
 

 

 

 

 

 

Vážený kliente, 

 

jsme upřímně rádi, že jste si vybrali byt od naší společnosti. Je 

skutečností, že po převzetí bytové jednotky včetně společných částí 

budete muset dodržovat určitá pravidla a povinnosti vyplývající jak 

z obecně závazných platných předpisů, tak z pokynů výrobců a 

dodavatelů materiálů a technologických zařízení, jakožto i z hlediska 

provozu. Proto Vám současně s uzavřením kupní smlouvy a předáním 

bytu předáváme i tento přehled základních pravidel, podmínek a 

návodů pro užívání jednotky.  

 

Děkujeme, že tomuto materiálu věnujete náležitou pozornost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ZÁRUKA 

 

Záruka na jednotku 

 

 V typickém případě se na stavební prvky, které obsahuje Vaše bytová či nebytová jednotka, 

vztahuje záruční doba stanovená dohodou specifikovanou ve smlouvě budoucí o převodu vlastnictví 

jednotky, resp. kupní smlouvě, tj. 24 měsíců ode dne převzetí bytu. Uplatnění případných reklamací 

se řídí reklamačním řádem.  

 Na zařízení, které podléhá běžnému opotřebení, jako jsou např. žárovky, zářivky, baterie 

v ovladačích a těsnění, se uvedená záruka nevztahuje. 

PŘÍPADNÉ STAVEBNÍ ZÁVADY PŘI PŘEVZETÍ BYTU 

 

 Před převzetím svojí jednotky jste byli vyzváni k tomu, abyste si prohlédli kvalitu jeho 

zhotovení a připravili seznam zjištěných závad. Tento „soupis vad“ je součástí, nebo je přiložen jako 

doplněk Vašeho předávacího protokolu o převzetí a předání jednotky. Jakékoli položky, které jsou 

uvedeny na tomto seznamu, musí být odstraněny naší společností resp. dalšími dodavateli v souladu 

s reklamačním řádem v příslušných zákonem stanovených lhůtách nebo dle vzájemné dohody. 

Pokud budete mít dotazy týkající se provedení oprav uvedených ve Vašem předávacím protokolu 
jednotky, prosíme, kontaktujte osobu uvedenou v samotném protokolu. Pokud budete potřebovat 
pomoc při kontaktování této osoby, prosíme, požádejte o tuto pomoc správce domu. 

 
 

2. VYŽÁDÁNÍ NALÉHAVÝCH OPRAV A SLUŽEB 
 

V případě, že Vaše jednotka vykazuje potřebu naléhavé opravy v důsledku havarijní situace, měli 

byste ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení možných škod (například uzavřením hlavního 

uzávěru rozvodu vody v případě havárie vodovodního potrubí, zajištěním uzavření přívodu topné vody 

do systému ve Vašem bytě apod.) a vždy neprodleně kontaktovat správce domu. 

 

3. INFORMACE O KLÍČÍCH 

 

Důležité informace o klíčích od jednotky 

 

 Při předání každé jednotky obdrží od nás nový vlastník sadu klíčů od jednotky, klíče jsou pro 

každou jednotku unikátní. Klíče od poštovní schránky, které budou sloužit výhradně pro uložení 

poštovních zásilek vlastníka jednotky.  Popřípadě sadu klíčů od sklepa. 

Přesto Vám doporučujeme výměnu vložky ke vstupním dveřím a do sklepa. 

Důležité informace o klíčích od společných prostor 

 

Současně předáváme uživateli jednotky: 

1x klíč od vstupu do domu (z lávky), vchod v 1.NPA 



 

1x klíč od vchodu v 1.PP 

1x klíč od prostoru odpadu 

1x klíč od schránky 

1x klič od sklepa 

1x klíč od branky 

 

O samotném předání bytu a klíčů bude sepsán Předávací protokol. 

 Klíč od dveří strojovny, kde se nacházejí zařízení tepelného čerpadla, stanice pro měření 

množství odebraného tepla a chladu v budově, společnou spotřebu teplé/studené vody a hl. uzávěry 

topení, chlazení a vody obdržel správce domu. 

 

Důležité informace o ovladačích garážových vrat  

 

 Každý uživatel garážového stání v prostoru společných garáží obdrží při přejímce dálkový 

ovladač na garážová vrata na vjezdu do prostoru garáží.  

O samotném předání ovladačů bude sepsán Předávací protokol. 

 

Postup při ztrátě klíčů od společných prostor  

 

Pokud ztratíte klíč od společných prostor Vaší budovy, je nutné tuto skutečnost ihned ohlásit 

správci domu. Správce Vám poté může zajistit vyrobení a vydání náhradního klíče (klíčů) za úhradu. 

Pokud bude potřeba překódování ovladače nebo výměny celého zámku. Ceník těchto prací je 

k dispozici u správce domu. Stejný postup je nutno dodržet při ztrátě ovladače pro garážová vrata. 

 

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Při přebírání klíčů od své jednotky jste byli seznámeni s tím, kde jsou k Vaší jednotce umístěna 

důležitá zařízení, uzávěry a měřidla. Seznam těchto zařízení je umístěn níže jako pomůcka: 

 hlavní uzávěr teplé a studené vody a vodoměr studené a teplé vody pro bytové 
jednotky 

 bytový rozvaděč inteligentní elektroinstalace s jednotlivými jističi s popisem a hlavním 
vypínačem jednotky 

 fakturační elektroměr pro bytovou jednotku a fakturační elektroměr pro režii domu 

 hlavní uzávěr přívodu topné a chladící vody ve strojovně v suterénu objektu 

  měřidlo tepla a chladu pro podlahové topení a chladící stropy v bytových jednotkách 

 měřidlo tepla a chladu pro GEA jednotku v bytových jednotkách 

 hlavní uzávěr vody do budovy 

 rozvaděče podlahového vytápění 

 rozvaděče stropního chlazení 

 pro potřeby úklidu samostatná měřidla včetně uzávěrů teplé a studené vody 
v úklidové komoře v suterénu pod schodištěm 

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se těchto zařízení, prosíme, kontaktujte správce domu. 



 

Vámi přebíraná nemovitost je novostavba, která má po určité období (cca 2 roky) jiný režim 

užívání než stavby již vyzrálé. Po toto období je třeba jednotku větrat (každý den) a v zimním období 

intenzivně vytápět, a to z důvodu vysychání vázané vody v konstrukcích budovy. Je nutno, aby se 

relativní vlhkost vzduchu v bytové jednotce pohybovala v rozmezí 40 až 55%. Doporučujeme v tomto 

období umístit nábytek či jiné předměty tak, aby byl umožněn přístup vzduchu ke stavebním 

konstrukcím (vhodná je mezera cca 5 cm). Větráním dojde k zabránění vzniku plísní a omezení 

kondenzace vody na sklech oken. K rosení oken může v menší míře docházet i po tomto období 

(většinou v zimním období) v případě vyšší vnitřní vlhkosti prostředí (více osob v jedné místnosti, 

vaření, sušení prádla, akvária, velké množství pokojových květin, spuštěné žaluzie na vnitřním 

povrchu okna), těmto stavům je nutno přizpůsobit intenzitu a četnost větrání bytu. Větrání má přímou 

vazbu na rekuperaci, proto je nezbytné dodržovat pokyny a doporučení pro větrání obytných 

místností. 

 

POZOR! Větrání pomocí vyklopení okna je v zimním období zcela nevhodné. Intenzita větrání je 

malá a ztráta tepla velmi vysoká. 

 

V prvním roce užívání nemovitosti dochází k postupnému vysychání konstrukcí a případnému 
dotvarování konstrukcí. Vlivem toho dochází ke vzniku drobných prasklin na omítce. Nejedná se však 
o trhliny v nosných konstrukcích (cihelné zdivo, železobetonové konstrukce), ale jen o prasklinky 
v omítkových vrstvách. Jedná se o jev, který je u novostaveb zcela běžný, a není třeba se jím 
znepokojovat. Při Vašem prvním malování se tyto praskliny zacelí. Dále je třeba počítat s možností 
vyblednutí barvy stěn, případně se vznikem skvrn. Toto je způsobeno reakcí malby s omítkou, která 
v průběhu prvních roků vyzrává, a jedná se jen o zcela běžnou záležitost. Z tohoto důvodu Vám 
doporučujeme kratší časovou periodu malování v průběhu vyzrávání stavby.  

 
Jako vlastník jednotky jste mj. oprávněn provádět i její stavební úpravy, rekonstrukce, či 

modernizace. Před samotným zahájením stavebních prací Vám však doporučujeme poradit se na 
místně příslušném stavebním úřadu, zda uvažované práce lze provést ve smyslu stavebního zákona 
„pouze“ na ohlášení, nebo budou moci být realizována pouze na základě vydaného stavebního 
povolení. Určitě však minimálně 30 dnů před plánovaným zahájením prací písemně informujte 
správce domu o svém záměru provádět stavební práce. 

Pokud práce, jejichž provádění uvnitř své jednotky plánujete, vyžadují úpravy technické 
infrastruktury v rámci společných prvků budovy (například větracích šachet, stoupaček domovní 
instalace, veřejných prostor, fasády budovy atd.), budete si muset zajistit písemný souhlas od všech 
ostatních spoluvlastníků pro tyto práce, protože budou prováděny na majetku (zařízení), který není ve 
Vašem výlučném vlastnictví, ale ve spoluvlastnictví. 

 

Stavební omezení v rámci každé jednotky bez předchozího souhlasu 

 Práce, úpravy, údržby, opravy atd., které jsou vzhledem k riziku poškození systémů nebo 

stavebních konstrukcí v jednotce zakázány bez předchozího souhlasu, jsou uvedeny v následujícím 

přehledu: 

 provádění otvorů (například vrtáním, či jakékoliv narušení) v podlahách a stropech 
s ohledem na rozvody pro chlazení a topení není možné 

 jakékoliv zásahy do instalačních šachet (šachty jsou samostatný požární úsek) 

 provádění otvorů (například vrtáním) do stěn s maximální opatrností a po předchozím ověření 
trasy podomítkových rozvodů u správce domu 
 
 
 
 
 



 

5. Stavební část – zásahy do konstrukcí 

 

Zásahy do konstrukcí je možno provádět až po ověření umístění rozvodů instalací buď ve 

výkresech skutečného provedení a jejich vyhledáním pod omítkou (vyhledávač). I poté je nutné 

provádět práce co nejopatrněji s ohledem na možnost narušení těchto instalací, zvláště silnoproudu. 

Práce je nutno provádět zařízeními s předepsaným stupněm ochrany. Trasy rozvodů jsou uvedeny 

v dokumentaci, která je k dispozici u správce domu. 

Drobné předměty (nástěnná svítidla, obrazy, police atd.) je nutno osazovat pomocí příslušných 

upevňovacích prvků do hmoždinek o průměrech odpovídajících váze předmětů. Osazování předmětů 

na sádrokartonové příčky je možno provádět jen pomocí speciálních hmoždinek určených pro 

sádrokartony.  

Pro osazení drobných zařizovacích předmětů v koupelně, které je nutno připevnit přišroubováním 

do hmoždinek, je nutno vyvrtat do obkladů ze slinutých hutných obkladaček díry postupným 

nasazováním vidiových vrtáků od menšího průměru k většímu. Vrtání je nutno provádět bez příklepu a 

to vrtáky určenými pro bez příklepové vrtání a opět po zjištění skutečných tras rozvodů 

V případě vstupu do revizního otvoru pro instalace (VZT potrubí, uzávěry apod.) je 

bezpodmínečně nutné kontaktovat správce domu. 

 

6. Vytápění a ohřev teplé vody 
 

Systém topení a chlazení v objektu je navržen, tak aby se minimalizovala energetická náročnost 
celého domu. Jako zdroj tepla slouží švédské tepelné čerpadlo (TČ) IVT Greenline HE E28. Zdrojem 
nízkopotenciální energie pro toto čerpadlo jsou hlubinné vrty o celkové délce 452 m. TČ ohřívá vodu 
v akumulační nádrži IVT BC500 tak, aby byla dostatečná zásoba energie pro topení v celém objektu. 
Z akumulační nádoby pak je topná voda distribuována pomocí „stoupaček“ do jednotlivých bytových 
jednotek resp. do rozvaděčů pro jednotlivé bytové jednotky. Teplota v těchto stoupačkách je řízena 
pomocí MAR (Měření a Regulace), tak aby byla zaručena tepelná pohoda v jednotlivých bytových 
jednotkách a zároveň TČ pracovalo co nejefektivněji. U TČ je zajištěno samostatné měření elektrické 
energie v případě sepnutí elektrických patron. 

TČ taktéž ohřívá teplou vodu (TV) v zásobníku IVT FW 754 o objemu 750 litrů. Ohřev TV má 
vždy přednost před vytápěním objektu. TV v daných časových intervalech cirkuluje pomocí 
cirkulačního čerpadla přes rozvod TV, aby byla teplá voda k dispozici v kterýkoliv okamžik a nemusela 
se zbytečně odpouštět studená voda. 

 

Bytová jednotka: 

Instalace ve Vaší jednotce byly provedeny pod dohledem oprávněného dodavatele v souladu 
s prováděcími předpisy vč. tlakových zkoušek. Než jste se do domu nastěhovali, všechna potrubí i 
instalace byly zkontrolovány a uvedeny do řádného provozu. Od všech rozvodů ( voda, chlad, teplá 
voda ) existují protokoly o tlakových zkouškách 

 

Teplá voda: 

Teplá voda je ohřívána v kotelně domu a jednotlivými rozvody přivedena až k vodoměru 
Vašeho bytu. Teplotu vody nelze uživatelem měnit, je nastavena na 57,5°C 

 

Topení: 

Každá bytová jednotka (BJ) je ovládána regulačním systémem Loxone, který je schopný jak 
jednotlivé byty, tak jednotlivé místnosti v nich regulovat samostatně (v každé místnosti  je prostorové 
čidlo). 



 

Systém je nastaven na výchozí hodnoty, které lze v případě potřeby změnit přes ovládací 
panel viz . nastavení systému Loxone. Dosažení požadované teploty v „zimním období“ je realizováno 
podlahovým topením a v některých případech doplňkovými radiátory (koupelny). 

Koupelnové žebříky jsou kromě napojení na topnou vodu osazeny i topnou tyčí, která je 
opatřena spínacím tlačítkem. V případě požadavku vyšší teploty v koupelně, nebo požadavku nahřátí 
žebříku v letních měsících například kvůli sušení ručníků, uživatel tlačítkem zapne topnou tyč. Aktivní 
doba topného tělesa jsou 2h, kdy dojde vypnutí. Pokud by požadavek na topení přetrvávala je potřeba 
znovu tlačítkem aktivovat. 

  

Údržba otopných těles a topných žebříků 

Otopná tělesa s finální povrchovou úpravou mohou být očištěna pomocí vhodných vodou 

ředitelných čisticích prostředků používaných běžně v domácnosti. Tyto přípravky nesmí být abrazivní 

(odírají nátěr) ani chemicky agresivní. 

 

 Je zakázáno v bytové jednotce si na příslušné radiátory sedat či stoupat, jinak by mohlo dojít 
k poškození spojů a ventilů a k uvolnění konzol, na kterých je radiátor uchycen. 

 Je zakázáno vrtat do podlahy a stropu bez prověření polohy rozvodů u správce objektu, aby 
nedošlo k poškození plastového potrubí ÚT, které vede v podlaze Vašeho bytu a stropu 
chlazení, které je umístěno v každé obytné místnosti v každém bytě 

 Teplá voda je ohřívána centrálně a je měřena podružnými měřidly v každém fakturačním 
prostoru. Studená voda je měřena rovněž samostatným podružným měřidlem. Podružná 
měřidla jsou majetkem majitele bytové jednotky. Pro rozpočítání spotřeby vody je použito 
patní měřidlo, které je majetkem dodavatele vody. Po součtu hodnot všech podružných 
měřidel se odečte od hodnoty patního měřidla a rozdíl se rozpočítá mezi majitele bytu 
poměrným dílem. 

 
 

8.  Chlazení a klimatizace v bytových jednotkách 

 

Vrty pro tepelné čerpadlo jsou pro letní měsíce též zdrojem chladu. Tím se efektivita celého 

systému ještě zvyšuje, kdy v zimním období se z vrtů „čerpá“ teplo a vrty se ochlazují a v létě pak při 

chlazení dosahují lepších parametrů a naopak. V bytových jednotkách je možno chladit pomocí stropů 

a podlahy a v některé místnosti jsou pak pro dosažení lepší tepelné pohody osazeny ještě  jednotky 

GEA, čili fancoilové jednotky Jednotky GEA jsou zařízení, které slouží k úpravě (filtraci a chlazení) 

vnitřního vzduchu. Fancoilové jednotky jsou dodány v cirkulačním (oběhovém) provedení,  

v podstropním (neopláštěném provedení, s motorventilátorem pracujícím s otáčkami 1-2-3, filtrací 

(G1) a vestavěným čerpadlem kondenzátu. V samostatné bytové jednotce nelze zároveň chladit                   

i topit, lze v jedné BJ topit a v druhé chladit, každá BJ je tedy nezávislá na ostatních z hlediska volby 

topení nebo chlazení.  

Systém chlazení je taktéž řízen přes systém Loxone a je nastaven tak, že při požadavku 

chlazení se primárně spouští chladící stropy, pokud je toto nedostačující spouští se podstropní 

jednotky GEA v denních hodinách a naopak podlahového chlazení se využívá na dochlazení v 

nočních hodinách. S ohledem na komfort je podlahové chlazení přes den ve výchozím nastavení 

zakázáno. 

Jednotka GEA má 3 možnosti rychlosti ventilátoru a systém s ohledem na hlučnost zapíná jednotlivé 

rychlosti dle případné potřeby. 

Na jednotce GEA je potřeba provádět pravidelnou údržbu a to:  

 1x za rok čištění popř. výměna filtru rekuperačních jednotek umístěných v podhledu na 

společné chodbě ( v případě bytu 1. NP A v komoře bytové jednotky ), příslušné typy filtrů dle 

doporučení výrobce viz www.zehnder.cz 

 1x za 3 měsíce  – čištění mřížky sání a výdechu  



 

 1x za 7 let čištění a údržba rekuperačního potrubí Zehnder a celého systému 

 1x za 2 roky provedení servisu odbornou firmou  

Na čištění se nesmí používat žádná rozpouštědla! Podrobný popis údržby v manuálu GEA 

jednotky strana 130-141, kde je též specifikováno, které úkony smí provádět uživatel, resp. které 

musí provádět kvalifikovaný personál.  

 

Klimatizační jednotky 

Klimatizační jednotky ( tj. vnitřní jednotka a vnější jednotka) pro byty 1. NP B 1 KK a 2. NP 2 

KK slouží k chlazení bytů jedná se o dodatečné chlazení na základě výpočtu tepelných zisků objektu. 

Tyto jednotky slouží k dochlazování velkých prosklených ploch se zásadním tepelným ziskem 

Samostatný návod na klimatizační jednotky viz Příloha č.4 

  

 9. Elektroinstalace 
 

Bytová elektroinstalace se skládá z bytového rozvaděče SIL a SLP, kabelových rozvodů pod 
omítkou, zásuvek, ovládacích tlačítek a svítidel. 

Elektroinstalace SIL celého bytového domu je připojena na rozvodnou síť PRE distribuce. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od 
zdroje, v prostorech koupelen je použita zvýšená ochrana proudovým chráničem a ochranným 
pospojením.  

Elektroinstalace SLAB se skládá vždy z bytového rozvaděče umístěného na chodbě nebo 
v komoře, jednotlivých spínaných prvků ( tyto prvky lze vždy spínat buď tlačítkem, nebo přes centrální 
panel Loxone), centrálního panelu Loxone umístěného v obývacím pokoji, elektrického 
zabezpečovacího systému. Jedná se o takzvanou inteligentní elektroinstalaci tj. rozvody jsou 
provedeny takzvaně „do hvězdy“ což znamená, že ke každému spínanému prvku je přiveden 
z rozvaděče samostatný kabel. 

Inteligentní elektroinstalace umožňuje tyto funkce: 
- Ovládání žaluzií, samostatně, ve skupinách, nebo také zcela automaticky 
- Pomocí teplotních senzorů v každé místnosti nastavení teploty pro každou místnost zvlášť 
- Dálkové ovládání, vždy je možné dům ovládat prostřednictvím centrálního panelu Loxone, 

popřípadě pomocí tabletu či smartphone 
- Meteostanice se senzorem větru, který chrání žaluzie před poničením při bouřce 
- Ovládání větrání a rekuperace, lze nastavit dobu větrání v koupelnách a na WC, lze 

nastavit intenzitu výměny čerstvého vzduchu (rekuperace) 
- Senzor vlhkosti, automatické vyvětrání po každém sprchování 
- Senzor rozbití okna, při poškození okna spustí alarm, popřípadě lze nastavit informaci 

zavoláním nebo e-mailem 
- Osvětlení, světelné scény, funkce „nikdo není doma“, „dovolená“ apod. 
- Audio, v každé místnosti je proveden stropní audiorozvod – viz. přiložená dokumentace k 

bytu  
- Pohybové senzory zjistí zda je někdo v místnosti, přizpůsobí, topení, světlo, alarm, audio 

a další 
- Videovrátný, který si rozumí s aplikací na mobilu a lze odkudkoliv mluvit s osobou, která 

stojí před domem 
- Garážová vrata, vzdálené ovládání, vždy lze mít jistotu, že garáž je zavřená 
- Alarm  se automaticky aktivuje, když opustíte jednotku, při poplachu rozbliká světla, 

vytáhne žaluzie, popřípadě naplno pustí hudbu 
- Vlhkostní senzor chlazených stropů, v případě že nastane teplota v místnosti v úrovni 

rosného bodu vypne se systém chlazení stropů a tak se zabrání rošení 
 

Ostatní funkce viz v příloze LOXONE Chytrý dům“ 

 



 

Způsob obsluhy a údržby elektrického zařízení: 

Osvětlení schodiště ve společných prostorech je ovládáno pohybovými čidly integrovanými ve 

svítidlech. Osvětlení, žaluzie a další zařízení v bytě jsou napájeny a ovládány inteligentním systémem 

LOXONE, jehož ovládání je možné buďto konkrétními tlačítky, nebo pomocí pevného ovládacího 

tabletu 2N, případně dálkově pomocí aplikace instalované např. v tabletu, smartphonu apod. 

Upozorňujeme Vás, že jakákoliv manipulace s osvětlením, tj. demontáž nebo násilné 

poškození krytu svítidla může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje. U 

elektrických svítidel je možné provést výměnu světelného zdroje (žárovky, zářivky). Upozorňujeme 

však, že jakoukoliv manipulaci s vypínači nebo svítidly (tj. omytí krytů, výměnu žárovek apod.) je 

možné provádět pouze za vypnutého stavu, vypnutím příslušného jističe v bytovém rozvaděči. 

Zásuvky instalované ve Vašem bytě jsou určeny pro připojení elektrických spotřebičů na 

napětí 230V/50Hz/16A. Upozorňujeme však na to, že je možné připojovat elektrické spotřebiče 

bezpečné a schválené pro provoz v ČR podle zákona č. 22/1997 Sb. Při koupi spotřebiče se kupující 

stává odpovědným za jeho provoz. Spotřebiče se používají pouze k těm účelům, pro které jsou určeny 

a způsobem uvedeným v jejich návodu. Spotřebiče připojené přes zásuvky musí být vybaveny 

normalizovanou připojovací šňůrou s příslušnou vidlicí. V této souvislosti Vás rovněž upozorňujeme na 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem v prostoru koupelny. Není dovoleno používat elektrické 

spotřebiče při pobytu ve vaně nebo při sprchování, též sahat na ně z vany je životu nebezpečno. Dále 

upozorňujeme na zákaz připojování takových elektrických spotřebičů, které nejsou určeny do prostoru 

koupelny (tj. např. přímotopný panel s odkrytou topnou spirálou). Podobně jako u elektrického 

osvětlení není dovoleno ani u zásuvek demontovat kryty a případné očištění krytu zásuvky je nutno 

provádět pouze ve vypnutém stavu. Rodinám s malými dětmi doporučujeme dodatečně vybavit 

zásuvky dětskými krytkami proti úrazu elektrickým proudem. 

V kuchyni, kde se používá mnoho různých spotřebičů, ať už přenosných nebo zabudovaných 

do nábytku. Chceme Vás proto upozornit na to, že elektrický spotřebič, který bude pevně zabudován 

do nábytku, musí být k této instalaci určen a výrobce takového spotřebiče Vám je povinen předložit 

návod na instalaci a používání. Dále Vás musíme upozornit, že elektrické spotřebiče pevně připojené 

na síť (tj. např. sporák, ventilátor atp.) musí být připojeny pouze odbornou osobou s elektrotechnickou 

kvalifikací (elektrikářem). Rovněž instalace tepelných spotřebičů s sebou přináší nebezpečí vzniku 

požáru, upozorňujeme proto na bezpečné vzdálenosti takových spotřebičů od hořlavých látek. 

Doporučuje se při bouřce odpojit spotřebiče vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Kuchyně 

jsou vybaveny vždy indukční deskou a digestoří ( samostatné návody ). 

V předsíni, nebo komoře Vašeho bytu je nainstalován bytový rozvaděč vybavený jistícími 

prvky s popisem okruhů a řídicím systémem LOXONE. Jednotlivé jističe mají funkci pojistky, která 

chrání jednotlivé okruhy proti vzniku zkratu a možného následného požáru. K samočinnému vypnutí 

jističe může dojít i přetržením vlákna v žárovce, po výměně žárovky stačí opět vypnutý jistič zapnout. 

V bytovém rozvaděči je dále u vybraných obvodů zásuvek instalován proudový chránič, 

jehož hlavní funkcí je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Tento proudový chránič je nadřazen 

většině elektrických okruhů (jističů). Znamená to, že když například praskne žárovka, může tento 

proudový chránič vypnout. Nefunguje tak elektřina ve většině bytu. Pro obnovení funkce stačí tento 

proudový chránič zapnout zvednutím páčky do horní polohy. V případě, že při zvedání (zapínání) 

páčky tato nahoře nedrží, je pravděpodobné, že je vadné zařízení stále připojeno k elektrické síti. 

Dalším důvodem samočinného vypnutí jističe může být i příliš velký příkon spotřebičů 

připojených na zásuvkový okruh - přetížení, nebo vadný spotřebič. Pokud se však nejedná o žádný z 

uvedených důvodů, jde patrně o závadu na instalaci a je nutné zavolat odbornou firmu elektro. V 

žádném případě se nesnažte závadu odstraňovat sami tím, že např. odstraníte kryt bytového 

rozvaděče a budete zjišťovat příčinu na vodičích pod napětím. 

Častým zdrojem poruch bývá přerušení vodičů pod omítkou při vrtání do stěn. Pokud máte 

zájem vrtat do stěn vrtačkou, požádejte raději odbornou firmu, která dokáže vyhledat vodiče pod 

omítkou a určí tak bezpečné místo vrtání. Oprava takto poškozeného vedení je obtížná a rovněž 

nespadá do záručních oprav. 



 

Současně Vás upozorňujeme na to, že elektrické zařízení je „vyhrazené technické zařízení". To 
je zařízení, které vyžaduje patřičnou odbornou péči. Jakýkoliv zásah do elektrického zařízení (tj. 
odkrytování zákrytů za pomoci nářadí) a následná oprava nebo měření může provádět pouze osoba s 
elektrotechnickou kvalifikací (elektrikář). 

Veškeré terasové vpusti kanalizačních potrubí jsou vybaveny rozmrazovacím systémem a jsou 
temperovány, temperace je napojena z rozvaděče společné spotřeby a je provedena 
samoregulačními kabely.  

Na mezipodestách a na patrech schodiště je instalováno nouzové osvětlení se svítidly 
s integrovanými záložními moduly. 

V prostoru garáží 1. PP jsou umístěny montážní zásuvky 230V a 400V, osvětlení garáží 
zářivkami s vestavěnými mikrovlnými senzory. 

Na fasádě domu, přístupu po lávce, podsvícení stromů na zahradě, podél vjezdu do garáží, 
v nice uměleckém díle je zajištěno osvětlení samostatným rozvodem 

Na střeše je umístěn samostatný vývod pro osvětlení reklamního panelu či bilbordu, který může 
být v budoucnu instalován. 

Temperace kanalizačních vpustí na střeše, na venkovních plochách , temperace odtokového 
žlábku před vjezdem do garáží a temparace potrubí studené vody v nevytápěném prostoru 1. PP 

 
Zařízení elektroinstalace Vašeho bytu byla uvedena do provozu dnem kolaudace a vystavením 

„výchozí revize elektro"; následná revize tzv. „periodická" musí být provedena každých 5 let, tak 

jak ukládá ČSN 33 1500 a je tedy na Vás jako na majitelích a provozovatelích, zajistit v zájmu 

své vlastní bezpečnosti tuto revizi. Můžete se obrátit na správce domu se žádostí o zajištění. 

 

 10. Slaboproudé rozvody 
 

Samostatnou částí elektroinstalace jsou slaboproudé rozvody strukturované kabeláže (SK), 

televizního a satelitního signálu (STA) a rozvody přípravy pro instalaci reproduktorů audiozařízení 

(AUDIO). Zásuvky SK jsou ukončeny ve SLP části bytového rozvaděče. Zásuvky STA jsou napojeny 

na centrální rozvod STA instalovaný ve společných prostorech. 

V bytě je instalována elektronická zabezpečovací signalizace EZS propojená se systémem 

LOXONE. Přenos poplachu a stavu je realizován pomocí GSM brány na mobilní telefon uživatele. 

Kódování je možné pomocí klávesnice umístěné v předsíni bytu, nebo vzdáleně pomocí aplikace 

LOXONE, která zobrazuje stav EZS. 

Systém LOXONE funguje dále jako „správce“ osvětlení, vytápění, chlazení a ovládání žaluzií 

podle naprogramovaných základních časových schémat a je rozdělen na řízení komfortu a tepelné 

pohody jednotlivých místností bytu. 

V rámci standardního provedení je každý byt připojen kabelovým rozvodem na společnou 

satelitní anténu  a rozvod internetu. Satelity Astra 19,2E a Stra 23, 5E + standardní pozemní 

vysílání DVB –T. Do objektu jsou zavedeny rozvody poskytovatelů internetového připojení 

společností  O2 a UPC (od jara 2017). K přístupu k internetu je nutné uzavřít smlouvu se společností 

zajišťující konektivitu celého bytového domu.  

V každém bytě je provede a na kabelová příprava pro audio spočívající pouze v kabelech audio 

mezi umístěním Racku a jednotlivými reproduktory bytu. Dále je zde kabelový propoj mezi rackem a 

bodem AVOP umístěným v obývacím pokoji. Ukončení kabelů je provedeno na stěnách v instalačních 

krabičkách, ve stropech je provedeno volným vývodem audio kabelu. Dle požadavku uživatele je 

následně možné instalovat rack a příslušné vybavení včetně možné návaznosti na řídící systém 

Loxone (není v základní výbavě bytu).  

 

 



 

11. Domácí videotelefon a zvonková tlačítka  
 

V každém bytě je realizováno napojení zvonkového tabla s kamerou na domácí videotelefon 

integrovaný v jednotce nástěnného tabletu LOXONE – 2N a dálkové otvírání vstupních dveří do domu. 

Obraz a ovládání dveří je možné pomocí aplikace LOXONE v mobilním zařízení.  Jmenovky Vám 

osadí do zvonkových tabel správce. Stejně tak, lze ovládat přes systém Loxone systém otevírání 

garážových vrat. 

 

12. Detektor kouře 
 

Každý byt je vybaven na stropě detektorem kouře. V klidovém stavu detektor blikne každých 

47 sekund. V případě poplachu detektor píská. Detektor je napojen a integrován do systému EZS a 

jeho aktivita je přenášena prostřednictvím EZS (LOXONE). Napájení detektoru je síťové.   

V případě jakýchkoli poruch nebo závad je nutné kontaktovat odbornou servisní organizaci. 

 

 

13. Rozvody vody 
Rozvody vody jsou provedeny převážně z plastů – tlakový PP poslední generace. 

V případě odstávky vody nebo uzavření přívodu vody doporučujeme před jeho opětovným 

otevřením otevřít naplno např. baterii v koupelně, aby byly po otevření přívodu vody odplaveny 

všechny nečistoty z potrubí, zkontrolujte pak i sítka vodovodních baterií a kohoutů, mohou být 

zanesena nečistotami z potrubí Přívod studené vody lze uzavřít pro příslušnou bytovou jednotku 

v instalační šachtě u vodoměru. 

U splachovačů WC občas dochází k propouštění vody přes splachovací mechanismus, což je 

většinou způsobeno usazením drobných částic z vody (písek z filtrů, vodní kámen). V tomto případě 

postačí vyčištění splachovacího mechanismu. Jedná se o běžnou provozní záležitost. 

 

Doporučení: V případě delší nepřítomnosti uzavírejte hlavní přívod vody do bytu. 

Havárie vodovodního potrubí – prasklé či jinak poškozené potrubí - jestliže vodu lze zastavit 

pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody v jednotce, eventuálně na hlavním stoupacím 

vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý 

-  kontaktujte správce domu. 

Stoupací rozvody vody vedené ve zdivu, jsou v 1. PP opatřeny dalšími uzávěry, manipulace s 

nimi však přísluší pouze správci domu. 

 

Rozvod vody na terasy 

Majitelé bytů, kteří mají realizovaný rozvod vody i na terasy bytů (předzahrádky), mají na 

fasádě na napojení hadice osazen venkovní nezámrzný ventil vody se šroubením značky Kemper.  

Díky automatickému vypouštění po každém použití zaručují mrazuvzdorné ventily celoroční absolutní 

ochranu před škodami působenými mrazem a vodou, takže na začátku studeného období není 

zapotřebí ventil uzavírat a vypouštět.    

POZOR! Hadici je nutné před zimním obdobím (zpravidla do 15.10. každého roku ) vždy odpojit 

od ventilu aby nedošlo k poškození ventilu mrazem.  



 

 

Údržba zařizovacích předmětů 

Sifony od umyvadel, dřezů, sprchových koutů a van je doporučeno přibližně 1x za 2 roky 

rozebrat a vyčistit od nečistot. Pokud je nelze rozebrat, doporučuje se propláchnutí sifonů vhodnými 

prostředky (např. DIRECT, Krtek), kontrolovat stav a funkci gumového těsnění uzávěrů, ventilů a 

regulačních kohoutů a podle potřeby provést výměnu. 

Sanitární výrobky a doplňky z keramiky např. umyvadla, vodovodní baterie, WC se doporučuje 

pro správnou údržbu pravidelně čistit vlažnou vodou nebo vhodnými čisticími prostředky prodávanými 

pro tyto účely v ČR. V žádném případě nečistěte ředidly nebo kyselinami ani jinými agresivními čističi 

jako je např. SAVO. 

U sprchových a vanových baterií Kludi neohýbejte sprchovou hadici násilím, aby nedošlo k 

jejímu zlomení. 

U všech syntetických materiálů je třeba se vyvarovat použití prostředků s alkoholem, nitro 

ředidly a acetonem. Nedoporučuje se koupání psů apod. ve vanách, z důvodů podrápání tj. poškození 

povrchu vany a ucpávání sifonů zvířecími chlupy. Do klozetových mís je zakázáno vhazovat dámské 

vložky a pánskou ochranu z důvodu možného ucpání odpadního potrubí. 

 

14. Rozvody kanalizace 
 

Rozvody kanalizace jsou provedeny z plastových hrdlových trubek typu KG a HP. Všechny 

zařizovací předměty (umyvadla, dřezy, vany, sprchové kouty, guly) jsou ke kanalizačnímu potrubí 

připojeny přes tzv. sifon. Tento sifon odděluje kanalizační potrubí od vnitřního prostoru v bytě a 

zabraňuje pronikání zápachů z tohoto potrubí do bytu. V sifonech se zároveň zachycuje množství 

drobných nečistot a musí být pravidelně udržovány a čištěny. 

Vanový sifon je umístěn pod odtokem z vany. Jeho provedení je z montážního hlediska 

provedeno jako bezúdržbové. Revizní otvor je zakryt obkladačkou se zasilikonovanou spárou a lze jej 

najít poklepem na obklad vany. V případě potřeby lze příslušnou obkladačku obříznout ostrým nožem 

a uvolnit. Zpětnou montáž provést opačným způsobem, tj. osadit na místo, vystředit spáry a utěsnit 

silikonovým tmelem. Uzavírání a otevírání vanového sifonu se provádí otočným kolečkem umístěným 

na přepadu z vany. Otočením směrem doleva (proti směru hodinových ručiček) se vývod uzavírá, 

otočením doprava se zátka nadzvedne a tím započne vypouštění. Při sprchování ve vaně 

doporučujeme zátku vyjmout a zabránit tak mechanickému poškození jejího uložení. Ovládání sifonu 

musí být prováděno přiměřeně takovou silou, aby nedošlo k poškození táhla sifonu. Tento systém 

vypouštění má nižší propustnost odpadní vody než odpady s klasickým rozebíratelným sifonem a 

prodloužená doba vypouštění není závadou. 

Pro bezproblémové užívání plastových vnitřních kanalizačních odpadů doporučujeme 

nevypouštět do odpadů vodu s hrubými mechanickými nečistotami, případně jiné tuhé materiály, které 

mohou způsobit ucpání kanalizace. Zároveň je nutné minimálně jednou za půl roku pročistit 

umyvadlové a dřezové sifony a odstranit z nich zbytky mýdel, vlasů apod. a propláchnout je čisticím 

prostředkem na plastové odpady. Pokud dojde k ucpání kanalizace mimo bytový sifon, volejte ihned 

správu objektu. 

Upozornění: Pokud nebudete bytovou jednotku dlouhodobě užívat, zajistěte laskavě občasné zalití 

všech sifonů (zejména v letním období) vodou. V opačném případě dojde k vyschnutí vodních clon v 

sifonech a do bytové jednotky budou se značným zápachem odvětrávána kanalizační potrubí objektu. 

Ovládání WC – systém splachování umožňuje takzvané ekonomické splachování. Pokud 

nechcete spláchnout WC velkým množstvím vody, je možno přerušit splachování zamáčknutím 

menšího tlačítka, které se vysune po stlačení hlavního splachovacího tlačítka. Přívod vody je ovládán 

„rohovým“ ventilem, který se zavírá otočením ovládací páky doprava. 



 

Připojení pračky (myčky nádobí) k vodoinstalaci je umožněno hadicí, která je součástí 

příslušenství pračky přes pračkový ventil opatřený zpětnou klapkou. Pračkový sifon je podomítkový. 

Vývod odpadu pračky (gumová hadice z příslušenství pračky) se navleče na vývod a zajistí vhodnou 

svěrnou objímkou. Čištění sifonu se provádí tak, že demontujeme převlečnou matku, sejmeme kryt a 

rozšroubujeme uzávěr ve spodní části zařízení. Po vyčištění nečistot sifon opačným způsobem opět 

složíme.  

Upozornění: Při rozdělávání sifonu dojde k výtoku vody sloužící jako zápachová uzávěra ve 

spodní části. Čištění sifonu a kontrolu doporučujeme provádět preventivně jednou za 2 roky.  

 

15. Dešťová kanalizace 
 

Dvakrát ročně je také nutné provést kontrolu čistoty dešťových svodů a vpustí. Dešťové vpusti 

na terasách jsou umístěny pod dlažbou (ta je volně položená na plastových terčích). Dešťové vpusti 

na střechách a jejich ochranné koše je třeba kontrolovat, aby do nich nepadaly různé nečistoty. 

Docházelo by k ucpání dešťových svodů. Před napojením svodů do kanalizace jsou nainstalovány 

lapače nečistot. Alespoň dvakrát ročně se musí otevřít a vyčistit. Dešťové vpusti na střechách domu 

jsou opatřeny temperováním proti zámrzu. 

V zimním období je důležité kontrolovat, aby nedocházelo k zamrzání dešťových svodů. Mohlo 

by dojít k ucpání svodu ledem a k jeho poškození vlivem mrazu. Toto je v kompetenci správce domu, 

který zapíná systém automatického el. odmražení jednotlivých svodů. 

Správce domu zajišťuje čištění gajgrů od nečistot, stejně tak čištění světlíků v bytě 1. NP A (zejména 

od spadaného listí ). 

 

16. Vzduchotechnika/Rekuperace 

 

Byty jsou vybaveny systémem řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Každá bytová 

jednotka má svou malou komfortní větrací jednotku s rekuperací tepla.  

Tento systém Vám přináší vysoký uživatelský komfort – zajištuje trvalý přívod čerstvého a 

filtrovaného (prachu zbaveného) vzduchu, který je ohříván vysoce ekonomicky s pomocí odpadního 

vzduchu.  S využitím funkce letního obtoku je možno interiéry teplotně optimalizovat v horkém létě 

pomocí např. chladnějšího nočního vzduchu. 

Provoz této větrací jednotky řídíte Vy. Veškeré instrukce jsou obsaženy v materiálu      

„ComfoAir Compact-uživatelský manuál“ . Samostatný návod pro uživatele viz Příloha č.2 a č.3 

Pro ekonomický a hygienický provoz je rozhodující péče o filtry větrací jednotky. Tyto je třeba 

cca.1x za měsíc kontrolovat a mechanicky čistit (vysavač). Přibližně 1x za rok je třeba filtry vyměnit. 

Větrací jednotka pracuje v nízké nebo vysoké intenzitě větrání. Přepínání do vysoké intenzity 

větrání se děje automaticky – při zaznamenání zvýšené vlhkosti v odváděném vzduchu (po aktivaci 

funkce HUMIDISMART“). 

Manuální přepnutí se děje aktivací tzv. externího signálu – spínače v koupelně resp. v kuchyni 

(časování této aktivace pomocí funkce „TIMERSMART“). 

Ovládání systému nadřazeným řídicím systémem bytu viz manuál tohoto ovládacího systému. 

Pro zajištění dlouhodobě hygienického provozu je doporučeno trubní rozvody systému 

řízeného větrání v intervalu cca. 1x za 7 let kontrolovat a v případě potřeby čistit. Toto čištění 



 

provádějí k tomuto autorizované odborné firmy (jejich seznam a další informace o čištění viz 

www.zehnder.cz).   

Pro další informace o servisu kontaktujte výrobce větracích jednotek – firmu Zehnder (tel. 

+420 383 136 222, info@zehnder.cz) 

 

17. Podlahy 
 

Vinylové podlahoviny 

  
Charakter podlahy 

Vinylová podlaha je v zásadě tvrzené PVC s velmi vysokou odolností. Ovšem jako jakákoliv 
jiná podlahovina není povrch vinylové podlahy nesmrtelný a vyžaduje údržbu pro to, aby plnil svůj 
účel.  
 
1. Preventivní opatření 

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících 

rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do 

systému běžného čištění, aby dlouhodobě splňovaly svoji funkci. 

 
Nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na údržbu je snížit množství špíny, kamínků a 

mokra, které přinášíte do místnosti a to za pomocí efektivní rohožky – čistící zóny. Ta by se měla 
pravidelně čistit.  

Použití rohožky, která má vespod gumu nebo rohožky z kokosového vlákna není přijatelné, 
protože způsobuje na vinylových podlahách žluté skvrny.  

Nikdy nepřesouvejte těžký nábytek nebo vybavení na nechráněné podlaze, mohli by jste 
způsobit poškrábání podlahy.  

Nábytek s kolečky by měl mít kolečka vhodné na vinylové podlahy. Nábytek s kluzáky a 
pevnými nožkami by měl být ošetřen filcovými chrániči.  

Nepoužívejte gumové výrobky (chrániče), mohou zanechat skvrny.  
Leštěnka na nábytek a prostředky na mytí okna jakož i další čističe by měly být naneseny na 

hadřík, aby se zabránilo rozlití na podlahu.  
Kontakt s některými prostředky, jako například silikon, způsobí, že podlaha bude vysoce 

kluzká a mohou se stát různé nehody.  
 

2. Čištění po ukončení stavebních prací 

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly 

odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC-PU-čistič 

nebo CC-Základní čistící přípravek R zředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrném 

znečištění je možno tuto koncentraci upravit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na 

podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření 

CC-Leskem-3000PU nebo CC-Matem-3000PU (viz bod 3.1), použijte místo kartáče CC-Padmeister 

se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy, hadry nebo vysavačem na vodu 

(např. CC-Profi-M/S-vysavač) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až 

do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. 

 

3. Ošetření a oživení 

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění navazuje ošetření 

povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude materiál chráněn, 

zmenšeno následné špinění plochy a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno. 

http://www.zehnder.cz/
mailto:info@zehnder.cz


 

 

3.1 U podlahovin bez výrobních povrchových úprav použijte pro vytvoření ochranné vrstvy CC-

Lesk-3000PU nebo CC-Mat-3000PU. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého 

filmu. Použijte CC-Lasičku se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro 

dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. 

Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře 

proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc). 

 

3.2 U podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se výše popsané ošetření (bod 3.1) 

doporučuje po pokládce provést pouze v silně zatěžovaných prostorách (např. chodba, kuchyně 

apod.). V ostatních prostorách následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání 

(např. po 4-6 měsících), aby se zašlé nebo lehce poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle 

potřeby pravidelně opakovat. Upozornění: Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření podle bodu 

3. nedoporučuje. Dbejte prosím pokynů v návodu na ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě 

nejasností kontaktujte naše technické poradenství. 

 

4. Běžné čištění a ošetřování 

4.1 Pro optimální udržení hodnoty a vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v 

chodbách, před kuchyňskou linkou) se doporučuje provádět pravidelné čištění CC-PU-čističem v 

koncentraci 1:200 s vodou a dle potřeby ošetření/oživení CC-Leskem-3000PU nebo CC-Matem-

3000PU. Tímto postupem bude nejenom zamezeno tomu, že ne zcela odstraněné nečistoty budou 

uvězněny v ochranném filmu, ale je také takto možné kdykoliv provést oživení starších ochranných 

nátěrů. 

4.2 Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň lehké 

doošetření používat CC-Lesk-3000PU, CC-Mat-3000PU nebo také CC-R 1000-čistící přípravek v 

koncentraci 1:200 s vodou. Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky 

prostředků! 

4.3.  Pravidelná lehká údržba je méně nákladná než občasný velký úklid a také je prospěšnější pro 
vinylovou podlahu.  
Vždy zametejte, stírejte nebo vysávejte podlahu pravidelně.  
Vždy používejte čisté náčiní - špinavé náčiní jen rozšiřuje nepořádek.  
Nepoužívejte čisticí prostředky od více výrobců, nemusí být kompatibilní (slučitelné).  
Pro pravidelnou údržbu doporučujeme PU čistič od firmy Dr.Schutz. V případě volby čističe od jiného 
výrobce, doporučujeme pečlivě přečíst návod na použití. Mělo by v něm být specifikováno, že čistící 
prostředek je vhodný pro elastické podlahové krytiny s PU povrchovou úpravou. Nedoporučujeme 
umývat podlahy universálními čističi.  
Neumývejte povrch vinylové podlahy jakýmkoliv čističem na nádobí!!! – Může dojít k poškození 
povrchové úpravy vinylové podlahy.  
Jakoukoliv skvrnu vždy ihned odstraňte.  
Vždy odstraňte přebytečnou vodu.  
Dbejte na to, aby podlaha nepřišla do kontaktu s tmavou gumou.  
Nikdy se neodchylujte od poměru rozředění, které udává výrobce.  
Vlhké podlahy jsou kluzké, vždy použijte varovné nápisy, aby lidé věděli, že probíhá úklid.  
 
 

5. Základní čištění 

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v určitých 

časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného 

čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, 

tvrdošíjné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu 

čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na 

podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí 



 

CC-Padmeister se zeleným padem. Na obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čistící 

přípravek R neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte 

vysavačem na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a celou plochu následně zneutralizujte velkým 

množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího 

roztoku (voda už potom nepění!). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu 

(tak, jak je popsáno v bodě 3.). 

 

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků 

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a 

ošetřování, odstraníte přípravkem CC-Elatex za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. 

Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po 

odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná 

vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při 

zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné. 

Většina domácích prostředků podlahu nijak nezničí, nicméně všechny čisticí prostředky by měly být 
odstraněny, aby se zabránilo ztrátě barvy.,  
 
 
Následující látky mohou způsobit ztrátu barvy: 

 
1. tér  

 

2. lak na nehty   
3. lak   
4. koření   
5. leštěnka na boty   
6. barva obsahující 
aceton  
7. rtěnka 

 

8. ředitelné barvy  
9. gumové rohože  
10. rohože z kokosového 
vlákna  
11. asfalt  
12. popisovač/fix  
13.voskovky  
 

 

 

Dřevěné podlahy – olejované a voskované 

1. Preventivní opatření 

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před 

vchodem do bytu a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do 

systému běžné údržby a pravidelně je měnit nebo čistit. 

2. Pravidelné čištění a ošetřování 

Pro pravidelné čištění a ošetřování používat roztok CC-Péče o voskované povrchy nebo CC-Mýdla 

na dřevo a vody v koncentracích, které jsou uvedené v návodu na používání konkrétního produktu. V 

roztoku vymáchat vhodný mop (např. CC-Quick-Step), důkladně vyždímat a podlahu následně za 

vlhka vytírat. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a pevně ulpívající nečistoty odstranit neředěným 

čisticím prostředkem za pomoci jemného bílého padu. Pravidelné leštění pomocí jednokotoučového 

rotačního stroje CCSRP s leštícím kartáčem nebo bílým padem vede ke zvýšení odolnosti 

ochranného filmu a doporučuje se především v silně zatěžovaných prostorách. 



 

CC-Mýdlo na dřevo vykazuje vysokou čistící účinnost při zároveň šetrné pH-hodnotě a má hedvábně 

matný optický vzhled. CC-Péče o voskované povrchy ošetřuje podlahu při čištění přírodními vosky a 

propůjčuje jí hedvábně lesklý povrch. 

Upozornění: 

Na nové podlahy s výrobním UV-olejováním povrchu použít výhradně CC-Mýdlo na dřevo. 

3. Oživení menších ploch a oprava škrábanců 

Poškozená místa, větší plochy a obzvláště zatěžované menší plochy (např. vychozené cesty) je 

možno opravit pomocí CC-Premium-ošetřovacího oleje. Olej nanést velmi tence na důkladně 

vyčištěný a dokonale suchý povrch a nechat úplně nasát do dřeva. Případné přebytky oleje setřít 

savým hadrem. Lehké škrábance a zbytky skvrn, které nejdou odstranit běžným čištěním, nejprve 

opatrně přebrousit jemným brusným papírem nebo brusnou houbou po směru dřevěných vláken. 

Ošetřovaná místa používat až po úplném vytvrdnutí oleje (asi 12 hodin). Postup na oživení celé 

plochy – viz bod 4. 

4. Intenzivní čištění a doolejování celé plochy 

Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Zbytky ošetřovacích prostředků a tvrdošíjné nečistoty odstranit při 

intenzivním čištění CC-Základním čističem na parkety a korek. Vytvořit roztok s vodou v poměru 

1:1 až 1:3, nanést jej a rozetřít na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky" a ihned bezprostředně celou 

plochu vydrhnout pomocí CC-Padmeister nebo jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s bílým 

padem. Rozpuštěné nečistoty okamžitě důkladně z plochy odsát vysavačem na vodu (např. 

CCExtraktor nebo CCProfi-M/S-vysavač) nebo ve výjimečném případě použít savé suché mopy. 

Následně plochu vlhce přečistit čistou vodou. Po důkladném vyschnutí musí být provedeno ošetření 

pomocí CC-Premium-ošetřovacího oleje. Olej nanést rovnoměrně na povrch pomocí savého hadříku 

a ihned dokonale zaleštit strojově jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s bílým padem nebo 

manuálně pomocí CC-Padmeister s bílým padem. Eventuální přebytečný olej ihned následně savými 

hadry odleštit. Podlaha musí po přeleštění vypadat stejnoměrně hedvábně matně. 

Důležitá upozornění: Plochu při intenzivním čištění vždy čistit po úsecích. Čištění provádět pokud 

možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává 

rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít 

s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, 

před prováděním základního čištění oblepit. Před základním čištěním rovněž zkontrolovat, jestli nejsou 

na ploše otevřené spáry. Bezpodmínečně zkrátit dobu působení na minimum a podlahu nenechat 

nikdy delší dobu mokrou. 

5. Všeobecná upozornění 

Přírodní produkty dřevo a korek by neměly být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímají vlhkost 

a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Platí to především pro ty druhy 

dřev, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk). Při čištění je proto nutno neustále 

myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem nebo vysavačem) nebo pouze 

vlhkým (tzn. Dobře vyždímaným mopem), aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené 

podlahy v prvních dvou týdnech čistit pouze nasucho, tzn. zametat nebo vysávat. Nohy nábytku podle 

možnosti opatřit filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně. Barevné produkty 

(např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) mohou 

způsobit nevratné zabarvení lakovaného povrchu. Proto zamezit kontaktu těchto produktů s lakovanou 

podlahovinou. Dřevěná a korková podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní 

podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke 

smršťování (při nízké vlhkosti vzduchu) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti vzduchu) a s tím jsou 

spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je 

nutno dbát na to, aby se relativní vlhkost vzduchu v prostorách s dřevěnou nebo korkovou podlahou 

pohybovala celoročně mezi hodnotami 50% až 60% při cca 20°C. V p případě potřeby je nutno prostor 

opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv 

pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním 

nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně. 



 

 

Dřevěné podlahy a parkety – lakované 

1. Preventivní opatření 

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před 

vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému 

běžného čištění. 

2. Ochrana proti bobtnání: Zamezení citlivosti na vlhkost 

Ošetření CC-Přípravkem na impregnaci spár minimalizuje nebezpečí bobtnání povrchu vlivem 

působení vlhkosti a doporučuje se především pro nově položené třívrstvé dřevěné podlahy, pružné 

konstrukce (sportovní povrchy) a pro druhy dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti 

(např. buk), není ovšem vhodné pro podlahy se sraženou hranou nebo V-spárou. Celou plochu 

důkladně očistěte od prachu a volně ležících nečistot pomocí vysavače. CC-Přípravek na 

impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou 

teplotu. Nalijte malé množství produktu na suchou podlahu a pomocí CC-Profi stěrky s gumovou 

lamelou důkladně vpracujte do příčných i podélných spojů přičemž dojde také k rozetření na celou 

plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem 

budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně odstraňte savými hadry nebo papíry (např. 

z CCPapírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první 

z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po 

naschnutí (cca 20-30 minut) celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného 

vzhledu. V 

objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj s leštícím kotoučem, v domácnostech 

CC-Padmeister ve spojení s měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu 

leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé 

aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m2). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes 

noc, celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před 

důkladným zaschnutím. 

Ošetření polymerní disperzí podle bodu 4. provádějte nejdříve 6 měsíců po provedení 

impregnace! 

3. Běžné čištění 

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravek CC-Péče o parkety. Zřeďte jej v poměru 

1:200 s vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně navlhko vytřete. Používejte důkladně 

vyždímané hadry nebo mopy. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty 

odstraníte neředěnou CCPéčí o parkety za pomoci jemného bílého padu. V tomto případě následně 

očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků 

čistícího přípravku. 

4. Ošetřování 

Také povrchová úprava (lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení 

přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem CC-Lesk na 

parkety nebo CC-Mat na parkety. Tyto polymerové disperze redukují otěr laku, ulehčují běžné denní 

čištění, oživují staré, opotřebené povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně 

lesklý vzhled. Podlahu nejprve důkladně vyčistěte roztokem CC-Péče o parkety a vody tak, jak je 

popsáno v kapitole 3. a nechejte dobře vyschnout. Pro dlouhodobou ochranu naneste CC-Lesk na 

parkety nebo CC-Mat na parkety neředěný tence a stejnoměrně na podlahu. Použijte CC-Lasička se 

speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Ošetřovací cyklus závisí na stupni 

zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou: 

a) málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) 

podle potřeby každé tři měsíce, 



 

b) středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným 

provozem) podle potřeby asi každé 2-3 týdny, silněji zatěžované prostory také častěji, 

c) silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na 

tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory také častěji. 

5. Základní čištění 

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. CC-Základní čistič na parkety a korek naneste neředěný 

širokým mopem nebo pomocí CC-Padmeister s bílým padem a rozetřete jej na podlahu tak, aby se 

netvořily "loužičky". Po asi 10 minutách působení odstraňte rozpuštěný ochranný film pomocí 

CCPadmeister s bílým padem, u větších ploch použijte místo CC-Padmeister jednokotoučový rotační 

stroj CC-SRP s bílým padem. Rozpuštěné nečistoty ihned důkladně z plochy odsajte vysavačem na 

vodu. Ve výjimečných případech mohou být použity savé suché mopy. Následně plochu několikrát 

přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily 

veškeré zbytky čisticího prostředku. 

Pozor: Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž 

první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy 

(např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové 

plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění 

oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jestli nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené 

spáry. Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému 

vytvoření mléčných skvrn. Zde bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu 

nenechejte nikdy delší dobu mokrou. 

6. Všeobecná upozornění 

Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost 

a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Toto platí především pro ty druhy 

dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk). Při čištění je proto nutno 

neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo 

vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze 

netvořily "loužičky". Nově položené parkety v prvních dvou týdnech čistěte pouze nasucho, tzn., 

zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy 

nábytku stěhujte velmi opatrně. 

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z 

gumy) mohou způsobit nevratné zabarvení lakovaného povrchu. Proto zamezte kontaktu těchto 

produktů s lakovanou podlahovinou. Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na 

okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva 

vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny 

příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet 

na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách se dřevěnou podlahou musí pohybovat celoročně 

mezi hodnotami 50 až 60% při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, 

topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši 

dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a 

v neposlední řadě také Vám osobně. Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu Vaší podlahy, 

musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování. Povrchová úprava je odborná práce, u které 

nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto 

ovšem žádný vliv. 

 

 

 



 

18. Malby 
 

Při každém malování je nutno případné praskliny vyškrábat, praskliny po vyškrábání vyplnit 

stěrkou s větší plasticitou než má běžná malta, spáry přestěrkovat a znovu vymalovat. Na malování je 

potřeba používat barvy, které odpovídají typu pokladu.  

 

19. Vnitřní parapety Technistone   - samostatný návod Příloha č.1 

 

20. Obklady a dlažby 
 

Metody čištění 

 

Pro běžnou údržbu obkladů a dlažeb platí, že je stačí omýt teplou vodou se saponátem. Na 

silně znečištěné obklady se použijí čisticí prostředky na sanitu a obklady bez abrazivních složek dle 

návodu výrobce.  

Nedílnou součástí údržby obkladů a dlažeb je také ošetření spár mezi nimi, které se provádí 

stejnými prostředky jako údržba samotných obkladaček a dlaždic. 

Pro odstranění zbytků rzi jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné. K odstranění 

zbytků cementu nebo spárovacích prostředků postačí obvykle včas omýt obklad 5 % roztokem octa 

nebo použít speciální čisticí prostředky od výrobců spárovacích hmot. 

    

Údržba obkladů určených do interiérů 

Obkladačky se stopami vápenatých solí je třeba očistit čisticím prostředkem s obsahem kyseliny 

fosforečné s pH v intervalu 3 – 6 min. Roztok musí na povrchu obkladaček určitou předepsanou dobu 

působit, potom dojde k jeho opláchnutí čistou vodou. Jinak se běžně znečištěné obkladačky čistí 

pouze teplou vodou se saponátem. Prostor, v němž jsou obklady či dlažba, musí být dostatečně 

větrán, aby nedocházelo k tvorbě plísní a řas mezi spárami způsobené vyšší vlhkostí vzduchu a 

biologického znečištění. U svislých povrchů je třeba dodržovat směr stírání z vrchu dolů, aby se 

nečistoty nevracely na povrch okamžitě zpět. 

 

21. Dveře 
 
Osazené typy dveří jsou provedeny v souladu s popisem stavby a ČSN. U všech dveří je třeba 

pravidelně provádět seřízení a mazání kování.  
 

UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA 

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba výrobků. 

I. Vlhkost 

Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se 

podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. 

Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a nadměrného vysoušení výrobku, 

pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, 

osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima 

dveře (dle jejich parametrů). Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku. 



 

II. Pozor na teplotu 

Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí dveří nebo 

zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů a to i přes 

kvalitní povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou používejte klima dveře. 

III. Použití výrobku 

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a typ 

(bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak rychlému opotřebení výrobků. 

Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků Sapeli: 

- minimální teplota prostředí 10 °C (u klima dveří je tato hodnota 3 °C) maximální teplota 35°C 

- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C (klima dveře až do 20 °C) 

- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %) 

- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 % 

- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 % 

IV. Vhodně ošetřovat 

Výrobky se dodávají dle přání zákazníka v různých povrchových úpravách masiv, dýha, folie, CPL, 

HPL, barva, surový stav. Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, 

aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím 

běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí 

jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na 

bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky,kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání 

vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Obdobně i prosklené 

plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku ozdobného rámečku s nepřiměřeným 

množstvím volné vody. Doporučujeme skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. 

Leptané sklo (pavé, satináto), nechte vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytřete do 

sucha suchým hadrem. Pro údržbu používejte čisticí prostředky Sapeli. Při styku zárubně s podlahou, 

kde se provádí mokrý způsob její údržby, je nezbytně nutné provádět podtmelení zárubní vhodným 

silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu 

vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné 

změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou. 

Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou. 

 

V. Údržba 

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají 

bezúdržbové závěsy, doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je 

třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak 

povyšroubováním případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme promazání 

zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky. 

VI. Vyvarovat se mechanickým zásahům a mechanickému poškození 

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je nutné se 

vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové 

úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání 

průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. 

Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveří ovládejte zlehka, nepoužívejte 

násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení 

protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní. 

 



 

UPOZORNĚNÍ: 

- při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí 

- pozor u výrobků se sklem (prosklené dveře, prosklené stěny) může dojít vlivem nepřiměřeného 

namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme kalené sklo) 

- zamezte prudkému otvírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění 

osob 

- pád na kliku či závěsy může způsobit poranění 

 

22. Okna 
 

NÁVOD NA OBSLUHU, ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 

Z PLASTOVÝCH PROFILŮ 

Výrobce dodává okna a balkónové dveře v  kvalitním plastovém provedení.  
 

Na plastové profily a povrchy skel nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky na bázi brusné pasty, písku 
nebo drátěnek, ale ani organická či jiná rozpouštědla! 

 

Údržba funkčních elementů oken spočívá především v kontrole funkčnosti celoobvodového kování 

(lehké ovládání křídla), v kontrole celoobvodového těsnění a překontrolování průchodnosti 

odvodňovacích kanálků ve spodní části rámu (čistit odtok vody). Současně se doporučuje pomocí pár 

kapek oleje (silikonový spray, nejlépe WD) zachovat funkčnost pohyblivých části kování, aby se okna 

nechala bezvadně otvírat a zavírat. Těsnění oken je doporučeno 1x ročně ošetřit přípravkem 

udržujícím jeho vláčnost a chránící jeho povrch před degradací.  

Vyvarujte se zatěžování křídle v otevřeném stavu, nešetrného zavírání zejména v zimním období, 

působení otevřeného plamene, kontaktu povrchu rámů a křídel s materiály na bázi asfaltu. Pozor na 

nebezpečí zranění a poškození okna při otevřeném křídle působením větru. 

Správné větrání je větrání nárazové, kdy po dobu cca 5 - 10 minut při plně otevřených oknech se 

vymění všechen vzduch v místnosti za čerstvý. Takto se doporučuje větrat 2 - 3 x denně. Účinným 

větráním zabráníte případnému rosení skel i profilů při vyšší relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.  

 

NÁVOD NA OBSLUHU, ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 

Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 

OBSAH 

 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 OBSLUHA HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 

 ÚDRŽBA 

 ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

 DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 otočná výklopná okna a dveře slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a 
umožňují kontrolovatelné otevírání, např. pro různé větrací pozice. 

 otočná výklopná okna a dveře z hliníku se používají v kolmých instalačních polohách. 



 

 při zavírání je nutné překonat protisílu těsnění. 

 otevřená okna a dveře nesplňují požadavky na těsnost spár, zvukovou izolaci, odolnost vůči 
zatékání, tepelnou ochranu a zajištění proti vloupání. 

 za větru a průvanu se musí okna a dveře zavřít a zamknout. Vítr a průvan ve smyslu této definice 
jsou tehdy, když se okna v otočné nebo výklopné pozici tlakem či podtlakem vzduchu otevírají či 
zavírají. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 bezpečnost a dlouhou životnost oken a dveří dosáhnete dodržováním těchto pokynů: 
            1 - okenní nebo dveřní křídlo nezatěžujte žádnou hmotností navíc ! 

            2 - nenarážejte křídlem do ostění ! 

            3 – nevkládejte žádné předměty mezi rám a křídlo ! 

            4 – při zavírání nesahejte mezi rám a křídlo ! 

            5 – při pohybu vzduchu nenechávejte křídlo otevřené ! 

      6 - profily a kování v eloxované úpravě jsou náchylné k poškození omítkami, vápnem i   

           cementem. Na eloxovaných částech vznikají po zaschnutí mapy, které nejdou odstranit !  

           Proto dbejte zvýšené pozornosti při stavebních pracích okolo nich a řádně je zakryjte !    

            7 - snadnou obsluhu zajistí péče, údržba a pravidelný servis ! 

 

OBSLUHA HLINÍKOVÝCH OKEN  - STANDARDNÍ KOVÁNÍ BEZ MIKROVENTILACE 

 pozice okenní kliky pro otvíravá, otvíravo-sklopná a sklopná okna. 
               

     1 - zavřeno – klika směřuje svisle dolů 

     2 - otevřeno – klika se otočí o 90° do vodorovné polohy 

     3 - ventilace – klika se otočí o dalších 90°, směřuje svisle nahoru 

 

 

 

 

 pozice okenní kliky pro otvíravé okno. 
 

     1 - zavřeno – klika směřuje svisle dolů                                                

     2 - otevřeno – klika se otočí o 90° do vodorovné polohy 

    

      

 

 

 pozice okenní  kliky pro sklopné okno – výškový formát.    
                                                       

     1 - zavřeno – klika směřuje svisle dolů 



 

     2 - ventilace – klika se otočí o 180° , klika směřuje svisle nahoru 

 

 pozice okenní  kliky pro sklopné okno – příčný formát (naležato).    
                                                       

     1 - zavřeno – klika je ve vodorovné pozici 

     2 - ventilace – klika se otočí o 90° , klika směřuje svisle dolů 

 

 

 poznámka – u nestandardních typů otvírání oken, jako jsou elektromotory, mechanické 
pákové ovladače apod. se řiďte pokyny a návody k obsluze dodané výrobcem nebo pokyny 
dodavatele. 

 

 OBSLUHA HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ 

 jednokřídlé dveře.  
      1- kování klika+klika – jsou li dveře odemčené stiskněte kliku dolů a dveře otevřete, 

      v případě zamčení nejprve otočte 1x nebo 2x klíčem a poté otevřete stiskem kliky 

 2 – kování klika+madlo nebo koule – ze strany kliky je postup stejný jako v bodu 1, ze strany 

madla nebo koule otevřete dveře pomocí klíče, jednou rukou přidržte madlo, druhou otočte 

klíčem proti přítlaku pružiny, podržte a otevřete pomocí  madla nebo koule. 

 dvoukřídlé dveře. 
      otvírání průchozího křídla je stejné jako u dveří jednokřídlých, otevření pevného křídla 

      se provádí pomocí odblokování drážkové západky pevného křídla. 

            1 – pomocí kování nebo klíče otevřete průchozí křídlo 

            2 – odblokujte drážkovou západku pevného křídla 

            3 – otevřete pevné křídlo 

            4 – zavření = obrácené pořadí  

 poznámka – u nestandardních typů otvírání dveří jako jsou elektrootvírače  apd. a dalších 
doplňků jako samozavírače, dveřní stavěče apd. se řiďte pokyny a návody k obsluze dodané 
výrobcem nebo pokyny dodavatele. 

 

ÚDRŽBA 

 snadný chod kování. 
pro zajištění správné funkčnosti kování v průběhu jeho životnosti je nutno jedenkrát ročně 

ošetřit pohyblivé díly kování –  k odstranění prachu, mastnoty a nečistot použijte pH neutrální 

čistící prostředky. K promazání  použijte lubrikační neutrální prostředky (mazací olej, 

vazelína), v žádném případě nelze použít kuchyňský olej nebo kyselé oleje s přídavkem 

pryskyřic ! Vyvarujte se též silikonových maziv !  

 upevnění kování. 
na upevnění  jednotlivých dílů kování závisí správná funkce a užitná bezpečnost. Jsou-li 

šrouby povolené nebo hlavy šroubů utržené, je třeba je neprodleně utáhnout či vyměnit. 

 poškození kování. 
pro správný chod kování je potřeba poškozené díly okamžitě vyměnit. 

Části kování lze nahradit pouze originálními díly. 



 

 čistota kování. 
      všechny díly kování je nutné zbavit zbytků vápna, omítky apod., aby nedocházelo  

      k poruchám způsobeným blokováním kování. 

 údržba těsnění. 
gumové těsnění EPDM je nutno očistit od nečistot pomocí mýdlového nebo saponátového 

roztoku a minimálně jedou za rok ošetřit pomocí speciálního přípravku (tekutý silikon).  

 údržbářské práce. 
měla by je vykonávat odborná firma, v případě záruky firma, která konstrukci dodala a 

namontovala, aby se neovlivnila obecná záruka.  

 poznámka 
pro správný chod a dlouhou životnost si u naší společnosti můžete objednat roční pravidelný 

placený servis. 

 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

 předpokladem k dodržení životnosti a funkčnosti je správné  pravidelné čištění a péče o 
dodané konstrukce vč. příslušenství. Čistí se venkovní i vnitřní strany konstrukcí, skel i 
příslušenství a to standardními saponátovými neagresivními prostředky k tomu určenými nebo 
doporučenými výrobcem. V případě pochybností je potřeba se vyptat u výrobce    nebo 
prodejce prostředků, zda jsou k tomu vhodné. Je zakázáno používat chemická rozpouštědla ! 
Na čištění nepoužívejte tvrdé materiály, jako jsou nože, kartáče, škrabky apod. Mohlo by dojít 
k poškození povrchu konstrukcí. 

 

DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ 

 okna, dveře a posuvné systémy jsou navrženy tak, aby byly maximálně vzduchotěsné. 
Nicméně při každodenních činnostech jako je vaření či sprchování, ale i samotným obýváním, 
vzniká v interiéru vodní pára. Tato pára pak může způsobit kondenzaci na stěnách a oknech, 
v další fázi mohou vznikat skvrny a plísně. Aby se zabránilo těmto negativním dopadům 
vlhkosti, je potřeba interiér kvalitně větrat, nebo použít rekuperaci ( viz odst. 
Vzduchotechnika/rekuperace ) 

 větrání se provádí buď otevřením okna na pár minut každý den, nebo sklopením okna do 
větrací pozice na delší dobu. (nedoporučuje se v zimním období) Jsou - li okna vybavena 
mikroventilací, tato samotná nezajistí dostatečné větrání !  

 pamatujte, že krátkodobé větrání místnosti úplným otevřením okna má menší vliv na tepelné 
ztráty a je upřednostňováno před dlouhodobým nekontrolovatelným větráním.  

 

23. Kuchyňské linky 
Návod na ošetřování a údržbu povrchů kuchyňské linky viz samostatný návod. Příloha č.1 

 

24. Kovové konstrukce 
Stav nátěrů je nutné zkontrolovat jednou ročně. Nátěr nesmí vykazovat známky otěru, otlučení 

apod. Podle potřeby je nutné zajistit opravu příslušného nátěru.  

Konstrukce zábradlí žárově zinkované nevyžadují údržbu. Není dovoleno provádět žádné 

zásahy do konstrukcí, nevyužívat konstrukce k montáži jiných komponentů (antény, držáky antén, 

věšáky na prádlo apod.) nedemontovat jednotlivé díly konstrukcí. Alespoň 1 x ročně je nutno provést 

vizuální prohlídku. V případě, že zjistíte korozi či uvolnění prvků zábradlí, kontaktujte ihned správu 

objektu.  

Není dovoleno uvolňovat či jinak manipulovat se šrouby, které slouží k uchycení či spojení prvků 

zábradlí.  



 

Oplocení zahrádek je provedeno z dílců žárově zinkovaných Při užívání zahrádek a 

předzahrádek je třeba zabránit zejména jejich přelézání a vyvarovat se hrubému násilí – tlaku, 

sešlapávání tak, aby nemohlo docházet k uvolňování či trvalé deformaci pletiva.  

Soupis k-cí se žárového pozinku: 

1. Poklop revizní šachta kanalizace 

2. Rohože schodiště 1. PP 

3. Zakrytí popelnic 

4. Poštovní schránky 

5. Schodišťové zábradlí včetně trubkového madla 

6. Venkovní ocelové zábradlí 

7. Zábradlí na severojižní straně částečně na gabionové zdi 

8. Treláž na železobetonové stěně 

9. Pororošty  

10. Antenní držák 

11. Branka z lávky 

12. Lávka a rošty na lávce 

 

25. Výtah 

V bytovém domě je osazen 1 ks osobních výtahů KONE Eco Space PW 08, s nosností 675 kg, které 

slouží pro vertikální dopravu osob a nákladů v domě.  

 

 

26. Úklidová místnost 

V úklidové místnosti výlevka pro úklidovou firmu, která pravidelně provádí úklid v objektu. 

Výlevka slouží výhradně pouze pro odběr vody a vylévání kapalin a tekutin, které nepoškodí povrch 

mřížky, výlevky, potrubí, odpadu nebo baterie.  

Spotřeba vody je zde měřená. 

V této místnosti je zakázáno skladovat objekty, které sem nepatří především kola apod.  

Tato místnost slouží k uskladnění případných čisticích prostředků, hadice na zalévání, 

vybavení úklidové firmy apod. Zároveň slouží k odběru vody na zalévání společných ploch zahrady.  

Klíče od tohoto prostoru má správce a úklidová firma. 

 

27. Dopravně provozní řád v garážích 
 

Prostor podzemního podlaží slouží jako garážový prostor k odstavení motorových a nemotorových 

vozidel majitelů (uživatelů) jednotlivých garážových stání. Jedná se o účelovou komunikaci  

 Vstupovat do prostorů garáží mají právo pouze vlastníci (uživatelé) garážových stání či 

sklepních komor a členové jejich rodin. Další osoby mohou vstupovat výhradně v jejich doprovodu. 

Vstup dětí do deseti let věku je povolen pouze v doprovodu osoby starší patnácti let.  

 Uživatelé garážových stání jsou odpovědni za škody, které by způsobili správci nebo ostatním 

uživatelům garáží a odpovídají i za osoby, kterým dali souhlas ke vstupu do garáží. 

 Osoby vstupující do garáží jsou povinny dbát výstražných nápisů, značek a upozornění. 



 

 Majitel garážového stání (uživatel) je oprávněn odstavovat vozidlo pouze na jemu vyhrazeném 

místě. 

 Odpovědnost za přenesení práva užívání garážového stání na jinou osobu i ve smyslu 

provozního řádu garáží nese majitel i v otázce způsobených škod.  

 Všechny osoby vstupující do garáží jsou povinny omezit pobyt v garážích jen na dobu nutnou 

k provedení úkonů (zaparkování, kontrolu vozidla před jízdou atd.). 

 Čištění vozidel v garáži je zakázáno. V zimním období je nutné zamezit vnášení sněhu vozidly 

do prostoru garáží. Garáže nejsou úmyslně napojeny na kanalizaci (jinak nutnost olejového 

hospodářství, lapačů, jejich údržby, apod.), ale voda, která se neodpaří, musí být odčerpána a 

likvidována předepsaným způsobem. 

 Je zakázána jakákoliv manipulace s ovládacími či uzavíracími prvky rozvodů umístěných 

v prostorech garáží – klapky VZT, čidla GO, odvětrání garáží. 

 Do prostoru garáží je zakázáno vjíždět s vozidlem na plynový pohon a s vozidlem jehož 

celková výška přesahuje 2,1 m. 

 Odsávání vzduchu z prostoru garáží je zajištěno automatikou. V prostoru garáží jsou umístěna 

čidla CO. 

 Při vstupu do garáží ze schodiště jsou světla vybavena senzorem, dále je v místě výjezdu 

z garáží umístěno pohybové čidlo. Světlo se po určeném časovém limitu samo vypne, délku časového 

limitu lze upravit po dohodě se správcem objektu. 

 

Provoz a jízda v objektu garáží 

 

 V garážích platí silniční zákon, zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

pokud Provozní řád nestanoví podmínky přísnější.  

Rychlost jízdy v garážích smí být nejvýše 5 km/hod. Při jízdě musí být rozsvícena tlumená světla.  

 Hlavní průjezd garáží musí být stále volný. Vozidla v něm mohou zastavit jen na dobu 

potřebnou k vystoupení a nastoupení osob, složení a naložení nákladu.  

 Vozidla smí stát pouze v jednotlivých vymezených prostorách pro stání.  

 Pohyb chodců v garážích je povolen po stranách průjezdové komunikace. Chodec nesmí 

bránit v jízdě jedoucím vozidlům. Řidič nesmí chodce ohrozit ani omezit. 

 Vjezd a výjezd je signalizován semaforem umístěným u vjezdu do garáží z ulice Křížová.  

 Pokud VJÍŽDÍTE do garáží z ulice Křížová a na semaforu svítí zelená lze projet rovnou do 

garáží bez zastavení na vyčkávacím místě ( označeno bílou barvou na zámkové dlažbě ), otevřít si 

garážová vrata a zaparkovat vozidlo. 

 Pokud VJÍŽDÍTE do garáží z ulice Křížová a na semaforu svítí červené signalizační světlo, 

vrata garáže jsou otevřené tedy vyjíždí jiné vozidlo v protisměru z garáže. Proto prosím vyčkejte na 

označeném stání před semaforem ( označeno bílou barvou na zámkové dlažbě ), až vozidlo vyjede 

z garáže na ulici Křížová. Vyčkejte, až se rozsvítí zelené světlo na semaforu a otevřete si vrata 

dálkovým ovladačem a zaparkujte vozidlo. 

 Pokud VYJÍŽDÍTE z garáží, otevřete si vrata ovladačem vrat a neprodleně vyjeďte z garáží. 

Na semaforu u vjezdu se rozsvítí červené signalizační světlo a upozorní tak vozidla vjíždějící do 

garáží, aby zastavila na připraveném stání u ulice Křížová, a vyčkala na váš průjezd.  

 

Vraty projíždějte až při jejich plném otevření (zastavení). 



 

 

 Vrata se po průjezdu vozidla po 30 sec automaticky zavřou. Na vjezdu i výjezdu jsou vrata 

opatřena senzory, pokud bude mezi senzory jakákoliv překážka, vrata zůstanou otevřená. 

 Každý řidič je povinen po zaparkování vypnout motor a neponechávat bezdůvodně motor 

vozidla v chodu. Musí zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu a uzamknout proti vniknutí cizí osoby.  

Čištění, údržbu a osvětlení v objektu zajišťuje průběžně správce.  

 Všichni uživatelé garáží jsou povinni zamezit úniku ropných produktů na komunikaci. Dojde-li 

k úniku musí událost ihned hlásit správci, nebo jemu pověřené osobě a společně učinit vhodná 

bezodkladná opatření. 

 

Vozidla v garážových stáních 

 

1. Majitelé (uživatelé) jsou oprávněni garážovat jen ve stáních, které jim bylo přiděleno na 
základě kupní/nájemní smlouvy. 

2. Vozidlo obrysem nesmí přesahovat hranici stání, vyznačenou vodorovným značením. Mezi 
vozidly je nutno dodržovat bezpečný odstup.  

3. V prostoru stání je zakázáno skladovat jakékoliv předměty.  
4. Zákaz vjezdu do garáží mají vozidla, která neprojedou pod hrazdou zavěšenou na lávce před 

objektem, dále nákladní vozidla a vozidla nad 3,5 t, vozidla CNG a s plynovým pohonem 

 

28. Bezpečnostní a hygienická opatření 
 

1. Generální úklid garáží bude prováděn správcem. Termín úklidu bude vždy 14 dní předem 
ohlášen. Uživatelé garáží jsou povinni na tuto dobu odstranit vozidla z prostoru garáží.  

2. Každý uživatel garáží je povinen při odjezdu zajistit bezpečné uzavření objektu.  
3. V případě poruchy jakéhokoliv zařízení garáže je uživatel povinen ihned uvědomit správce 

nebo jím pověřenou osobu.  
4. Každý uživatel garáží je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku.  
5. Každý, kdo zjistí v objektu nebezpečí nebo hrozící závažnou škodu, je povinen na tuto 

skutečnost upozornit správce a příslušné orgány. Zakročit je povinen, je-li k odvrácení škody 
zákroku neodkladně třeba. Nemusí tak učinit, jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení života 
a zdraví sebe nebo třetích osob. 

6. V případě výpadku elektrického proudu lze garážová vrata otevřít manuálně (viz. manuál pro 
garážová vrata )  

 

29. Společné prostory a bytová jednotka 
 

Režim provozu domu v části společných prostor je určen domovním řádem vydaným správcem 

domu, který je seznámen s projektem a materiálovým řešením, a proto má právo provádět opravy, 

posuzovat a dovolovat zásahy do konstrukcí rozvodů, provádět celkovou regulaci vnitřních systémů 

objektů. 

Správce domu mj. vykonává za Vás běžnou údržbu společných ploch včetně údržby zařízení ve 

společných plochách a terasách a proto dbejte jeho rad. 

Zároveň je třeba dbát pořádku při ukládání dopadu do odpadních nádob a zavírání prostoru pro 

odpadní nádoby. 

 



 

Upozorňujeme především na: 

a) zákaz chůze po střeše a instalaci předmětů na střeše (chodit po střeše a instalovat na střeše 
jakékoliv předměty je zakázáno z důvodu možného poškození hydroizolace), 

b) nutnost odklízení sněhu z teras a balkonů k zajištění dostatečného odvodu vody z terasy v 
případě rychle tajícího sněhu, 

c) nezatěžování teras květináči, krby atd. z důvodu možnosti poškození hydroizolace, 
      d)  zákaz umísťování květináčů a závěsných květinových truhlíků na zábradlí a atiky      

           z důvodu možného poškození zábradlí a oplechování, případně pádu dolů, 

e) zákaz veškerých zásahů do fasád (antény atd.), fasáda je provedena zateplovacím systémem, 

minerální vata s probarvenou omítkovinou a veškeré zásahy do ní jsou velice náročné na opravy, 

f)   nutnost provádět malby s barevnými odstíny až po 6 měsících 

g)  zákaz vstupu na oplechování atik a parapetů 

h)  zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny na parkovací stání ze zatravňovacích tvárnic a zámkové dlažby. 

 

 Dle ČSN ISO 3864(018010) byly ve společných prostorách domu umístěny bezpečnostní 

tabulky. Je zakázáno jakkoli je upravovat (barevné provedení, rozměry). Je též přísně zakázáno tyto 

tabulky odstraňovat nebo přemísťovat. 

 

30. Zásady protipožární ochrany 

  
Protipožární ochrana sleduje provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, ale i 

nepohody, pohromy a jiných stavů nouze.  

1. Odpovědnost za požární ochranu a bezpečnost jednotky máte jako vlastník.  
2. Povinnost ohlásit požár má každá osoba, která jej zpozoruje! 

Hlášení požáru se provádí: 

a) voláním „HOŘÍ“ 
b) Hasičskému sboru – telefon linky 150 nebo 112 
c) Správci objektu  

 
3. Povinnost poskytnout pomoc má každý, kdo požár zpozoruje. Je povinen neodkladně tak 

učinit za použití hasicích přístrojů, které jsou pro tyto účely k dispozici.  
4. Při požáru, pokud lze tak učinit, musí být ohrožená vozidla odsunuta na bezpečné místo. 

 

Hasící přístroje 

V budově je umístěno celkem 5 ks hasících přístrojů. A to konkrétně: 

1. Garáž 2 Ks 

2. Sklepy 1 Ks 

3. Kotelna 1 Ks  

4. Chodba 1. NP B 1 ks 

Ve společných prostorách je přísně zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm, 

svařování, broušení nebo jakákoliv činnost vyvolávající nadměrné prášení. 

Nedodržením tohoto zákazu se vystavujete možnému stíhání s důvodu planého výjezdu Hasičského 

záchranného sboru hlavního města Prahy.  

 



 

31. Terasy a předzahrádky 

 

Součástí venkovních zahrádek a předzahrádek bytů v 1.NP je vegetační souvrství pro 

trávníkovou úpravu - ohumusování. Mocnost této skladby je cca 80 mm a ve spodní části je tvořena 

hydroizolací. 

Z tohoto důvodu jsou zakázány zahradnické úpravy, které by mohly způsobit porušení 

izolačních vrstev, např. přemísťování betonových dlaždic, zatloukání podpěrných kolíků, přerývání 

pomocí rýčů, sázení stromů a rostlin s hlubokým kořenovým systémem apod.  

Umístění staveb drobných, jednoduchých či montovaných nebo mobilních staveb, pergol, 

markýz  či přístřešků je zakázáno. Zákaz platí, kromě jiného, zejména pro všechny druhy 

dřevěných/plastových/plechových a podobných altánů, zahradních domků, kůlen, kontejnerů, 

kompostů, skladů a garáží. Mobilní slunečníky zakázány nejsou. 

Otevřená ohniště jsou zakázána. 

Oplocení je navrženo tak, aby splývalo v kombinaci se stavbou a s jejím bezprostředním 

okolím. Vytvořit v této části plnou izolační clonou, se zdůvodněním zabránění „nežádoucím pohledům“ 

je výslovně zakázáno. Zákaz platí pro všemožné typy plných izolačních clon např. 

textilní/poplastované/PVC/reklamní/s potiskem plachtoviny, bambusové/rákosové rohože, 

OSB/PVC/plechové/hliníkové/dřevěné desky, keramické/betonové/teracové/kamenné dílce. 

Opravy poškození hydroizolace způsobené nesprávným užíváním jsou finančně velmi náročné a v 

případě prokázání mechanického poškození je nelze považovat za záruční vadu.  

Upozornění: Vrstva humusu je provedena včetně osetí travním semenem, údržbu trávníku na 

předzahrádkách si majitelé zajišťují sami.  

 

Celoroční péče o trávník 

Sekání trávníku:  

pravidelně cca po 7 – 10 dnech / duben – říjen / na výšku trávy cca 3-4 cm 

 

Přihnojení průmyslovými hnojivy:  

2 x duben až červen ledkovými hnojivy (ledek amonný);  

1 x srpen až září vícesložkovými hnojivy (Cererit) v dávce 2 kg/100 m2 – pozor n rovnoměrné 

rozhození hnojiva, aby nedošlo ke spálení některých míst v trávníku 

 

Odplevelování:  

1 – 2 x ročně v průběhu vegetace selektivními herbicidy, např. kombinací přípravků Lontrel, Satrane 

v dávce 0,05 l/100 m2 / popř. přípravkem Bofix  

 

POZOR ! – selektivní herbicid, nesmí přijít do kontaktu s listovou plochou okrasných keřů 

 

Zavlažování:  

pravidelná zálivka březen – říjen dle potřeby, jednorázová dávka min. 10 l/m2, doporučeno zalévat 

alespoň 2x týdně 



 

Přiválení:  

březen po roztátí sněhu 

 

Řez a provzdušňování:  

1 – 2 x ročně dle potřeby; duben až květen, popř. ještě září až říjen 

 

Aplikace Antimechu:  

březen až duben v dávce 5 kg/100 m2 

Celoroční péče o výsadby 

- pravidelné ruční pletí výsadeb, popř. chemické odplevelení přípravkem ROUNDUP                               
postřikem s chráničkou / POZOR ! – totální herbicid, nesmí přijít do kontaktu s listovou 

plochou okrasných keřů či trávníkem  

- přihnojení výsadeb vícesložkovým hnojivem CERERIT v dávce 0,02 kg/m2 / duben a 
červenec / popř. aplikace tabletového hnojiva SILVAMIX FORTE  1x za 2 roky 
 

                               keře ……………………. 1 tableta 10g / ks 

                               stromy …………………. 8 tablet   10 g/ ks 

- pravidelná zálivka 
- zdravotní a tvarovací řez keřů a stromů – jaro 
- podzimní a jarní shrabání listí 
- průběžné vyvazování pnoucích rostlin 

 

Nedílnou součástí je situace s umístěním vsakovacích rýh. 

 

Terasy 

Na terasách se nemůžou umísťovat květináče, pergoly a jiné prvky s výrazným zatížením před 
předchozího posouzení stavebního technika, popřípadě statika. Dlažba na terasách a zábradlích teras 
je  značky Aristotea, která je mechanicky odolná s dlouhou životností, je nenasákavá a  odolná proti 
nárazu.  
 
Čištění 

 
Dlažba Aristoea nevyžaduje speciální údržbu a čištění, na umytí dlažby můžete používat 

běžné saponátové prostředky a vodu. 
 

 

Přílohy:  

1. Manuál pro čištění a údržbu Technistone  
2. Návod pro uživatele rekuperační jednotky Comfor Air 350 Luxe- byt č.8 
3. Návod pro uživatele rekuperační jednotky Comfo Air Compact CA 155 WM 
4. Návod na klimatizační jednotky  

 
 

V Praze dne 26.10.2016 


