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„REZIDENCE OSKARKA „                   
České Budějovice 

 

 

Technické podmínky pro správné užívání bytové jednotky a 
nebytových prostor 

 

 

Vážený kliente, 

velice si vážíme, že jste si vybrali bydlení v novém bytovém domě. Abyste byli s novým bydlením 
spokojeni a Váš prožitek byl z hlediska funkce a provozu bytu co největší, je naší povinností sdělit 
Vám následující doporučení týkající se užívání bytu. 

Po převzetí bytové (nebytové) jednotky, Vám doporučujeme dodržovat určitá pravidla a povinnosti 
dané jak obecně závaznými předpisy (zákony a vyhlášky), tak i technickými podmínkami danými 
výrobci a dodavateli materiálu a technologických zařízeni, jakožto i provozem domu. 

Vámi přebíraná jednotka, resp. dům, je novostavba, která má po určité období (cca 2 let) jiný režim 
užívání než ostatní stavby. Osazením plastových / hliníkových oken, která mají mimořádné těsnící 
vlastnosti, nedochází ve zvýšené míře k úniku tepla, ale také nedochází k tak intenzivní výměně 
vzduchu, aby byla dostatečně odváděna vázaná vnitřní vlhkost z místností, která se nachází v 
konstrukci vlivem výstavby. V zimním a přechodném období je proto třeba bytovou jednotku 
intenzivně vytápět a intenzivněji větrat (každý den). Větráním dojde k zabránění vzniku případných 
plísní a omezení rosení vody na sklech oken. K rosení oken může v menší míře docházet i v případě 
vyšší vnitřní vlhkosti prostředí (způsobeno např. větším množstvím pokojových rostlin, více lidí v 
jedné místnosti, vaření, sušení prádla apod.). Vlivem této zvýšené vnitřní vlhkosti, která vznikne 
nedostatečným větráním může dojít výjimečně i k deformacím plovoucí podlahy. Takovéto zvýšené 
vlhkosti vzduchu je třeba zabránit. 

V prvním roce užívání novostavby dochází k postupnému vysychání konstrukcí, sedání stavby a 
případnému dotvarování viz. níže.  

 

Obecné pokyny pro užívání: 

Každý uživatel objektu je povinen dodržovat při užívání obecně platná pravidla předpisy. 

Z hlediska požární ochrany je nutno zejména zachovávat volnou průchodnost všech požárních 
únikových cest (chodby, schodiště) a neomezovat funkčnost požárních zařízení, konstrukcí a prvků 
(omezování funkce  samozavírače požárních dveří, zajišťování požárních dveří v otevřeném stavu 
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mimo dobu nezbytně nutnou k pronesení břemen, uzamykání hydrantů, ručních hasicích přístrojů 
apod. 

Odvětrání sklepních prostor v objektu bez oken se provádí pomocí větracích otvorů a VZT (nezakrývat 
a neutěsňovat). 

 

Stavební součásti 

Při provozování objektu, bytu či místnosti je nutno mít na zřeteli, že se jedná o novostavbu, která 
výrobním procesem získala určité množství vody, která se bude postupně při provozování uvolňovat v 
podobě vzdušné vlhkosti. Aby nedocházelo k typickým projevům (vlhké rohy místností, kondenzace 
vody okolo oken a prosklených stěn) je nutno zajistit efektivní systém každodenního větrání 
spočívající v několika krátkých, ale intenzivních větráních v průběhu dne nejlépe průvanem, v 
kombinaci s topením. Zejména při velkých teplotních rozdílech mezi vnějším prostorem a interiérem 
je nutné stírat zkondenzovanou vodu na rámech oken, prosklených dveří a prosklených stěn. 
Správným větráním bude postupně uvolňovaná vlhkost vyvětrána z interiéru, až se ustálí na běžné 
úrovni pro obvyklý provoz. Nesprávné větrání (dlouhodobé větrání, nedostatečné topení, větrání při 
velké vlhkosti v exteriéru) může mít dopady na konstrukce stěn – omítek, dveře a plovoucí či dřevěné 
podlahy, které jsou citlivé na zvýšenou vlhkost (relativní vlhkost vzduchu v prostorách s dřevěnou 
podlahou se musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 40 až 50 % !).  

Při dlouhodobém pobytu mimo byt doporučujeme zajistit pravidelné větrání bytu jinou osobou. 
Nedoporučujeme rovněž úplně vypínat topení, ale ponechat alespoň temperování místnosti na 
nejnižší stupeň. 

V počátečním období  při zahájení užívání (cca 2 roky) může dojít k tvorbě lokálních prasklin 
způsobených tzv „sedáním“ konstrukcí a změny vlhkosti konstrukcí.  Běžně dochází k tvorbě 
vlasových prasklin na hranici  materiálů ( SDK- omítka, omítka – rám) nebo v rozích. V případě vzniku 
větších prasklin tl. 1 mm a více je nutno neprodleně informovat, aby byla zjištěna příčina a posouzena 
závažnost. Dále je třeba počítat s možností vyblednutí barvy stěn, případně se vznikem skvrn. Toto je 
způsobeno reakcí malby s omítkou, která v průběhu prvního roku vyzrává a jedná se o zcela běžnou 
záležitost. Je potřeba počítat s kratším časovým odstupem u druhého malování. Nedoporučujeme 
proto v záruční době malování stěn sytými odstíny barev. 

 

Z hlediska běžné údržby se provádí zejména: 

• obnova maleb stěn podle potřeby (optimálně každých 5 let) 

• oprava uražených rohů či mechanická poškození omítek (vrypy, vruty apod.) podle potřeby 

• obnova nátěrů kovových konstrukcí podle potřeby (všechny prvky v exteriéru  jsou opatřeny 
pozinkováním, které požadují ochranu nátěrem, nutno  sledovat a v případě objevení známek 
koroze ošetřit) 

• obnova nátěru povrchů klempířských výrobků – podle potřeby  

• obnova spár provedených silikonem nebo akrylátovým tmelem zpravidla 1 ročně podle 
exponovanosti místa a polohy (styk dlažby s obkladem, spáry v rohu obkladu, sprchové kouty, 



 
 

Stránka 3 z 16 
 

spáry sádrokartonů a stěn), zásadní je obnova v exteriéru (detaily okolo izolací  u dělicích stěn 
a teras , spáry balkonů  v místě styku s fasádou apod.). Jedná se o běžnou údržbu nikoliv o 
záruční opravu 

• obnova laků madel – podle potřeby 

• kontrola stavu hydroizolačních fólií na střechách a terasách – v případě podezření z 
netěsnosti a optimálně 1 x ročně na terasách 

• kontrola stavu a vyčištění odtokových armatur na hlavní střeše nad objektem, na střeše 
vedlejší a terasách (min. 4 x ročně)! 

 

Veškeré stavební zásahy a úpravy v bytové jednotce je třeba provádět s ohledem na již instalované 
rozvody a zařízení, aby nedošlo k jejich porušení. Je nezbytné před každým stavebním zásahem 
provést jejich spolehlivé vyhledání v podlaze i pod omítkou.  

Stavební úpravy v bytové jednotce podléhají režimu daného stavebním zákonem, příslušnými 
vyhláškami a domovním řádem. 

 

Dále uvádíme výčet nejdůležitějších doporučení a návodů pro jednotlivé výrobky a zařízení 
zabudované v novostavbě a užívání prostor: 

 

A.) Vytápění 

Otopná soustava objektu je teplovodní. Jednotlivé byty jsou na páteřní rozvod topné vody připojeny 
samostatnými topnými okruhy s měřením absolutní spotřeby tepla pro ÚT a regulačním ventilem pro 
možnost regulace prostorové teploty v rámci bytové jednotky. Topná plocha bude tvořena, 
podlahovým topením a koupelnovými trubkovými tělesy. 

Topení objektu je zajišťováno z centrálního zdroje tepla, který má umístěnou domovní předávací 
stanici v každém objektu či vchodu.  Zařízení zde instalované je vlastnictvím TEPLÁRNA České 
Budějovice a. s. (provozovatelem centrálního zásobování tepla) a je pod trvalou dálkovou kontrolou.  
V případě poruchy je možno prostřednictvím nepřetržité služby telefonicky tel. +420 389 003 222, 
nebo mobil +420 729 903 275, nebo na email dispecink@teplarna-cb.cz vyžádat okamžité řešení, kdy 
je dispečink schopen dálkovým dohledem zjistit příčinu a případně ji i odstranit. Součástí domovní 
předávací stanice je i zařízení pro výrobu teplé užitkové vody. 

Po dohodě s dispečinkem je možno přes dispečink formou dálkového přístupu měnit parametry 
nastavení topeného režimu objektu/ vchodu (změny křivky náběhu systému, teploty topeného média 
a teplé užitkové vody) či v letních měsících nechat zcela odstavit část topení. 

Mimo běžné údržby a drobných oprav je zasahovat do rozvodů ústředního vytápění, do topných těles 
nebo do měřičů spotřeby vody je povoleno pouze po předchozím souhlasu projektanta topení. 
Nastavování regulačních thermohlavic radiátorů, mimo běžného uživatelského nastavení stupňů, jsou 
oprávněny pouze odborné subjekty. 

V žádném případě neprovádějte sami zásahy do nastavených regulačních armatur! 
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Řízení chodu topení v bytové jednotce je možno programovat pomocí tabletu umístěného zpravidla v 
centrální místnosti. Prostřednictvím aplikace Loxone je možno nastavit potřebné teploty a v 
definovaných časech a dnech v týdnu (návod viz. příloha). Systém Loxone ovládá přívod topného 
média do bytové jednotky..  

Spotřeba topného media je měřena digitálním měřičem umístěným v instalační šachtě ve společné 
chodbě. Měřič zaznamenává množství odebraného tepla a média pro danou jednotku (viz příloha). 
Zde se současně nachází i elektricky ovládaný ventil uzavírající přívod topného média do bytu. Je 
ovládán prostorovým termostatem, nemanipulujte s ním.  V případě nutnosti uzavření přívodu do 
bytu mechanicky je nutno použít mechanické kohouty na přívodu, odvodu a na cirkulaci.  Tato 
zařízení jsou umístěna na chodbě před bytem v každém podlaží a bylo ukázáno při předání bytové 
jednotky.  

U rozvodů je třeba provádět pravidelnou údržbu a kontrolu. V žádném případě neprovádějte zásahy 
do nastavených regulačních armatur a podlahového topení. 

Topné žebříky v koupelně, které jsou vybaveny regulátory, jsou ovládány těmito regulátory. 

 

B.) Elektroinstalace 

Každá bytová či nebytová jednotka má vlastní odběrné místo (vlastní elektroměr osazený 
dodavatelem elektřiny na základě podané přihlášky ověřené revizním technikem). V rozvaděči u 
elektroměru je vždy umístěn hlavní jistič pro jednotku – vstupní chodba v přízemí před výtahem. Další 
jističe či proudové chrániče jsou umístěny v rozvaděči v bytových či nebytových jednotkách. Pro 
nebytové jednotky je jistič umístěn pouze u měření. 

Společná spotřeba (chodby, kolárna, prostor pro odpadky, prostory sklepů, výtahy, motory 
automatických vrat, vyhřívání střešních vpustí, potrubí rozvodů vody aj.) je měřena samostatným 
měřením Společenství vlastníků jednotek, elektroměr s hlavním jističem je umístěn – vstupní chodba 
v přízemí před výtahem. Ostatní jističe či proudové chrániče společné spotřeby jsou umístěny v 
rozvaděči v místnosti RACK. 

Výměnu spotřebního materiálu (zářivky, žárovky, výbojky, baterie apod.) je oprávněn každý uživatel v 
rámci běžné údržby za dodržení platných bezpečnostních předpisů (neprovádět pod napětím!). 

Jakékoliv zásahy do rozvodů či zařízení elektroinstalace a hromosvodů může provádět pouze 
oprávněná osoba.  

Všechny spotřebiče, které jsou zapojovány do okruhu elektroinstalace, musí být v řádném stavu 
odpovídajícímu platným bezpečnostním předpisům, způsobu jejich používání a určení pro použití v 
ČR. Před zapojením je nutno zkontrolovat pro jaké napětí jsou spotřebiče určeny (230 V) a zda nejsou 
viditelně poškozeny přívodní šňůry či jiné elektro součásti  zařízení. 

Je možno zapojovat pouze spotřebiče, jejichž jmenovitý příkon odpovídá instalovanému jističi pro 
daný okruh. 

Není dovoleno zapojovat spotřebiče s vyšším příkonem, který by mohl způsobit přetížení rozvodů a 
jejich následné poškození vedoucí až k „vyhoření“ kabelů nebo zásuvek. 
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V souladu s předpisy je doporučeno 1x měsíčně stisknout žluté tlačítko proudového chrániče 
umístěného v byt. rozvaděči. 

Vedení rozvodů je převážně pod omítkou. Zásahy do veškerých rozvodů jak silno-, tak slaboproudých, 
jsou naprosto nepřípustné, může je provádět pouze odborná firma nebo odborný pracovník, který na 
případné provedené změny v elektroinstalaci provede novou doplňující revizi. Při jakékoliv 
manipulaci se spotřebiči, kde hrozí nebezpečí úrazu el. proudem, musí být vypnuty příslušné 
pojistkové spínače. 

Před každým vrtáním nebo jiným zásahem do stěn, např. pro uchycení nábytku (kuchyňských linek) 
nebo obrazů, je nutno spolehlivě prověřit zda se v místě vrtání nenachází instalace. Bytový rozvaděč 
musí být přístupný, nesmí být zastavěn nábytkem. Hlavní vypínače elektroinstalace musí být trvale 
přístupné. 

Osvětlení společných chodeb a prostoru před garážemi je spínáno pohybovým čidlem. To samé platí 
ve vstupních chodbách bytových jednotek. 

Je nezbytné provádět v průběhu provozu předepsané periodické revize a kontroly a odstraňovat 
závady zapsané v revizních zprávách. 

U hromosvodu je nutné provádět kontroly po každé bouřce nebo silném dešti a větru včetně zajištění 
jejich okamžité opravy. Při práci je nutno dodržovat předpisy BOZP. 

 

C.) Rozvody vody 

Rozvody vody jsou provedeny z hygienicky nezávadných materiálů, převážně plastů. 

Vodovodní potrubí nevyžaduje speciální údržbu. V případě zjištění netěsnosti, průsaků ihned 
informovat. 

Z hlediska běžné údržby a drobných oprav přichází na straně uživatele v úvahu činnosti související s 
odvzdušněním potrubí, proplachem, výměny těsnění kontrola měřicích zařízení.  

Každá bytová jednotka je vybavena vodoměrem pro odečet spotřeby studené a teplé vody umístěné 
společně s hlavními uzávěry pro jednotku.  Výměnu vodoměrů provádí pouze oprávněná osoba a 
Společenstvím vlastníků pověřený správce, který zabezpečí každý vodoměr plombou. 

Není povoleno zasahovat do vodoměrných souprav, vyjma případů jejich kontroly či periodické 
výměny na základě pověření Společenství vlastníků jednotek. 

Vodovodní rozvody v prostoru garáží jsou kromě izolace opatřeny  elektrickým ohřevem topnými 
spirálami. Tento ohřev je zabezpečením  proti zamrznutí vody v případě vysokých mrazů.  

Při provádění vrtacích prací je nutno dbát na trasy vodovodních potrubí, aby nedošlo k jejich 
porušení. 

Doporučení: V případě nepřítomnosti v bytě, uzavřete přívod vody do pohyblivých přívodů - 
myčka, pračka. V případě delší nepřítomnosti v bytě, uzavřete hlavní přívod vody. 
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D.) Zdravotně technické zařizovací předměty 

Tyto předměty (umyvadlo, WC, vana, sprcha apod.) je nutno užívat v souladu s pokyny výrobce.  
Součástí běžné údržby a oprav je pravidelné čištění sifonů od běžných nečistot z provozu (vlasy, 
mastnota apod.), čištění ventilů splachovačů a pravidelné kontroly ventilů armatur a výměny jejich 
těsnění. 

U zařizovacích předmětů je nutná pravidelná kontrola silikonů zejména u van, umyvadel a sprchových 
koutů, kde může v důsledku poškození(prasknutím nebo mechanickým poškozením při neodborném 
čištění) dojít k zátoku, což má za následek poškození ostatních konstrukcí ve vlastní nebo v sousední 
BJ. Silikony doporučujeme obměňovat 1x ročně – nejedná se o záruční opravu. 

U splachovačů WC občas dochází k propouštění vody skrz splachovací mechanizmus (protékání WC), 
což je většinou způsobeno pouze usazením drobných částic z vody (písek z filtrů). V tomto případě 
stačí vyčištění splachovacího mechanismu. Jedná se o běžnou provozní záležitost. 

V případě odstávky vody nebo uzavření přívodu je nutné po opětovném vpuštění vody zkontrolovat 
sítka vodovodních baterií a kohoutů, mohou být zaneseny nečistotami z potrubí. Jedná se o běžnou 
provozní záležitost. 

Čištění povrchu se provádí běžnými čisticími prostředky obvyklými pro čištění tohoto typu výrobků 
bez použití kovových škrabek či kartáčů, které mohou způsobit poruchu povrchu. Použití kyselin není 
taktéž povoleno, vyjma případů WC mís, umyvadel, kdy je nutno předem zvážit typ použitého 
přípravku. 

Zapojování  drtičů odpadů je nutno  předem posoudit  z hlediska standardní dimenzace odpadů a 
vyžádat si souhlas provozovatele kanalizace – ČEVAK a. s.. 

V případě netěsnosti potrubí neprodleně informovat . 

Doporučení: V případě nepřítomnosti v bytě uzavřete přívody vody do pohyblivých přívodů – myčka, 
pračka, atp. V případě delší nepřítomnosti v bytě uzavřete hlavní přívod vody do bytu ve stoupačce 
viz. předání bytu. 

 

E.) Rozvod kanalizace  

Rozvody kanalizace jsou provedeny převážně z plastů. 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 zápachu z tohoto 
potrubí do bytu. V sifonech se zároveň zachycuje množství drobných nečistot a musí být pravidelně 
udržovány a čištěny. 

Údržbu a běžné opravy je nutno provádět podle provozního řádu, který si uživatel po dohodě se 
správcem objektu zpracuje a vzájemně odsouhlasí. Jedná se mimo jiné o: 

- čištění vpustí na terasách, gulí, havarijních přepadů na terasách, čistících kusů a zařízení na 
kanalizačním potrubí (lapače splavenin, tuků a olejů apod.) 

- výměny poškozených těsnění potrubí a těsnění uzavíracích armatur 

- proplachy potrubí 



 
 

Stránka 7 z 16 
 

- kontrola funkčnosti armatur podle životnosti, výměna nebo opravy izolací a povrchových 
úprav. 

Do kanalizačního potrubí nelze vypouštět vody znečištěné chemickými látkami ohrožujícími povrch 
materiálů a  rovněž  vodu s vyšší teplotou (70-80°C), která může způsobit deformaci potrubí či jeho 
oslabení. 

Rovněž je nutno dbát při vypuštění kapalin do kanalizačního potrubí na dodržování příslušných 
zákonů  v oblasti ochrany životního prostředí a příslušných platných předpisů pro nakládání s odpady 
( vylévání olejů, kyselin  a jiných látek). Neprovádět na kanalizačním řadu žádné stavební úpravy  

Veškeré poruchy na kanalizačním potrubí je nutno neprodleně oznámit. 

Pravidelně čištěny musí být také všechny venkovní gule odtoky a havarijní přepady (na terasách a 
balkonech, parkovištích), dešťové svody a okapy. Do kanalizačního potrubí je zakázáno vhazovat 
předměty, aby nedošlo k ucpání potrubí. 

 

F.) Vzduchotechnika 

Veškeré práce na vzduchotechnickém zařízení musí být prováděny odbornou firmou nebo osobami s 
příslušnou kvalifikací. 

Není dovoleno zapojovat do vzduchotechnických rozvodů zařízení, na která nebyla standardně 
dimenzována (klimatizace, digestoře s vyšším výkonem 300 m3/hod s externím tlakem min. 100 Pa) 
nebo propojovat vzduchotechnické rozvody koupelen a kuchyní. Kuchyňské digestoře musí být 
opatřeny těsnou zpětnou klapkou, která musí být čistitelná a pravidelně čištěná (zamezení přenosu 
hluku a pachů). Konkrétní typ digestoře určí dodavatel kuchyně dle dispozic zde uvedených. 

Ventilátory koupelen a WC jsou opatřeny zpětnou klapkou. Ventilátory v koupelnách jsou v souladu 
splatnými předpisy, pro jejich uvedení do chodu je nutno jeho zapnutí. Zapnutí je prováděno 
přidržením samostatného tlačítka cca. 5 sec, ventilátor se uvede do chodu, po nastavené časové 
prodlevě se samočinně vypne. 

V sociálních zařízeních (WC, koupelna) jsou osazeny ventilátory s časovým spínačem pro sdružené 
mechanické odvětráni těchto prostor.  

 

G.) Podlahy – nášlapné vrstvy 

V jednotlivých bytových jednotkách jsou použity plovoucí podlahy/dlažba a to buď ve standardu či 
dle požadavku klienta. Podlahové souvrství ztrácí svoje vlastnosti při neustálém a trvalém působení 
vody, jedná se o materiály, které se trvalým působením znehodnocují, jako např. plovoucí podlahy. 
Doporučujeme se pečlivě seznámit s návody na údržbu od jednotlivých výrobců. 

 

 

 

 



 
 

Stránka 8 z 16 
 

Obecně platí: 

Laminátové a vinylové podlahy: 

 

Běžné čištění: 

Pro odstraňování běžných denních nečistot používejte dobře vyždímané hadry. Skvrny, rýhy od 
podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraňte pomocí speciálních čisticích 
přípravků dle pokynů výrobce podlahy. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte, až do 
úplného odstranění nečistot a zbytků čisticích přípravků. 

Všeobecná upozornění: 

Laminátové a vinylové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v 
oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání), nebo k 
zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, 
smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily 
„loužičky“. 

Vodovzdorně uzavřené dřevěné podlahy a parkety: 

Běžné čištění: 

Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte rovněž speciálních čisticích přípravků. Používejte 
dobře vyždímané hadry, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. 

Ošetřování: 

Každá povrchová úprava (i lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení 
přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat speciálními přípravky, které 
chrání povrch před mechanickým opotřebením (škrábanci), ulehčuje běžné denní čištění a propůjčuje 
podlahám příjemný hedvábný lesk. 

Všeobecná upozornění: 

Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přejímá 
vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání), nebo k zasednutí. Při čištění je proto 
nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem, 
nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným hadrem). Nově položené podlahy v 
prvních týdnech čistěte pouze na sucho, tzn., zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku opatřete 
filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Dřevěná podlaha reaguje jako 
všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou 
změnou.  

Dále se může projevit mírné vrzání či praskání, které je způsobené změnami vlhkosti a teploty, 
proto je nutné v BJ udržovat relativní vlhkost mezi 40-50% a teplotu v rozmezí 21°C až 23°C a to 
celoročně! Tyto zvukové projevy můžou být rovněž způsobeny nadměrným zatížením podlahy 
nábytkem, či neoddilatovanou kuchyňskou linkou. 
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Obklady a dlažby: 

Dlažby jsou náročné na mechanické poškození pádem tvrdých předmětů. Z hlediska údržby jsou 
snadno omyvatelné běžnými čisticími prostředky. Postupem času u dlažeb dochází ke znečišťování 
spár, kdy je možno prostřednictvím speciálních čisticích prostředků – přípravků provést oživení a 
vyčištění. Dále je nutná kontrola a pravidelná obnova silikonů v rozích ve styku obklad x obklad, 
obklad x dlažba a sokl x dlažba. Silikony doporučujeme obměnit 1x ročně. Jedná se o běžnou 
údržbu nikoliv o záruční opravu. 

Údržba obkladů je obdobná jako dlažeb včetně spár obkladů. 

 

H.) Okna, dveře 

Osazení typy oken a dveří je provedeno v souladu se standardem objektu, popisem stavby a ČSN. 
V oknech jsou zabudovány větrací štěrbiny (viz. samostatná příloha) pro zajištění minimální nucené 
výměny vzduchu v BJ(nenahrazuje přirozené větrání BJ). U všech oken a dveří je třeba pravidelně 
provádět seřízení a mazání kování. V průběhu vysychání budovy může vzniknout nutnost okna a 
zavírání seřídit. Do rámu je zakázáno jakkoliv zasahovat. 

Pro nastavení táhel, pantů a zavírání oken a dveřních křídel prosklených stěn je lépe přizvat 
odbornou osobu, hrozí zde riziko nesprávnou nastavení mechanismů a tím špatné činnosti zavírání. 

Rámy oken a křídel dveří prosklených stěn je možno udržovat běžnými prostředky bez chemicky 
agresivních přísad na bázi acetonů, benzinu, rozpouštědel či jiných látek, které by mohly způsob 
chemické poškození povrchové úpravy. Návod výrobce je přílohou. 

Vnější parapet u prosklených stěn „NENÍ NÁŠLAPNÝ“. Jeho oplechování je pouze jako krycí a 
ochranný prvek a není přípustné na něj jakkoliv šlapat nebo jej zatěžovat, neboť dojde k jeho 
trvalému poškození! 

POZOR! Na umýváni oken či odstraňováni skvrn nepoužívejte žádná rozpouštědla či chemikálie ani 
abrazivní přípravky! Hrozí nebezpečí nevratného poškození oken či těsněni. 

Kováni oken je vhodné alespoň jednou ročně promazat silikonovým olejem (WD spray) v místech, 
která jsou označena mazacím symbolem přímo na kování či na všech pohyblivých místech kování. 

Těsněni oken je vhodné jednou ročně ošetřit přípravkem udržujícím jeho vláčnost a chránící jeho 
povrch před degradaci. 

Vyvarujte se především: 

• zatěžování křídla v otevřeném stavu (např. vožení se dětí na křídle) 

• vrtání otvorů do okna bez předchozí konzultace s odborníkem 

• nešetrného zavírání především v zimním období 

• působení otevřeného plamene na povrch okna či teplot přesahujících 50°C 

• kontaktu povrchu rámů a křídel s materiály na bází asfaltu 

• pozor na nebezpečí zranění při otevřeném křídle působením větru 
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Cca rok od dokončení stavby bude provedeno 1x seřízení okna zdarma v souvislosti „sednutí“ všech 
mechanických částí.  Běžná údržba jako mazání či seřizování oken min 1x ročně není záruční oprava 
a vlastník si zajišťuje sám na své náklady. Podrobný návod na údržbu a užívání oken je součástí 
samostatných příloh. 

 

 

I.) Výtahy 

Výtahy jsou moderní dopravní zařízení s velmi důmyslnou elektronikou pro ovládání.  Přivolání 
výtahu se provádí prostřednictvím ovládací panelu vpravo od dveří šachty v příslušném podlaží 
přiložením prstu do prostoru kruhu na skleněné desce ovládacího panelu. Po několika vteřinovém 
přiložení prstu do stanovené plochy se červeně rozsvítí obrys kruhu a nad ním se objeví číslice 
označující polohu kabiny výtahu. 

Po přivolání kabiny dojde k otevření dveří pro nastoupení nebo vystoupení osob. Maximální zatížení 
je uvedeno na štítku ve výtahu, kdy je taktéž uveden orientační počet osob odpovídající maximálnímu 
zatížení. 

Po nástupu dojde k automatickému zavření dveří, nebo lze dveře uzavřít přiložením prstu na symbol 
>I< na ovládacím panelu v kabině. Pro požadavek otevření dveří pokud kabina stojí ve stanici je 
možno provést přiložením prstu na symbol <I> viz. návod. 

Dveře jsou opatřeny fotobuňkou, která zajišťuje otevření dveří, jestliže prochází osoby nebo v 
případě, že ve dveřích jsou předměty bránící jejich plynulému uzavření. 

Volba cílové stanice v kabině se provede stiskem odpovídajícího tlačítka číslice označující cílovou 
stanici, po volbě se číslice rozsvítí červeně. 

V případě poruchy výtahu je možno přivolat servisní organizaci pomocí symbolu zvonku, kdy dojde k 
automatickému vytočení čísla na servisní organizaci, kdy se v reproduktoru ozve dispečink a je možno 
domluvit radu pro odstranění případné poruchy či domluvit zásah servisního technika. podmínkou je, 
aby společenství mělo uzavřeno smlouvu s telefonním operátorem a zapojení do výtahu. 

Revize výtahu se provádí každé 3 měsíce. 

V případě stěhování nábytku je třeba ochránit vnitřní stěny výtahu proti poškození - doporučujeme 
termín stěhování nahlásit s dostatečným předstihem u správce objektu aby nedošlo ke kolizím s 
jinými majiteli bytových jednotek. 

 

J.) Mechanické parkovací plošiny 

Mechanický zakladač DE-37 D je parkovací systém umožňující nezávislé parkování v jámě ve dvou 
podlažích nad sebou. Systém je poháněný hydraulicky přes agregát a písty. Možnost dvojitého 
provedení umožňuje efektivní využití prostoru a zlepšuje pohodlné parkování.  
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Při parkování postupujte přesně dle návodu na tabulce u jednotlivého parkovacího zařízení. 

Údržba, čištění a prevence : 

Na parkovacím systéme musí být pravidelně prováděn servis a čištění. To platí tím více, čím jsou 
systémy a plošiny vystaveny působení agresivních látek, jako je sůl, voda, nečistoty, provozní 
kapaliny, písek atd.  

 

K.) Vjezdová automatická vrata 

Na vratech je nutné provádět pravidelnou údržbu a servis dle pokynů výrobce. Vjezdová automatická 
vrata jsou ovládána dálkovými ovladači a dále pomocí tlačítka u vrat z vnitřní strany vlevo u boční 
branky. V případě výpadku elektrické energie či poruchy pohonu vrat či rolety je možno automatická 
vrata ručně otevřít z vnitřní strany. Jak postupovat viz. samostatná příloha. 

Garážová vrata jsou vyrobena ze sekčních panelů.  Při používání vrat je nutno mít na zřeteli tři hlavní 
zásady pro jejich obsluhu: 

a) v případě nebezpečí nebo poruchy, které by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit zařízení, 
je nutné zastavit provoz vrat; 

b) při obsluze vrat musíme dbát na to, aby se v průjezdním profilu nenacházely žádné osoby ani 
žádné překážky; 

c) při provozu vrat je nutné dbát na to, aby nikdo nemohl strčit prsty neb o jiné předměty do mezery 
v bočním vedení.  

d) U dálkových ovladačů je nutno  pravidelně vyměňovat baterii viz. návod. 

 

L.) Terasy a balkony s dlažbou do terčů 

Dlažby do terčů na terasách jsou ve standardním provedení z betonových dlaždic. Změny v barevnosti 
dlaždic jsou ovlivněny klimatickými vlivy (déšť, slunce), vlhkostí dlaždic a jejich užívání, nejedná se o 
vadu materiálu. Při jejich užívání je nutno mít na zřeteli, že se jedná o částečně nasákavé materiály a 
při znečištění oleji či podobnými látkami může dojít ke vzniku trvalých skvrn. Čištění je možné vlažnou 
vodou a kartáčem. 

Při použití kyselin nebo obdobných agresivních prostředků, může dojít k poškození povrchu dlaždic a 
trvalému poškození povrchu, ale zatečením na izolaci pod dlažbou může dojít k poškození této 
izolace. 

Dlaždice jsou osazeny na plastových/gumových  terčích uložených pod rohy dlaždice tak, aby vzniklá 
spára mezi dlaždicemi umožňovala protékání vody pod dlaždice a následně její odtok do gul na 
terasách. Dlaždice nejsou na terčích přilepeny tzn. je možná jejich bezproblémová demontáž a 
montáž v případě potřeby nebo při potřebě výměny. Nadměrné lokální zatížení dlaždice může 
způsobit její poškození prasknutím. Taktéž provrtání dlaždic či pád těžkých předmětů může způsobit 
nevratné poškození dlaždice. 
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M.) Stavební úpravy 

Veškeré stavební zásahy a úpravy v bytové jednotce je třeba provádět s ohledem na již instalované 
rozvody a zařízení, aby nedošlo k jejich porušení. Je nezbytné před každým stavebním zásahem 
provést jejich spolehlivé vyhledání v podlaze i pod omítkou (vyhledávač). 

Stavební úpravy v jednotce podléhají režimu daného stavebním zákonem, příslušnými vyhláškami a 
domovním řádem. 

 

N.) Střechy, terasy a balkony 

Veškeré stavební zásahy a úpravy nutno předem konzultovat, aby nesprávným zásahem do těchto 
konstrukcí nedošlo k poruchám nebo poškození a v důsledku toho pozbytí platnosti záruk.  

Na terasách, balkonech a střechách je použita fóliová izolace zajišťující dokonalou vodotěsnost za 
standardních podmínek. Tento typ izolace je velmi kvalitní, ale náchylný na chemické či mechanické 
poškození či dlouhodobému působení slunečnímu záření v kombinaci s mechanickým zatížením. 
Zejména na terasách či balkonech s dlažbou do terčů nebo rošty vzniká riziko mechanického 
poškození (propíchnutí), chemického poškození látkami leptajícími plasty a taktéž horkými předměty 
(cigareta, oharek) spadlými mezi dlažbu na fólii.  

Kontrolu stavu hydroizolačních  fólií a tmelů na střechách, balkonech a terasách je nutno provádět v 
případě podezření z netěsnosti a  optimálně  vizuálně 1 x ročně na terasách a balkonech pod 
dlažbami do terčů. Tmely je nutno kontrolovat min 1x ročně a případně obnovit - jedná se o běžnou 
údržbu nikoliv o záruční opravu. 

U hydroizolace balkonů, střech a teras je nutno provádět údržbu folie odbornou firmou (čištění folie, 
čištění vtoků a vpustí, atd.), aby nedocházelo k usazování nečistot, ucpávání odtoků dešťových vod, 
apod. 

Stavební úpravy v jednotce podléhají režimu daného stavebním zákonem, příslušnými vyhláškami a 
domovním řádem. 

 

O.) Zábradlí 

Jedná se o ocelovou pozinkovanou konstrukci opatřenou povrchovým nátěrem se skleněnou či jinou 
výplní. Do zábradlí a výplní není povoleno vrtat nebo provádět jakoukoliv jinou úpravu, jelikož může 
být narušena jak stabilita konstrukce, tak porušena ochranná vrstva a následně dojít ke korozi. Na 
zábradlí není povoleno zavěšovat další konstrukce či prvky. Povrch zábradlí i výplní ošetřujte čistidly 
výhradně pro použití na tyto typy povrchů. 

 

P.) Zelené střechy a fasády 

Veškerá údržba bude zajištěna samostatnou smlouvou společenství vlastníků s odbornou firmou. 
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Q.) Společné prostory 

Režim domu v části společných prostor je určený domovním řádem vydaným správcem objektu.  

 

 

R.) Požární zařízení 

Provoz a prohlídky požárních zařízení se řídí Zákonem č. 133 / 1985 Sb. O požární ochraně v platném 
znění, vč. prováděcích vyhlášek. 

Požární zařízení je nutno v souladu splatnými předpisy kontrolovat oprávněnou osobou a to v 
rozsahu: 

- požární vodovody    1x ročně 

- požární ucpávky    1x ročně 

- hasicí přístroje    1x ročně  

- požární klapky     2x ročně (revize + kontrola)  

- požární ventilátory apod.   2 x ročně a dle pokynů výrobce 

- systém EPS    2x ročně (revize + kontrola) 

- DHZ (doplňkové hasicí zařízení) dle návodu k obsluze a údržbě 

Provozovatel je povinen odstraňovat zjištěné závady z periodických revizí a kontrol podle pokynů 
revizních zpráv a pokynů oprávněných osob. Opravy zařízení se provádí oprávněnou osobou. 

Každá bytová jednotka je v souladu s platnými normami vybavena kouřovým hlásičem, který 
akustickým signálem varuje osoby v bytu o přítomnosti kouře. Hlásič není připojen na žádný 
centralizovaný pult. Napájení hlásiče je integrovanými bateriemi, kdy je nutno kontrolovat jejich 
funkčnost pro správnou činnost hlásiče. Podrobný návod je v příloze. V případě, že hlásič vydává 
akustický signál i bez přítomnosti kouře, jedná se o signalizaci vybití baterie.  

Zjištěné reklamační závady nutno neprodleně ohlašovat. 

 

S.) Telefony, anténní rozvody 

Zásahy do rozvodů a slaboproudých zařízení jsou možné pouze oprávněnými osobami. Do objektu je 
přivedeno optické vlákno pro připojení internetu a přenos dat je vzduchem přes střešní přijímač.  

Není povoleno připojování zařízení, která nejsou homologována pro používání v ČR a taktéž zařízení, 
která nejsou v řádném stavu. 

Objekty jsou vybaveny základní sestavou antén pro příjem pozemního a satelitního digitálního 
vysílání. Základní podmínkou funkčnosti je TV přijímač vybavený odpovídajícím satelitnímu a 
digitálními tunery nebo s externími satelitním tunerem či set-top boxem. 
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T.) Stěrky epoxidové (garáže a ostatní) 
 
Pojížděné a pochůzné plochy parkovišť jsou neustále vystavovány agresivnímu prostřední, a proto je 
důležité je chránit a udržovat, aby nedošlo ke zkrácení jejich životnosti a poškození. Intenzita a četnost 
úklidových intervalů je závislá na frekvenci používání plochy a klimatických podmínkách.  
 

U.) Loxone – inteligentní ovládání bytové jednotky a příslušenství 

Váš byt je vybaven inteligentním systémem Loxone, díky kterému budete mít přehled o svém bytě, ať 
už jste kdekoli. 
 

1. Aplikace 
 
V každé bytové jednotce je v obývací části umístěn tablet s aplikací Loxone.  
 
Pro používání systému Loxone ve Vašem telefonu je nutné stáhnout aplikaci Loxone (AppStore, 
Google Play) a zadat Vaše přihlašovací údaje. 
 
Video ohledně Uživatelského rozhraní Loxone aplikace naleznete zde.  
https://www.youtube.com/watch?v=HXASlan4YLY&list=PL3OGBFnAKVMw8AuJ26IYCwfbn5z-XEdMD 
 

2. Ovládání vytápění 
 
V aplikaci si snadno nastavíte požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech a časy vytápění.  
 
Loxone se dokáže přizpůsobit i změně vašeho týdenního rozvrhu. Počítá například se svátky, během 
kterých trávíte doma více času, a nenechá vás mrznout. 
 
V období, kdy se netopí, se ventily topení nehýbou a je zde riziko, že dojde k jejich zreznutí. Výrobci 
obvykle předepisují pravidelné intervaly pohybu, které tomu zabraňují. Loxone na to myslí za vás a 
tento interval dodržuje tak, aby vás při začátku topné sezóny nic nepřekvapilo. 
 
Topný žebřík v koupelně je možné zapínat i v době, kdy není hlavní topení aktivní, například v létě na 
základě časovače, který si můžete nastavit dle individuálních potřeb. 
 
Videonávod k nastavení topení v aplikace zde. 
https://www.youtube.com/watch?v=LWtK_n79rao&list=PL3OGBFnAKVMw8AuJ26IYCwfbn5z-
XEdMD&index=10 
 
 

3. Ovládání žaluzií 
 
Pokud je Váš byt vybaven i žaluziemi, ovládání probíhá prostřednictvím aplikace. Stačí jeden dotyk na 
zatažení či vytažení žaluzií. Všechna okna můžete ovládat z jednoho místa v aplikaci a vidět jejich 
aktuální stav, i když nejste doma. V aplikaci si také můžete nastavit režim stínění a časy 
automatického stínění. 
 
Byt vždy preferuje maximální využití přírodního zdroje: v létě stínění brání přetopení, v zimě naopak 
může ušetřit za topení. 
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Videonávod k žaluziím zde. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXg9KwhGsuA&list=PL3OGBFnAKVMw8AuJ26IYCwfbn5z-
XEdMD&index=7 
 

3.1 Automatické stínění 
 
Vaše stínicí technika se ovládá sama podle vašich potřeb i potřeb vašeho bytu 24 hodin denně. Pouští 
maximum přirozeného světla, ale pokud hrozí přetopení, začne automaticky naklápět lamely tak, aby 
byla udržena požadovaná teplota i bez vašeho zásahu. 
 
Dle vaší preference si můžete zvolit chování lamel žaluzií. Buď se budou více přivírat pro větší chladicí 
účinek, nebo, preferujete-li světlo, budou stínit, ale propouštět maximum světla, aniž by vás paprsky 
oslnily. 
 
Jakmile slunce přestane svítit na okno, můžete si zvolit, co se bude dít dál. Buď se stínění vytáhne, 
zůstane ve stejné poloze nebo dojde ke kompletnímu zastínění. 
 
Pomocí Designéra automatiky v aplikaci Loxone se může Vaše stínící technika v určený čas vytáhnout 
a pustit do místnosti denní světlo pro příjemné vstávání.  
 

3.2 Ochrana proti větru 
 
Na střeše objektu je nainstalována meteostanice. Pokud rychlost větru překročí rizikovou hranici, 
vaše žaluzie se vytáhnou do bezpečné pozice, aby nedošlo k jejich zničení.  
 

3.3 Ochrana před přimrznutím 
 
V případě, že hrozí přimrznutí stínicí techniky v důsledku venkovních podmínek, zablokuje se, aby 
nedošlo ke zničení pohonu. 
 

4. Přístup do domu  
 
U vchodu do domu je nainstalován Loxone Intercom, Loxone NFC kódová klávesnice a standardní 
zvonkové tablo. NFC kódová klávesnice vám umožní přístup do domu pomocí číselného kódu či NFC 
přívěsku. 
 
Kdykoli někdo zazvoní na Váš byt, vy o tom víte. V aplikaci jej můžete vidět, mluvit s ním a případně 
mu i otevřít. U dveří na patře bytu je poté nutné zadat číslo bytu na kódové klávesnici, potvrdit volbu 
a návštěvě se odemknou dveře na patře. 
  

5. Garážová vrata 
 
Snadno otevřete vrata kdekoli a kdykoli v aplikaci ze svého mobilního telefonu nebo NFC čipem, který 
přiložíte ke klávesnici u vrat. 
 

6. Dálkové odečty 
 
V aplikaci Loxone naleznete také aktuální spotřebu energií vč. statistik. Spotřebu energií tak budete 
mít neustále pod kontrolou 
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V.) Konečná ustanovení 

Reklamace budou nahlašovány určené osobě správce objektu. 

Reklamace vad způsobených neodborným zásahem nebo nesprávným používáním nemohou být 
uznány. 

V případě reklamace je potřeba se ujistit, zda se nejedná o běžný servisní úkon, aby nemusel být 
účtován marný výjezd reklamačního technika nebo zástupce realizační firmy příslušné profese.  

Upozorňujeme, že v případě, že se nebude jednat o reklamaci či vadu bude účtována sazba 1000,-
Kč za výjezd.  

Upozorňujeme na to, že shora uvedený výčet doporučení a návodů na užívání jednotky není taxativní 
a obsahuje pouze nejdůležitější doporučení a návody na užívání. S dotazy či nejasnostmi 
doporučujeme obrátit se na odpovědné osoby správce objektu. 

Kontakty na správce a domovní řád bude pověšen do vstupní části objektu. 

Přílohy (jsou nedílnou součástí) tohoto návodu a doplňují resp. upřesňují informace pro správné 
užíváni nových prostor: 

 

Č.1  Vnitřní povrchy 

Č.2 Jak správně větrat 

Č.3 Nejčastější poruchy (jevy) vznikající nevhodným užíváním, servisní úkony 

Č.4 Stručný návod na obsluhu a údržbu oken a dveří (plastová okna a dveře) 

Č.5 Návod k obsluze – Parkovací plošina 

Č.6 Návod na ošetření a čištění pro keramické obklady a dlažby 

Č.7 Návod k používání - Ventilátory 

Č.8 Návod k obsluze – Kompaktní měřič tepla 

Č.9 Pokyny pro užívání a údržby výrobků – vnitřní dveře 

Č.10 Návod na ošetřování a čištění plovoucích podlah - laminát 

Č.11 Návod na ošetřování a čištění plovoucích podlah - vinyl 

Č.12 Návod k obsluze autonomního hlásiče kouře 

Č.13 Návod k použití – Obsluha a údržba vjezdových a garážových vrat 

Č.14 Návod k použití – Okenní štěrbiny pro přívod vzduchu 

Č.15 Návod k použití - Pokyny pro užívání a údržbu střech z hydroizolační folie 

 


