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NABÍDKA REALIT SBD SEVER

byt 3+kk (č. 9)  |  100 m2  |   roh Široké a Papírové  |  PRONÁJEM  ( 14 000 Kč vč. DPH) + služby

Byt je nabízen s kuchyňskou linkou včetně varné desky, trouby, di-
gestoře a prostoru pro osazení myčky. Jsou zde laminátové podlahy, 
obklady v koupelně, sanitární keramika a dveře s dřevěnými zárubně-
mi. Dům s výtahem splňuje veškeré nároky moderního a energeticky 
úsporného bydlení s nízkými provozními náklady, jde o vyzdívanou 
stavbu. V domě je moderní vlastní plynová kotelna pro vytápění domu 
a přípravu teplé vody, což zajišťuje nízké náklady na vytápění.  

Kontakt: Robin Havlíček, tel.: 484 800 387, mob: 777 750 993, 
e-mail: havlicek@sbdsever.cz

byt 1+kk (č. 4)  |  54,2 m 2    |  Na Poříčí  |  PRODEJ (2 469 000 Kč vč. DPH)
byt 1+kk (č. 18)  |  54,2 m 2    |  Na Poříčí  |  PRODEJ (2 529 000 Kč vč. DPH)
byt 2+kk (č. 5)  |  53,5 m 2  |  Na Poříčí  |  PRODEJ (2 559 000 Kč vč. DPH)
byt 2+kk (č. 22)  |  73,3 m 2  |  Na Poříčí  |  PRODEJ (3 989 000 Kč vč. DPH)
byt 3+kk (č. 1)  |  91,6 m 2  |  Na Poříčí  |  PRODEJ (3 899 000 Kč vč. DPH)
byt 3+kk (č. 9)  |  100 m 2  |  Na Poříčí  |  PRODEJ (4 199 000 Kč vč. DPH)
byt 3+kk (č. 8)  |  91,6 m 2  |  Na Poříčí  |  PRODEJ (3 919 000 Kč vč. DPH) 

Byty v novostavbě bytového domu, který je pouhých 70 met-
rů od Soukenného náměstí a 230 metrů od nám. Dr. E. Beneše.

V bytě jsou laminátové podlahy, obklady v koupelnách, sani-
tární keramika a dveře s dřevěnými zárubněmi. Dům s výtahem 
a nízkými provozními náklady. Jde o vyzdívanou stavbu - dům 
je postaven z monolitického skeletu s cihlovými vyzdívkami  
a kompletně zateplen. V domě je moderní vlastní plynová kotelna  
pro vytápění domu a přípravu teplé vody, což zajišťuje nízké ná-
klady na vytápění. V přízemí domu jsou nebytové prostory. 

Kontakt: Havlíček Robin 777 750 993, havlicek @sbdsever.cz

pozemky (č. 1206, 1207, 1232)  |  10 3540 m 2 , 363 m 2 , 313 m 2    |  Stráž nad Nisou  |  PRODEJ 18 199 Kč (vč. DPH), 1 650 Kč/m2

Nabízíme Vám jedinečné stavební pozemky v Liberci, obci Stráž nad Nisou, v atraktivní 
lokalitě Zlatý kopec. Stavební pozemky mají celkovou výměru 11.030 m2, ( p.p.č. 1206/12 
o výměře 10354 m2, p.p.č. 1207 o výměře 363 m2, a p.p.č. 1232 o výměře 313 m2), jsou  
v územním plánu vedeny jako plochy zastavitelné pro bydlení čisté a dle platné schvále-
né územní studie obce Stráž nad Nisou slouží k zástavbě celkem devíti rodinnými domy, 
z nichž každý rodinný dům může obsahovat až tři bytové jednotky.

Pozemek je umístěn v katastrálním území obce Stráž nad Nisou, 5 minut jízdy do cen-
tra Liberce, avšak v klidné venkovské lokalitě, nedaleko golfového hřiště v Machníně.  
Z pozemků je nádherný výhled na Ještěd a do krajiny. Pozemky se prodávají jako celek. 
Vhodné pro investora.

Makléř: Ing. Mgr. Petr Černý, tel.: 777 733 151 SBD SEVER

výrobní hala  |  1 890 m2  |  Chrastava, U Nisy  |  PRODEJ  (7 000 000 Kč vč. DPH)

Nabízíme k prodeji výrobní halu s pozemkem ve výrobním areálu 
v Chrastavě – ul. U Nisy (bývalý areál Elitexu), v těsné blízkosti vlak. 
nádraží.

Jedná se o dvou podlažní objekt, dvě budovy. V první budově se 
nachází kancelář, jednací místnost, šatny, sociální zařízení, kotelna. 
Druhá budova slouží jako výrobní hala. V současné době přízemí 
haly slouží jako výrobní hala (obrábění kovů) a druhé patro jako 
sklad.

V objektu je umístěn nákladní výtah, v objektu rozvod plynu, vody, 
vzduchu, elektriky s jištěním 100 A. Vytápění automatickou kotelnou 
na uhlí. Objekt zabezpečen bezpečnostním zařízením a kamerovým 
systémem.

Výborné spojení dopravní spojení – 10 min. do Liberce. Možnost prodeje nemovitosti vč. vybavení (kompletně vybavené dílny se stroji  
a nářadím) za 16, 5 mil. Možnost dlouhodobého pronájmu za 100 tis. Kč/měs. 

V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Michala Bezuchu, tel.: 777 760 786, e-mail: bezucha@sbdsever.cz
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V TOMTO ČÍSLE: 

FOTO NA TITULKU: 

D e m o l i c e 
p r o b í h a j í . 
S t a v e b n í 
pozemek bude 
brzy připraven  

k zahájení výstavby projektu Oaza v centru.

Shromáždění delegátů, které je nejvyšším orgánem Stavebního by-
tového družstva SEVER se v tomto roce uskutečnilo 13. června 2019. 
Toto shromáždění bylo shromážděním volebním, neboť stávajícím or-
gánům družstva končilo čtyřleté funkční období.

Na základě tajných voleb byli zvoleni tito členové představen-
stva družstva:

• Ing. Mgr. Petr Černý – 100 % získaných hlasů / • Ing. Karel Šeliga –  
100 % získaných hlasů / • Ing. Petr Deyl – 88,9 % získaných hlasů /  

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ZVOLILO PŘEDSTAVENSTVO 
DRUŽSTVA A KONTROLNÍ KOMISI PRO NADcháZEJÍcÍ 
ČTyřLETé OBDOBÍ • Ing. Vratislav Šedivý – 88,9 % získaných hlasů / • Ing. Přemek Škoda –  

88,9 % získaných hlasů / • Michal Bezucha – 77,8 % získaných hlasů

Na základě tajných voleb byli dále zvoleni tito členové kont-
rolní komise:

• Petr Jindra – 94,4 % získaných hlasů / •Ing. Josef Řepa – 94,4 % 
získaných hlasů / • Zdeněk Tesař – 83,3 % získaných hlasů

Představenstvo družstva následně zvolilo na svém prvním jednání 
po proběhlých volbách za předsedu představenstva Ing. Mgr. Petra 
Černého, I. místopředsedou Ing. Přemka Škodu a II. místopředsedou 
Ing. Vratislava Šedivého. 

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.
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Na pozemku bývalých Montážních závodů Liberec v samém cent-
ru Liberce vyroste ve třech etapách několik domů s byty, nebytovými 
prostory i krytými parkovacími místy. Jedna z těchto etap, označova-
ná jako Etapa č. 2, je věnována projektu OAZA V CENTRU, který nabí-
zí výhradně družstevní formu bydlení. Tím se liší od ostatních etap.  
V rámci této etapy je budoucím členům nového družstva k dispozici 
celkem 114 bytů, dva komerční prostory a 146 krytých parkovacích 
míst. V ceně družstevního podílu k bytu je také sklepní kóje a jed-
no kryté parkovací stání. Další parkovací stání je možné doobjednat  
až do vyčerpání kapacit. Z tohoto důvodu je tedy vhodné s rezervací 
příliš neváhat. Prodej byl odstartován v únoru 2019. S termínem do-
končení celé výstavby na jaře 2021.

Nespornou výhodou družstevního bydlení je především jeho do-
stupnost, kdy skládáte pouze malou část kupní ceny a zbytek splá-
cíte družstvu v měsíčních splátkách po dobu splatnosti úvěru po-
skytnutého družstvu. Proto již nemusíte chodit do banky s obavami  
a žádat o úvěr. K uzavření rezervační smlouvy a nastartování procesu 
vlastního bydlení vám stačí pouze 25 % z kupní ceny vlastních zdro-
jů. V procesu pořízení takového typu bydlení vás čeká méně admini-
strativy – neuzavíráte kupní smlouvu, nemusíte si vyřizovat hypoté-
ku a prokazovat bonitu. Výhodné podmínky úvěru, zpravidla s nižší 

PŘEDSTAVUJEME PROJEKT OAZA 
V CENTRU SBD SEVER POKRAČUJE  
V DRUžSTEVNÍ VýSTAVBě, DEMOLIcE JSOU 
U KONcE

úrokovou sazbou, vyjednává družstvo a vy se nezadlužujete a jste 
bez zápisu na katastru nemovitostí. V případě koupě družstevního 
bytu navíc nehradíte daň z nabytí nemovité věci ve výši 4 % z kupní 
ceny. Práva a povinnosti člena družstva, tedy i družstevní podíl, je 
možné převést na kohokoliv, kdo o převod, a tedy i družstevní podíl, 
bude mít zájem.

Být součástí družstva přináší pohodlnější průběh řešení chodu ži-
vota v projektu. Jsou nastavena pravidla užívání bytu a po doplacení 
kupní ceny si můžete svůj byt převést do osobního vlastnictví.
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Družstevní výstavba je skvělou alternati-
vou pro všechny, kteří hledají nový byt bez 
hypotéky. Příjemcem bankovního úvěru  
na jednotlivé byty je totiž celé družstvo, ni-
koliv pouze Vy. Vy jste jedním z členů druž-
stva. Abyste se jím stali, musíte uhradit tzv. 
družstevní podíl, na počátku výstavby 25 % 
z ceny bytu.

Zbylých 75 % ceny bytu splácíte družstvu 
v rámci nájemného po dobu následujících 
25 let. Se správou domu si hlavu lámat ne-
musíte, postará se o ni družstvo. A až po le-
tech splatíte celkovou cenu bytu, můžete si 
převést byt do osobního vlastnictví.  Cenu 
bytu můžete družstvu doplatit i dříve, po-
dle svých aktuálních finančních možností, 
nejdříve však za pět let od začátku splácení 
úvěru. 

Družstevní bydlení šetří čas i peníze jak při 
koupi, tak i prodeji bytu. Při jeho koupi totiž 
nemusíte složitě dokládat příjmy ani shá-
nět dokumenty k nemovitosti. Navíc platíte 
pouze zápisné za členství v družstvu, základ-
ní členský vklad a 25 % ceny bytu, kdežto 
hypotéku si berete na mnohem větší částku 
(zpravidla až 80 % – 90 % ceny bytu).

Prodej družstevního bytu, fakticky pře-
vod družstevního podílu na jinou osobou, je 
také velmi jednoduchá záležitost: stačí vám  
k němu písemná dohoda, a navíc platíte 
pouze drobný poplatek za převod druž-
stevního podílu. Nemusíte se proto starat  
o složité papírování či poplatek za předčasné 
splacení hypotéky. Neplatíte ani žádnou daň  
za nabytí nemovitosti, protože byt je druž-
stva a převodem družstevního podílu se 

vlastník bytu nemění. V katastru nemovitostí 
je jako vlastník bytu zapsáno bytové druž-
stvo, nikoliv jeho člen. 

Převod družstevního podílu, lidově na-
zývaný prodej družstevního bytu probíhá  
za tržní cenu, která u nemovitostí v centrech 
velkých měst v čase trvale roste. Vlastnictví 
družstevního podílu je tak vhodné i pro in-
vestory.

Financování družstevního bydlení je  
v porovnání s hypotékou přístupnější širší-
mu spektru žadatelů. Klientem banky totiž 
nejsou jednotlivci, ale bytové družstvo. Čle-
nové družstva pak tedy nesplácejí bance, 
ale družstvu, které bývá v mnoha ohledech 
vstřícnější. Na kvalitní bydlení tak snáze do-
sáhnou i mladé rodiny, živnostníci, senioři  
i investoři.

JAK FUNGUJE DRUŽSTEVNÍ VÝSTAVBA  
A JAKé JSOU VýhODy DRUžSTEVNÍhO ByDLENÍ?

JAK TO PROBÍhá 

V Liberci už asi není většího centra, než je dolní část města v okolí 
OC Fórum, terminálu MHD, krajského úřadu a Soukenného náměstí. 
Právě nedaleko odsud, blízko hromadné dopravě, úřadům, náku-
pům i denní či noční zábavě je umístěn projekt OAZA V CENTRU.  
Na dosah centra města, ale přitom v klidné a zelené části města.  
V lokalitě, ze které se do tří minut pomalé chůze dostanete na za-
stávku MHD, na Krajský úřad, do obchodu, banky či restaurace, stej-
ně tak jako do dvou minut vozem na výpadovku na Prahu, Jablonec, 
Frýdlant či Děčín.
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OÁZA V CENTRU - NABÍDKA 
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Projekt OAZA V CENTRU byl zahájen již před několika lety přípravnými studiemi a projekčními pracemi. Současná podoba projektu je dílem 
architekta Ing. Radima Kousala, držitele prestižní ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství.

Jedná se o byty v devítipodlažním bytovém domě, který je součástí nového bytového komplexu OAZA V CENTRU. Každý byt je vybaven 
plovoucí podlahou a dlažbou v koupelně, obložkové interiérové dveře, bezpečnostní vstupní dveře. Koupelna se sprchovým koutem, závěs-
ným WC, umyvadlem a keramickým obkladem na stěnách. K bytu náleží 1 kryté parkovací stání. Vynikající občanská dostupnost v docházkové 
vzdálenosti. 
Po nastěhování do bytu se hradí měsíční splátka bytu po dobu 25 let. Možnost po 5 letech byt převést do osobního vlastnictví. Předpokládaný 
termín nastěhování je srpen 2021. Energetická náročnost budovy B.                          Ceny jednotlivých bytů najdete na www.oazavcentru.cz/

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz
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ATELIER 6.04.AT.01 
2+KK  49,5 m²
OBJEKT      V6
PODLAŽÍ        4NP
ORIENTACE       SZ, SV
OBýVACÍ POKOJ + KK   21,7 m²
POKOJ      8,2 m²
ChODBA      4,1 m²
KOuPELNA     3,8 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 40,1 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 40,1 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz
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BYT 4.02.B.04 
2+KK  
OBJEKT      V4
PODLAŽÍ        2NP
ORIENTACE       SV, JV
OBýVACÍ POKOJ + KK   28,0 m²
POKOJ      12,8 m²
KOuPELNA     4,5 m²
WC       1,4 m²
ChODBA      9,2 m²
BALKON      4,3 m²
PřEDzAhRáDKA        34,7 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 97,2 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 58,6 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz

1

2

1:80

byt 4.09.b.04 
2+KK  58,6 m²
OBJEKT      V4
PODLAŽÍ        9NP
ORIENTACE       SV, JV
OBýVACÍ POKOJ + KK   28,0 m²
POKOJ      12,8 m²
KOuPELNA     4,5 m²
WC       1,4 m²
ChODBA      9,2 m²
BALKON 1           4,2 m²
BALKON 2           4,2 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 66,6 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 58,6 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

Družstevní podíl 631 875 Kč / Měsíční splátka 9 694 Kč
Cena bytu celkem 2 527 500 Kč

Družstevní podíl 936 375 Kč / Měsíční splátka 14 366  Kč / Cena bytu 3 745 500 Kč

Družstevní podíl 1 109 625 Kč / Měsíční splátka 17 024 Kč / Cena bytu 4 438 500 Kč



 ZPRAVODAJ SBD SEVER   |   7

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz

1:80

BYT 4.02.B.02 
1+KK
OBJEKT      V4
PODLAŽÍ        2NP
ORIENTACE       SZ
OBýVACÍ POKOJ    38,9 m²
KOuPELNA     4,5 m²
ChODBA      4,3 m²
BALKON         4,3 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 54,3 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 49,5 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz

1

2

1:80

byt 4.03.b.04 
2+KK  58,6 m²
OBJEKT      V4
PODLAŽÍ        3NP
ORIENTACE       SV, JV
OBýVACÍ POKOJ + KK   28,0 m²
POKOJ      12,8 m²
KOuPELNA     4,5 m²
WC       1,4 m²
ChODBA      9,2 m²
BALKON 1         4,3 m²
BALKON 2         4,3 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 66,8 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 58,6 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

situacepůdorys

Kontakt na prodejce 
stavební bytové družstvo sEVEr

Bažantí 1415/3, Liberec 1
Tel: 485 106 552 I e-mail: sbdsever@sbdsever.cz

www.oazavcentru.cz

2

1

1:80

BYT 4.05.B.03 
3+KK  73,2 m²
OBJEKT      V4
PODLAŽÍ        5NP
ORIENTACE       JZ, JV
OBýVACÍ POKOJ + KK   29,2 m²
POKOJ 1      13,6 m²
POKOJ 2      8,6 m²
KOuPELNA     4,5 m²
WC       1,4 m²
ChODBA      12,9 m²
BALKON      4,3 m²
TERASA      21,1 m²
SKLEP      2,3 m²
celková užitná plocha bytu 97,9 m²

Plochy místností jsou orientační. Podlahová plocha 
bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. činí 73,4 m2.
K bytu náleží 1 kryté parkovací stání.

Prodejní místo Liberec    
Stavební bytové družstvo SEVER, Bažantí 1415/3, Liberec, E mail: sbdsever@sbdsever.cz, Telefon: 485 106 552
Kontaktní osoby
Martin Gadas, tel: 777 750 991, E mail: gadas@sbdsever.cz                        Michal Bezucha: tel: 777 760 786, E mail: bezucha@sbdsever.cz

Družstevní podíl 778 250 Kč / Měsíční splátka 11 940 Kč
Cena bytu celkem 3 113 000 Kč

Družstevní podíl 955 875 Kč / Měsíční splátka 14 665 Kč
Cena bytu celkem 3 823 500 Kč

Družstevní podíl 1 236 625 Kč
Měsíční splátka 18 972 Kč
Cena bytu celkem 4 946 500 Kč
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Internet se v dnešní době stává každo-
denním pomocníkem v každé domácnosti. 
Připojení na internet se tak nejen drama-
ticky rozšiřuje, ale jeho rychlost i kvalita se 
zlepšuje. Díky tomu můžeme internet vy-
užívat nejen jako zdroj zábavy a informací,  
ale dnes i v budoucnosti bude mít i další 

využití, například při chodu domácnosti  
a podobně.

Mnoho firem proto nabízí možnost při-
pojení na internet, ať už se jedná o velké 
telekomunikační společnosti nebo lo-
kální poskytovatele připojení a přidruže-
ných služeb. Společnost CETIN v projektu  

pro bytové domy nabízí vybudování optické 
sítě na vlastní náklady. Výhodou této sítě je 
skutečnost, že do této sítě se může připojit 
jakýkoliv smluvní poskytovatel připojení  
k internetu, takže každý uživatel bytu si  
z této nabídky může vybrat svého poskyto-
vatele služby a jeho soused zase jiného.

BYTOVÉ DOMY SE PŘIPOJUJÍ NA OPTIKU
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Tepelná čerpadla představují specifický 
zdroj tepla pro vytápění i chlazení pro jed-
notlivé byty a rodinné domy, případně pro 
celé bytové domy. Není cílem tohoto pří-
spěvku uvádět všechny možné kombinace 
od vytápění jednoho bytu, až po vytápění 
celého bytového komplexu. Společným 
jmenovatelem všech zdrojů tepla je dodávat 
teplo pro zajištění přijatelných teplotních 
podmínek v určitém ohraničeném prostoru. 
Specifičnost podmínek tepelných čerpadel 
je v tom, že na rozdíl od všech tepelných 
zdrojů spalujících k získání tepla převážně 
fosilní paliva, získává tepelné čerpadlo teplo 
nebo chlad ochlazováním nebo ohříváním 
nízkoteplotního zdroje, který je levný, do-
sažitelný v každé lokalitě a čase v průběhu 
celého roku.

Problémy jednotlivých způsobů měření 
a indikace

S ohledem na technické, ekonomic-
ké a právní podmínky provozu tepel-
ných čerpadel je možné zhodnotit pou-
žitelnost jednotlivých způsobů měření  
a indikace uvedených ve vyhlášce 
č.237/2014 Sb. § 7a následovně:

a) Pracovní měřidla stanovená k měření 
spotřeby tepla jsou nejméně vhodná nejen 
pro měření s instalací tepelných čerpadel,  
ale všeobecně pro rozdělování ná-
kladů na vytápění bytů. Představa,  
že relativně přesně změřené teplo, doda-
né do vytápěné místnosti (bytu), je po-
užitelné pro určení úhrady za vytápění,  
je fatálním pochybením spočívajícím  
v tom, že teplo dodávané do jednotlivých 
bytů není vázané na konkrétní medium.  
To znamená, že uzavřením regulačního 
nebo termostatického ventilu dodávka tep-
la do vytápěné místnosti nekončí, ale je zá-
vislá na prostupech tepla mezi místnostmi. 
Problematické jsou zejména neměřené pro-
stupy tepla mezi vzájemně sousedícími byty.  
Z praxe jsou známé výsledky přímých mě-
ření dodaného tepla, lišící se stonásobnými 
rozdíly mezi byty.

b) Indikátory instalované na otopných 
tělesech podle norem ČSN EN 834 a ČSN 

EN 835, nazývané radiátorová metoda jsou  
s ohledem na technické podmínky vychá-
zející z co nejnižších teplot vytápěcí vody  
a na dovolené mezní teploty obtížně pou-
žitelné i pro poměrové měření v nízkoener-
getických a zateplených domech. Z toho vy-
plývá i obtížná a problematická použitelnost 
pro vytápěcí systémy s tepelným čerpadlem. 
Důsledkem problematických spouštěcích 
teplot indikátorů dochází k nízkým, až nulo-
vým náměrům, jejichž fyzikální nezdůvodni-
telnost je kompenzována přičítáním a odčí-
táním určitého počtu náměrů, které nebyly 
nikým důvěryhodně odvozeny. 

c) Indikátory instalované na odtokové 
trubce z otopného tělesa se jen zdánlivě liší 
místem montáže od indikátorů umístěných 
na otopném tělese, ale rozdíl je zcela zásad-
ní. Tento systém nazvaný též modifikovaná 
denostupňová metoda s indikátory VIPA 
(dále jen MDM VIPA) je použitelný i pro pod-
lahové, stěnové i stropní vytápěcí systémy, 
ale také pro poměrové měření při libovolné 
aplikaci tepelných čerpadel. Jedinou pod-
mínkou pro realizaci je shoda mezi jmenovi-
tými tepelnými ztrátami vytápěné místnosti 
a jmenovitým tepelným výkonem otopného 
tělesa. Tato podmínka však platí pro všechny 
metody poměrového měření od samotného 
vzniku centrálního vytápění bytů. Z násle-
dujícího krátkého výčtu technických, eko-
nomických a právních skutečností vyplývá 
všeobecná použitelnost tohoto systému i při 
aplikaci tepelných čerpadel:

- Nejsou indikovány nulové náměry,  
ale vždy jen náměry odpovídající reálné tep-
lotě odtokové trubky.

- Rozsah povoleného maximálního a mi-
nimálního náměru a rozúčtování není nutno 
předepisovat vyhláškou.

- Teplo předávané otopným tělesem  
do místnosti nemůže být bezplatně získává-
no sousedním bytem.

- Nevyžaduje nezdůvodnitelné přičítání  
a odčítání indikovaných dílků.

- Náměr je přímo ukazatelem ekonomic-
kého nakládání uživatele bytu s teplem.

-  Umístění indikátorů na odtokové potru-
bí vylučuje chybné náměry radiátorové me-
tody v důsledku posunu místa střední tep-
loty otopného tělesa v závislosti na průtoku.

-  Podíl základní a spotřební složky se mů-

-že odvíjet od vzájemného souhrnného po-
dílu společných prostor a bytů. Nemusí být 
zneužíván pro odstranění nezdůvodnitelné-
ho rozdílu náměrů indikátorů.

- Systém umožňuje měření v plném roz-
sahu venkovních teplot, včetně zateplených  
a nízkoenergetických domů.

d) Přístroje se snímačem teploty vnitřního 
vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty 
venkovního vzduchu. Použití této metody 
na určení podílu bytu na vytápěcích nákla-
dech domu má stejné výhody jako modifi-
kovaná denostupňová metoda s výjimkou 
problematických náměrů při současném 
vytápění a dlouhodobém větrání.

Použití poměrového měření tepla pro 
tepelná čerpadla

Bez ohledu na volbu systému rozúčtová-
ní je použitelnost poměrového měření při 
užití tepelných čerpadel limitována teplot-
ními podmínkami na otopných tělesech  
v závislosti na technických a ekonomických 
podmínkách provozu tepelných čerpadel. 
Současně je doporučováno zateplení domu 
pro dosahování co nejnižší teploty vytápěcí 
vody. Z toho vyplývají požadavky na schop-
nost měření a indikace při libovolně nízké 
provozní teplotě vytápěcí soustavy.

Kroky po instalaci tepelného čerpadla
Objekty, které uvažují o nahrazení původ-

ního zdroje tepelným čerpadlem, se nevy-
hnou úvahám, jak se tato změna podepíše 
na kvalitě a hodnověrnosti náměrů a násled-
ně celkového rozúčtování společných nákla-
dů na vytápění. Změna technologie centrál-
ního zdroje tepla tak může přinést nečekané 
problémy, na které jsme se snažili v tomto 
příspěvku upozornit.

TEPELNÁ ČERPADLA A POMěROVÉ MěřENÍ 
TEPLA

VIPA CZ s.r.o.

VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec n. N., Česká republika, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457

VIPA EC Radio
Elektronický vícečidlový indiká-
tor s rádiovým přenosem dat

Komplexní systém dálkových odečtů

www.vipa.cz

VIPA i_Flux
Jednovtokový suchoběžný 
elektronický vodoměr

 V vzdálený odečet hodnot z vodoměrů, indikátorů topných nákladů a 
dalších zařízení, který máte plně pod kontrolou

 V můžete si zakoupit kompletní odečtovou technologii na pochůzný sběr 
dat a kontrolní odečty dělat podle potřeby

 V snadná integrace do AMR systémů mnoha výrobců díky použítí 
otevřeného protokolu Wireless M-Bus s datovou vrstvou OMS

 V rádiová technologie dostupná všem zákazníkům bez nutnosti 
smluvního vztahu s dodavatelem odečtové technologie

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby 
tepla a následnému rozpočítání nákladů za vytápění. Rozhodujícím fakto-
rem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota 
měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí. Princip funkce 
indikátorů VIPA tak vylučuje vznik nulových náměrů a tím vznik proble-
maticky zdůvodnitelného rozúčtování nákladů na vytápění.

Systém VIPA

VIPA CZ s.r.o.

VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec n. N., Česká republika, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457

VIPA EC Radio
Elektronický vícečidlový indiká-
tor s rádiovým přenosem dat

Komplexní systém dálkových odečtů

www.vipa.cz

VIPA i_Flux
Jednovtokový suchoběžný 
elektronický vodoměr

 V vzdálený odečet hodnot z vodoměrů, indikátorů topných nákladů a 
dalších zařízení, který máte plně pod kontrolou

 V můžete si zakoupit kompletní odečtovou technologii na pochůzný sběr 
dat a kontrolní odečty dělat podle potřeby

 V snadná integrace do AMR systémů mnoha výrobců díky použítí 
otevřeného protokolu Wireless M-Bus s datovou vrstvou OMS

 V rádiová technologie dostupná všem zákazníkům bez nutnosti 
smluvního vztahu s dodavatelem odečtové technologie

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby 
tepla a následnému rozpočítání nákladů za vytápění. Rozhodujícím fakto-
rem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota 
měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí. Princip funkce 
indikátorů VIPA tak vylučuje vznik nulových náměrů a tím vznik proble-
maticky zdůvodnitelného rozúčtování nákladů na vytápění.

Systém VIPA

TEPELNÁ ČERPADLA A POMĚROVÉ MĚŘENÍ 
TEPLA
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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.
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