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BYTOVÝ DŮM
SPECIÁL ÚSPORY ENERGIÍ
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO

Tematicky zaměřené tištěné publikace z řady Komplexní řešení jsou cílené na poskytování praktických informací a rad z konkrétních oblasti bydlení. Vzhledem ke
zvýšenému zájmu bytových družstev a SVJ o informace týkající se rekonstrukcí
bytových domů vydáváme každý rok jako jednu z publikací této řady Komplexní
řešení pro bytový dům – speciál úspory energií.
Srozumitelnou formou prezentuje zásady a postupy, kterých se vyplatí držet
nejen v průběhu rekonstrukce, ale také při její přípravě a rozhodování o optimálním řešení nebo vhodné stavební firmě. Čtenáři získají řadu doporučení a cenných rad, které mohou pomoci předcházet obtížím jak během jednání uvnitř
družstva či SVJ, tak při komunikaci s dodavatelem.
Nedílnou součástí publikace je představení výrobků a technologií, které
prokázaly své přednosti a kvalitu při mnoha úspěšných rekonstrukcích. Důraz je
kladen také na možnosti snižování energetické náročnosti domu.

BYTOVÝ DŮM
2015 / 2016  neprodejné

www.mediaadvice.cz
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 formát 170 × 230 mm
 náklad 10 000 výtisků
 40 celobarevných stran
 bezplatně k odběru
 distribuce
 bezplatná distribuce na tématicky vhodné semináře, výstavy, veletrhy a sympózia, prodejní a poradenská místa bank,
spořitelen a společností zajišťujících správu majetku, konzultační centra pro úspory energií, velká bytová družstva
 100 výtisků bezplatně k dispozici pro každou prezentující firmu
 termíny vydání a dodání podkladů
 viz mediální plán: www.mediaadvice.cz/medialni-plan.pdf
 tematické oblasti
 posouzení technického stavu
domu, energetický audit
 stanovení priorit
 zpracování projektu
 financování
 výběr stavební firmy
 výměna oken
 sanace a zasklívání lodžií
 zateplení

 vytápění
 fasáda
 výtahy
 chodba a společné prostory
 zabezpečení
 správa majetku
 rekonstrukce bytu
 rekonstrukce bytového jádra
(koupelna, WC, kuchyně)

IZOLACE – OCHRANA
NEBO OHROŽENÍ?
Jaké požadavky máme na materiály, které využíváme při stavbě a rekonstrukci
domu? Z laického pohledu nás zajímá především kvalita a cena. Další parametry
považujeme za příliš odborné, a proto se jim tolik nevěnujeme. Takto odpovídá
naprostá většina vlastníků bytových domů. Zejména v bytových domech, kde
očekáváme větší počet podlaží a více osob, by nás rozhodně měla zajímat i požární
bezpečnost.

Evropě. Označení eurotřídy lze najít na etiketách
mnoha stavebních výrobků. Nejbezpečnější
volbou je výrobek z eurotřídy A1, následně A2
a B. Výrobky, které se nacházejí ve třídách C,
D, E a F, byly zkoušené v reálných podmínkách
(RCT – Room Corner Test), kdy došlo ke vzplanutí
a prudkému, téměř výbušnému rozšíření ohně.
Statistiky ukazují, že v případě rychlého šíření
požáru do jiných místností mnohonásobně rostou materiální ztráty a počet lidských obětí až
trojnásobně.
Smrt až dvou třetin obětí požárů nezpůsobuje
oheň, ale kouř. Komplikuje řízení záchranných
akcí a snižuje schopnost orientace v prostoru.
Z toho důvodu musí etikety stavebních výrobků
označené eurotřídami rovněž uvádět množství
emisí a vývinu kouře. Díky tomuto značení nejenom profesionálové, ale i uživatelé mají možnost
identifikovat výrobky, které mohou znamenat
potenciální ohrožení. Bez testování je známo,
že výrobky s klasifikací třídy reakce na oheň A1
kouř téměř nevytvářejí a výrobky třídy E nebo
F ho vytvářejí ve velkém množství. Stavební
výrobky zahrnuty ve třídách od A2 do E musí být
dodatečně klasifikovány podle plamenně hořících
částic, které mohou způsobovat další šíření
požáru. Pochopitelně se to netýká materiálů třídy
A1, protože tyto nehoří a plamenně hořící kapky
nevytváří.

NEHOŘLAVÉ ŘEŠENÍ
Kritérií při výběru tepelné izolace je celá řada.
Spolu s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi
by k těm podstatným a rozhodujícím měly pat-
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a požární bezpečnost v bytových domech se
můžeme dívat z řady úhlů. Základem ale zůstává požadavek dokázat případný požár udržet pod
kontrolou. K tomu nám pomůže jak správně zvolená skladba materiálů, tak i přímo jejich vlastnosti.
Nepřesné informace týkající se vlastností stavebních materiálů přispívají k tragickým následkům.
Je nevyhnutné znát kritéria značení stavebních výrobků, podle kterých pak můžeme poznat, jak se
při požáru jednotlivé materiály chovají.

povrchy stěn, střech nebo instalací. V případě, že
začnou hořet, mohou přispět k rychlému šíření
požáru na celý objekt. Toto riziko lze omezit použitím nehořlavé izolace. Kamenná minerální vlna
je nehořlavý a navíc i protipožární materiál. Je
jedním z mála izolačních materiálů odolných proti
působení ohně a teplot při požáru, které dosahují
až 1 000 °C. Je také protipožární bariérou, která
znesnadňuje rozvoj požáru a omezuje možnost
jeho šíření do jiných částí budovy.

MATERIÁLY ODOLNÉ
PŮSOBENÍ OHNĚ

EUROTŘÍDA, KOUŘ A HOŘÍCÍ KAPKY

Aby izolace plnily svou funkci, musí těsně,
souvisle a v dostatečné tloušťce pokrývat celé
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KAMENNÁ MINERÁLNI VLNA
ROCKWOOL
z Eurotřída A1
z Nehoří, taví se při teplotě nad 1 000 °C
z Nepřispívá k šíření požárů
z Při požáru nevytváří kouř
z Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic

Norma ČSN EN 13501–1 umožňuje zkoumání
reakce stavebních výrobků na oheň a jejich klasifikaci podle stejných zásad a kritérií v celé

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM

řit dlouhodobá stálost materiálu, schopnost
vzdorovat vlhkosti, paropropustnost, akustický
komfort a požární bezpečnost. Zároveň by
měl materiál splňovat i náročné standardy na
ochranu životního prostředí. Izolace z kamenné
vlny podstatně snižuje nežádoucí unik tepla
konstrukcemi a současně umožňuje domu dýchat.
Protože dokáže vzdorovat teplotám přes 1 000 °C,
chrání samotnou stavební konstrukci před ohněm.
Významně tak prodlouží dobu potřebnou na
evakuaci osob, což může rozhodnout o záchraně
života. Je ideální pro nízkoenergetické i pasivní
domy, rovněž pro domy s téměř nulovou
spotřebou energie.
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Rozměry plošné inzerce
Plocha
1∕1 strany (celostrana)
1∕2 strany

Rozměry (šířka × výška, v mm)
vč. spadávky čistý formát

zrcadlo

176 × 236

170 × 230

155 × 215

na výšku

88 × 236

82 × 230

67 × 215

na šířku

176 × 118

170 × 112

155 × 97

1∕1

1∕2
na výšku

1∕2
na šířku

Inzerce je přednostně umisťována na pravou (lichou) stranu. Inzeráty na šířku jsou standardně umisťovány na spad v dolní
části stránky, inzeráty na výšku k vnějšímu okraji stránky (na pravé i levé straně). U inzerce na spad je zrcadlo vzdáleno minimálně 5 mm od každého z okrajů stránky nebo hřbetu.

Technické požadavky na podklady k článkům a inzerci
Texty
 soubory formátu TXT, RTF a DOC(X)
 prostřednictvím e-mailu nebo na CD či DVD
 texty na papíře jsou přijímány výjimečně, a to pouze
po předchozí domluvě

Obrázky, fotografie, loga
 papírové předlohy
 fotografie o rozměrech minimálně 10 × 15 cm
 negativy a diapozitivy
 podklady v elektronické formě
 rozlišení minimálně 300 dpi, barevný prostor CMYK
nebo RGB (u RGB nelze zaručit věrný převod barev)
 kvalitní fotografie ve formátu TIFF, EPS nebo JPEG
 loga jako křivková grafika ve formátu EPS či PDF
 e-mailem, na USB flash paměti či CD / DVD, uploadem na naše FTP, případně jinak dle domluvy

Hotové tiskové podklady (např. inzerce)
 formát PDF verze 4.0, nejlépe certifikované PDF/X-1a
(při uložení PDF souboru ve verzi 5.0 a vyšší není
možné garantovat správné sloučení překryvů, stínů
a průhledností)
 dokument musí obsahovat alespoň ořezové značky
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e
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 u inzerce je nutné dodržet požadované rozměry
a spadávku (přesah pro ořez) alespoň 3 mm
 názvy souborů musí být složeny pouze ze základních
alfanumerických znaků (ne znaky s diakritikou)
 barevnost garantujeme pouze tehdy, je-li dodán chemický nebo digitální nátisk
 smí být použity pouze vektorové fonty, a to
postscriptové (Type 1, Type 3) i TrueType a OpenType
 rozlišení obrázků 300 dpi, komprese JPEG s maximální kvalitou, barevný prostor CMYK (při použití jiných
prostorů nelze zaručit barevné podání)
 všechny fonty použité v dokumentu musí být v PDF
kompletně vložené (embedded)
 soubory PDF by měly být vytvářeny programem Adobe Distiller, nikoli přímým exportem z aplikace (například QuarkXPress, Adobe InDesign, CorelDRAW)
 PDF soubory jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty, větší soubory (nad 10 MB) pak uploadem na naše FTP, na USB flash paměti nebo
CD / DVD, případně jinak podle domluvy
 nemáte-li inzerát připravený, vyrobíme jej pro vás
(zvýhodněná cena 500 Kč/h, inzerát obdržíte také
jako tiskové PDF pro libovolné další použití)
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