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UŽ ŽÁDNÝ VODNÍ KÁMEN A TVRDÁ VODA

IONIMAX – ionizace a polarizace vody

Hlavní výhody produktu jsou:
1.  Voda se chová jako měkká bez tvorby vodního kamene

a stávající vodní kámen se postupně rozpouští.
2. Eliminuje usazování železa a manganu.
3. Voda má o 0,3 vyšší pH a tím je méně agresivní.
4.  Voda má vysoké čistící a rozpouštěcí vlastnosti.
5.  Eliminuje teplomilné bakterie a kvasinky ve vodě

(ideální u pitné i užitkové vody, také i pro bazény,
kde se snižuje o 30 % potřeba desinfekce vody).

6.  Voda má vysokou energii s pozitivním vlivem
na lidský organismus (zvyšuje vitalitu, snižuje nemocnost,
eliminuje ekzémy, je ideální na mytí a sprchování).

7. Má pozitivní vliv na rostliny, jejich zdraví a růst.
8. Bez použití elektrického proudu.
9. Záruka 5 let, životnost 10–15 let.

10. 60 dní garance vracení peněz v případě nespokojenosti.

Ionizační polarizační produkt – IONIMAX – disponuje patentovanou inovativní technologií úpravy
vody, která zabraňuje tvorbě vodního kamene, pomáhá při jeho odstraňování a výrazně navyšuje energii vody.
Uvnitř IONIMAX jsou umístěné speciální sestavy elektrod. Tyto elektrody jsou z různého elektricky vodivého materiálu. Proté-
kající voda vytváří průtokem (třením) vody s těmito elektrodami elektrický náboj – galvanický mokrý článek. Elektrické napětí 
tohoto článku o hodnotě 0,6 – 0,8 V stačí na to, aby se molekuly protékající vody zpolarizovaly.
Prouděním vody mezi těmito elektrodami dochází k jevu, kdy soli vápníku (Ca2*), hořčíku (Mg*), železa (Fe2*, 3*), které se ve 
vodě nacházejí jako uhličitany, sírany a chloridy, se rozkládají na hydroxidy. Důsledkem je, že takovéto částice ztrácejí svojí 
schopnost vytvářet krystalické nánosy v potrubí, boilerech, výměnících tepla atd.
Usazování se zastaví, vodní kámen postupně mizí a nový se už nevytváří.

AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel.: 483 704 743 
e-mail: obchod@agroaquapro.cz

12 990 Kč
15 990 Kč

Zavolejte nám na telefon 483 704 743 nebo napište na mail obchod@agroaquapro.cz pro využití akční ceny, akce 
platí pouze do konce roku 2017.

-23 %

www.ionix.cz, Facebook: IONIMAX ČR
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Gripeny na Dětském dni SBD Sever

2 |  Už žádný vodní kámen a tvrdá voda – ionizace 
a polarizace vody je možným řešením problému 
s tvrdou vodou v Liberci.

3 |  SBD Sever v novém sídle – oficiální sídlo družstva  
se od 1. září mění.

3 |   Provozní a otevírací doba SBD Sever.

4 |  Nabídka realit SBD Sever – byty k prodeji.

5 |  Budova nového sídla SBD Sever získala prestižní 
ocenění – cenu doc. Ing. arch. Hubáčka za 1. místo 
v soutěži Stavba roku Libereckého kraje v kategorii 
bytových staveb a staveb občanské vybavenosti.

6 |  Na dětském dni SBD Sever a legionářů byly 
k vidění také stíhačky Gripen – i pátému ročníku 
populární akce přálo počasí.

8 |  Vybydlené a vyhořelé – byty sociálně slabších 
spoluobčanů s finančními problémy bývají 
v katastrofálním stavu. Z nedbalosti mohou 
i vyhořet.

10 |  Tradiční křížovka PhDr. Miroslava Šilara

11 |  Sanace fasád napadených plísněmi aneb jak 
účinně na ně.

12 |  Vyřešíme rozdíly přesnými neovlivnitelnými 
vodoměry Maddeo.

V TOMTO ČÍSLE: 

FOTO NA TITULU: 

SBD SEVER V NOVÉM SÍDLE  

Otevírací doba:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM POKLADNA 
Pondělí 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30 
Úterý 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Středa 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Čtvrtek 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Pátek zavřeno zavřeno

EKONOMICKÝ A TECHNICKÝ ÚSEK
Pondělí 8:00–11:00  13:00–16:30 
Úterý–pátek po předchozí domluvě

Vážení členové družstva, vážení klienti,

od 9. května 2017 naleznete SBD Sever na nové adrese. Přestěhovali jsme se 
do Bažantí ulice, v horním centru Liberce, nedaleko liberecké radnice, divadla F. X. 
Šaldy, budovy hlavní pošty, Krajské knihovny, kliniky Gennet a Katastrálního úřadu. 

Od 1. září 2017 je novou adresou našeho sídla Bažantí ulice 1415/3, Liberec I.  

A jak se k nám dostanete? Autem 
například z ulice Rumjancevova od-
bočíte u budovy Katastrálního úřadu 
na Nerudovo náměstí, budete pokra-
čovat směrem k ulici Liliová až do Ba-
žantí. Pro klienty SBD Sever je trvale 
připraveno deset parkovacích míst.  
Pokud budete chtít využít MHD, nej-
blíže naší nové adrese je zastávka 
autobusu U zdi. Jen o pár metrů delší 
cestu urazíte ze zastávky u OC Plaza 
nebo od tramvaje z ul. 5. května.

ADRESA NOVÉHO SÍDLA  
SBD SEVER:

Stavební bytové družstvo SEVER 
Bažantí 1415/3 
460 31  Liberec I – Staré Město

S přestěhováním do nové budovy souvisí také drobné úpravy otevírací doby zá-
kaznického centra a ostatních úseků správy družstva.
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NABÍDKA REALIT SBD SEVER

V případě zájmu kontaktujte pana Michala Kadlase, telefon: 777 750 993, e-mail: kadlas@sbdsever.cz

V případě zájmu kontaktujte pana Martina Gadase, telefon: 777 750 991, e-mail: gadas@sbdsever.cz

Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví poslední tři byty v novostavbě bytového domu 
na rohu ulic Papírová a Široká v samém centru Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, 
v takzvaném „zlatém kříži“. Dům byl zkolaudován v květnu 2016. 

byt 3+kk (č. 1)   |   91,6 m2   |   2. nadzemní podlaží   |   3 690 000 Kč vč. DPH
Bytová jednotka bude připravena v krátké době k nastěhování.

byt 2+kk (č. 6)   |   52,4 m2   |   2. nadzemní podlaží   |   2 349 000 Kč vč. DPH
Bytová jednotka k nastěhování od března 2018.

byt 2+kk (č. 22)   |   73,3 m2  s prostornou terasou o ploše 129,1 m2   |   5. nadzemní podlaží   |   3 989 000 Kč vč. DPH
Tato nadstandardní bytová jednotka bude připravena v krátké době k nastěhování.

rodinný dům včetně přilehlých pozemků  |   3 935 m2   |   Liberec, Kubelíkova 191  |   11 500 000 Kč vč. DPH
Nabízíme k prodeji rodinný dům po kompletní rekonstrukci v ulici Kubelíkova 191 na klid-

ném místě v Liberci. Kompletní rekonstrukce v roce 2015 spočívala v opravě fasády (bez 
zateplení), byla provedena repase a nátěry oken, nová elektroinstalace, nová kanalizace, 
nový ohřev vody, vytápění – tepelné čerpadlo, nové podlahy nové kuchyně, koupelny.

V suterénu jsou 4 místnosti + WC a technické zázemí domu, v přízemí (87 m²) je po kom-
pletní rekonstrukci byt 2+1, v 1. patře (87 m²) je po kompletní rekonstrukci byt 3+1, ve 2. 
patře (105m²) byt 3+1 a jedna obývací místnost, podkroví (80 m²), půda.

U vily je rozlehlá udržovaná zahrada s dvougaráží, skleníkem, jezírkem, kůlnou, udírnou 
a stodolou. Pozemkem protéká potůček, je udělána stavební příprava na osazení malou 
vodní elektrárnou o výkonu 2-5 kW. Za bránou u domu jsou 3 až 4 parkovací místa.

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou 
a spotřebiči. V bytech jsou položeny laminá-
tové podlahy, obklady v koupelnách, osazena 
sanitární keramika a dveře s dřevěnými zá-
rubněmi. 

Dům splňuje veškeré nároky moderního 
a energeticky úsporného bydlení s nízkými 
provozními náklady. Vhodné též jako inves-
tice. Dům je postaven z železobetonového 
monolitického skeletu s cihlovými vyzdívka-
mi. Celý dům je zateplen a zakryt fasádními 
deskami CEMBRIT. V domě je vlastní plynová 
kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé 
vody a výtah. Nízké náklady na služby. V pří-
zemí domu jsou nebytové prostory.

Díky poloze v centru města jsou veškeré 
obchody, úřady či dopravní spojení v bezpro-
střední docházkové vzdálenosti. Lokalita je 
vysoce ceněna pro možnosti kulturně spole-
čenského vyžití. 

Vhodné též jako investice.
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STAVBA ROKU – BUDOVA NOVÉHO SÍDLA  
SBD SEVER ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 
OBJEKT SBD SEVER ZÍSKAL CENU doc. Ing. arch. Hubáčka za první místo v soutěži Stavba roku 
Libereckého kraje v kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti.

Významného ocenění se dostalo Stavební-
mu bytovému družstvu Sever. Bytové druž-
stvo po dlouhých letech odmlky začalo opět 
s výstavbou domů. Prvním počinem v tomto 
směru byl bytový dům v blízkosti Papírové-
ho náměstí v dolním centru Liberce. Druhou 
budovou byl pak nový provozní objekt, nové 
sídlo SBD Sever v Bažantí ulici. Jde o kom-
binovanou budovu, v jejíž spodní části sídlí 
administrativa družstva a v horních třech pat-
rech je k dispozici celkem 15 malometrážních 
bytů.

Již v době výstavby zaujala nová budova 
veřejnost svým moderním architektonickým 
vzhledem. Architektura domu je dílem archi-
tektů Tučka a Gottfrieda, projekt zpracovala 
liberecká společnost Storing, zhotovitelem 
díla byla společnost Regionální stavební. SBD 
Sever jako investor se proto rozhodlo přihlá-
sit tuto budovu do13. ročníku soutěže Stavba 
roku Libereckého kraje.

Přestože se porota pro nízkou účast soutě-
žících staveb rozhodla poprvé v historii sou-
těže neudělit hlavní cenu, cenu doc. Ing. arch. 
Hubáčka, za první místo v soutěži Stavba roku 
Libereckého kraje v kategorii bytových sta-
veb a staveb občanské vybavenosti získala 
právě budova nového sídla SBD Sever v Ba-
žantí ulici v horním centru Liberce, která byla 
porotou vysoce hodnocena.

Ocenění převzali za SBD Sever z rukou členů 
Rady Libereckého kraje zástupci SBD Sever, 
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý 
a bytový manažer Michal Bezucha, za  pro-
jekční kancelář jednatel firmy Storing Ing. 
František Příhoda. Stalo se tak na slavnostním 
vyhlášení 13. ročníku této soutěže dne 13. září 
2017. Mezi dalšími oceněnými jsou například 
zrekonstruovaná turistická stezka a křížová 
cesta Modlivý důl v obci Svojkov, Lesní cesta 
Bedřichovská či rekonstrukce chráněné rou-
benky Liščí bouda na Kristiánově.

SBD Sever se může pyšnit diplomem za 1. místo 
v kategorii bytových staveb a staveb občanské 
vybavenosti

Zástupci SBD Sever přebírají ocenění od ná-
mestka hejtmana MUDr. Přemysla Sobotky

Cenu z rukou náměstka hejtmana Pavla Svo-
body převzal také zástupce projekční kanceláře 
Storing Ing. František Příhoda
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NA DĚTSKÉM DNI SBD SEVER A LEGIONÁŘŮ 
BYLY K VIDĚNÍ STÍHAČKY GRIPEN  
I V POŘADÍ 5. ROČNÍKU PŘÁLO POČASÍ

Dětský den SBD Sever, LK a Čs. Obce legi-
onářské – Jednoty Libereckého kraje odstar-
toval ve veseckém areálu v sobotu 9. září v 10 
hodin.

Pomyslným letošním hřebem byl nesporně 
hned čtyřnásobný přelet dvou letounů JAS 
39 - Gripen, které vyslalo nad Liberec letectvo 
armády České republiky ve 13:20 hodin.  Pře-
let letounů v nízké letové hladině a rychlosti 
tak, aby si jej mohli diváci náležitě vychutnat, 
byl součástí ukázky z výcviku aktivních záloh 
české armády. 

Od 15. hodin navázala na přehlídku moder-
ní armádní techniky neméně vzrušující ukáz-
ka válečných bojů, kterou přichystala Aliance 
Military clubs ČR Liberec a Čs. Obec legionář-
ská – Jednota Libereckého kraje.  Připravená 
ukázka vojenské techniky byla vzpomínkou 
na 73. výročí dosud málo známé historické 
události obléhání severofrancouzské pevnos-
ti Dunkerque, do něhož se úspěšně zapojila 
i Československá samostatná obrněná brigá-
da na západní frontě ve Velké Británii. Rekon-
strukci této bitvy okořenila svým přeletem 
i legendární americká stíhačka P51 Mustang.

Samotný Dětský den odstartoval už v do-
poledních hodinách. Jeho program byl tra-
dičně velmi pestrý. Policie České republiky, 
Krajské ředitelství Liberec předvedlo divá-
kům ukázku výcviku služebního psa se za-
držením pachatele. Hasičský záchranný sbor 

Libereckého kraje se prezentoval krásnou 
ukázkou práce s plošinou a slaňováním. Další 
ukázkou výcviku psů při vyhledávání zbraní 
se blýskli kynologové z Centra vojenské ky-
nologie Chotyně. Velmi akční ukázku přímo 
mezi překvapenými návštěvníky Dětského 
dne pak předvedla Vězeňská služba Věznice 
Rýnovice při simulovaném napadení eskorty 
ozbrojenými útočníky. Po celý den bylo mož-
né shlédnout také více než 40 kusů vojenské 
i hasičské techniky.

Bohatá byla rovněž nevojenská část pro-
gramu Dětského dne. Děti si již tradičně moh-
ly zasoutěžit o drobné ceny v rámci Dětského 
pětiboje nebo si zadarmo zařádit v některé 
z nafukovacích atrakcí v podobě skákacího 
hradu nebo skluzavky. K dispozici byly také 
kolotoče. Na pódiu si mohly děti zazpívat 
společně se zpěvačkou Janou Kociánovou 
a vychutnat si také vystoupení dětské taneční 
skupiny Takt z Liberce. Nechyběly již tradič-
ní fotolety vrtulníkem Robinson. O  pestřejší 
občerstvení, než při minulých ročnících, se 
postarali prodejci z obnovených farmářských 
trhů. Dopravní podnik zase zajistil bezplatnou 
kyvadlovou dopravu linkou 111 z Fügnerovy 
ulice.  Letošní afterparty ozdobilo vystoupení 
českolipské rockové kapely Trafo.

Tradici Dětského dne obnovilo s legionáři 
před pěti lety v Liberci Stavební bytové druž-
stvo Sever. „Vloni už mítink pro rodiny s dětmi 
přilákal do Vesce 10 tisíc návštěvníků, podob-

ně jako letos, předloni myslím ještě o nějaké 
dvě tisícovky lidí více“, upřesňuje ředitel SBD 
Sever Petr Černý. „S myšlenkou začít pořádat 
každoroční Dětský den SBD Sever jsem při-
šel před pěti lety. Tenhle nápad se velmi líbil 
šéfovi libereckého Military klubu Tomášovi 
Hnízdilovi, který na pomoc přizval kolegy 
z Čs. Obce legionářské, Josefa Kubeše a Fran-
tiška Gábora. Ve spolupráci se společností El-
set a jejím ředitelem Michalem Buzkem jsme 
před pěti lety opatrně uspořádali první ročník 
Dětského dne“, dodává Petr Černý.  „Tenkrát 
sice s ukázkou jízdy tanků, ale v daleko men-
ším rozsahu než nyní. Žertem jsme tehdy ří-
kali, že jednou přiletí i Gripeny. Je to neuvěři-
telné, ale za těch pět let se Dětský den stal tak 
vyhlášenou akcí, že se ho dnes účastní právě 
také zástupci letectva armády ČR.“, vzpomíná 
ředitel SBD Sever Petr Černý a dodává: „ Je na 
místě poděkovat všem, kteří se v průběhu 
těch pěti let na pořádání akce podíleli, zejmé-
na bych chtěl poděkovat Tomášovi Hnízdilo-
vi, chlapcům z Čs. Obce legionářské, Elsetu 
a všem lidem, kteří se na pořádání podíleli 
přímo na place. V neposlední řadě děkuji také 
všem sponzorům, protože bez jejich finanční 
pomoci bychom nikdy tak velkolepou akci 
nemohli uskutečnit.“

Jak zjistila redakce Zpravodaje Severu, par-
ta pořadatelů již započala s přípravou 6. roč-
níku Dětského dne, na který se budeme těšit.

redakce
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM AKCE
Stavební bytové družstvo touto cestou děkuje svým sponzorům, kteří finančně podpořili 

konání 5. ročníku Dětského dne:

GENERÁLNÍ SPONZOŘI 
Pojišťovna GENERALI
DRFG – investiční a finanční skupina
MSV Liberec – výrobce výtahů a oken

HLAVNÍ SPONZOŘI
Saint Gobain Construction  
Products CZ – Divize Weber – výrobce 
stavebních materiálů a hmot
Regionální stavební – stavební firma

VÝZNAMNÍ SPONZOŘI
Atypické konstrukce Šafařík – výrobce 
zábradlí a schodišť
Cotrex PC – dodavatel a správce  
výpočetní techniky
Ing. Jiří Jiránek – stavební práce
Lukáš Křivánek – práce v oboru elektro

OSTATNÍ SPONZOŘI
UNIARCH CZ – projekční práce
Československá obchodní banka
Jaroslav Šoun – stavební firma
VF Keramika – Ráj koupelen, obklady, 
dlažby
S. P. Stav – Petr Stanovský – stavební 
firma
Pavel Šimeček – montáž a opravy  
elektrických zařízení
Úpravy povrchů Nano – firma zabývající 
se úpravou povrchů
A net Liberec – rychlý internet a chytrá 
televize
Termi Varnsdorf – voda, plyn, topení
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VYBYDLENÉ A VYHOŘELÉ 
Byty sociálně slabších spoluobčanů s finančními problémy bývají v katastrofálním 
stavu. Z nedbalosti mohou i vyhořet.

Nemají na nájem ani údržbu bytu
Žijeme v době, ve které se mohou někteří 

lidé dostat do složité finanční situace. 
Bohužel se stává špatným zvykem, že když 
se v domácnostech peněz nedostává, první, 
co lidé přestanou platit, je nájemné nebo 
u vlastníků bytů veškeré příspěvky na správu 
domu a pozemku a zálohy na služby, které 
souvisejí se správou bytu.

Vlastnící bytu se tak dříve nebo později do-
stanou do spárů exekutora, nájemci družstva 
jsou z družstva vyloučeni a následně vystěho-
váni. Nedostatek financí se ale projevuje také 
na celkovém stavu jednotlivých bytů, které 
bývají velmi často zanedbané, někdy také do-
slova vybydlené. Po uvolnění bytu nájemcem 
neplatičem musí pak družstvo investovat do 
rekonstrukce a obnovy takového bytu, dera-
tizaci bytu nevyjímaje. 

Byty ve vlastnictví osob bývají prodávány 
v dražbě a celkový zanedbaný stav takového 
bytu snižuje prodejní cenu. Takové byty 
nejsou příliš atraktivní. To potvrzuje také 
předseda představenstva a ředitel SBD 
Sever Ing. Mgr. Petr Černý. „Bohužel se 
stává velmi často, že lidé, kteří neměli nebo 
nemají dostatek peněz na nájemné či ostatní 
platby spojené s užíváním bytu, velmi často 
nejsou schopni svůj byt udržovat v řádném 
a obyvatelném stavu.“

Byty mohou také zahořet
Jiným případem špatného užívání bytů 

je i hromadění nejrůznějších předmětů, 
odpadků nebo starého papíru. „Takové 
případy jsme také řešili. Někteří obyvatelé 
bytových domů ve svém bytě hromadili 
nejrůznější věci posbírané u popelnic včetně 
papíru do sběru a podobně, že jejich byt byl 
doslova zarovnaný těmito odpadky. Sousedé 
si pak oprávněně stěžovali na zápach, který se 
linul po chodbách“, říká předseda Černý.

Legrace končí, když takový byt zahoří. Před-
seda představenstva SBD Sever si v této sou-
vislosti vzpomíná na dva požáry. „V  jednom 
případě šlo u úmyslné zapálení bytu členem 
domácnosti, byt kompletně vyhořel a stopy 
požáru byly vidět i ve společných prostorách 
a na fasádě domu. Ve druhém případě si ná-
jemnice pouštěla do bytu bezdomovce a při 
neopatrném kouření cigaret došlo k zahoření, 
pravděpodobně od nedopalku. Škody šly do 
statisíců korun.  V neposlední řadě je potře-
ba si také uvědomit, že při požáru v bytovém 
domě může jít o život“, dodává Petr Černý.

Výjimkou nejsou ani drogy
Objevují se také stále častěji případy, že byty 

jsou obývány drogově závislými osobami. 
Do takových bytů pak docházejí často další 
konzumenti drog. Kromě problémů s rušením 
domovního klidu jsou právě tyto byty často 
vybydlené, neboť v nich žijící lidé již nejsou 

schopni provést, byť i jednoduchou údržbu 
bytu nebo jeho úklid.

Nesmíme být lhostejní
Předseda Černý apeluje na to, aby lidé žijící 

v bytových domech s ostatními lidmi nebyli 
lhostejní k tomu, co se děje v domě kolem 
nich. „Spoustě věcí se dá předejít včasným 
zásahem a řešením situace. Ne vždy se jedná 
o případy, že by lidé o svůj majetek nepečo-
vali záměrně nebo z finančních důvodů. Ře-
šili jsme i situace několika seniorů, jímž po-
kračující psychické onemocnění znemožnilo 
řádné a mnohdy i bezpečné užívání bytu. Ve 
spolupráci s lékaři, odborníky a pracovníky 
odboru sociální péče se nám podařilo těmto 
lidem pomoci v jejich těžké situaci. Musíme 
však o těchto případech včas vědět“, dodává 
Černý.

redakce

I po vyhoření bytu je vidět, že v bytě vládl velký nepořádek Z trosek požáru jsou hasiči schopni určit ohnisko i příčinu zahoření

Při zahoření bytu dochází velmi často také k poškození společných prostor včetně fasády
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Stejný byt z fotografií na str. 8 po rozsáhlé rekonstrukci

Byty neplatičů nájemného bývají nezřídka v dezolátním stavu

Byt pravděpodobně obývaly drogově závislé osoby

Byty jsou nejen neuklizené, ale mnohdy je nutné  
byt také kompletně deratizovat
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

Křížovku pro vás připravil PhDr. Miroslav Šilar.
Třem úspěšným luštitelům zašleme drobné dárky.

Tajenku zasílejte na adresu: sbdsever@sbdsever.cz nebo poštou na adresu redakce.



Bezplatný servis výrobce systému  
f. HET s.r.o obsahuje: 
•	 odborné konzultace

•	 prezentace problematiky plísní 
na schůzích společenství 

•	 provedení stěrů plísní a příprava 
k odeslání na rozbor.
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SANACE FASÁD  
NAPADENÝCH PLÍSNĚMI ČI ŘASAMI

V průběhu podzimního a zimního obdo-
bí začíná řada majitelů nemovitostí řešit 
potíže s vlhkostí zdiva a s tím spojené pro-
blémy s plísněmi či jiným biologickým na-
padením fasád. Nižší teploty a vysoká vlh-
kost jsou ideálním prostředím pro vznik 
plísní a řas. Je obecně známé, že inhalace 
spor plísní způsobuje zdravotní komplika-
ce a u citlivých jedinců může způsobit až 
alergická onemocnění.

Mezi hlavní příčiny napadení fasád patří 
např. kondenzace vodních par na povrchu 
fasády, severní strana zateplené fasády bez 
přímého oslunění, stěny bez možnosti vysou-
šení povrchu větrem, vrostlá zeleň v blízkosti 
fasády, prašné okolní prostředí, zanedba-
ná údržba atd. Mikroorganismy kolonizují 
vlhká místa staveb. Jako první organismy 
se objevují různé druhy bakterií, které jsou 
následovány kvasinkami a řasami. Následně 
se objevují i mikroskopické houby a plísně. 
Spolu s prachem vytvářejí na fasádě krustu, 
která zadržuje vodu. Při mrazu v zimních mě-
sících dochází k přeměně vody v led, což má 
za následek narušování povrchu omítky. Dále 
je napadená fasáda negativně ovlivňována 
zejména organickými kyselinami, které pro-
dukují jak řasy, tak i plísně a bakterie rostoucí 
na povrchu.

Důsledkem biologického napadení fasád 
dochází ke zkrácení životnosti, snížení pev-
nosti a zvýšení nasákavosti povrchu fasády; 
dochází k pohledovým defektům, k šíření 
řas a plísní na objekty v blízkém okolí, spory 
rostoucích plísní se uvolňují a při větrání se 
dostávají do bytů, ve kterých mohou poško-
zovat zdraví obyvatel apod.

Před sanací biologicky napadeného zdiva 
je v první řadě nutné určit a odstranit základ-
ní příčiny výskytu plísní či řas, které rostou 
a množí se tam, kde mají zabezpečený i mi-
nimální zdroj živin, příznivou teplotu, ale 
především vlhkost. Další část primárních pří-
čin souvisí se špatně udržovaným objektem, 
technickými chybami při stavbě, při rekon-
strukcích (nedodržení technických norem na 
tloušťku obvodové konstrukce, vznik tepel-
ných mostů, nevhodné či špatně provedené 
izolace základů a střešních krytin, nevhodná 
výměna oken ,nedostatečné větrání a řada 
dalších).

Prvním krokem sanačního postupu je 
usmrcení plísní a jejich mechanického od-
stranění. Plíseň se na napadených plochách 
za sucha nesmí odstraňovat, aby nedošlo 
ke vdechování zdraví škodlivých spor a ve-
getativních částí plísní a kontaminaci okolí. 
Napadená místa se namočí vhodným biocid-
ním přípravkem ( Likvisan ) a plíseň či řasa se 
opatrně mechanicky odstraní např. špachtlí. 
Odstranění plísní a řas je nutné provádět do 
maximální možné hloubky. Na obnažený 
podklad se opět aplikuje biocidní přípravek 
Likvisan , aby aktivní složky mohly pronik-
nout až k plísním hluboko v omítce. V případě 
silného napadení je možné přípravek apliko-
vat i vícekrát. Přípravek se nechá působit min. 
6 - 12 hodin. V místech, kde došlo k poškození 
fasády a kde je povrch nesoudržný, se prove-
dou nutné opravy.

Při sanaci napadeného zdiva se aplikace 
protiplísňového přípravku dále kombinuje 
s přetřením fasádní nátěrovou hmotou Mikral 
Renovo Active s přídavkem účinných biocidů 
působících preventivně proti opětovnému 
vzniku plísní a řas. Jedná se o silikonovou fa-

sádní barvu obsahující synergicky působící 
biocid speciálně vyvinutý k vybavení nátěro-
vých hmot a omítkovin proti růstu hub a řas 
–  tzn. fungistatickým a algistatickým účin-
kem. Tento biocid disponuje inovační tech-
nologií ochrany účinných látek v alkalickém 
prostředí, před UV zářením a vyplavováním, 
čímž zajišťuje dlouhodobější stabilitu a efek-
tivitu účinných látek.

U rozsáhlejších sanací je nutné provést od-
borný mikrobiologický průzkum. Při likvidaci 
plísní a řas je nutné asanovat celé prostředí 
jejich výskytu s celkovým dezinfekčním úkli-
dem – tj. asanace kompletní oblasti výskytu 
jako je např. obytný blok, čtvrť apod. Samot-
ná účinnost a doba účinnosti přípravků je 
silně závislá na konkrétním organismu, který 
má být zničen, na podmínkách růstu (teplota, 
vlhkost, živiny apod.), na intenzitě zamoření 
okolí organismem atd. Účinnost je tak ovliv-
něna např. klimatickými podmínkami, vlh-
kostí zdiva, znečištěním organickými látkami, 
přítomností hygroskopických solí ve zdivu, 
přítomností tepelných mostů ve stavbě, hru-
bostí a nasákavostí podkladu atd.

Kontakt:  Ivan Brichta  
  obchodně technický manager  
  Tel: +420 602 429 587  
  E-mail: ivan.brichta@het.cz



VYŘEŠÍME ROZDÍLY PŘESNÝMI  
NEOVLIVNITELNÝMI VODOMĚRY MADDEO
Máte svislou polohu vodoměru?    Museli jste se smířit pouze s přesností metr. tř. B 
nebo ještě hůře s tř. A, případně předělat instalaci!

Už nemusíte!    Máme pro Vás neovlivnitelný vodoměr Exkluziv s přesností C ve svislé 
poloze, který je až 4x přesnější!

Společnost Maddeo CZ s.r.o. představuje inovativní přesný neovlivnitelný vodoměr řady SMARTm, který odpovídá přesnosti metrologické třídy 
C (dle EHS) v horizontální, ale i ve svislé poloze. V obou polohách má vodoměr zaručený minimální průtok Q1=16l/hod, od kterého již měří 
přesně v požadované toleranci dle vyhlášky. Vodoměr je schválen dle MID.

Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo SMARTm PNV Exkluziv C-H, C-V, Q1=16 l/hod

     
     Přesnost odpovídá metr. tř.   Přesnost odpovídá metr. tř.  
     C pro horizontální polohu  C pro svislou polohu 
     Q1=16 l/hod    Q1=16 l/hod

Bezkonkurenční výhody:
1.  Jediný vodoměr na trhu této konstrukce s přesností C v obou polohách.

2.  Už žádné předělávání polohy instalace vodoměru, kvůli přesnosti.

3.  Ve svislé poloze je přesnost až o 4x vyšší než u běžně používaných vodoměrů.

4.  Přesnost odpovídající metrologické tř. C pro svislou a horizontální polohu,  
  Q1=16 l/hod pro obě polohy.

5.  100% neovlivnitelný vodoměr magnetem, konstrukce vodoměru  

6.  Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svislých instalací v ČR nebo   
  kombinovaných, vyroben v EU, Itálie.

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru používáme stále zažité přesnosti vodoměru dle metrologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně 
přesnou a třída C nejpřesnější v případě bytových vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodoměry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena zaru-
čeným minimálním průtokem Q1 (výpočet Q1=Q3/R).

PROČ VOLIT PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ VODOMĚRY SMARTM PNV ExKLUZIV? 
Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a mají výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky 

přímému převodu bez magnetické spojky mají 100% odolnost proti případnému magnetickému ovlivnění, a robustní konstrukce poskytuje 
i úpravu antivandal. 

Běžně je přesnost u jednovtokových vodoměrů v horizontální (vodorovné) poloze vyšší než ve vertikální (svislé) poloze. 

V případě vodoměru SMARTm PNV Exkluziv C-H, C-V, Q1=16l/hod je přesnost shodná jak pro horizontální polohu, tak i pro svislou polohu 
instalace vodoměru. Jedná se tak o první vodoměr mokroběžné konstrukce, který svojí přesností odpovídá metrologické třídě C dle EHS pro 
obě polohy. 

VODOMĚR PNV ExKLUZIV PRO SVISLOU POLOHU, ROZDÍLY A PROBLEMATICKÉ INSTALACE
Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv C-H, C-V, Q1=16 l/hod pro obě polohy, který nejen v horizontální, ale i ve svislé poloze 

poskytne vysokou přesnost v pásmu nízkých průtoků s minimálním průtokem Q1=16 l/hod, tedy již od této hodnoty vodoměr přesně registruje 
protékající pitnou vodu. 

U starších typů běžně dodávaných vodoměrů přitom může být minimální průtok 30 l/hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) nebo 
dokonce ve vertikální až od 60 l/hod (v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Radiový modul s 10+1letou baterií pro odečty z chodby lze případně dodatečně připojit. Vítanou výhodou je, že je baterie v rádio modulu 
vyměnitelná. 

ZDARMA Vám zpracujeme nabídku, nyní za zaváděcí ceny!
Maddeo CZ s.r.o.  
přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ Chcete se na něco zeptat? 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Rád Vám poradím.  
linka zdarma: 800 778 778 Zavolejte mi na 774 899 818.  
e-mail: info@maddeo.cz Těší se Ing. Radek Myšák

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz   |   www.maddeo.cz


