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KONTAKTNÍ SEZNAM SBD SEVER Liberec
E-mail Telefon Mobil

ÚSEK ŘEDITELE
Černý Petr, Ing. Mgr. ředitel cerny@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.cerny 484 800 389 777 733 151

Knoblochová Lucie, Bc. týmová asistentka
personalistka

knoblochova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.knoblochova 484 800 390 777 750 990

Nesibová Lenka, Ing. hlavní ekonom nesibova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.nesibova 484 800 379 775 735 583

Klokočník Petr, Ing. správce PC sítě klokocnik@sbdsever.cz 484 800 383 603 452 294

ÚSEK PRÁVNĚ – ORGANIZAČNÍ
Maršálková Adéla, Mgr. právník marsalkova@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.marsalkova 484 800 384 777 752 561

Bc. Myslikovjanová Adéla, Dis. referent správy pohledávek 
vedoucí zákaznického centra

myslikovjanova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.myslikovjanova 484 800 371 777 760 781

Hošková Barbora referent zákaznického centra hoskova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.hoskova 485 106 552 777 334 333

Trejbalová Věra referent členské evidence trejbalova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.trejbalova 484 800 372 777 760 783

Rejhonová Jitka pokladní rejhonova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.rejhonova 484 800 370 775 735 585

ÚSEK EKONOMICKÝ
Kuklová Jaroslava hlavní účetní

účetní společenství vlastníků
kuklova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.kuklova 485 106 598 730 892 577

Voslářová Štěpánka účetní nájmu
účetní společenství vlastníků

voslarova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.voslarova 484 800 375 732 598 495

Dorflová Anna, DiS. účetní společenství vlastníků patrakova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.patrakova 484 800 378 775 735 513

Röslerová Jana účetní společenství vlastníků roslerova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.roslerova 484 800 373 775 735 514

Pirošková Alexandra, Bc. účetní společenství vlastníků piroskova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.piroskova 484 800 376 777 760 785

Gallistlová Beáta, Ing účetní společenství vlastníků gallistlova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.gallistlova 484 800 377 775 735 516

Hrabová Žaneta účetní společenství vlastníků hrabova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.hrabova 484 800 374 775 735 587

Skařupková Zuzana finanční účetní skarupkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.skarupkova 484 800 380 775 735 590

Mládková Petra mzdová účetní mladkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mladkova 484 800 381 775 735 515

Pobočka Česká Lípa:
Drastíková Karla referent ZC / účetní ceskalipa@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.ceskalipa 487 522 315 775 735 589

Pobočka Jilemnice:
Lambertová Monika referent ZC / účetní jilemnice@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.jilemnice1 481 311 861

777 760 782

733 133 132
havarijní služba

ÚSEK TECHNICKÝ
Gatter Martin, Ing. manažer správy nemovitostí 

a péče o klienty
gatter@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gatter 485 106 572 777 750 995

Gadas Martin bytový manažer gadas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gadas 484 800 386 777 750 991

Kadlas Michal bytový technik kadlas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.kadlas 484 800 387 777 750 993

Bezucha Michal bytový manažer bezucha@sbdsever.cz
Skype sbdsever.bezucha 484 800 385 777 760 786

Frk Marek bytový technik frk@sbdsever.cz
Skype sbdsever.frk 484 800 388 775 735 520

Polívková Marcela provozní stavební technik 
energetik

polivkova@sbdsever.cz
Skype sbdsever.polivkova 484 800 382 777 752 562

Údržba Broumovská: 
Pilař Milan údržbář 482 711 244 775 735 517

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM sbdsever@sbdsever.cz 485 106 552
485 106 544 777 334 333
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Na titulní stránce jsou fotografie z nejvýznamnějších 
akcí a projektů SBD Sever v současnosti: budova 

nového sídla družstva v Bažantí ulici s 15 nájemními 
byty kolaudovaná v květnu 2017; o rok starší 

novostavba domu v ul. Na Poříčí - Papírové náměstí,  
ve které je stále možnost zakoupení posledních bytů; 
fotografie z družstevní výstavby v Praze - Hloubětíně 

a fotografie z 5. ročníku Dětského dne SBD Sever, který 
se uskutečnil v září 2017 a kde nechyběla ani přehlídka 

stíhaček JAS Gripen

2|  Kontaktní seznam SBD Sever

3 |  SBD Sever v novém sídle – otevírací doba

4 |  Čištění vzduchotechniky v panelových domech 
– případová studie

5 |   Proč se vyhnout suchoběžnému vodoměru 
obloukem

6 |  Družstevní bydlení prožívá renesanci – rozhovor 
s předsedou SBD Sever Petrem Černým

9 | Konal se tradiční předvánoční seminář SBD Sever

9 |  Sdružení Tulipan

10 |  Vánoční křížovka PhDr. Miroslava Šilara

11 |  Reality v nabídce SBD Sever

11 |  V zákaznickém centru je možné platit platební 
kartou

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

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 úřa-
du na Nerudovo náměstí, budete 
pokračovat směrem k  ulici Liliová až 
do Bažantí. Pro klienty SBD Sever je 
trvale připraveno deset parkovacích 
míst.  Pokud budete chtít využít MHD, 
nejblíže naší nové adrese je zastávka 
autobusu U zdi s uměleckým dílem 
Snídaně obrů od Davida Černého. Jen 
o pár metrů delší cestu urazíte ze za-
stávky 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 
zákaznického centra a ostatních úseků správy družstva.

 

 

Vážení klienti,
vážení čtenáři Zpravodaje Severu,

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji jménem  
všech zaměstnanců Stavebního bytového družstva Sever  
popřál mnoho zdraví, štěstí, životní pohody  
a všeho krásného v roce 2018.

Petr Černý
předseda představenstva  
a ředitel SBD Sever
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ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY 
V PANELOVÝCH DOMECH – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Firma Alkion service vyvinula speciální řešení čištění centrálního odtahového potrubí z koupelen, 
toalet a kuchyní v bytech panelových a bytových domů.

Čištění se dosud provádí velmi málo, čímž 
výrazně stoupá požární riziko a zvyšují se 
hygienická rizika, která zahrnují nejen one-
mocnění akutní (často se opakující infekce), 
ale i chronická, jako jsou alergie či astma. 
V  nečištěných odtazích (Obr. 5) se vyskytují 
mikročástice lidské kůže, prach, mastnoty 
z kuchyně, bakterie, trus a mrtvoly zvířat (ho-
luby, krysy, potkani, netopýři apod.), zbytky 
stavebních hmot nebo větve a listí ze stromů 
a keřů. Kombinace prachu z koupelen a mast-
not z kuchyní je ideálním prostředím pro šíře-
ní případného požáru do dalších bytů. 

Čištění se provádí mimo bytové jednotky 
a není hlučné – nedotkne se tedy každoden-
ního života v bytech. Pouze je doporučeno 
zalepit větráčky v koupelnách a na toaletách. 
Čištění trvá zpravidla jeden den. Nečistoty 
jsou pomocí ventilátoru odsávány z přístupu 
na střeše a filtrovány (Obr. 1), nevzniká tak 
žádný odpad na střeše ani ve vzduchu okolo.

Technologie umožňuje čištění až 13 patro-
vých domů, kulatého i čtvercového potrubí, 
které není potřeba demontovat. Na čištění se 
používají mimo jiné speciální rotační kartáče 
(Obr. 2 a 3) a inspekční kamera (Obr. 4 a 5), po-
mocí které se zhodnotí stav před začátkem i na 

konci čištění. Veškeré výstupy z kamery jsou 
k dispozici zadavateli práce. Během inspekce 
lze zjistit i případné závady potrubí, které do-
kážeme přesně lokalizovat a předat informaci 
správci domu. Práci provádějí zkušení a škole-
ní pracovníci (i na práci ve výškách). 

 
Obr. 1: Čištění odtahů pomocí přístupu ze střechy. (foto: archiv Alkion service s.r.o.)

      
Obr. 2 a 3: Rotační kartáče speciálně vyvinuté firmou Alkion. (foto: archiv Alkion service s.r.o.)
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Firma Alkion se primárně zabývá čištěním 
vzduchotechniky ve velkých průmyslových 
objektech nebo na lodích (vojenské i výletní). 
Objevila se však poptávka tohoto typu čištění 
– byly tedy vyvinuty speciální rotační kartáče 
a další příslušenství pro specifické požadavky 
čištění odtahu v panelových a bytových do-
mech. Čištění provádíme po celé ČR – zkuše-
nosti máme především z Prahy, Brna a dalších 
větších měst. 

Vyčištěné potrubí (Obr. 6) znamená sní-
žení požárního a hygienického rizika, zvý-
šení účinnosti odtahového systému a čistší 
vzduch v bytových jednotkách.

Alkion service s.r.o.
Kruh 83

514 01 Kruh
www.alkion.eu

Obr. 4 a 5: Kontrola stavu potrubí inspekční kamerou. (foto: archiv Alkion service s.r.o.)

Obr. 5 a 6: Stav centrálního odtahového potrubí před a po čištění. (foto: archiv Alkion service s.r.o.)

      

     

      

 

PROČ SE VYHNOUT SUCHOBĚŽNÉMU 
VODOMĚRU OBLOUKEM

O tomto problému s „magnetickou spoj-
kou“ Vám žádný dodavatel vodoměrů zřej-
mě nic neřekl! To pomáhá vzniku rozdílů ...

aneb proč magnetická spojka v klasických 
suchoběžných a objemových vodoměrech 
pomáhá různým „filutům“ každý den, kteří se 
Vám smějí, když jim platíte jejich vodu.

Každý člověk, který by si přečetl technické 
listy nebo prodejní letáky suchoběžných by-
tových vodoměrů, by určitě nabyl dojem, že 
je to správná volba. Na slovo „antimagnetic-
ký“ narazíte prakticky vždycky a všude. Do-
konce je mnohdy účelně změněno na slovo 
„neovlivnitelný“ a ještě doprovázen výrazem 
„vysoce přesný“. U čtenářů nebo u potenciál-
ních zákazníků, kteří nejsou odborníky v obo-
ru, to samozřejmě vyvolá pocit, že tomu tak 

je. Bohužel skutečnost je zcela odlišná a prav-
da je přesně obrácená.

Už jenom z logiky a znalosti fyzikálních 
zákonů jsou tvrzení nepravdivá. Vysvětlení 
naleznete v tomto v článku s jasnými a pod-
loženými fakty.

Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, 
pokud jste se setkali s tím, že ve Vašem 
domě někdo někdy manipuloval s vodo-
měry, ať pomocí magnetu nebo mechanic-
kým způsobem a máte „ rozdíl“ mezi souč-
tem bytových vodoměrů oproti patnímu 
vodoměru.

Proč vzníká rozdíl?
Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech byto-

vých domech a jeho číselné vyjádření získá-
me při porovnání součtu bytových vodoměrů 
v bytech s hodnotou spotřeby na fakturač-
ním, vodárenském vodoměru.

Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má 
vliv několik významných faktorů, zejména:

•  ovlivnění klasických bytových vodoměrů
•  nepřesnost bytových vodoměrů
•  proměřování vodárenského fakturační vo-
doměru

Jak jsou vodoměry ovlivňovány?
Suchoběžný vodoměr je standardně osa-

zován do bytových domů od samého za-
čátku, ale nutné si uvědomit, že cena vody 
byla tehdy 80 haléřů a nebyl důvod nějakým 
způsobem “ovlivňovat” měření. Dnes je cena 
vody 100x dražší a motivace ovlivnit náměr 
na vodoměru je vysoká a je běžně odhalova-
ným zásahem. Neoprávněné ovlivnění vodo-
měru může nastat dvojím způsobem:

•  mechanickým zásahem
•  vnějším magnetickým polem (magnetem)

Suchoběžný vodoměr není na tyto způso-
by ovlivnění konstruován. To platí i pro tzv. 
”antimagnetické” vodoměry, mnohdy úmysl-
ně označované jako “ neovlivnitelné” s cílem 
vzbudit dojem, že tomu tak je. Skutečnost je 
však zcela obrácená.

 

pokračování na straně 8
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DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ PROŽÍVÁ RENESANCI 
– ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SBD SEVER PETREM ČERNÝM
„Družstevní bydlení prožívá renesanci, zájem o nájemní bydlení bude pokračovat i v dalších 
letech“, říká v rozhovoru pro náš zpravodaj předseda představenstva Petr Černý

Blížící se konec roku bývá časem bilancování. 
Redakce Zpravodaje Severu se proto rozhodla 
navštívit předsedu představenstva a ředitele 
SBD Sever pana Ing. Mgr. Petra Černého v jeho 
kanceláři v novostavbě sídla družstva v Bažantí 
ulici. Tématem našeho rozhovoru bylo nejenom 
hodnocení událostí v  roce 2017, ale také jsme 
byli zvědaví, co SBD Sever chystá v roce 2018. 

Vážený pane řediteli, nebudeme se vás 
ptát na to, co považujete za nejvýznamnější 
událost SBD Sever v roce 2017, protože jsme 
si jisti Vaší odpovědí. Výstavbu nového sídla 
družstva v horním centru Liberce v Bažantí 
ulici ostatně měli možnost prostřednictvím 
Zpravodaje Severu sledovat všichni členové 
a klienti. Přesto, jak nyní, s půlročním odstu-
pem hodnotíte celý tento projekt?

Mám z něho velkou radost. Musím se přiznat, 
že když jsme letos v květnu slavnostně otevírali 
nové sídlo družstva, tak jsem byl z toho, jak se 
říká, hodně naměkko, protože jsem si vzpomněl 
na tu dlouhou cestu, která vedla od původního 
nápadu až ke kolaudací celé nové budovy.

Jak dlouhá ta cesta byla a čí to byl nápad, 
vystavět nové sídlo družstva?

Ten nápad jsem dostal někdy na sklonku 
roku 2010. Na pozemku, kde dnes stojí naše 
nová budova, stála stoletá stavba, která sloužila 
jako tehdejší sídlo spotřebního družstva Jed-
nota Liberec. Když se Jednota rozhodla ukončit 
svou činnost a svůj majetek prodat, oslovil jsem 
členy představenstva našeho bytového druž-
stva s tím, že bychom mohli budovu i s pozem-
kem koupit. Zároveň jsem navrhl a rozpracoval 
asi osm různých variant dalšího využití. Z jejich 
analýzy pak vyplynulo, že nejlepší bude vybu-
dování nového sídla družstva po demolici staré 
budovy. Aby projekt měl i nějaký ekonomický 
smysl a návratnost, rozhodli jsme se maximali-
zovat počet podlaží v nové budově a ve třech 
posledních patrech vybudovat celkem 15 men-
ších bytů, určených ke komerčnímu pronájmu.

Hovoříte o konci roku 2010 a začátku roku 
2011, to jsou události staré sedm a  více let. 
Proč ta výstavba trvala tak dlouho? 

No, samotná výstavba trvala jen něco přes 
rok, začala v polovině listopadu 2015 demolicí 

staré budovy a ukončena byla v únoru 2017. 
Čas předtím byl věnován přípravě projektu, vy-
hotovení projektové dokumentace a pak tomu 
neuvěřitelně dlouhému projednávání na úřa-
dech s cílem získat stavební povolení. To byla 
skutečně hrůza.

Proč to trvalo tak dlouho?
Z nejrůznějších důvodů. Nejprve jsme řešili 

umístnění nové budovy na pozemku. Logicky 
se nabízelo, aby okna budovy zajišťovala vý-
hled na divadlo a radnici, jenže to nebylo mož-
né, protože územní plán počítá s postupnou 
zástavbou nároží ulic Bažantí a Liliová. Proto 
výhledy oken směřují do ulice Bažantí a  do 
vnitrobloku a štítová stěna směrem k radnici je 
bez oken. Podle územního plánu se na budovu 
pak přilepí sousední objekt, který vytvoří nároží 
obou ulic a bude pokračovat do ulice Liliová až 
k vile kliniky Gennet. Než se tak stane, tak jsme 
štít pronajali k reklamním účelům a já mu proto 
také říkám „šestnáctý byt“, protože zajišťuje dal-
ší příjem z pronájmu.

A jak to bylo dál?
Náš původní záměr byl vytvořit architekto-

nicky jednoduchou a stavebně i finančně ne-
náročnou stavbu. Jenže architektonická podo-
ba narazila u hlavního architekta města. Proto 
jsme nechali zpracovat nový architektonický 
návrh v pražské kanceláři architektů Gottfrieda 
a Tučka. Jeden ze tří předložených návrhů vi-
zuální podoby obálky domu pak schválila rada 
architektů města a město vydalo souhlasné 
souhrnné stanovisko. Následně započaly práce 
na projektu, a když byl projekt hotov, probíhalo 
stavební řízení. Dnes se to říká jednoduše, ale 
byla to práce na dva a půl roku.

Ale nakonec se podařilo vše dokončit 
a  v  květnu tohoto roku zkolaudovat. Přestě-
hovali jste se prakticky ihned po kolaudaci. Co 
nová budova nabízí klientům?

Měli jsme více důvodů proč sídlo družstva 
přestěhovat z Lipové ulice do nového sídla. 
Předně se jednalo o problém parkování, proto-
že v Lipové, kde jsme sídlili v podstatě v suteré-
nu bytového domu místního společenství vlast-
níků, jsme měli k dispozici pro služební vozy, 
vozy klientů i vozy zaměstnanců jen celkem de-

vět parkovacích míst a vznikal tak často problém 
s parkováním, kdy návštěvníci družstva neměli 
kde zaparkovat. Bohužel parkování je dnes nut-
nost. Proto jsme rádi, že dnes máme k dispozici 
celkem 21 parkovacích míst v nové budově, z če-
hož hned 10 je trvale vyhrazeno návštěvníkům 
družstva a tento počet se v současnosti ukazuje 
jako dostatečný, a dosud se nestalo, že by naši 
klienti neměli kde zaparkovat.

Předpokládáme, že parkování není jediná 
výhoda nového sídla.

Samozřejmě, že jsme už při rozmýšlení, zda-
li koupit pozemek, zvažovali také dostupnost 
nového sídla městskou hromadnou dopravou. 
Ukázalo se, že nové místo je dostupné stejně pří-
hodně jako to staré v Lípové ulici v dolním cen-
tru. I zde jsou v těsné blízkosti jak autobusové, 
tak i tramvajové zastávky v  krátké docházkové 
vzdálenosti do tří minut.

Velkou výhodou nového sídla je více místa 
pro jednání s našimi klienty z řad členů výborů 
společenství vlastníků i dalších. Máme k dispo-
zici kompletně vybavenou zasedací místnost 
s kapacitou až 40 osob, a dále dvě malé zasedací 
místnosti v každém patře. Budova je vybavena 
wifi připojením k internetu. V zákaznickém cen-
tru jsme rozšířili jednak pokladní hodiny, jednak 
jsme po odzkoušení ve starém sídle zavedli mož-
nost úhrad bezhotovostně platební kartou pro-
střednictvím platebního terminálu.

Výstavba nového sídla SBD Sever započala 
dne 16. listopadu 2015 symbolickým poklepem 
na základní kámen

Bývalá budova spotřebního družstva Jednota 
byla zdemolována v rámci výstavby

Výstavba trvala 16 měsíců – fotografie z konce 
března 2016

Předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý 
na letošním Dětském dni SBD Sever a Čs. Obce 
legionářské
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Nové sídlo je pochopitelně velká novinka. 
Ještě jste letos nějaké zavedli?

Ano, jsme si vědomi, že se nacházíme v 21. 
století, takže se snažíme zavádět i další moderní 
prvky. Přešli jsme na kompletní elektronickou 
evidenci pošty a stejně tak je to i  s fakturami. 
Všechny tyto dokumenty dnes zpracováváme 
v  elektronické podobě. V podobném trendu 
budeme pokračovat i v budoucnu.

A co bude s prostorem vašeho starého sídla?
Rozhodli jsme se reagovat na velkou poptáv-

ku, zejména po nájemních bytech a vypracovali 
projekt přestavby toho nebytového prostoru 
na celkem 7 menších bytů. Náš předpoklad byl 
takový, že se nám podaří získat stavební povo-
lení na tuto akci již v květnu tohoto roku, aby-
chom mohli okamžitě po vystěhování správy 
družstva začít s rekonstrukcí. Bohužel, jak už to 
tak u nás v Čechách bývá, nemáme v tuto chvíli 
ještě v ruce stavební povolení, abychom mohli 
s  rekonstrukcí řádně začít. Jsme firmou, která 
plně respektuje veškerá nařízení, postupy a zá-
kony, takže víme, že bez stavebního povolení 
nelze začít. Jen je mi vždycky strašně líto toho, 
že v našich podmínkách trvá stavební řízení tak 
neúměrně dlouhou dobu, je to samá lhůta pro 
vyvěšení, doručení, svěšení, odvolání, vyjádření 
a tak dále, takže když se to pak všechno sečte, 
tak je rok za námi. Ale těším se, až zase sedm no-
vých rodin najde dobré bydlení v centru města. 
Takže smýšlím přes to všechno optimisticky.

Loni jste čtenáře Zpravodaje Severu infor-
moval o tom, že ve spolupráci s pražskými 
bytovými družstvy vstupuje SBD Sever do 
projektu výstavby družstevních bytů v Pra-
ze v Hloubětíně. Jak je tento projekt úspěšný 
a jak daleko je výstavba?

Musím říci, že od začátku jsme neměli oba-
vy o to, že by o nové družstevní byty v Praze 
nebyl zájem, a to i vzhledem k cenám, za které 
byla tato nová výstavba nabízena, tedy v prů-
měru 57 tisíc korun za metr čtverečný podla-
hové plochy bytu plus sklep a parkovací stání. 
Nicméně zájem ze strany veřejnosti překonal 
veškerá naše očekávání a prakticky do čtrnácti 
dnů od zveřejnění projektu byly všechny byty 
obsazeny. Stavíme celkem tři domy, které jsou 
propojeny podzemními parkovacími prostory, 
v každém je k dispozici 30 bytů, celkem tedy 90 
bytových jednotek. Aktuální situace je taková, 
že hrubá stavba je dokončena, došlo před zim-
ním obdobím k osazení oken a začínají práce 
uvnitř budov.

Velmi často se teď hovoří o určité renesanci 
družstevního bydlení. Můžete, pane předse-
do, čtenářům Zpravodaje objasnit základní 
principy bydlení v družstevním bytě a jaké 
jsou jeho výhody oproti klasickému nájemní-

mu bydlení na jedné straně a bydlení v bytě 
v osobním vlastnictví na straně druhé?

Zájemce o družstevní byt složí družstvu ur-
čitou část ceny bytu, například jednu čtvrtinu, 
jako družstevní podíl v bytovém družstvu. Zbý-
vající část ceny bytu splácí družstvu formou ná-
jemného po dobu například dvaceti let. U bytu 
za 2,5 milionů korun tedy složí budoucí člen 
družstva 625 tisíc korun a následně platí splát-
ku v měsíčním nájmu ve výši 9.800 Kč. Výhodou 
oproti bydlení ve vlastním bytě je to, že nosite-
lem úvěru není vlastník bytu, který by si musel 
jinak vzít hypotéční úvěr a splácet jej bance, ale 
bytové družstvo. Navíc je družstevní podíl, tedy 
fakticky byt, kdykoliv volně převoditelný na ji-
nou osobu, která se pak stává členem družstva. 
Oproti komerčnímu nájemnímu bydlení je tady 
výhoda v tom, že v případě družstevního nájmu 
se jedná o tzv. nákladové nájemné. To zname-
ná, že součástí nájmu jsou pouze a výhradně 
náklady související s provozem bytu a  domu. 
Toto nákladové nájemné bývá často nižší nebo 
ve stejné výši, jako komerční nájemné v bytech. 
Rozdíl je v tom, že po úplném uhrazení druž-
stevního podílu si můžete družstevní byt pře-
vést do vlastnictví nebo jej volně obchodovat 
na trhu s nemovitostmi, kdežto nájemní byt 
s komerčním nájmem Váš nikdy nebude.

Plánujete nějakou takovou družstevní vý-
stavbu realizovat i v Liberci?

Ano, máme vyhlédnuto několik vhodných 
projektů výstavby i v Liberci. Jsme si pocho-
pitelně vědomi toho, že Liberec není Praha, 
byť problémy obou měst, pokud jde o novou 
výstavbu jsou podobné. V obou městech se 
otálí s přijetím nového územního plánu, nové 

projekty není možné realizovat, a tak se pracu-
je pouze na těch projektech, které byly schvá-
leny o několik let dříve a dlouho ležely někde 
v šuplíku. Nedostatečná výstavba nových bytů 
v obou městech zvedá ceny těchto novostaveb, 
v Praze, řekl bych, až na neúnosnou mez. V sou-
časnosti tam není problém prodat nově posta-
vený byt za 80 tisíc Kč za jeden čtverečný metr, 
což je až neuvěřitelné. V Liberci jsou tržní ceny 
novostaveb ve standardním provedení zhruba 
poloviční, za nadstandard lze žádat víc, ale pak 
už se těžko hledá kupec. My bychom se chtěli 
zaměřit na družstevní bydlení v moderním po-
jetí, v dobrém standardu za příznivé ceny. Chtěli 
bychom, aby družstevní bydlení bylo dostupné 
široké vrstvě obyvatel, tedy zejména rodinám 
s dětmi a dalším ekonomicky aktivním obyva-
telům města.

Prozradíte o chystaných projektech něco 
konkrétnějšího?

V tuto chvíli jen to, že vybíráme z několika 
možností a probíhají intenzívní jednání. Kon-
krétnější být bohužel nemohu, ale mohu slíbit 
čtenářům Zpravodaje Severu, že až budeme 
mít v tomto ohledu jasno, budou první, kdo se 
o našich nových záměrech dozví.

Náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci, tak-
že se zeptáme, co SBD Sever a rok 2018?

Jak už jsem zmínil, v roce 2018 máme několik 
priorit. I v roce 2017 se nám podařilo získat do 
správy nové klienty z řad společenství vlastníků, 
kteří nám dali důvěru a svěřili nám své domy do 
naší správy. Navíc v 25 případech vykonáváme 
ve společenství vlastníků také funkci předsedy 
společenství a s tímto požadavkem se na nás 
obrací stále další a další klienti. Předpokládám, 
že stejný trend nárůstu počtu spravovaných 
bytů se nám podaří udržet i v roce 2018. 

O našich projektech jsem již hovořil. Důležité 
pro nás bude dokončit přestavbu nebytových 
prostor v Lípové ulici na byty a na podzim 2018 
výstavbu družstevních bytů v Hloubětíně. Rád 
bych měl jasno také o dalších projektech. Mys-
lím, že o nájemní bydlení bude zájem i v dalších 
letech.

Pane předsedo, děkujeme Vám za rozhovor.
Já také děkuji a přeji všem čtenářům Zpra-

vodaje Severu vše nejlepší v novém roce 2018, 
zejména hodně zdraví, nezbytné štěstí, pohodu 
a spokojené bydlení.

redakce

Budova získala prestižní ocenění – cenu arch. 
Hubáčka Stavba roku Libereckého kraje 
v kategorii obytných budov

Pohled z vnitrobloku na parkovací plochy Pohled z ulice Bažantí

Družstevní výstavba bytových domů v Praze  
-Hloubětíně, listopad 2017
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Suchoběžný vodoměr není antimag-
netický a už vůbec není neovlivnitelný! 
Obsahuje totiž magnetickou spojku. 
V  konstrukci se za posledních 20. let nic 
nezměnilo!

Už z názvu plyne, že jedna část je “suchá”, 
tou je plastový číselník počítadla. Druhou 
částí je “mokrý” prostor kudy protéká měře-
ná voda, která otáčí lopatkovým kolem. Oba 
prostory jsou od sebe zcela odděleny tlako-
vou deskou, viz obrázek - detail magnetické 
spojky vodoměru. I v případě, že vodoměr 
má tzv. „antimagnetické“ stínění NEZABRÁNÍ 
ovlivnění magnetem. Vodoměr se tak může 
zpomalit a dokonce i zastavit!

Jak se otáčení lopatkového kola přenese 
do suchoběžného číselníku?

K tomu se použije tzv. magnetická spojka 
a její princip je založen na “přitahování” dvou 
magnetů. Magnetická spojka je složena ze 
dvou částí a v každé z nich je magnet. 

První magnet je na konci hřídelky lopat-
kového kola ve vodě. Druhý magnet je na 
hřídelce, která je už v suchoběžném strojku. 
Obě tyto části jsou ale od sebe odděleny tla-
kovou deskou, takže magnety se nedotýkají 
a jsou od sebe vzdáleny cca 2-4 mm, dle typu 
vodoměru.  

Právě proto bývá v suchoběžných vodomě-
rech “antimagnetická” ochrana, která má ne-
výhodu magnetické spojky zmírnit a vytvořit 
tím ochranu proti vnějšímu magnetickému 
poli. 

Díky výše uvedeným faktům záleží jen na 
síle vnějšího magnetického pole (například 
od silného neodymového magnetu), kterou 
lze magnetickou spojku ovlivnit a vodoměr 
zpomalit a dokonce i zastavit.

A mechanické ovlivnění? 

Je skutečná hračka. Plastový klobouk, přes 
který lze vidět převodová plastová kolečka 
a válečkové počítadlo je snadným cílem pro 
zastavení pomocí průniku “cizího tělesa”. 

Chcete se těmto slabinám vyhnout? 

Nahraďte suchoběžnou konstrukci vodo-
měru za jinou, ale bez magnetické spojky. 
Změnou konstrukce vodoměru lze popsané 
nedostatky snadno vyřešit.

        

 
pokračování ze strany 5

 

PROČ SE VYHNOUT SUCHOBĚŽNÉMU 
VODOMĚRU OBLOUKEM

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz   |   www.maddeo.cz

Rádi Vám poradíme. Zavolejte na linku zdarma 800 778 778  
nebo pište na info@maddeo.cz
Zadejte poptávku na výměnu vodoměrů nebo měřičů tepla.

Maddeo CZ s.r.o.  
přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
obchodní dotazy: 734 448 899
technické dotazy: 773 669 073

 

Bytové vodoměry podle konstrukce přenosu otáček
•  suchoběžné vodoměry – mají magnetickou spojku
•  objemové vodoměry – mají magnetickou spojku
•  neovlivnitelné vodoměry – nemají magnetickou spojku (např. vodoměr Maddeo,     
    SMARTm PNV Exkluziv)
•  ultrazvukové vodoměry   - nemají magnetickou spojku

Doporučení: Setkali jste se s ovlivňováním? 
Vybírejte bytové vodoměry  
bez magnetické spojky např.: neovlivnitelné 
vodoměry (vodárenský princip) nebo 
ultrazvukové vodoměry.
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Již tradiční předvánoční seminář Staveb-
ního bytového družstva Sever proběhl ve 
čtvrtek 7. prosince 2017 v prostorách velkého 
sálu Anton Worf v reprezentativních prosto-
rách Clarion Grand hotelu Zlatý lev v Liberci. 
Semináře byl určen pro předsedy a členy vý-
borů společenství vlastníků, předsedy ma-
lých bytových družstev a také pro správce 
domovních samospráv SBD Sever.

Tradice předvánočních seminářů a těchto 
pravidelných setkání začala již v roce 2004. 
Původně byly semináře zaměřeny zejména 
na činnost domovních samospráv družstva, 
protože společenství vlastníků v té době te-

prve vznikala. V tomto roce se konal předvá-
noční seminář již počtrnácté v řadě. Dnes již 
SBD Sever spravuje více než 190 společenství 
vlastníků.

Seminář v letošním roce navštívilo více než 
130 návštěvníků, kteří si poslechli příspěvek 
předsedy představenstva a ředitele družstva 
Ing. Mgr. Petra Černého, který zmínil zejména 
problematiku novelizace zákona o službách, 
pravidla pro vyúčtování záloh na služby 
spojené s užíváním bytu a další provozní 
a aktuální informace z SBD Sever.

Další část semináře byla věnována prezen-
taci, která se týkala ionizace vody v bytových 

domech. Ionizovaná voda netvoří vodní ká-
men, a dokonce vodní kámen i  odstraňuje. 
Má rovněž příznivé dopady  na lidský orga-
nismus.

Poslední část prezentace byla věnována 
problematice čištění vzduchotechniky v  by-
tových domech. Této problematice se věnuje 
také jeden z článků v tomto vydání Zpravo-
daje Severu. 

Na závěr semináře se rozproudila diskuse 
účastníků a byly zodpovězeny některé otázky, 
které se týkaly zejména právní problematiky 
společenství vlastníků.

V TULIPANU probíhají právě 4 projekty pod-
porované EU.

3 K pro praxi - Koncepčně a Kom-
plexně ke Kompetencím pro praxi

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16 _046/0006928
Hlavním cílem projektu je pomoc zdra-

votně postiženým a jinak znevýhodněným 
osobám (nízko kvalifikovaným, dlouhodobě 
nezaměstnaným, mladším 25 nebo starším 50 
let, matkám/otcům po rodičovské dovolené 
a pečovatelům) z Liberecka a Jablonecka s ná-
vratem na pracovní trh. Nabízíme široký výběr 
bezplatných kurzů, rekvalifikací a terapií (po-
čítače, praktické nácviky, správná komunikace 
a sebeprezentace). Zaregistrujte se ještě dnes. 

www.3kpropraxi.cz , Facebook - 3kpropraxi , 
tel.: 777 677 903 Kašparová 

Chceme se uplatnit
 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Aktuálně spouštíme nábor do aktivizačního 

projektu zaměřeného na osoby se zdravotním 
znevýhodněním, primárně osoby s duševním 
onemocněním nebo souběhem diagnóz. 

Nabízíme vzdělávací aktivity, které Vás na-
učí, jak se prezentovat na trhnu práce a jak 
o práci žádat. Naučíme Vás zacházet s počí-
tačem. Nabízíme Vám péči psychologa i so-
ciálního pracovníka. Taktéž široké spektrum 
terapií, které Vám pomohou k lepší duševní 
pohodě. Vyzkoušíte si u nás také, jaké to je do-
cházet do zaměstnání – umožníme Vám pra-
covní nácviky v našich chráněných dílnách. 
Můžeme také nabídnout tréninkové pracovní 
místo na min 5 měsíců.

Mgr. Hynek Šála, tel: 774 450 164,  
e-mail: sala@sdruzenitulipan.cz

Zaměstnání bez hranic
 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
 Projekt je zaměřen na podporu zaměstna-

nosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hen-
dikepů napříč Libereckým krajem. Hlavním 
cílem projektu je snižování dopadu znevý-
hodnění cílových skupin a odbourání barier 
pro jejich vstup na trh práce, s využitím indi-
viduální podpory, motivace, cíleně nastavené-
ho vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, 
které přispějí k osvojení si základních pracov-

ních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění 
získání dlouhodobého pracovního uplatnění.

Účastníkům projektu bude k dispozici klíčo-
vý pracovník, který jej bude provázet směrem 
k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Se-
staví a dle možností realizuje osobní (indivi-
duální) plán rozvoje.

Semily: Slavěna Horňáková, tel.: 775 802 
276,  e-mail: hornakova@sdruzenitulipan.cz
Česká Lípa: Hana Hajflerová, tel: 775 802 
274, e-mail: hajflerova@sdruzenitulipan.cz

Komunitní centrum TULIPAN 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428
Projekt podporuje sociální začleňování 

a aktivizaci osob se zdravotním znevýhodně-
ním (duševním onemocněním či kombinací 
diagnóz) v komunitním centru. V centru se 
budou odehrávat podpůrná setkání, pora-
denství, vzdělávací, kulturní a volnočasové 
aktivity. Centrum se otevírá 30. 1. 2018.

Mgr. Věra Maškarincová, tel. 775 802 277 
maskarincova@sdruzenitulipan.cz

V PRVNÍM PROSINCOVÉM TÝDNU PROBĚHL 
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ SBD SEVER

SDRUŽENÍ TULIPAN Sdružení Tulipan z. s. se sídlem 
v Liberci je chráněná dílna, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením.
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VÁNOČNÍ 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.
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NABÍDKA REALIT SBD SEVER
byt 3+kk (č. 8)  |  91,6 m2  |  2. nadzemní podlaží  |  PRODEJ  (3 699 000 Kč vč. DPH)
Tato bytová jednotka bude připravena k nastěhování od března 2018.

                                 

byt 1+kk (č. 10)  |  54,1 m2  |  3. nadzemní podlaží  |  PRODEJ  (2 289 000 Kč vč. DPH)

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

bytový dům  |   Jablonec nad Nisou, Luční 2  |   PRODEJ  (6 900 000 Kč vč. DPH)

Nabízíme k prodeji bytový dům v ulici Luční 2, Jablonec nad 
Nisou. Dům na nachází na prestižním místě v centru města, ke 
kterému náleží dvě parkovací místa. Součástí je pět bytových 
jednotek o velikosti 73,72 m2, 51m2, 86,23 m2, 60 m2 a 84,85 m2).

V roce 2005 proběhla rekonstrukce domu (etážové topení, 
nová střecha, vnější izolace domu, nový chodník před domem). 
V roce 2017 byla provedana sanace a odizolování sklepu.

V případě zájmu kontaktujte pana Marka Frka, 
telefon: 484 800 388, 775 735 520, e-mail: frk@sbdsever.cz

rodinný dům včetně přilehlých pozemků  |   3 935 m2   |  Liberec, Kubelíkova 191  |   PRODEJ  (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 za-
teplení), 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 
kompletní 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 vod-
ní elektrárnou o výkonu 2-5 kW. Za bránou u domu jsou 3 až 4 parkovací místa.

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

Nabízíme k pronájmu nebo prodeji do osobní-
ho vlastnictví byty v novostavbě bytového domu 
na rohu ulic Papírová a  Široká v samém centru 
Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, v takzva-
ném „zlatém kříži“. Dům byl zkolaudován v květnu 
2016. 

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a  spo-
třebiči. V bytech jsou položeny laminátové podla-
hy, obklady v koupelnách, osazena sanitární kera-
mika a dveře s dřevěnými zárubněmi. 

Dům splňuje veškeré nároky moderního a ener-
geticky úsporného bydlení s nízkými provozními 
náklady. Vhodné též jako investice. Dům je po-
staven z železobetonového monolitického skele-
tu s cihlovými vyzdívkami. Celý dům je zateplen 
a zakryt fasádními deskami CEMBRIT. V domě je 
vlastní plynová kotelna pro vytápění domu a pří-
pravu teplé vody a výtah. Nízké náklady na služby. 
V přízemí domu jsou nebytové prostory.

Díky poloze v centru města jsou veškeré obcho-
dy, úřady či dopravní spojení v bezprostřední do-
cházkové vzdálenosti. Lokalita je vysoce ceněna 
pro možnosti kulturně společenského vyžití. 

Vhodné též jako investice.

 

 

Již V novém sídle SBD Sever a jeho 
zákaznickém centru došlo v květnu 2017 
nejen k rozšíření počtu otevíracích hodin v 
pokladně, ale také (po předchozím zkušebním 
provozu ve starém sídle) ke spuštění možnosti 
hradit platby bezhotovostní formou bankovní 
platební kartou přímo na účet družstva.

Obliba této formy placení stále roste. 
V  případě zákaznického centra SBD Sever 
je možné úhradu platební kartou provést 
i mimo pokladní hodiny.

redakce

V ZÁKAZNICKÉM CENTRU SBD SEVER LZE TAKÉ 
PLATIT PLATEBNÍ KARTOU



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


