože opravovat neustále dlažbu, na kterou někdo šlápl, když by lepidlo ještě nebylo
suché, by vyšlo dráž. Zejména, pokud by lepidlo zaschlo do doby, než by se na to šlápnutí přišlo. Myslím, že se to
stalo jen jednou a k tomu šlápnutí se přiznávám já osobně. Stalo se to, když nám zrovna do domu přijel střechař,
který chtěl vidět aktuální stav naší střechy a bohužel, přesně v ten den byla položena dlažba na schody ke střeše.
Doufal jsem, že už je dlažba suchá, ale nebyla. Když jsem to zjistil, hned jsem to dlaždiči oznámil a on to stihl
opravit ještě před tím, než lepidlo zatvrdlo. Právě na schody na střechu a na plochu před dveřmi na ni a do
strojovny výtahu se v původním rozpočtu zapomnělo. S ohledem na velké nerovnosti podlahy se také zvýšila
spotřeba lepidla, kterým se nerovnosti musely vyrovnat. To drahé lepidlo bylo také jednou z položek, která
výrazně zvýšila konečnou cenu.
Po zkušenostech z minulých rekonstrukcí jsem tentokrát kladl velkou důležitost na kvalitu stavebního
dozoru. Oslovil jsem jeden z nejlepších pražských stavebních dozorů, o jakém jsem slyšel, bez velké naděje, že
mi na poptávku kývne. A ono se to stalo. Už v prvním rozpočtu předloženém dodavatelem seškrtal některé
položky na polovinu. Myslel jsem, že se zbláznil a že dojde k velkému konfliktu s dodavatelem hned na počátku.
Spadla mi však brada, když dodavatel odepsal, že s novými navrženými cenami souhlasí! Bez jediné známky
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odporu, bez jakéhokoliv smlouvání. Ten stavební dozor prostě úplně přesně znal cenové relace a přesně poznal,
kde je cena zbytečně navýšená. V závěrečné faktuře tento náš stavební dozor snížil konečnou cenu o dalších sto
tisíc Kč! Ale jeho největší přínos nevidím jen finanční. Jako člověk z oboru instruoval dodavatelskou firmu jak
postupovat z hlediska estetického začištění, řešení různých problémů, dělal přepadovky uprostřed týdne a
průběžně kontroloval kvalitu prací. Přitom dodavatel ho naprosto bezvýhradně akceptoval, jako autoritu. Byl také
u úvodního pohovoru s dodavatelem s tím, že mi po něm sdělí, zda jsme vybrali dodavatele dobře a jestli je ta
firma vůbec schopna zhostit se takové zakázky. Po tomto pohovoru stavební dozor firmu dodavatele schválil. Sám
potom uznale pochválil ukrajinského dlaždiče, který se ze všech dělníků, co se na dlažbě vystřídali, ukázal jako
nejschopnější a nejšikovnější. Tento pan Vasil, jako bezkonkurenčně nejlepší dlaždič, nakonec celé partě
převážně Čechů velel a po dokončení jednoho patra, které bylo vydlážděno bez pana Vasila a na mou žádost
muselo být vydlážděno znova, což mi po kontrole stavební dozor schválil, jsem vznesl požadavek, aby zbytek
domu dodláždil výhradně pan Vasil i za cenu prodloužení termínu dokončení celé akce. Stavební dozor uznale
prohlásil, že není na světě moc dlaždičů, kteří by dokázali tak rovně položit dlažbu na podlaze, která je natolik
křivá a má takové rozdíly ve výšce na jednom patře. Celkově je stavební dozor s kvalitou i cenou prací spokojen.
Oceňuje, že firma skutečně neúčtovala práce draze a měli jsme při výběru firmy šťastnou ruku. Jak jsem už
jednou psal, já osobně velmi oceňuji bezproblémovost a bezkonfliktnost celé akce. Očekával jsem problémy
s dostupností lidí pro otevření komor kvůli podřezání dveří, stížnosti na odstávky výtahu při podřezávání
výtahových dveří, pošlapání nezaschlé dlažby, stížnosti na prach a špínu, poničení stěn společných prostor
přenášenými dveřmi atd., atd. Díky ohleduplnosti firmy a trpělivosti Vás všech akce proběhla úplně bez problémů
a já chci ještě jednou všem zúčastněným moc poděkovat. Pokud byste si chtěli podrobně prostudovat ceny
jednotlivých položek, požádejte mě, pošlu Vám všechny rozpočty, původní i víceprací.
Ekvitermní regulace
Také ekvitermní regulace nám už naplno funguje. Ještě jsem neviděl první fakturu po jejím spuštění, ale
podle parametrů, který systém ukazuje, už šetříme. Za celou dobu, co regulace funguje, jsem kromě prvních
teplých dnů a nocí ještě neviděl dvoucestný ventil, který nám vpouští tepelné médium z Teplárny do domu
puštěný na více, než 39 %. Zatím konzultacemi lidí, které v domě potkám, zjišťuji, jestli někdo netrpí chladem.
Z tohoto miniprůzkumu mi zatím vyplývá, že by problém mohly být byty až nahoře v posledním patře pod
střechou. Kvůli nim jsem už na ekvitermní křivce udělal malý hrbolek směrem nahoru při vyšších teplotách venku
okolo 12 stupňů, kdy systém posílá do oběhu topné médium dost chladné. Stručně zopakuji princip celého
zařízení, které by nám mělo ušetřit peníze za teplo:
Náš dům je dlouhá léta dost přetápěn. Velikost našich radiátorů je větší, než se montují do novostaveb a
Pražská teplárenská nám posílá do domu médium teplejší, než k vytopení domu potřebujeme. My vracíme do
teplárny topné médium stále o dost vysoké teplotě, která by bohatě dokázala dál náš dům vytápět. Proto jsme
nechali namontovat zařízení, které nám umožňuje si od teplárny brát jen tolik tepla, kolik potřebujeme. Nechává
obíhat topné médium v domě opakovaně, dokud je schopné naše byty vytápět. Teprve až zchladne tak, že už by
nás neohřálo, pošleme ho teplárně zpět. To vyžaduje jiný přístup k vytápění našich bytů, než jsme byli dosud
zvyklí. Nebojte se otevřít radiátory úplně naplno, pokud se Vám zdá, že v bytě nemáte teplo takové, jako dříve.
Nejčastější dotaz, který od spolubydlících dostávám je, zda nebudou platit za teplo víc než dosud, kdy topili jen
např. na „trojku“ a teď by měli otevřít termoregulační ventil na radiátoru „na pětku“. Odpovídám jednoznačně, že
nikoliv. Protože důležité není číslo na ovládací hlavici, ale množství tepla, které oderete a které odebere celý dům,
ze kterého se potom pomocí poměrových měřidel vypočítává spotřeba pro každý byt. I když budete mít ventily
otevřeny více a častěji, celková částka pro rozpočítání za celý dům bude nižší. Tedy i Vy byste měli zaplatit méně.
Nyní dostává každý byt jen tolik tepla, kolik potřebuje k vytopení. Zvedat teplotu topného média pro celý dům by
mělo smysl jen v případě, že by některý byt měl otevřeny všechny radiátory naplno a pořád by to nestačilo
k teplotní pohodě, na kterou jste zvyklí. Takový případ mi nahlaste a zkuste si také zapamatovat, při jaké
venkovní teplotě to bylo. Ekvitermní křivka se dá totiž korigovat pro každé teplotní pásmo zvlášť. Zatím jsem
křivku proti původnímu lineárnímu průběhu takto korigoval dvakrát: Při teplotě okolo 12 stupňů Celsia jsem ji o
stupeň zvedl, okolo teploty 5 stupňů jsem ji naopak o stupeň snížil, protože mi přišlo 48 stupňů topného média
zbytečně mnoho. Mám v úmyslu udělat malou exkurzi a výklad celého systému pro zájemce po skončení členské
schůze družstva, která se bude konat ještě do konce roku. Pro zájemce o podrobnosti už teď pár fotografií a údajů:
V informačním servisu číslo 62 jsem Vám nabídl fotografii namontované ekvitermní regulace z domu, kde
již funguje. Nyní Vám mohu už nabídnout fotografii namontované naší regulace v našem domě:
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Takto vypadá naše vlastní oběhové čerpadlo, které je na první fotografii špatně vidět:

A tady je pár údajů z řídící a ovládací jednotky:
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Základní informace na displeji: Datum, čas, časová osa
s vyznačením aktuální části dne a aktuální teplota venku.
Čidlo pro venkovní teplotu je umístěno nad oknem od
zasedací místnosti. Firma se mnou nekonzultovala
umístění kabelu vedoucí k čidlu a lištu uložila na stěnu,
na kterou na členských schůzích promítám prezentace.
Od té doby přemýšlím, jak tuto situaci vyřeším. Jedním
z řešení je nákup projekčního plátna.
Řídící jednotka umí pracovat i s údajem o vnitřní teplotě
v budově, ale to je v našem případě nepoužitelné.
Dokáže do svých výpočtů zakomponovat i údaj o
rychlosti větru, který má určitě také vliv na ochlazování
domu, ale to bychom museli mít venku ještě měřící
vrtulku.
Nejdůležitější aktuální informace o systému:
Ikona M1 signalizuje, zda se ventil otevírá, zavírá, či je v klidu.
V tuto chvíli je v klidu.
Ikona P1 signalizuje, zda oběhové čerpadlo běží. Nyní běží.
44 je teplota vstupního média, které nám posílá teplárna do
domu.
40 je teplota, kterou si posíláme do oběhu na vytápění bytů.
Šetříme v tu chvíli tedy 4 stupně Celsia.
(40) v závorce je minimální teplota, kterou systém od tepláren
potřebuje, aby dosáhl nastaveného cíle vytápění daného
otopnou křivkou.
36 je teplota média, které posíláme zpět teplárně. Jeho teplota
by už na vytápění domu nestačila.
Následuje topná křivka:

Topnou křivku lze měnit jako celek změnou koeficientu 1.0 na jiný směrem nahoru i dolů. Nebo ji lze měnit na
šesti vyznačených místech jejího průběhu. Vodorovná osa vyznačuje venkovní teplotu, svislá osa teplotu topného
média. Levý obrázek ukazuje, že při venkovní teplotě 15 stupňů Celsia bude nastavená teplota topného média na
31 stupňů. Tuto teplotu jsem o 1 stupeň zvýšil. Původní teplota nastavená dodavatelskou firmou byla 30 stupňů.
Pravý obrázek ukazuje, že při poklesu teploty na 5 stupňů, se teplota média, které bude systém posílat do
radiátorů v bytech, zvýší na 39 stupňů. V takových chvílích nám uprostřed dne Pražská teplárenská už posílala
médium o teplotě i 55 stupňů. Nám ale 40 stupňů na vytápění stačilo. V takových chvílích šetříme více, než při
vyšších venkovních teplotách. Z grafu křivky je patrné, že např. při poklesu venkovních teplot na -30 stupňů
budou mít naše radiátory teplotu 75 stupňů.
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Řídící jednotka všechny údaje zaznamenává. Můžeme si tak prohlédnout např. průběh teplot média, které nám
posílá Pražská teplárenská (levý obrázek), tak i průběh teplot média, kterým jsme si vytápěli dům (pravý
obrázek). Vodorovná osa vyznačuje čas, svislá osa teplotu. Vidíte, že noční „sedlo“ jsme si sami naprogramovali
delší, než Pražská teplárenská. Od 1. hodiny ranní do páté vytápíme při stejné venkovní teplotě o 3 stupně
chladněji, než přes den. Na grafu to vypadá jinak, než 3 stupně, protože v tomto případě ty 3 stupně je rozdíl
teploty v místnostech mezi dnem a nocí, nikoliv teplota topného média. Ta může poklesnout více.
Tento graf ukazuje průběh venkovní teploty. Vidíte, že je
zhruba inverzní k teplotám topného média. Čím je venku
tepleji, tím méně dům vytápíme. Když začne večer venkovní
teplota klesat, teplota radiátorů začne stoupat. A naopak.
Firma pro nás připravuje i vzdálený přístup k řídící jednotce
přes internet, který zatím nefunguje. Umožní kontrolovat a
řídit jednotku nejen z bytů bez nutnosti stále běhat do
místnosti, kde je řídící jednotka umístěna, ale třeba i
z dovolené apod. Asi nabídne i lepší screenshoty, než
ofotografovaný displej. Pokud to systém umožní, rád bych
zřídil i náhled přes internet pro ty členy družstva, které by
zajímaly údaje, jaké teploty jsou aktuálně v celém systému.
Nebylo by možné je měnit, ale náhled a přístup k
aktuálním údajům bych rád každému umožnil.
Další fotografie dokazuje, že systém funguje:

Na fotografii výše jsou oficiální měřidla Pražské teplárenské a.s. Levé zelené je měřidlo pro náš dům, pravé
modré pro sousední dům 1172. Na displejích obou měřidel jsou dva údaje. Ten první vlevo je vždy teplota
topného média na vstupu do domu. Ten druhý vpravo na každém displeji je teplota ochlazeného média vracejícího
se zpět do teplárny. Oba naše domy dostávají, samozřejmě, teplotu média stejnou. Ale u teploty vracejícího se
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média už vidíte rozdíl dva stupně. Náš dům teplotu média využívá hospodárněji a vrací teplárnám médium
chladnější až poté, co nám vytápělo dům, dokud mohlo, až když jsme jeho energii efektivněji využili. Při nižších
venkovních teplotách a vyšších teplotách dodávaného média je ten rozdíl ještě větší.
Každý systém je třeba nastavit na míru konkrétnímu domu. Za letošní topnou sezónu by se to mělo
podařit.
Konečnou fakturu za ekvitermní regulaci jsem zatím ještě neobdržel. Bude vystavena až po úplném
dokončení a nastavení systému.
Zavzdušněné radiátory sahající podle informací spolubydlících až do třetího patra, s tímto regulačním
systémem však nesouvisí. Snad jen tolik, že jsme v říjnu při jeho montáži museli celý topný systém úplně
vypustit, takže systém neměl tolik času, aby bubliny vybublaly do horních pater, než začne cirkulace. Ale se
zavzdušněním zápasíme téměř každý rok. Nájemníci v posledním patře svědomitě odvzdušňují, hovořil jsem
s nimi. Z uplynulých let máme zkušenost, že k tomu, aby se bubliny z nižších pater dostaly až do posledního
patra, kde mohou být vypuštěny odvzdušňovacími ventily, je nutné na jednu noc zastavit cirkulaci topného média.
Díval jsem se na předpověď počasí, zejména noční teploty a vybral jsem noc z úterý 7. listopadu na středu 8.
listopadu. Připravte se tedy, prosím, na chladnější noc. Po ní už by měl topný systém topit ve všech bytech lépe. I
ve 3. a 8. patře. Děkuji za pochopení.
Nový přístupový systém do domu
Členská schůze na návrh jedné členky odsouhlasila doplnění stávajícího systému na kontaktní čipy Dallas
o další bezkontaktní systém. Také proto, že při odchodu z domu často systému trvá déle, než na čip zareaguje. Na
základě tohoto pověření členskou schůzí jsem učinil poptávku na nový bezkontaktní systém. Dostal jsem dvě
docela úžasné nabídky. Ale obě firmy viděly jako velký problém, až neřešitelný problém, spojení s naším
stávajícím systémem. Ochotně nám nabízely dodávku a montáž nového systému včetně nových bezkontaktních
čipů, jeden systém dokonce umožňuje otevírání dveří pomocí Vašeho mobilního telefonu bez toho, abyste ho
vůbec museli vyndávat z kapsy, pouzdra nebo tašky, stejně tak zaregistrovat pro otevírání dveří jakoukoliv Vaši
čipovou kartu (zaměstnaneckou, platební, Lítačku…, prostě jakoukoliv kartu, kterou už máte a používáte k jinému
účelu). Systém je velmi luxusní. Správu umožňuje i na dálku jak přes mobilní telefon, tablet, tak i přes PC.
Ovšem takový systém stojí okolo 50 tisíc. A s ohledem na to, že ho nelze kombinovat se stávajícím systémem,
zatím jsem další kroky v této věci pozastavil a hodlám informovat členskou schůzi a zeptat se jí, zda i za těchto
okolností bude trvat na výměně stávajícího systému za nový. Osobně si myslím, že když dosavadní autorizační
systém funguje, že bychom s novým systémem mohli ještě počkat. Za několik let budou takové systémy ještě
dokonalejší.
Změna úklidové firmy
Dosavadní úklidová firma se v úklidu zhoršovala a po mých stížnostech sama podala výpověď smlouvy.
Bylo to zrovna v době pokládky dlažby, kdy byl úklid důležitější, než kdy jindy. V odstavcích o nové dlažbě jsem
psal o velké spokojenosti s pečlivostí a přístupem ukrajinského pracovníka Vasila. On mi sám od sebe shodou
okolností úplnou náhodou nabídl, jestli bychom neměli zájem o úklid domu. Souhlasil jsem a dal jsem jemu i jeho
manželce šanci. Měsíční cena za úklid zůstala stejná, jako u předešlé firmy (3 500 Kč měsíčně, které si musí firma
sama danit i zajišťovat úklidové prostředky). Zatím jsem byl s úklidem spokojen, až na poslední týden (první
listopadový), kdy se v domě žádný úklid neprovedl. Vyjasníme si věci, a když to nepůjde, učiním novou
poptávku.
To je z nového Informačního servisu všechno. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte mi je položit.
Přeji Vám krásný závěr roku. O datu konání členské schůze budete informováni. Budu se snažit, aby to
bylo dříve, než v posledních prosincových dnech.
Předseda
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