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ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Pětapadesátka je jen číslo
Už vám bylo pětapadesát? Po-

kud ano, pak dobře víte, co to zna-
mená. Jestliže vám tolik ještě ne-
bylo, pak se možná pod dojmem 
četby různých článků na interne-
tu a v novinách příchodu tohoto 
věku obáváte.

Specialisté na lidskou duši 
i fyzickou schránku člověka se 
vzácně shodují v tom, že pěta-
padesátka je předpolím stáří do-
provázeným úbytkem duševních 
a fyzických sil, počátkem obdo-

bí postupného nástupu zdravotních 
potíží.

Organismus začíná být unavený, 
vyčerpaný, tu či onde v něm cosi pí-
chá, pobolívá, mysl přestává být jas-
nou a odehrává se v ní cosi, co by-
chom mohli považovat za proces na-
stupující sklerózy.

Stavební bytové družstvo Krušno-
hor – čerstvý pětapadesátník – zatím 
nic takového na sobě nepozoruje. Do-
konce by se dalo říci, že je to mláde-
nec, zralejší adolescent, jenž má chuť 

do života, chce na sobě dále praco-
vat, zlepšovat se a sobě i svému okolí 
dokazovat, že na to všechno, co dělá, 
má. Prostě energie není v jeho přípa-
dě nedostatkovým zbožím. Stačí se 
porozhlédnout kolem sebe.

Jsou vidět barevné fasády domů, 
plastová okna, opravené střechy, 
uvnitř domů zrekonstruované výta-
hy, vyměněné rozvody plynu, vody, 
elektřiny apod.

Pětapadesátník už má ale také ro-
zum, získal nějaké ty životní zkuše-

nosti a dokáže se ohlédnout zpět  
a také hodnotit. Proto dobře ví, že 
dosavadní život nebyl zrovna pro-
cházkou růžovým sadem.

Za socialismu byl Krušnohor po-
važován za výplod kapitalismu, pro-
tože se řídil principem samofinanco-
vání. Po sametové revoluci zase do-
stal nálepku přežitku socialismu.

V obou případech dnešní pěta-
padesátník přežil a těší se zdraví.

Nechť mu vydrží do stovky!
SBDK
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R HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ V PRACOVNÍ DOBĚ: 476 146 199
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00 – 17.00  n  ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8.00 – 13.00

Mimo uvedenou pracovní dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Jiří Hasman – Výtahy na telefonních číslech
800 136 018 nebo 774 408 460

Spojovatelka: 476 146 100 E-mailová adresa: sbd@sbdkrusnohor.cz
Internetové stránky: www.sbdkrusnohor.cz

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobnější informace k zaznamenávání hovorů je uvedena na straně 4.)

ÚSEK VNITŘNÍ KONTROLY, ŘJE, VEDOUCÍ POHLEDÁVEK
Vnitřní kontrolorka vnitrni.kontrolor

Kordíková Monika 476 146 103
Evidence pohledávek (vymáhání)                         evidence.pohledavek

Marázová Romana 476 146 152
Vítková Nikol 476 146 151
Schimperková Drahomíra 476 146 150
Zuzčaková Šárka 476 146 153

Pobočka Litvínov 606 648 706 pobocka.litvinov
Vegnerová Hana 476 146 115
Blahoutová Eva 476 146 116

EÚ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)
Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci

Libecajtová Lucie 476 146 120
Provozní účtárna pro SVJ

Růžičková Milena 476 146 121 provozni.uctarna
Divíšková Kamila 476 146 122
Kopecká Vlasta 476 146 123
Šímová Lenka 476 146 124

Fakturace fakturace
Bc. Gerthnerová Dana 476 146 125

Pokladna pokladna
Koťátková Alena 476 146 129

Evidence zálohových plateb topna.sezona
Merclová Veronika 476 146 131

476 146 135
Provozní účetní provoz.ucetni

Schreiberová Romana 476 146 133
Mzdy

Koukalová Hana 476 146 137 mzdy
Referent

Kurka Ondřej

EU – ODDĚLENÍ PRO ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OČZ)
Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci

Zvěřinová Lucie 476 146 140
Členská evidence clenska.evidence

Čandová Martina 476 146 142
Šebková Martina 476 146 144

Evidence nájemného evidence.najemneho
Sýkorová Markéta 476 146 145
Pešková Michaela 476 146 149
Čermáková Kateřina 476 146 146

Nebytové prostory – pojištění                      nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka 476 146 156

Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni
Bc. Matisová Vladimíra 476 146 157

ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ)
Ředitel družstva reditel

Ryba František 476 146 104
Vedoucí sekretariátu ředitele sekretariat.reditele

Domínová Leona 476 146 104
Informace 476 146 106 informace

Bc. Charvátová Lenka 606 649 365
Sekretářka sekretariat

Hajzlerová Andrea 476 146 108
Tiskový mluvčí, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci

Mgr. Prokeš Petr 476 146 109

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM (podatelna, dispečink)
Bc. Komendová Petra 476 146 199 podatelna
Hokrová Monika 476 146 199
Kožíšková Lenka 476 146 199
Kordíková Daniela 476 146 199
Holujová Helena 476 146 100

EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí hlavni.ekonom

Ing. Kurková Kateřina 476 146 110

TECHNICKÝ A INVESTIČNÍ ÚSEK (TIÚ)
Vedoucí vedouci.tiu

Jánská Hana 476 146 180
Referentka inzenyrska.cinnost.referent

Kolmanová Lucie 476 146 185
Investiční referenti

Renka Adam 476 146 181 investicni.referent1
Zámecký Jan 476 146 183 investicni.referent3
Růžičková Simona 476 146 184 investicni.referent4

Stavební technici
Bertlová Zdeňka 476 146 161 technik1
Vydra Radovan 476 146 164 technik4
Brodská Drahomíra 476 146 165 technik5
Losos Martin 476 146 166 technik6
Šebková Hedvika 476 146 167 technik7

Požárně-bezpečnostní technik a MTZ                            bezpec.technik
Krajovský Pavel 476 146 171

Energetik energetik
Ing. Korol Valerij 476 146 172

Správce sítě sprava.site
Gerthner Daniel 476 146 112

Z důvodu větší přehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky pouze tu část adresy, která je před 
„zavináčem“. Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ještě přidat „@sbdkrusnohor.cz“.
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KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: 
Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: 
František Ryba (předseda), tel.: 476 146 104, e-mail: f.ryba@sbdkrusnohor.cz, fax: 476 146 101, Arnošt Ševčík, 
Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: tiskovy.mluvci@
sbdkrusnohor.cz. Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní 
společnost, Most. Náklad: 22 536 výtisků. Dáno do tisku: 13. 12. 2022. Vyšlo: 5. 1. 2023. Uzávěrka příštího čísla:  
19. 1. 2023. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.  Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597

Co jsme pro vás 
připravili:

Teplo z Komořan dražší pouze o jednotky procent . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5

Jak je to se zimní údržbou chodníků? Kdo ji zajišťuje? . . . . . . . . . str. 5

Předchůdci Krušnohoru a jeho historické datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8

Družstvo se ocitlo v začarovaném kruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16

Seniorské tarify: Zrychlení připojení k internetu . . . . . . . . . . . . . . str. 22

Díla Heinricha Loose uvidíte v městském divadle . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24

Po změně trenéra se házenkářky vrátily na vítěznou vlnu  . . . . . . . . . . . str. 26

Jak si odpovíte na otázky k teplu v bytě?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29

HLÁŠENÍ
HAVÁRIÍ

Distribuce tohoto vydání Krušnohoru do poštovních schránek je prováděna ve dnech 5. – 15. 1. 2023. 
Pokud se v uvedené lhůtě výtisku nedočkáte, zavolejte na telefonní číslo 476 146 104 nebo napište 
na e-mailovou adresu sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz. Zajistíme nápravu.

Zákaznické centrum
převzalo i funkci

bývalého dispečinku družstva
a přijímá na níže uvedených

telefonních číslech
také hlášení o haváriích.

Do zákaznického centra
volejte havárie na čísla

476 146 199
606 648 713
606 648 715

pouze
v jeho pracovní době

Pracovní doba
zákaznického centra
pro hlášení havárií

pondělí 8.00 – 17.00 h
úterý 8.00 – 13.00 h
středa 8.00 – 17.00 h
čtvrtek 8.00 – 13.00 h
pátek 8.00 – 13.00 h
 

Přestávka na oběd:
12.00 – 12.30 h

Havárie 
(voda, teplo, plyn, elektro) 

mimo výše uvedenou 
pracovní dobu

hlaste dispečinku firmy
Jiří Hasman – Výtahy

na telefonní číslo 800 136 018.

Úřední hodiny
zákaznického centra

pro osobní 
vyřizování záležitostí
jsou uvedeny vlevo.

E-mail:
podatelna@sbdkrusnohor.cz



Právě držíte v rukách lednové 
vydání zpravodaje Krušnohor,  
1. číslo ročníku 2023. Redakcí ale 
bylo připravováno o měsíc dříve 
– tedy v prosinci 2022. Prosinec 
je pro naše družstvo významným 
měsícem. Připomeňme si proč.

Před 55 lety naše družstvo vznik-
lo a ke dni 1. prosince 1967 bylo za-
psáno do obchodního rejstříku.

Ano, Krušnohor je opravdu tak 
„starý“, ačkoliv se tomu ani ne-
chce věřit.

V kancelářích správy družstva 
sedí převážně mladí lidé. Krušno-
hor svým rozvojem připomíná živý 
organismus. Ještě před několika lety 
byl lídrem mezi bytovými družstvy 
na celostátní úrovni v zavádění vý-
početní techniky a moderních postu-
pů v kontaktu s klienty a při zpra-
cování rozsáhlé agendy. Svými 
inovativními postupy zaváděnými 
do praxe bude jím jistě i nadále.

Ohlédněme se ale zpět a připo-
meňme si, jak historie dnešního 
SBD Krušnohor vlastně začala.

Zrození našeho bytového druž-
stva proběhlo formou spojení něko-
lika subjektů již předtím existujících 
a vyvíjejících činnost. Toto spojení 
vyvolalo v lidech velká očekávání. 
Najednou se jim zdálo, že je všech-
no snadné, jednodušší, dokonce cíti-
li i podporu státu, který ostatně vy-
tváření velkých celků vítal. Co se 
ale na začátku zdálo tak jednoduché,  
v toku času se změnilo.

Bylo to jako na houpačce. Kruš-
nohor prošel těžkými obdobími, sbí-
ral zkušenosti a zajišťoval výstavbu 
prvních domů, posiloval se slučo-
váním s dalšími menšími družstvy, 

zažil zlatou éru mohutné družstev-
ní stabilizační výstavby, poranil se 
o ostré lokty zlatokopů, kteří chtě-
li vyprázdnit jeho pokladnu, zažil 
období zklidnění a nového nárůs-
tu sebevědomí, až dospěl k vrcholu 
– založil občanské sdružení, jehož 
prostřednictvím vstoupil do komu-
nální politiky a nakonec ve volbách 
vyhrál. A to dvakrát po sobě (2006 
– 2010 a 2010 – 2014) a s dosud ne-
vídanou podporou voličů – dokon-
ce nevídanou v celostátním měřítku. 
Slovy spisovatele či básníka maturi-
ta Krušnohoru proběhla beze ztráty 
kytičky.

Bohužel, po zkoušce dospělosti 
přišly další zkoušky – možná ještě 
těžší. Examinátorovi (zkoušejícímu 
v podobě státu) se zachtělo bytové-
ho družstevnictví zbavit coby údaj-
ného přežitku dob minulých. Ne-
podařilo se. Naštěstí. Legislativní 
nástrahy, které připravil a s nimiž se 
musíme dodnes potýkat, nám sice 
znepříjemňují život, ale Krušnohor 

žije. Věříme, že politická garnitura 
si už konečně všimla toho, že na zá-
pad od hranic naší republiky je by-
tové družstevnictví mohutně podpo-
rováno samotnými vládami. Chce se 
mi proto věřit, že v následujících le-
tech bude Krušnohor žít (stejně jako 
ostatní bytová družstva) bez legisla-
tivních okovů, které mu byly nasa-
zeny politickými neználky v 90. le-
tech. Ti si za roky svého vládnutí ani 
nedokázali zjistit základní informa-
ce. Jsou dvě. Družstevnictví exis-
tuje přes 170 let (nevzniklo tedy za 
socialismu, jak politici lidem lhali). 
Jde celosvětově o nejpopulárnější 
způsob bydlení (kvalita za dostup-
nou cenu pro široké vrstvy obyva-
telstva).

Přeji všem čtenářům hezký nový 
rok a na 55 let Krušnohoru si doma 
připijte vínem!

František RYBA
ředitel družstva

a předseda redakční rady

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů

Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovo-
rů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává ná-
stroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizo-
vání záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se ne-
vhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpra-
covatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může po-
dle § 21 zákona 110/2019 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
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ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Zabezpečení domů
Zájem výborů SA/SVJ o za-
bezpečení domů a v nich byd-
lících a jejich majetku před ne-
zvanými jedinci pokračuje. Činí 
tak nejčastěji zajištěním insta-
lace bezpečnostního kamero-
vého systému nebo instalací 
čipů do vchodových dveří. Pro 
druhou variantu se rozhodli vlo-
ni vlastníci ve SVJ 248 žijící 
ve výškovém domě (blok 541)  
v Růžové ulici na sídlišti Skři-
vánčí Vrch (dříve Zahradní). Již 
rok si tedy užívají pocitu vyšší 
bezpečnosti.

Výměna zvonků
Každé zařízení jednou doslou-
ží. Buďto se rozbije a nejde 
opravit, nebo technicky za
ostane a je ho proto zapotře-
bí stejně tak vyměnit. Vloni do-
šlo k potřebné výměně v SA 
039 (blok B) v ulici Nad Parkem  
v Meziboří. Výměny se zde do-
čkalo zvonkové tablo.

Výměna schránek
Častý problém s poštovními 
schránkami. Zvláště pak v ta-
kové problémové lokalitě jako 
jsou mostecké Stovky. Znáte to, 
někdo se opije a s chutí bouch-
ne pěstí do sousedovy schrán-
ky. Někdo jiný si vyzkouší sílu 
rukou a vyrve dvířka schrán-
ky. Jsou ale také schránky ne-
poškozené, ale holt na nich 
zahlodal zub času. Proto jis-
tě vlastníci ze SVJ 150 bydlící 
ve stavební spojce bloků 9091 
přivítali výměnu schránek. Nyní 
mají nové a plně funkční.

Výměna výtahů
I když jsme denně jako konzu-
menti obsahu médií bombar-
dováni informacemi o krizích 
nejrůznějšího charakteru a vý-
sledkem je, že chybějí peníze 
na cokoliv, jsou přece jen výjim-
ky svědčící o tom, že kdo umí 
hospodařit a dobře vyjednávat, 
lépe se mu vede. Právě tako-
vým pozitivním příkladem mo-
hou být vlastníci ze SVJ 628 
(blok 374) v ulici U Věžových 
domů v mostecké čtvrti Obrán-
ců Míru. V září jim byla prove-
dena výměna původních sta-
rých výtahů za nové moderní.

Připravil: (pp)

 DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM

Bylo to jako na houpačce

Také budova správy SBD Krušnohor prošla mnoha změnami – vně i uvnitř. Svému 
okolí v Podžatecké čtvrti ale ostudu rozhodně nedělá. Foto: Petr PROKEŠ



Kdo zodpovídá za zimní údrž-
bu chodníků? A jak má péče  
o chodníky v zimě vůbec vypadat?

R. M., Most

Ačkoli se může jevit, že je od-
pověď na položený dotaz jedno-
značná, nemusí tomu tak být vždy.

Úvodem lze konstatovat, že 
právní úprava neobsahuje výslov-
nou definici chodníku a také pří-
mo nestanovuje jak a kdy přesně 
provádět zimní údržbu chodníků. 
Abych ale správně odpověděl na 
položený dotaz, je nutné se na věc 
podívat z opačného konce, a to  
z pohledu odpovědnosti za případ-
né úrazy na neudržovaném a ne-
upraveném chodníku. Současně 
upozorňuji, že se zaměřím zejmé-
na na situace spojené s neodhrnu-
tým sněhem a neposypáním chod-
níku v obci solí.

Podle § 27 odst. 3 záko-
na o pozemních komunikacích  
(č. 13/1997 Sb.) obecně platí, že 
„za škody, jejichž příčinou byla 
závada ve schůdnosti místní ko-

munikace nebo průjezdního úse-
ku silnice“ odpovídá vlastník této 
komunikace „pokud neprokáže, 
že nebylo v mezích jeho možnos-
tí tuto závadu odstranit, u závady 
způsobené povětrnostními situace-
mi a jejich důsledky takovou záva-
du zmírnit, ani na ni předepsaným 
způsobem upozornit.“ Je tedy ne-
zbytné určit, kdo se považuje za 
vlastníka dané komunikace. Obec-
ně je veřejností interpretováno, že 
za takového vlastníka se bez dal-
šího považuje obec. Nemusí tomu 
tak ale být vždy.

Jak jsem již zmiňoval výše, 
chodník není v zákoně definován, 
avšak s tím se vypořádal Nejvyš-
ší správní soud ve svém rozhodnu-
tí ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 1 As 
76/2013-27. V tomto rozhodnutí 
soud konstatoval, že nepovažuje za 
nezbytné definovat všechny pojmy 
v zákoně a je naprosto postačující, 
když je z běžné mluvy zřejmé, co 
se tím pojmem rozumí. K defini-
ci chodníků pak soud uvedl, že se 
jedná o „část ulice nebo silnice ur-

čená pro pěší, zřetelně oddělená od 
ostatní komunikace (zpravidla vy-
výšeným obrubníkem), která čas-
to lemuje zástavbu, resp. oplocení 
pozemku, na straně jedné a ostatní 
komunikaci na straně druhé.“

Když se pak vrátím k tomu, kdo 
vlastně je považován za vlastní-
ka chodníku odpovědného za jeho 
zimní údržbu, je zapotřebí ješ-
tě upozornit na to, že dle zákona 
může být chodník: (i) samostatnou 
místní komunikací, (ii) součás-
tí místní komunikace, k níž přilé-
há, anebo (iii) účelovou komunika-
cí. V případě prvních dvou pak lze 
vesměs pro zjednodušení konstato-
vat, že za jejich údržbu odpovídá 
obec. Vlastníky účelových komu-
nikací jsou ale fyzické či právnic-
ké osoby, které by tedy měly pro-
vádět jejich údržbu. Na rozdíl od 
předchozích dvou je pak odpověd-
nost vlastníka účelové komunika-
ce upravena v občanském zákoní-
ku (č. 89/2012 Sb.).

Zvýšení ceny za dodávky tepla 
pro zákazníky Severočeské tep-
lárenské Most-Komořany, tedy 
i pro naše družstevníky a vlast-
níky bytů, činí od Nového roku 
(1. ledna) pouze 4,8 %. Spo-
lečnost to oznámila na svých 
webových stránkách.

Komořanská teplárna tak vy-
chází z celostátně vyhlášeného 
oznámení nárůstu cen tepla, kte-
ré vyrábějí teplárny spadající pod 
Energetický a průmyslový hol-
ding (EPH). Teplárna v Komořa-
nech je jeho součástí.

Holding právě před koncem 
starého roku v médiích oznámil 

navýšení o pouhých již zmíně-
ných 4,8 %. „Vzhledem k inflaci 
tak jde v reálných a o inflaci očiš-
těných cenách o přibližně 10pro-
centní zlevnění.  K poklesu reál-
né ceny dochází i navzdory tomu, 
že veškeré náklady významně 
vzrostly, například cena hnědého 
uhlí od Severočeských dolů při-
bližně o 200 procent. Toto zdraže-
ní tepla je zásadně nižší, než jaké 
oznámily ostatní české teplárny,“ 
zdůraznil holding ve svém tisko-
vém prohlášení.

„Vysoké ceny energií se vel-
mi negativně promítají do život-
ní úrovně většiny obyvatel. Nej-
významnějším účtem domácností 

jsou právě náklady na vytápění. 
Rozhodli jsme se proto, že vyšší 
výnosy z prodeje elektřiny, kterou 
teplárny zjednodušeně vyrábějí 
jako vedlejší produkt při produk-
ci tepla, využijeme na minimalizo-
vání dopadů zdražování. Zjedno-
dušeně tak lze říci, že obyvatelé, 
kteří jsou napojeni na systém cen-
trálního zásobování teplem (CZT) 
z našich zdrojů, budou ochráněni 
před dopady energetické krize –  
a to díky vládnímu zastropová-
ní cen energií a našemu přístupu 
k cenotvorbě tepla,“ řekl Daniel 
Častvaj, ředitel komunikace EPH.

Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5

 PRÁVNÍ PORADNA

Jak je to se zimní údržbou
chodníků? Kdo ji zajišťuje?

Teplo z Komořan dražší
pouze o jednotky procent

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Vymalováno – a nejen to
Družstevníci ze SA 080 (blok 
706) v ulici Josefa Ševčíka na 
sídlišti Liščí Vrch v Mostě ma-
jí vymalováno. V říjnu se ma-
lířské štětce pustily do práce 
na stěnách společných prostor. 
Chodby jsou nyní krásné a čis-
té. Natřena byla také zábrad-
lí – a ta se navíc dočkala i no-
vých madel. Čerstvým nátěrem 
se mohou pochlubit i rozvod-
né elektro skříně. To vše se 
stihlo v loňském roce. Očistná  
a zkrášlovací akce navázala na 
předchozí výměnu linolea. Ta 
proběhla již v roce 2021. Dům je 
nyní jako ze škatulky. Družstev-
níci mají být na co pyšní.

Štětce si užily
Malovalo se také v sousedním 
Litvínově. Došlo zde na společ-
né prostory – chodby a sklepy. 
Štětce si užily také činnosti na 
zábradlí, které vzorně natřely.  
K dílu se dostaly u družstevníků 
v SA 028 v domě ve Valdštejn-
ské ulici č.p. 922924. Bydlí-
cí jistě mají z odvedené práce 
štětců a hlavně šikovných ru-
kou malířů radost.

Schodiště
Vlastníci ze SVJ 605 v ulici Pod 
Šibeníkem č.p. 1153, což je pa-
nelákový bonbonek, který dob-
ře znáte (protože „vyčuhuje“ 
nad budovou kina Kosmos), na 
mosteckém sídlišti Obránců Mí-
ru mají po problému. Spočíval  
v tom, že se jim těžko chodi-
lo po vstupním schodišti. V zá-
ří byla provedena jeho opra-
va. Ke spokojenosti vlastníků. 
Po kvalitní opravě se jim to po 
schodišti šlape ostošest.

Linoleum a rohože
Dobře se jistě šlape také druž-
stevníkům ze SA 079 (blok 705) 
v ulici Josefa Ševčíka na sídli-
šti Liščí Vrch. „Byla zde vymě-
něna původní linolea na scho-
dištích ze suterénu do přízemí 
a položeny nové čisticí rohože 
u hlavních vstupů do domu,“ 
informoval nás Jan Zámecký  
z technického a investičního 
úseku (TIÚ) správy družstva.

Připravil: (pp)



S ohledem na již uvedené tak 
lze uzavřít, že ve smyslu výše 
citovaného ustanovení zákona  
o pozemních komunikacích je za 
vlastníka chodníků považována 
obec, avšak to jenom v případě, 
že se nejedná o účelovou komu-
nikaci (slouží pro spojení nemo-
vitostí pro potřeby vlastníků nebo 
pro přístup k ostatním pozemním 
komunikacím apod.). Jedná-li 
se o tyto chodníky, jiné přístu-
pové chodníky k bytovým do-
mům nebo chodníky na pozem-
ku soukromých osob, je zimní 
údržba v režii těchto osob.

Za zimní údržbu chodní-
ků, které jsou součástí pozem-
ních komunikací, tedy nese od-
povědnost obec, nejedná-li se  
o část obce, kde je vyhláškou sta-
noveno, že se chodník v zimě ne-
udržuje a toto je řádně označeno.  
V případě účelových komunika-
cí a chodníků sloužících k pří-
stupu do nemovitostí nebo chod-
níků na soukromém pozemku 
pak nese odpovědnost za jejich 

údržbu vlastník nebo vlastník 
dotčených nemovitostí, k nimž 
přiléhají, což je zpravidla u byto-
vých domů bytové družstvo nebo 
společenství vlastníků jednotek.

To, jak by měla samotná zimní 
údržba vypadat, však opět právní 
řád České republiky jasně nespe-
cifikuje a předpokládá se, že běž-
ně je společnost schopna odhad-
nout, kdy je nutné zimní údržbu 
provést. Prostě by se měla oso-
ba odpovědná za zimní údržbu 
chodníku chovat tak, aby jiné-
mu nevznikla újma. Nemělo by 
ale být obecně uzavřeno, že kdy-
koli není chodník řádně uklizen  
a někdo na něm upadne, je to od-
povědností vlastníka, který má 
nahradit vzniklou újmu.

Samozřejmě, že pokud v prů-
běhu dne napadne sníh, mělo 
by na to být přiměřeně reago-
váno a alespoň chodník posypat 
solí, ideálně pak z chodníku sníh 
odhrnout. Začne-li padat sníh  
o půlnoci, nelze očekávat, že toto 
někdo bude neprodleně řešit. 
Chodci, stejně jako řidiči na sil-
nici, mají přizpůsobit svůj pohyb 

po chodnících tak, aby si nezpů-
sobili újmu. Neplatí tedy, že kdy-
koli upadnu na neuklizeném chod-
níku, vlastník mi újmu nahradí.  
V takových případech se také při-
hlíží k tomu, jestli se choval cho-
dec přiměřeně, jakou měl obuv, 
nebo jestli nebyl pod vlivem alko-
holu nebo jiných omamných látek. 
Není pak vyloučeno, že mu odpo-
vědná osoba nebo obec nebude po-
vinna tuto újmu nahradit vůbec.

S výše uvedeným se pak pojí 
také problematika padajících 
rampouchů a sněhu ze střech. Za 
údržbu střechy v takových přípa-
dech opět odpovídá vlastník dot-
čené nemovitosti.

Závěrem tedy shrnuji, že to, kdo 
odpovídá za zimní údržbu, závisí 
od toho, kde se chodník nachází, 
tj. zda je to klasický chodník nebo 
spíš přístupový chodník sloužící 
vlastníkům nemovitosti k přístu-
pu do ní. U „klasických obecních 
chodníků“ pak zpravidla prová-
dí zimní údržbu obec. U, zjedno-
dušeně řečeno, „vedlejších chod-
níků“ sloužících k přístupu do 
nemovitosti nebo spojení nemo-

vitosti s „klasickým chodníkem“ 
pak má většinou zimní údržbu 
provádět jejich vlastník nebo 
vlastník nemovitostí, k nimž pří-
stup chodník zajišťuje.

Samotná zimní údržba chodní-
ků by měla probíhat v nezbytně 
nutné míře, ale rozhodně by ale-
spoň v určité míře probíhat měla, 
není-li obcí stanoveno jinak. Po-
kud se týká rozsahu zimní údržby, 
ta by měla probíhat do té míry, aby 
v důsledku špatného stavu chodní-
ku nevznikaly pro chodce nebez-
pečné situace, kterým mohlo být 
řádnou údržbou zabráněno. Lze 
tak doporučit preventivně chod-
ník posypat solí, a když v průbě-
hu dne napadne sníh, tento od-
hrnout. Pamatujte ale také na to, 
že je vždy zapotřebí svůj pohyb na 
chodníku přizpůsobit jeho stavu 
tak, abychom si svým ledabylým 
chováním tuto újmu nepřivodili 
sami, a to i když na chodníku ješ-
tě zimní údržba nebyla provedena.

Mgr. Pavol ŠIMON
Belšán & Partners,
advokátní kancelář
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Dokončení ze str. 5

Teplo dražší pouze o jednotky procent

Jak je to se zimní údržbou chodníků?

Co konkrétně znamená navý-
šení ceny pro konečné zákazníky 
o pouhých 4,8 % v Mostě a Litví-
nově? „Pro průměrný byt se spo-
třebou 25 GJ to představuje měsíč-
ně navýšení nákladů na vytápění 
a dodávku teplé vody o 42,50 Kč, 
tedy o 510 Kč (bez DPH) korun 
za rok,“ sdělil ředitel Severočes-
ké teplárenské Petr Horák. „Jsme 
rádi, že se v rámci holdingu poda-
řilo najít takové řešení, které spo-
lu s takzvaným zastropováním do-
káže ochránit naše odběratele před 
prudkými cenovými výkyvy. Vě-
řím, že mnoho obyvatel nyní ocení 
výhody, které jim zejména v sou-
časné době napojení na centrální 
zásobování teplem nabízí,“ zdů-
raznil Petr Horák.

Ještě před koncem minulé-
ho roku pan ředitel sice potvr-

dil, že komořanská teplárna rov-
něž zdraží, ale konkrétní částku 
ještě nezveřejnil, protože pro-
bíhal proces její kalkulace (viz 
Krušnohor č. 12/2022, str. 5 – 6). 

Uvedl jen, že Severočeská tep-
lárenská aktuálně zásobuje mé-
diem zhruba 35 tisíc domácnos-
tí. Cena tehdy činila 468 Kč/GJ 
v případě primární dodávky, kdy 

je předávací stanice ve vlast-
nictví majitele domu, a 635 Kč/
GJ za sekundární dodávky tep-
la, při nichž je předávací stani-
ce v majetku dodavatele tepla. 
„Ceny pro příští rok zatím nemá-
me stanovené, ještě je kalkuluje-
me. Předpokládáme, že navýše-
ní bude zhruba o inflaci,“ sdělila 
mluvčí Severočeské teplárenské 
Miloslava Kučerová Mostecké-
mu deníku a Deníku.cz. Infla-
ce se tehdy pohybovala kolem  
15 procent.

Nově stanovená cena za do-
dávky tepla platná od 1. ledna 
2023 se tedy výrazně odlišuje od 
výše inflace ve prospěch odběra-
telů média.

Text: Petr PROKEŠ
(za využití veřejných zdrojů)

Foto: Miloslava KUČEROVÁ

 PRÁVNÍ PORADNA

Dokončení ze str. 5

Výrobce tepla United Energy (UE) a dodavatel média Severočeská teplárenská 
(ST) rozvíjejí svoji činnost takříkajíc „pod jednou střechou“ – v průmyslovém 
areálu v Mostě-Komořanech.
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Předchůdci SBD Krušnohor
a jeho historické datum

Stavební bytové družstvo 
Krušnohor vzniklo sloučením 
několika starších podnikových 
družstev. Jednalo se o:

n Stavební bytové družstvo pra-
covníků SHR – Dolu Ležáky, 
národní podnik v Mostě

n Stavební bytové družstvo pra-
covníků Dolů Vítězného února 
Most

n Stavební bytové družstvo sdru-
žených závodů SHR v Mostě

n Stavební bytové družstvo za-
městnanců DVIL Komořany

Podstatný význam měla také 
pozdější integrace
n Stavebního bytového družstva 

zaměstnanců Chemických zá-
vodů ČSSP v Litvínově

Ke sloučení prvních družstev 
došlo roku 1975. Toto družstvo 
neslo nadále jediný název
n SBD pracovníků Dolů Vítěz-

ného února

Název
n Stavební bytové družstvo 

Krušnohor,
o němž bylo rozhodnuto v roce 
1979, nabyl platnosti až od led-
na 1980.

NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ V ČSSR

Družstva, která se sloučila  
v pozdější SBD Krušnohor, 
vznikala na Mostecku v 60. le-
tech – tedy v době, kdy zde byly 
podmínky pro rozvoj bytové vý-
stavby možná vůbec nejpříznivěj-
ší v celé tehdejší Československé 
socialistické republice (ČSSR).

Severočeský hnědouhelný re-
vír (SHR) dosahoval vrcholných 
a stále znovu překonávaných vý-
konů v těžbě hnědého uhlí.

Rozvíjely se i chemické závody.

TISÍCOVKY  
V GIGANTECH

Místní státní průmyslové gi-
ganty byly schopny zaměstnávat 
tisíce nových pracovníků z celé 

republiky, kteří pochopitelně po-
třebovali bydlet – nejlépe v no-
vých standardních panelákových 
bytech.

ZADĚLÁNO  
NA PROBLÉMY

K tomu přistupovala realiza-
ce vládního usnesení číslo 180 
z roku 1964 o likvidaci historic-
kého královského města – staré-
ho Mostu. Stavěl se tedy nový 
Most, typizované město panelá-
kových sídlišť, jehož výstavba 
probíhala pod dohledem státní-

ho dirigismu „závratným tem-
pem“. Rychlost bytové výstav-
by však s sebou pochopitelně 
mnohdy přinášela nekvalitu od-
vedené práce. Připočteme-li  
k tomu omezenou životnost pa-
nelových domů, necitlivá urba-
nistická a architektonická řeše-
ní „v rámci možností“ a vesměs 
nekvalitní správu bytového fon-
du, bylo již tehdy „zaděláno“ 
na mnohé problémy, s nimiž se 

správci bytového fondu potýka-
jí dodnes.

FUNGUJÍCÍ DRUŽSTVA

Přece jen je však třeba vy-
zdvihnout roli družstev. Na rozdíl 
od naprosto nefunkčních zbyro-
kratizovaných podniků bytové-
ho hospodářství, družstva fungo-
vala. Dobře zejména tam, kde se 
o konkrétní domy starali schop-
ní předsedové jednotlivých sa-
mospráv. Připomeňme si pro zají-
mavost některá data z nejdávnější 
historie Krušnohoru – tedy z his-

torie družstev, která byla posléze 
v Krušnohoru integrována.

LEŽÁKY

Stavební bytové družstvo pra-
covníků SHR – Dolu Ležáky, ná-
rodní podnik, v Mostě – tedy dolu 
s tradicí od roku 1901 (do konce 
druhé světové války pod názvem 
Důl Richard), vzniklo na členské 
schůzi 3. listopadu 1967. Z usne-

sení této schůze mimo jiné vyplý-
vá, že družstevníci rozhodli o síd-
le družstva, kterým se stal Most, 
a o ručení nejvýše částkou nepře-
sahující jednu desetinu zůstatko-
vé hodnoty. Zvoleno bylo pěti-
členné představenstvo družstva 
ve složení: Ing. Jaroslav Altman  
z Mostu (předseda), Miloslav Tatí-
ček z Mostu (místopředseda), Dr. 
Karel Cígler z Meziboří, Ing. Jo-
sef Vlček z Duchcova a Ing. Karel 
Dittrich z Mostu. Do podnikového 
rejstříku bylo toto družstvo zapsá-
no 5. prosince 1967.

VÍTĚZNÝ ÚNOR

Jen o pár dnů „mladší“ je Sta-
vební bytové družstvo pracovní-
ků Dolů Vítězného února Most, 
které bylo založeno 13. listopa-
du 1967. Zápis do obchodního 
rejstříku však „stihlo“ dříve, již  
1. prosince 1967.

Věžové domy v Tylově ulici na sídlišti Pod Lesem v Litvínově převzalo SBD pracovníků CHZ Litvínov v roce 1967.
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HISTORICKÝ DEN

1. prosinec 1967 je důležité da-
tum, neboť právě tento den je do-
dnes oficiálně chápán coby den zá-
pisu současného SBD Krušnohor 
do obchodního rejstříku, od něj 
se tedy „odvíjí“ oficiální historie 
Krušnohoru.

Z dochovaných stanov družstva 
pracovníků Dolů Vítězného února 
(DVÚZ) je patrný základní před-
mět činnosti – provádění byto-
vé výstavby, údržba družstevního 
bytového majetku, výstavba gará-
ží svépomocí, ale také „zvyšová-
ní kultury bydlení“. Kromě těchto 
činností a činností s nimi spoje-
ných družstvo nemohlo provozo-
vat jinou hospodářskou činnost.

ZÁPISNÉ? STOVKA!

Zápisné do družstva činilo  
z dnešního pohledu zajímavou 
sumu – 100 korun českosloven-
ských.

Uchazeč o členství musel ov-
šem předložit také potvrzení Čes-
ké státní spořitelny o tom, že slo-
žil na vkladní knížku část podílu 
(v případě bytu o jedné místnos-
ti se jednalo o 2 500 Kčs, o dvou 
místnostech 3 500 Kčs, o třech 
místnostech 4 800 Kčs, o více 
obytných místnostech 5 800 Kčs, 
u garáží pak 3 000 korun česko-
slovenských). Dispozice s těmito 
vklady byla vázána „na přivolení 
družstva“.

Družstvo DVÚZ stavělo byty  
v Teplicích, Litvínově i Mostě. Tři 
mostecké domy byly do užívání 
předávány od konce roku 1969 do 
začátku jara 1970.

Prvním předsedou družstva se 
stal Přemysl Vonka z Teplic, mís-
topředsedou Evžen Gall z Louč-
né, představenstvo bylo osmičlen-
né. V polovině roku 1969 proběhly 
ovšem doplňovací volby do před-
stavenstva, kam bylo zvoleno de-
vět nových členů. Předsedou nové-
ho (doplněného) představenstva se 
tehdy stal Ing. Jaroslav Hubáček, 
místopředsedou Milan Okrouhlý, 
jednatelem Ing. Jiří Stejskal a hos-
podářem Milan Mertl. Hospodář si 
tehdy „přišel“ na 600 korun měsíč-
ně, což byla jeho stanovená měsíč-
ní odměna.

DVIL KOMOŘANY

SBD zaměstnanců národního 
podniku DVIL Komořany bylo ma-
lým podnikovým družstvem, které 
spravovalo 36 bytů, tedy tři vchody 
v jediném bloku 352 v Mostě.

Družstvo bylo založeno již 
na ustavující schůzi 11. března 
1963, prvním předsedou předsta-
venstva byl elektromechanik Lu-
děk Hornof.

Družstevníci si také svépomo-
cí postavili dvacet garáží. Řada 
„původních“ družstevníků z DVI-
Lu zůstala v Krušnohoru dodnes, 
sdruženi jsou v samosprávě 015. 
Prvním místopředsedou a posléze 
předsedou SBD zaměstnanců ná-
rodního podniku DVIL Komořa-
ny byl Čestmír Pail, pozdější dlou-
holetý člen představenstva SBD 
Krušnohor.

SDRUŽENÍ HORNÍCI

Vůbec nejstarším stavebním 
bytovým družstvem na Mostec-
ku však bylo I. Stavební bytové 
družstvo sdružených závodů SHR  
v Mostě, jehož ustavující schů-
ze se konala v závodním klubu 
národního podniku Úpravna uhlí  
a doprava Komořany již 26. úno-
ra 1960. Sdruženými závody byly 
Úpravna uhlí Komořany, Důl Jan 
Šverma Holešice, Důl Obránců 
míru Komořany a Velkodůl Čes-
koslovenské armády Ervěnice.

Družstvo spravovalo 34 by-
tových jednotek (12 bytů o veli-
kosti 3+1, 20 bytů 2+1 a 2 byty  
o velkosti 1+1) v původním bloku 
230 (dodnes samospráva Krušnoho-
ru, SA 007) a pozdějším bloku 16.

Předsedou a nejznámější osob-
ností tohoto družstva byl od jeho 
vzniku Josef Trykar, později (až 
do roku 1997) člen představenstva 
SBD Krušnohor.

Text: Radek PETRŽILKA
Titulek a mezititulky: 

KRUŠNOHOR

Foto: Luboš DVOŘÁK

Zdroj:  
Z historie SBD Krušnohor

Vydavatel:  
© SBD Krušnohor (2002)

Toto je blok 230 v ulici Vítězslava Nezvala na sídlišti Výstavba v Mostě. Byl 
postaven pro SBD sdružených závodů SHR.

Blok 352 v ulici Obránců míru na mosteckém sídlišti Družstevní spravovalo 
SBD zaměstnanců n. p. DVIL Komořany.

Domy v Ruské ulici v litvínovském centru patřily původně SBD sdružených 
občanů města Litvínova.



Jak se cítíte po zvolení do 
čela Svazu českých a morav-
ských bytových družstev?

Po 24. valné hromadě Svazu 
českých a moravských bytových 
družstev (SČMBD) vstoupi-
lo představenstvo svazu zvole-
né dne 18. června 2015 do druhé 
poloviny svého funkčního obdo-
bí. Bohužel se muselo v průbě-
hu té první poloviny vyrovnat 
se ztrátou tří svých členů včetně 
předsedy představenstva RNDr. 
Jiřího Bárty. Život však musí jít 
dál a já jsem delegátům, kteří mi 
na zbytek funkčního období vy-
jádřili důvěru, za což jim ještě 
jednou děkuji, slíbil, že na prá-
ci svého předchůdce navážu a ve 
spolupráci s pracovníky ústředí 

svazu a řediteli jednotlivých rad 
oblastí uděláme vše pro to, aby 
svaz bezezbytku plnil své poslá-
ní a úkoly uložené mu valnou 
hromadou.

Hlavní činností svazu a druž-
stev v uplynulém roce byla sprá-
va bytových domů ve vlastnic-
tví či spoluvlastnictví družstev  
a v rámci podnikatelských aktivit 
i správa dalších domů ve vlast-
nictví měst a obcí. Podle posled-
ních statistických údajů sdružuje 
SČMBD 641 bytových družstev 
a společenství vlastníků jedno-
tek, která vlastní či spravují 653 
tisíc bytových a nebytových jed-
notek. Celkem členská družstva  
a společenství vlastníků jednotek 
zajišťují spokojené bydlení pro 

zhruba 2 miliony obyvatel Čes-
ké republiky.

To jsou nemalá čísla! Máte 
tedy silnou pozici pro jednání  
a lobbování ve jménu všech, 
které SČMBD zastupuje?

Přes tento nezanedbatelný po-
díl na trhu bydlení necítíme ze 
strany orgánů státní správy, a bo-
hužel i celé řady politiků, podpo-
ru pro zachování a další rozvoj 
bytových družstev. Na bytové 
družstevnictví a formu družstev-
ního nájemního bydlení je stá-
le nahlíženo jako na něco, co je 
překonáno a je pozůstatkem mi-
nulosti. Neprávem! Je to omyl, 
který pramení z neznalosti této 
problematiky. Zákon o vlastnic-

tví bytů přijatý v roce 1994 byl 
svým způsobem (nešťastným) 
vyjádřením názoru, že všichni 
musejí bydlet ve vlastních by-
tech či rodinných domech. Při-
tom forma družstevního nájem-
ního bydlení je zcela běžná na 
celém světě. Navíc je prokázáno, 
že forma družstevního nájemní-
ho bydlení je vůbec nejlevněj-
ším bydlením v České republice. 
Tuto skutečnost jsme si ověřili na 
nedávném semináři věnovanému 
roli bytových družstev v systému 
sociálního bydlení, který se pod 
záštitou Ministerstva práce a so-
ciálních věcí konal v Plzni. Ná-
klady na bydlení v plzeňských 
družstevních bytech se pohybují 
na úrovni 60 procent nákladů so-
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 Je to jubileum! Pětkové jubileum. Naše družstvo si připomíná 55 roků své existence a pan předseda Svazu českých a mo-
ravských bytových družstev 5 let od nástupu do uvedené funkce! Začal ji vykonávat na jaře v roce 2017 a v prosinci 2022 
tak završil „pětiletku“ zodpovědné a hlavně nezáviděníhodné práce při prosazování zájmů bytových družstev na celostátní 
úrovni – v podstatě v soustavném „boji“ s politiky.
Stojí za to si připomenout, jaké byly začátky Jana Vysloužila v této vrcholové funkci. Pan předseda se z nich vyznává ve svém 
prvním rozhovoru pro celostátní časopis Bytová družstva – SVJ – správa domů. Tento celobarevný dvouměsíčník je vlastně 
vlajkovou lodí Svazu českých a moravských bytových družstev. Obsah rozhovoru je v podstatě souhrnem všech problémů, 
které provázely (a stále provázejí) bytová družstva (a nejen je) kvůli malému zájmu politiků o jejich řešení.
A ještě jeden postřeh. Jan Vysloužil nesedí u zeleného stolu, ale je zvyklý být mezi lidmi v terénu. Mnohokrát zavítal i do našeho 
družstva. Proto obličej pana předsedy je vám povědomý – znáte jej z mnoha fotografií publikovaných v Krušnohoru. Redakce 
zpravodaje zveřejněním tohoto rozhovoru chce vyjádřit úctu k práci Jana Vysloužila, kterou vykonává pro nás všechny.

Co mají společného SBD Krušnohor

Celostátní časopis BYTOVÁ DRUŽSTVA – SVJ – SPRÁVA DOMŮ číslo 4/2017: Přijal výzvu a naskočil do rozjetého vlaku, který v posledních letech nabral 
rychlost i sílu a hlasitě hájí zájmy bytového družstevnictví i společenství vlastníků jednotek. Bytová politika nezaslouženě zůstává mimo zájem politických stran a je 
načase to změnit. Přinášíme rozhovor s novým předsedou Svazu českých a moravských bytových druřstev (SČMBD).



ciálních bytů, které jsou posky-
továny potřebným občanům pl-
zeňským magistrátem. K tomu 
snad není třeba dodávat vůbec 
nic. A ještě jedna velmi zajíma-
vá informace na tomto semináři 
zazněla. Tentokrát z úst zástup-
ce bytových družstev v Němec-
ku. Byla o spolupráci družstev 
a místních samospráv při řeše-
ní sociálního bydlení. Bytový 
fond v Drážďanech tvoří z 80 
procent byty nájemní, nikoli ve 
vlastnictví! Chce se mi říci: ško-
da, že jsme se nepoučili od svých 
sousedů a schválením zákona  
o vlastnictví bytů jsme se vyda-
li na hledání vlastní neprobádané 
cesty. Evropská komise přitom 
nahlíží na družstva jako na důle-
žitý prvek ekonomické stability  
a významný faktor snižování ne-
zaměstnanosti.

Zmínil jste se o sociálním 
bydlení. U nás se na toto téma 
vedou dlouhé debaty již řadu 
let. Bezvýsledně. Jaký to má 
dopad pro každodenní život?

Koncepce sociálního byd-
lení je v naší zemi dlouhodo-
bě zanedbávána a její absence 
způsobuje negativní jevy, které 
všichni známe a jen pokrytci se 
je bojí nahlas pojmenovat: zne-
užívání dávek na bydlení, pod-
nikání založené na chudobě, vy-
tváření problémových lokalit  
a nárůst kriminality patří k těm 
nejkřiklavějším. S tímto problé-
mem zápasí nejvíce družstva na 
severu Čech a Moravy. Svaz je  

v této oblasti připraven úzce spo-
lupracovat s dotčenými orgány 
a ministerstvy a nabídnout své 
zkušenosti pří řešení této proble-
matiky.

Kudy vede cesta k nápravě?
K nápravě neutěšeného sta-

vu a zvýšení současné nízké 
povědomosti o družstevnictví  
v České republice musíme i na-
dále aktivně oslovovat politiky  
a budeme se snažit je přesvědčit  
o nezastupitelné úloze družstev-
ního bydlení. Našim největším 
politickým stranám jsme v těchto 
dnech odeslali otevřený dopis se 
žádostí o formulaci, jak si před-
stavují bytovou politiku v České 
republice, jaké mají (mají-li vů-
bec) nějaké plány. Ve spolupráci 
s Družstevní asociací ČR, jejímž 
je náš svaz členem, se budeme 
snažit upevnit povědomí o by-
tových družstvech jako o tradič-
ních a kvalitních správcích byto-
vého fondu. Jedním z možných 
nástrojů, který využijeme pro 
propagaci družstevních myšle-
nek, je i skutečnost, že oslavíme  
170. výročí od založení družstev 
v České republice!

Problém, který bytová druž-
stva a společenství vlastníků 
jednotek v uplynulých letech 
dostihl, jsou nevymahatelné 
dluhy od neplatičů.

To je další oblast, která nás 
dlouhodobě trápí. Už dnes se této 
otázce nerovného postavení druž-
stev a společenství vlastníků jed-

notek v procesu vymáhání pohle-
dávek vznikajících při užívání 
bytů intenzivně věnujeme. Sou-
časná neuspokojivá situace, kte-
rá ohrožuje samotnou existenci 
družstev a společenství vlastní-
ků jednotek, nás vedla k návrhům 
na změny v exekučním řádu či in-
solvenčním zákonu. Je třeba do 
budoucna ošetřit tyto související 
právní úpravy tak, aby se členové 
družstev a společenství vlastní-
ků jednotek byli schopni domoci 
svých pohledávek za sousedy, kte-
ří nehradí jim předepsané úhrady 
spojené s užíváním bytů. Podle 
našeho zjištění trvale narůstá výše 
dluhů připadajících v průměru na 
jeden byt a narůstá rovněž i po-
díl nevymahatelných pohledávek. 
Tyto pohledávky budou muset  
v konečném důsledku uhradit řád-
ně platící a své povinnosti si plní-
cí vlastnící a nájemci v domě. Ve 
světě je tato situace nepředstavi-
telná, u nás jde bohužel o denní 
realitu. Všude tam, kde vznikne 
společenství vlastníků jednotek, 
stává se každý vlastník (řečí zá-
kona) členem této právnické oso-
by, a ze zákona tak přebírá veške-
ré závazky společenství vlastníků 
jednotek a bere na sebe odpověd-
nost i za případné škody až do 
výše svého spoluvlastnického po-
dílu! To vše, aniž by měl možnost 
toto nějak ovlivnit. Přitom vlast-
ník bytu nemá možnost ovlivnit, 
kdo se stane novým vlastníkem 
bytu v domě a tedy i novým čle-
nem společenství. Z bydlení v pa-
nelovém domě, kde vzniklo spo-
lečenství vlastníků jednotek, se 
tedy nedobrovolně stává „pod-
nikatelské riziko“. Argumenta-
ce, že si výbor společenství musí 
své dlužníky hlídat a včas je za-
žalovat, neobstojí. Ani pravomoc-
ně přiznaná pohledávka totiž ne-
znamená jistotu vymožení dlužné 
částky. Pokud má dlužník více vě-
řitelů a je nemajetný, je za součas-
ného právního stavu pro družstvo 
či společenství vlastníků jednotek 
pravomocný rozsudek téměř bez-
cenným papírem.

Existují ještě další podivnos-
ti, které práci a život bytovým 
družstvům komplikují?

Je to současná právní úpra-
va bytového družstva v zákoně 
o obchodních korporacích, kte-
rá zejména před velká bytová 
družstva staví neřešitelné problé-
my. Snad jeden případ za všech-
ny. Pro schválení změny sta-
nov družstva upravující členská 
práva a povinnosti je zapotře-
bí účasti a souhlasu všech členů 
družstva. Jakým způsobem zajis-
tit 100procentní účast u družstva 
majícího 10 tisíc členů? To nám 
dosud nikdo neporadil. Sám sebe 
se ptám, co je smyslem této práv-
ní úpravy? Je to opomenutí či 
neznalost, nebo záměr znemož-
nit fungování větších družstev? 
Svaz se dlouhodobě snaží vyřešit 
nejzávažnější problémy družstev 
a společenství vlastníků jednotek 
vyplývající z nedokonalé legisla-
tivy spoluprací s některými po-
slanci a senátory. Dílčí úspěchy 
tu už jsou. Je však otázkou, zda  
v souvislosti s blížícími se vol-
bami a tím nastalou časovou tísní 
veškerá práce nespadne pod stůl.

I přes všechny vyjmenova-
né překážky a problémy vstupu-
je SČMBD jako zdaleka největší 
organizovaný správce bytového 
fondu v České republice do dal-
šího období jako sebevědomý re-
prezentant velké většiny byto-
vých družstev. Chceme posílit 
postavení a prestiž svazu a tak 
pro prosazení společných zájmů 
jsme vyvolali jednání se zástupci 
ostatních menších svazů s cílem 
spolupráce a vyjádření podpory 
k návrhu SČMBD, aby byl náš 
svaz jmenován připomínkovým 
místem, které by se podle legis-
lativních pravidel vlády obliga-
torně v budoucnu účastnilo při-
pomínkových řízení při přípravě 
legislativních změn týkajících 
se oblasti zájmu svazu, potažmo 
bytových družstev a společenství 
vlastníků jednotek. Chci věřit, že 
se nám toto společně podaří.

Zdroj: redakce BD-SVJ-SD

Pro zpravodaj Krušnohor
připravil: Petr PROKEŠ
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a předseda svazu bytových družstev?

 POZVÁNKA

Pořádáme 
prezenční školení 
pro finanční  
a mzdové účetní

Přijďte se opět naživo potkávat a vzdělávat.
KDE? V hotelu CASCADE v Mostě.
Kompletní nabídka školení na www.btawork.cz
hlouzkova@skoleni-most.cz, tel.: 731 53 33 53
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Anděl se věnoval i dětem, které se styděly nebo možná trošku bály.

Chlapec vypadá spokojeně. Dárky v červené tašce se mu líbí. Čert dárky přivezl a anděl rozdával. Praktická dělba práce.

Do Koldomu zavítali Mikulášové s čerty.
 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Po 1. ročníku Běhu do scho-
dů – Koldům (viz Krušnohor  
č. 10/2022, str. 12 – 13), udělání 
pořádku Uklidíme okolí Koldomu 
v rámci celostátní akce Ukliďme 
Česko (viz Krušnohor č. 11/2022, 
str. 6) a výzdoby k Halloweenu 
(viz Krušnohor č. 12/2022, str. 
12 – 13) se další aktivitou sta-
la již zmíněná Mikulášská nadíl-
ka. Proběhla na sklonku minulého 
roku – 5. prosince 2022.

„Rád bych vám přiblížil prů-
běh večera. Při příchodu už byla 
ze suterénu slyšet vánoční hudba. 
Ta u všech navodila hezkou at-
mosféru. Pro lidi bylo připravené 
jídlo a pití. Po příchodu Mikulá-
še a anděla jsme nechali vyvolá-
vat čerty. Když dorazili, dovezli 
nadílku a po přednesení básnič-

ky ji předali dětem. Potom zába-
va pokračovala diskotékou. Více 
než tucet dětí se vrhlo na parket. 
Jejich taneční kreace stály za to!“ 
popsal člen výboru SA 036 Lu-
děk Sec.

„Já jsem byl poprvé za Miku-
láše a přiznám se, že to bylo pro 
mě úžasné, prostě nádherný po-
cit! Jsem za všechny moc rád, že 
se Mikulášská povedla a že vůbec 
můžeme tyto akce pořádat,“ do-
dal ještě Luděk Sec.

Velké poděkování za přípra-
vu akce a aktivní účast v ní patří 
těmto lidem: Václav Vlas, Lukáš 
Růně, Luděk Sec, Pavel Hammer-
lindl, Eva Hammerlindlová.

Text: Petr PROKEŠ
Foto: Luděk SEC

Mikulášská nadílka byla další akcí výboru SA 036, který se 
snaží mezi obyvateli litvínovské technické památky oživit sou-
sedské vztahy a zde bydlící zapojit do organizovaných činností.
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Maminka si dělá fotečku své ratolesti na památku.

Mikuláš s andělem jsou spokojení. Setkání s dětmi se povedlo.

Parta, která přiložila ruce k dílu, aby ostatním udělala radost.

A ještě všichni společně. Sýýýýr! Úsměv! Vyletí ptáček!

Děti se čerta nebály. Musely ale říct básničku.

Dospělí i děti z toho měli velkou radost.
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V pořadu Události v regionech (ČT1) reportáž uvedl Bohumil Klepetko.

Luigi Giampaoli hovoří o technickém zázemí „janovského zázraku“.

V pořadu Studio ČT24 děním v domě provázela Barbora Lancová.

Mozek rozvodů elektrické energie do jednotlivých bytů.

Ale stalo se. Příklad z Janova 
totiž zaujal také Českou televizi, 
jež v domě natočila reportáž, kte-
rou odvysílala dokonce ve dvou 
verzích – celostátní (pořad Studio 
ČT24) a regionální (pořad Udá-
losti v regionech). Dá se z toho 

dovodit, že „janovský zázrak“ je 
tak i pro televizní zpravodaje mi-
mořádně zajímavý. Možná tím, že 
je svým rozsahem a komplexnos-
tí řešení ojedinělý nejen v rám-
ci Ústeckého kraje, ale zřejmě  
i v rámci celé republiky.

Pojďme se tedy ještě jednou 
vrátit do Janova a prostřednictvím 
fotografií zjistit, co se diváci do-
zvěděli. Doplněné informace bu-
dou jistě zajímavé.

S nápadem na řešení energetic-
ké situace v domě přišel zástup-
ce domovní správy – již zmíně-
ný Luigi Giampaoli, jenž zařídil 
montáž tepelných čerpadel ve 
strojovně paneláku i fotovol-
taické elektrárny na střeše. Díky 
tomu dům na energiích uspoří za-
tím čtyřicet procent.

„Je to již čtyři a půl roku, 
kdy jsme na jednání výboru SVJ  
o tom rozhodli a šli jsme do toho,“ 

sdělil Luigi Giampaoli. Vlastní 
realizace nápadu zabrala tři roky. 
Návratnost investice by měla být 
dva a půl roku.

Dům tedy vyrábí vlastní elek-
třinu díky tepelným čerpadlům  
a solárním panelům.

Za zmínku jistě stojí i skuteč-
nost, že Luigi Giampaoli je zku-
šený pracant. Patnáct let se jako 
domovník o celý objekt stará. 
I díky tomu jde o jeden z nejlé-
pe zachovalých domů na sídlišti. 
„Lidé jsou spokojení. Proto je ani 
nenapadne, aby z Janova – nej-
větší sociálně vyloučené lokality  
v Česku – odešli. „A teď ještě 

Když jsme v minulém čísle zpravodaje Krušnohor (str. 
14 – 15) upozornili na „janovský zázrak“ v podobě domu 
v Hamerské ulici č.p. 328 – 329, jehož obyvatelé se šikov-
ným strojařem alias domovníkem a údržbářem v jedné 
osobě Luigim Giampaolim si začali vyrábět sami elektřinu 
v reakci na vzniklou energetickou situaci ve státě, netušili 
jsme, že společně s Mosteckým deníkem, odkud jsme mate-
riál převzali, vytvoříme budoucí mediální hvězdy.

Začali vyrábět vlastní elektřinu a ještě
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Tvůrce nápadu denně kontroluje technické zařízení ve strojovně.

Bydlící – původně Pražané – jsou spokojeni s dosaženými úsporami.

Fotovoltaické panely instalované na střeše paneláku.

Kabel přenášející energii z fotovoltaických panelů do strojovny domu.

Bezpečnostní kamery sledují dění v domě i před ním.

k tomu se z nich stali mediální hvězdy
ušetří a uspoří,“ popsal údržbář 
a domovník v jedné osobě Luigi 
Giampaoli.

Systém si pochvaluje také byd-
lící Lukáš Chlumský, vystoupivší 
před televizní kamerou. „V dneš-
ní době je důležité, abychom ušet-
řili,“ řekl. Se svou partnerkou se 
přistěhoval do janovského bytu 
před dvěma lety. Předtím bydleli 
v Praze. Při zhruba stejných mě-
síčních zálohách – 1 600 korun – 
nyní mají místo nedoplatků v Pra-
ze přeplatky v Janově. Jen loni to 
bylo dva tisíce korun.

V sedmipatrovém domě je cel-
kem 48 bytů. Vyrobená energie je 

rovnoměrně rozdělena do všech 
domácností. Pořízení a zapojení 
technologií vyšlo na pět milionů 
korun. Ty nyní obyvatelé splácejí 
v rámci úvěru od banky. Pomoci 
by jim mohla i státní dotace.

Panelový dům je ve vynika-
jícím stavu. Vlastně druhý ja-
novský zázrak. Dům střeží dva-
atřicet bezpečnostních kamer. Ty 
jsou umístěné ve všech patrech  
i venku před domem. Pro bez-
pečnost je dům ještě navíc obe-
hnaný plotem.

Text a foto z obrazovky ČT:
Petr PROKEŠ



„Děje se hromada věcí, kte-
ré by se dít neměly. Proto musí-
me naše klienty informovat. Lidé 
se na ty věci ptají. Je třeba udělat 
souhrn těchto záležitostí a říci co 
a jak se má,“ řekl ředitel správy 
družstva FRANTIŠEK RYBA.

Pane řediteli, pojďme za-
čít tím, co ve veřejnosti – nejen 
družstevní – pořád rezonuje. 
Jsou to údajně nevýhodné pro-
deje bytů, dokonce tak nevý-
hodné, že došlo k ekonomické-
mu poškození Krušnohoru…

Před časem bylo na Policii ČR 
podáno několik trestních ozná-
mení a ještě existuje několik ža-
lob podaných u soudu na údajně 
vzniklé škody při prodejích bytů. 
Škody jsou to ale vyfabulované. 
Představují pofiderní výpočty 
lidí, kteří této problematice vů-
bec nerozumějí, jak z jejich vý-
počtů vyplývá. Jsou to fabulace 
typu „kdyby to bylo jinak, bylo 
by to za tolik peněz“.

To byla řada případů za 
mnoho let. Trestní oznáme-
ní Policie České republiky ale 
přece odložila…

To jsou případy, které byly 
Policií České republiky odloženy 
se souhlasem krajského státního 
zastupitelství, jež postup vyšet-
řovatelů přezkoumalo.

Teď běží soudní spory. První 
soudní spor protistrana prohrála. 
Čeká se na výsledek jejího odvo-
lání. Zabývá se jím Vrchní soud 
v Praze. My věříme, že uspěje-
me. Nedokážu si představit, že 
vyfabulované věci by v odvola-
cím řízení mohly vůbec uspět. 
Nemají totiž pravdivý základ.

Navíc se pořád dokola bavíme 
o privatizaci městského bytové-
ho fondu, kdy byla městy dána 
jasná pravidla k tomuto procesu. 
Naše družstvo je důsledně dodr-
žovalo. Důkazem o tom jsou jas-

ně formulované smlouvy. Z nich 
vyplývalo, co máme jako druž-
stvo dělat. Tak jsme to také děla-
li. Přihlíželi jsme v rámci tohoto 
procesu i k sociální situaci v na-
šem okrese, což bylo hodně důle-
žité. Těžko může nějaký Pražák 
posuzovat prodeje bytů na Mos-
tecku. Velice těžko z toho dů-
vodu, že se bavíme o cenovém 
rozdílu v řádech milionů korun. 
Věříme proto, že soudy – stejně 
jako Policie ČR a státní zastupi-
telství – uznají, že jsme postupo-
vali správně podle všech pravi-
del stanovených městy.

Tvrzení druhé strany o tom, 
jací jsme lumpové, jsou prostě 
nejenom nepravdivá, ale i trap-
ná až urážlivá. Mluví o nás jako  
o zlodějích a gaunerech. Je to těž-
ce uchopitelné a pochopitelné, 
vlastně zcela nepochopitelné.

Jak to tedy bylo s převody 
bytů do osobního vlastnictví  
v režii družstva?

Ryze družstevních bytů bylo 
převedeno několik stovek – a to 
zájemcům, kteří si podali žádosti 
v letech 1992 až 1995. Dále byly 
převedeny tisíce bytů v rámci 
privatizace městského bytového 
fondu. Připomínám v reakci na 
„omyly“ protistrany, že i ve dru-
hém případě tisíců převedených 
bytů šlo o byty družstevní. Kruš-
nohor totiž koupil celé městské 
objekty a z těchto domů se staly 
družstevní samosprávy. Násled-
ně bylo provedeno prohlášení 
vlastníka. Byty začaly být převá-
děny do osobního vlastnictví. To, 
co tvrdí protistrana, že je to úplně 
jiná privatizace, není pravdivé. 
Byly to opravdu družstevní byty. 
Do toho si občas zažádal něja-
ký družstevník o převod bytu už 
ne podle výzev daných zákony  
z 90. let, ale v podstatě podal žá-
dost o prodej bytu. Družstvo po-
stupovalo podle zákonných před-

pisů, chtělo souhlas nadpoloviční 
většiny bydlících v domě, jehož 
se prodej bytu týkal. Navíc pro-
dej muselo potvrdit shromáždění 
delegátů. To také běžně dělalo. 
Pamatuji si, že snad jen jednou či 
dvakrát prodej z vážného důvodu 
neschválilo.

Ale v polovině června roku 
2022 se rovněž konalo shro-
máždění delegátů, které – ob-
razně řečeno – hodilo takovou 
žádost do koše...

Právě tou výjimkou byla po-
slední žádost z konce roku 2021, 
která obsahovala hromadnou žá-
dost 129 družstevníků, kteří ji 
nestihli podat do konce roku 
2020, kdy končila povinnost 
převádět byty podle pravidel  
z 90. let. Ti si zažádali o pře-
vod bytu formou prodeje. Do-
dali souhlasy nadpoloviční vět-
šiny bydlících z domu. Šlo to do 

shromáždění delegátů. Naší po-
vinností bylo seznámit delegáty, 
zvláště pak ty nové, se situací, 
která tady nastala předtím. Byla 
podána předžalobní výzva býva-
lým osmdesáti delegátům na za-
placení vyfabulované škody za 
prodeje bytů ve výši 70 milio-
nů korun. Toto dostali domů for-
mou obsílky desítky bývalých 
delegátů, z nichž někteří seděli 
i v současném shromáždění de-
legátů. Ti měli hlasovat o tom, 
zda budou provádět tyto prode-
je bytů. Pochopitelně ve chví-
li, kdy jste pod hrozbou žalob 
s vyčíslenými obřími sumami 
údajných škod s požadavkem 
na úhradu milionových částek, 
se bojíte hlasovat. Báli se úpl-
ně všichni, včetně těch delegá-
tů, kteří sympatizují s protistra-
nou. Nakonec se ukázalo, že ani 
jeden delegát neodsouhlasil pro-
dej 129 bytů.
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O odložení trestních oznámení na údajně nevýhodné prodeje bytů Krušnohorem 
informoval čtenáře Krušnohor č. 2/2021 na titulní straně (viz snímek) a také na 
stranách 8 – 9. Tématu se zpravodaj věnoval i v dalších vydáních.

Od roku 2015 – letos to tedy bude již osmým rokem – je 
Stavební bytové družstvo Krušnohor propíráno jeho od-
půrci na sociálních sítích a někteří z nich se dokonce pustili 
do otevřeného boje s ním prostřednictvím podávání podně-
tů na policii a u soudu. Jak jinak než bojem označit jejich 
činnost, která svými postupy a důsledky o přátelském vzta-
hu ke Krušnohoru zrovna moc nesvědčí.

Družstvo se ocitlo v začarovaném kruhu,

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
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ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Celkem 48 strojopisných stran 
má usnesení kriminalistů o odlo-
žení trestního oznámení, které na 
bývalé představenstvo Stavební-
ho bytového družstva Krušnohor  
a další osoby podal člověk, který 
pojal podezření, že družstvo kupčí 
s byty a ještě k tomu pod cenou, 
čímž samo sebe poškozuje. Takto 
stručně se dá charakterizovat pří-
pad, který kriminalistům zabral 
hodně času a hlavně poškodil 
dobré jméno Krušnohoru, proto-
že záležitost samozřejmě neunikla 
pozornosti sociálních sítí. Jestli-
pak tvůrci pomlouvačných článků 
najdou nyní odvahu, aby o věci 
informovali objektivně?

Foto: Petr PROKEŠ

Konec zbytečného humbuku
Uživatelé sociálních sítí mo-

hou někdy podlehnout předsta-
vě o tom, že být funkcioná-
řem či pracovníkem Stavební-
ho bytového družstva Krušno-
hor znamená být soustavně jed-
nou nohou v kriminále. V pu-
blikovaných textech totiž zpra-
vidla nenarazíte na nic, co by 
aspoň trošku zavánělo ve vzta-
hu k družstvu něčím pozitiv-
ním. Naopak. Buldozer lidské 
nenávisti (či čeho jiného?) hrne 
na radlici před sebou hromadu 
bahna a špíny, aby dobré jmé-
no jednoho z největších byto-
vých družstev v republice bylo 

pořádně pošpiněno, ne-li pří-
mo definitivně v bahně zadupá-
no. Slušný a informovaný člověk 
se ani nestačí divit, co je všech-
no možné vymyslet. Horší je, že 
neinformovaný uživatel sociál-
ních sítí pomluvám a lžím snad-
no podlehne.

Pak se v hlavě kohosi zrodí 
nápad na podání trestního ozná-
mení a kriminalisté mají hned 
co řešit. A kauza typu kupčení  
s byty (a ještě k tomu pod cenou, 
aby družstvo poškozovalo sebe 
samo) je na světě. Lidé aspoň 
trošku znalí právních postupů si 
dokážou představit, o jak složité 

případy jde, kolik písemných 
i jiných materiálů je zapotře-
bí dohledat a doložit – pros-
tě „piplačka“ na pěkně dlou-
hou dobu –, aby vše bylo řádně 
prošetřeno, odůvodněno, a aby 
byl vysloven závěr o tom, zda 
došlo či nedošlo ke spáchání 
trestného činu. Klobouk dolů 
před lidmi, kteří takovou složi-
tou (a v podstatě i nevděčnou) 
práci vykonávají. Naše uznání 
si zaslouží mimo jiné i proto, 
že se dokázali v přemíře infor-
mací zorientovat a dospět k ob-
jektivnímu rozhodnutí.

SBDK
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říká k akcím protistrany František Ryba

Navíc je zapotřebí si uvě-
domit ještě druhou věc. Kdy-
by prodej odsouhlasili, pak by 
museli ještě stanovit to, za ja-
kých podmínek by prodej bytů 
měl být uskutečněn. K tomu ale 
nedošlo, protože prodej nebyl 
schválen. Drtivá většina žadate-
lů pochopila podané vysvětlení, 
ale i to, že v budoucnu se může-
me k této záležitosti ještě vrátit 
– a to tehdy, až se znormalizu-
jí vztahy vyplývající z negativní 
činnosti Pražáka. Potom stano-
víme podmínky prodeje, podle 
nichž by proces měl probíhat  
a žadatelům by se následně dalo 
vyhovět. Bohužel se mezi nimi 
našli jednotlivci, kteří z napros-
té neznalosti a také z hlouposti 
začali kolem prodejů vyvolávat 
dramatické scény. Nedokáza-
li pochopit skutečnost, že jest-
liže něco končí dnem 31. pro-
since 2020, tak s tím následně 
nejde už nic dělat. To je záko-
nem stanovená lhůta. Nevím, 
co na tomto termínu mohou tito 
lidé měnit. Přesto začali obchá-
zet domy, pomlouvat družstvo, 
pomlouvat i mě osobně, což 

jsem vůbec nepochopil, proto-
že já s tím osobně přímo nemám 
nic společného. Je to úplně trap-
né, což si asi ti lidé neuvědomu-
jí. Začali svolávat různé schůz-
ky po domech i hospodách a tam 
se snažili nabudit přítomné pro-
ti družstvu.

Víte, co bylo obsahem těch-
to schůzek?

Nebyly obsahově orientovány 
na převody bytů. Byly motivová-
ny pocitem, že je zapotřebí zasta-
vit na družstvu kradení a druž-
stvo demokratizovat. Prostě tyto 
schůzky byly o blábolech, které 
tito jedinci mají zapotřebí opako-
vat pořád dokola.

Na schůzkách bylo pár lidí – 
většinou ti samí, kteří vyřvávají 
různá hesla proti družstvu, proti 
řediteli správy Rybovi a tak po-
dobně. Faktem je to, že my se 
snažíme přes zpravodaj Kruš-
nohor vysvětlovat, jaká ta si-
tuace je, ale když někdo do vás 
pořád hučí to, jací jsou tady na 
družstvu zloději a švindlíři, tak 
někteří lidé skutečně podléhají 
těmto rádoby tvrzením.

My můžeme lidi přesvědčo-
vat jenom argumenty a fakty, což 
není problém. Rádi to děláme. 
Když někdo má zájem o objek-
tivní vysvětlení této záležitosti, 
rádi takovému člověku vysvětle-
ní poskytneme.

Jací to byli lidé, kteří se 
schůzek zúčastnili?

Podle našich poznatků na 
hospodských schůzkách bylo 
jen pár lidí. Čtvrtinu tvořili příz-
nivci Krušnohoru, kteří tam při-
šli ze zvědavosti, aby se dozvě-
děli, co se tam vůbec říká. Další 
čtvrtina až polovina přítomných 
byly svolavatelé, což je partič-
ka, která bojuje proti Krušnoho-
ru. Potom tam byla slabá čtvrti-
na opravdu cizích lidí, kteří se 
přišli jen tak podívat, případně 
se na něco zeptat.

Schůzky nebyly podle na-
šich poznatků zrovna moc úspěš-
né. Výstupy z nich bylo to, že 
se svolavatelé rozhodli najmout 
právníky a ti za ně podají žalo-
by k soudu, přestože mohou do-
předu vědět, že je prohrají, když 
byty se mohly převádět do osob-

ního vlastnictví jen do konce 
roku 2020, o čemž rozhodl stát, 
ne SBD Krušnohor. Tito lidé 
soustavně a neúmorně hledají 
různé argumenty. Vesměs trapné. 
Zákony v této záležitosti mluví 
naprosto jasně.

Bohužel, tyto lidi podávání 
žalob stojí peníze, pokud to ne-
dělají přímo advokátní kancelá-
ře, jako například jedna pražská 
nejmenovaná, která má s těmi-
to lidmi dohodu, že když soudní 
spor nevyhraje, lidé nebudou nic 
platit, a když vyhraje, tak si vy-
naložené náklady nechá zaplatit 
od protistrany, což je SBD Kruš-
nohor. Převedeno do běžné lid-
ské řeči: ne že to nebudou platit 
lidé spolupracující s advokátní-
mi kancelářemi, ale ve skuteč-
nosti vzniklé náklady na vedení 
sporu platit budou – jako členo-
vé družstva. Budou platit společ-
ně s ostatními členy, kteří jsou  
v tom ale zcela nevinně a mohou 
se proto cítit být poškozeni. Lidé 
vyvolávající soudní spory zvyšu-
jí náklady na bydlení všem ostat-
ním jenom pro svoji hloupost. 
Bohužel to tak je.

Na sociálních sítích je vi-
dět oznámení, spíše je to soud-
ní usnesení, o zrušení předsta-
venstva družstva a kontrolní 
komise. Můžete se k tomu vy-
jádřit?

Družstvo je dlouhodobě v za-
čarovaném kruhu, o kterém ob-
čas protistrana mluví tak, jak to 
tady někdo zavinil atd. Fakta 
jsou naprosto jednoduchá a snad-
no pochopitelná. Prostě zača-
li napadat Krušnohor ve věcech, 
které nebyly úplně pravda a do-
sáhli toho, že družstvu byly vy-
škrtnuty z obchodního rejstříku 
statutární orgány od roku 2016. 
Bylo to provedeno rejstříkovým 
soudem nepochopitelně zpětně  
a přitom docela podivným způso-
bem – a to takovým, že v historii 
dokumentace družstva v rejstří-
ku nyní nezjistíte, kdo v předsta-
venstvu vůbec byl. To znamená, 
že všechny obchodní společ-
nosti nebo i fyzické osoby, kte-
ré s Krušnohorem podepisova-
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ly smlouvy, budou od roku 2016 
jen těžko dokazovat skutečnost, 
že tehdy v rejstříku byli uvede-
ni řádně zapsaní členové před-
stavenstva družstva, kteří mohli 
podepisovat smlouvy. A také je 
samozřejmě podepisovali. Když 
se vás někdo zeptá, zda máte 
smlouvu například z roku 2017, 
nemůžete konkrétně říct, kdo ji 
s vámi z představenstva pode-
psal, protože v obchodním rejst-
říku je v příslušné rubrice prázd-
no. To mi opravdu připadá více 
než podivné. Družstvo v podsta-
tě přestalo mít i shromáždění de-
legátů, protože soudním rozhod-
nutím zanikl jeho mandát.

Příčinou tohoto stavu jsou 
dohady, kolik má mít nejvyšší 
orgán družstva delegátů?

Ano. Protistrana tvrdila a po-
řád to tvrdí, že shromáždění má 
mít osmdesát delegátů. Dokon-
ce hovoří i o vyšších počtech 
přesahujících stovky. Zákla-
dem tvrzení protistrany je ale 
již zmíněných osmdesát delegá-
tů. Soudce jí na to, bohužel, při-
stoupil. Když se nás sejde třicet 
sedm, což je aktuální stav orgá-
nu po posledních volbách, tak to 
není nadpoloviční většina. Ta-
kové uvažování je ale jeden vel-
ký nesmysl. Důvod? Počet osm-
desát se týkal pravověrných 
družstevníků-podílníků a také 
družstevníků-vlastníků. Druž-
stevníci-vlastníci byla katego-
rie, která vznikla v rámci privati-
zace městského bytového fondu. 
Pro tyto lidi bylo výhodnější být 
členem družstva a nechat si pro-
vádět správu domu a bytu jako 
družstvo družstevníkům, než si 
nechat dělat správu na základě 
obchodního vztahu správcovské 
organizace a společenství vlast-
níků jednotek. Toto trvalo něko-
lik let než se začala měnit státní 
legislativa a začalo z ní být zřej-
mé, že popsaný a doposud vyho-
vující vztah družstva a družstev-
níků-vlastníků už žádné výhody 
neskýtá. Přestal tudíž existovat 
i důvod vedoucí k tomu, aby 
družstevníci-vlastníci byli členy 
družstva. Oni měli a dodnes mají 
v družstvu majetkový podíl ve 
výši 300 korun základního člen-
ského vkladu. Kdežto družstev-

níci-podílníci mají v družstvu 
svůj podíl, který odpovídá ceně 
jejich bytu. To znamená, že je to 
výrazně víc, než mají družstevní-
ci-vlastníci.

Pravověrní družstevníci, tedy 
družstevníci-podílníci, by měli 
rozhodovat o družstvu, o jeho 
hospodaření a financování a vlast-
ně o všem, co se kolem Krušno-
horu děje nebo má do budoucna 
dít. Družstevníci-vlastníci by toto 
právo mít neměli, protože jsou 
takzvanými nebydlícími členy – 
to znamená, že jsou členy, kteří 
nemají družstevní byt. S Krušno-
horem mají společného těch zmí-
něných pouhých 300 korun.

Máte návod, jak takovou 
„nerovnou“ situaci řešit?

Když jsme toto hodnotili  
v roce 2016, tak jsme se po po-
radě s právníky dohodli, že vy-
užijeme jednoho z článků stanov, 
který byl součástí základního do-
kumentu družstva již několik let 
– a to, že když nebydlící člen ne-
platí 300 korun za rok na správu 
družstva, tak že mu zaniká člen-
ství. Bylo nám řečeno, že druž-
stvo má tolik autonomie, že si 
může dovolit tento způsob zá-
niku členství realizovat. Podo-
týkám, že nejde o vyloučení  
z družstva, ale jde o zánik člen-
ství pro neplnění povinnos-
ti. Právníci nám tehdy řekli, že 
Krušnohor může podle tohoto 
ustanovení postupovat.

Jak jste tedy postupovali?
V roce 2016 jsme odeslali tisí-

cům družstevníků-vlastníků dopis 
se sdělením, že neplatili tento pří-
spěvek, nemají tedy splněnou zá-
kladní povinnost a že tudíž jim 
členství v družstvu zaniklo. Na-
prostá většina – 99 procent – s tím 
byla srozuměna. Řekla ano, je to 
tak v pořádku. Asi dvacet lidí se 
dotázalo na to, o co vlastně jde, 
kam se podělo jejich 300 korun 
základního členského vkladu. My 
jsme jim vysvětlili důvod, kte-
rý vedl k zániku jejich členství. 
Řekli jsme jim také to, že 300 
korun jsme jim započítali na po-
krytí dluhu, který jim vznikl jako 
náklad za neuhrazený správní po-
platek. Z dotazujících to naprostá 
většina pochopila a už se neozva-
la. Zůstali jenom dva lidé, kteří to 
chtěli nějak řešit.

Co to bylo za lidi?
Jedním z nich byl Vlastimil 

Balín, jenž chtěl podat u soudu 
žalobu na vrácení oněch 300 ko-
run družstvem. Nakonec ji pře-
ce jen podal. Jenomže jak tomu 
všemu nerozuměl, tak mezitím 
podal oznámení o svém vystou-
pení z družstva. On tedy vystou-
pil z družstva, dobrovolně ukon-
čil členství a dožadoval se ještě 
vyplacení 300 korun základní-
ho členského vkladu v rámci již 
zmíněného dopisu, který obdr-
žel také. Když došlo k soudní-
mu projednání věci, tak soud-
kyně nechápavě kroutila hlavou 
nad tím, co blázníme kvůli třem 
stovkám, a řekla naší právní zá-
stupkyni, zda by nebylo lepší se  
s panem Balínem dohodnout  
a nevést zbytečně drahý soud-
ní spor. Tak jsem na dálku vydal 
pokyn právničce, aby panu Balí-
novi vyplatila na místě uvedenou 
částku na ruku, že ji peníze po 
návratu od soudu dám. Ze své-
ho jsem tedy zaplatil 300 korun 
panu Balínovi, aby dal konečně 
pokoj. On dodneška ale veřejně 
tvrdí, že soudní při vyhrál, při-
tom to ale není pravda. Soudní 
jednání se vůbec nekonalo, tak-
že ho nemohl vyhrát. U pana Ba-
lína je ještě jedna trapná věc. On 
se velmi vehementně přidává  
k odpůrcům Krušnohoru a tvrdí, 
že družstvo prodávalo byty vel-
mi levně a že je za takové jedná-
ní potřeba potrestat zvláště toho 
Rybu a vedení družstva. Akorát 
lidem zapomíná říkat, že on sám 
koupil v rámci privatizace měst-
ského bytového fondu od Kruš-
nohoru byt o velikosti 3+1 za 
„pouhých“ 86 tisíc korun. Mys-
lím si proto, že je v klubku mno-
ha tisíců lidí, kteří koupili byt 
za cenu, jež byla tehdy daná,  
a dneska naprosto pokrytecky lže 
a vypráví cosi o tom, jak druž-
stvo prodávalo byty levně a po-
škozovalo tak samo sebe.

Vraťme se ale k případu vy-
škrtnutí představenstva druž-
stva a kontrolní komise z ob-
chodního rejstříku…

Ano, byli jsme tedy vyškrt-
nuti. Ten, kdo úkon provedl, tvr-
dil, že ve shromáždění – nejvyš-
ším orgánu družstva – máme mít 
osmdesát delegátů, kteří už ale  
v takovém počtu ani nemohli za-

sedat. Družstevníci-vlastníci to-
tiž z Krušnohoru odešli. Potom 
jsme tedy svolali užší shro-
máždění delegátů a uspořáda-
li další volby. Jejich výsledkem 
je skutečnost, že družstevníci  
v Krušnohoru jsou zastoupeni 37 
delegáty. Z nich je 36 družstevní-
ků-podílníků a jeden volební ob-
vod je určen pro nebydlící členy, 
kterých zůstalo v Krušnohoru jen 
několik desítek.

To se protistraně asi nelíbilo?
Protistrana výsledek voleb na-

padla s odůvodněním, že ve shro-
máždění nejsou zastoupeni druž-
stevníci-vlastníci. Vedle pana 
Balína je tím druhým nesouhla-
sícím s výsledky voleb, který 
se obrátil na soud s příslušným 
podnětem proti družstvu, Pražák. 
Ten ale není družstevníkem-po-
dílníkem. Má v Mostě několik 
desítek bytů v osobním vlastnic-
tví. Je tedy jejich majitelem. Prá-
vě tento člověk soudní při nepo-
chopitelně vyhrál.

Jak soud zdůvodnil svoje 
rozhodnutí?

Při soudním stání zaznělo, 
že jsme nemohli postupovat po-
dle bodu ve stanovách, který 
umožnoval zánik členství z dů-
vodu neplacení 300korunového 
příspěvku na správu. Reagova-
li jsme na to konstatováním, že 
kdyby podali ostatní družstevní-
ci-vlastníci žalobu, že by soudní 
při mohli vyhrát také.

Protože jsme v družstvu ni-
kdy nečinili nic protizákonného, 
tak jsme prostě vzali v potaz sku-
tečnost, že původně ti lidé, kte-
rým zaniklo členství, jsou nadá-
le členy družstva. Vyzvali jsme 
je proto dopisem, aby uhradili 
dluh za nezaplacenou částku na 
správu 300 korun krát 7 let (po-
čet roků členství v družstvu, za 
které se započítával dluh – pozn. 
red.), což představuje sumu  
2 100 korun. Zároveň jsme jim 
nabídli možnost – pro případ, že 
se necítí být členy Krušnohoru 
– vyplnit formulář o vystoupení  
z družstva.

Jaká byla jejich reakce?
Příjemci dopisu opravdu za-

čali vystupovat z družstva. My 
dneska už víme, že jich pár zů-
stane, protože námi zaslané ně-

Pokračování ze str. 17
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které dopisy se vrátily jako ne-
doručitelné. Adresáty nelze 
dohledat. A mimochodem – když 
je nemůžeme dohledat, jak mo-
hou mít zastoupení ve shromáž-
dění delegátů, že? Podle našich 
propočtů zůstane asi dvacet lidí 
nebydlícími členy a několik set 
družstevníků-vlastníků. Toto čís-
lo potvrzuje vývoj kolem druž-
stevníků-vlastníků, který nám 
dává za pravdu v tom, že i když 
jsme – podle stanoviska soudu 
– neuplatnili standardní zákon-
ný postup, což jsme ale nevěděli, 
došlo k výraznému poklesu po-
čtu družstevníků-vlastníků. Tito 
lidé se necítili být družstevníky-
-vlastníky, a proto ani nevznesli 
požadavek na to být nadále čle-
ny družstva.

Nevznikla tak až nepřehled-
ná situace? Jak z ní ven?

Toto všechno nás opravdu při-
vedlo do velmi složité situace. 
Nebojím se ani užít slova sví-
zelné. Neměli jsme shromáždění 
delegátů, protože to, které jsme 
zvolili a určili jako 37členné, 
bylo pro protistranu nepřijatel-
né. To v praxi znamená, že coko-
liv udělá 37členné shromáždění, 
protistrana automaticky považu-
je za neplatné.

Nemáme také 80členné shro-
máždění. Nemůže ani být, pro-
tože už nemáme tolik družstev-
níků-vlastníků. Tudíž soud, aniž 
by si zjistil skutečný stav věci, 
aniž by se nad popsaným vývo-
jem vůbec zamyslel a potom do-
myslel co vlastně s čísly 37 a 80 
provádí, tak pořád otrocky tvr-
dí, že ve shromáždění má být 80 
delegátů a tudíž jsou rozhodnutí 
37členného shromáždění delegá-
tů automaticky neplatná.

Jak dlouho trvá tato situace?
Rozhodnutí tohoto znění jsou 

vydávána již několik let. Pro-
blém ale je v tom, že dneska ne-
může být shromáždění osmde-
sátičlenné, jak jsem již zmínil. 
Zastoupení v poměru 1:200 od-
povídá početnímu stavu 36 de-
legátů-podílníků a 1 delegáta 
družstevníka-vlastníka. Do po-
čtu 80 delegátů, jak požaduje 
protistrana, není možné se do-
brat, protože delegáti doplnění 
nad počet 36 + 1 by neměli koho 
zastupovat. Ti „doplnění“ by 

vlastně měli být družstevníky-
-vlastníky, ale tito lidé už nejsou 
členy družstva. Sami z něj vy-
stoupili. A tak v současnosti vy-
chází, že družstevníků-vlastní-
ků by mělo být šest. Tento počet 
přidaný k cifře 36 by znamenal 
vytvoření 42členného shromáž-
dění delegátů. Konstatuji, že 
kdyby se nás tedy sešlo na shro-
máždění delegátů 36 až 37 pří-
mých účastníků, tak je to výraz-
ně víc než nadpoloviční většina, 
jak požaduje soud. Počty jsou to 
úplně jasné. Soudem požadova-
né 80členné shromáždění dele-
gátů je dneska už příběh ze svě-
ta sci-fi.

Vývoj v družstvu a tyto po-
četní údaje musejí být pro soud 
jasnou argumentací. Nebo 
snad ne?

Soud se o tyto počty vůbec 
nezajímá a naprosto otrocky 
opisuje svá rozhodnutí učiněná 
před mnoha lety do těch nověj-

ších. Jsme prostě v začarovaném 
kruhu. Nemáme shromáždění 
delegátů podle vyjádření proti-
strany správně zvolené. Neexis-
tuje tedy. Ale jenom shromáždě-
ní delegátů přitom může zvolit 
představenstvo a kontrolní ko-
misi. Tyto orgány by mohly být 
shromážděním zvoleny, jestli-
že by protistranou nebylo znovu 
napadeno.

Jenomže dobře víme, jak to 
chodí. Protistrana napadá snad 
všechno, co uděláme, a jsme při-
tom přesvědčení o tom, že postu-
pujeme správně, a to v souladu 
se stanovami i právními předpi-
sy tohoto státu.

V minulém roce jsme uspo-
řádali řádné volby do shro-
máždění delegátů, ve všech sa-
mosprávách se volilo a volili 
dokonce i družstevníci-vlastní-
ci, kteří vystupovali z družstva. 
Přesto nakonec zůstalo delegá-
tů-vlastníků výrazně méně, než 
tvrdí protistrana.

Zvolené shromáždění delegá-
tů se sešlo, schválilo nové stano-
vy podle dikce zákona přijatého 
státem, zvolilo představenstvo  
a kontrolní komisi. Protistrana 
tento postup opět napadla.

Bez toho, že by se soud za-
jímal o aktuální počty, tak pro-
tistraně dal zase za pravdu. 
Výsledek? Opět nemáme před-
stavenstvo a kontrolní komisi. 
Je to situace, která je v podstatě 
neřešitelná. Nelze ji rozseknout, 
pokud protistrana bude napadat 
něco, co ale není pravda. S tím 
my, bohužel, nic nenaděláme, 
protože to je opravdu věc soudu. 
Dokud tuto záležitost nebude po-
suzovat soudce, jenž je ochoten 
se nás zeptat a zjistit tak aktuál-
ní stav věcí – tedy jak to s čís-
ly a vývojem družstva jde dál –, 
tak nemáme šanci uspět, protože 
protistrana toho využívá ve svůj 
prospěch.

Je to vlastně pořád dokola. 
My svoláme shromáždění dele-
gátů, to zvolí orgány, protistra-
na postup napadne, soudce bez 
zjištění skutečností ji svým roz-
hodnutím vyhoví. Shromáždění 
delegátů, představenstvo a kont-
rolní komise zase přestanou exis-
tovat… A tak je to pořád dokola.

Jak to tedy bude dál? Poda-
ří se tento bludný kruh rozsek-
nout?

Vůbec nevím. Samozřejmě, 
že budeme nadále argumento-
vat tím, co jsem nyní řekl. Na-
víc to vypadá tak, že družstev-
níků-vlastníků je pouze několik 
stovek, jak jsem již zmínil, a ne-
mají tedy potřebný počet ani na 
těch šest delegátů, o nichž jsem 
hovořil. Je potom otázkou, zda 
pan soudce bude nadále tvrdit, že 
máme mít 80 delegátů.

Po sociálních sítích koluje 
soudní rozhodnutí, v jehož tex-
tu se praví, že Arnošt Ševčík, 
opakovaně zvolený za předse-
du představenstva, má zákaz 
činnosti. Vy víte něco o tom, že 
by jmenovaný spáchal nějaký 
trestný čin? Nebo existuje roz-
hodnutí jiného orgánu o tako-
vém zákazu? Kromě toho po-
kud by takový zákaz existoval, 
pak ten jistě skončil tím, že na 
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jaře roku 2021 byl Arnošt Šev-
čík úředně soudem jmenován 
do představenstva družstva. 
O vás, pane Františku Rybo, 
se v soudním rozhodnutí říká, 
že vaše volební období skonči-
lo v roce 2015, což je asi nesmy-
sl, protože volební období v té 
době skončilo až v roce 2016. 
Ale i přes tento „omyl“ jste 
byl rovněž úředně jmenován  
v roce 2021 soudem do před-
stavenstva, takže o konci vo-
lebního období ani nemůže být 
řeči. Je to tak?

Jsou to úmyslně uváděná 
„fakta“, která mě a Arnošta Šev-
číka mají poškodit. Navíc jsou 
to „fakta“, jež mají zmást lidi. 
To je úmysl protistrany. Čím dál 
tím víc se ukazuje, že cílem pro-
tistrany je rozprášit Krušnohor. 
Úplně ho atomizovat. Těm lidem 
jde o to převzít vládu nad tím, 
co tady zbyde. Máme zjištěno, 
že jeden z těch lidí má slíbeno, 
že v družstvu povede komplet-
ní údržbu. Zrovna on teď podá-
vá žaloby jako zběsilý. Druhý 
tomu tady chce demokraticky šé-
fovat, ačkoliv o demokracii neví 
vůbec nic, jak jsme se o tom pře-
svědčili na vlastní oči a uši. De-
mokracii si úsměvně představuje 
tak, že se všichni lidé (družstev-
níci) sejdou na stadionu a tam by 
měli „demokraticky“ hlasovat. 
To jsou až takové nesmysly, že 
se člověk musí nad nimi přinej-
menším pozastavit.

Mimochodem křiklouni o de-
mokracii popírají všechny demo-
kratické principy, na kterých stát 
stojí. Jde třeba o volby do zastu-
pitelstev, do Poslanecké sněmov-
ny a Senátu. Všechno toto děla-
jí proto, aby zmátli lidi, aby před 
nimi zpochybnili celé družstvo. 
Mimochodem výbory samospráv 
a společenství vlastníků jedno-
tek dobře vědí, jaký je problém 
s účastí na schůzích v domech. 
Kolik lidí by asi přišlo na sta-
dion?

Všimněte si také toho, že 
protistrana dokola probírá pro-
deje bytů. K těm už jsme si  

v tomto rozhovoru pověděli hod-
ně, stejně jako o odložení trest-
ních oznámení policisty a státní-
mi zástupci. Z úst protistrany ale 
není slyšet o jiných věcech – na-
příklad o ekonomice družstva,  
o výběrových řízeních, o podepi-
sování smluv, nic o obchodních 
partnerech, vývoji IT. Prostě  
o ničem jiném nehovoří. Máme 
to od protistrany vzít jako vý-
raz uznání, že děláme svoji práci 
dobře? Potom tedy vzniká otáz-
ka, proč chce protistrana druž-
stvo rozprášit, když se Krušno-
horu vede dobře.

Znovu připomínám: všechna 
trestní oznámení těchto lidí byla 
odložena, nebyl spáchán žádný 
trestný čin, dokonce ani přestu-
pek ne. Chytají se toho vyfabu-
lovaného, co vymysleli oni a je-
jich moudří právníci – tedy že 
jsme způsobili jakýsi neexistují-
cí dluh vytvořený levným prode-
jem bytů. Je proto zapotřebí zpo-
chybnit vedení družstva, když se 
jim to nepodařilo po linii hospo-
dářské činnosti družstva.

Na sociálních sítích vidíme, 
jak protistrana se nebojí užívat 
lži, polopravdy, zkreslování fak-
tů, dokonce i rozhodnutí soudu. 
Toto všechno špatné potom čtete 
ve zdůvodněních soudních mate-
riálů nebo vidíte na internetu a jste 
úplně zoufalí. Přestáváte mít víru 
ve kvalitní justici. Přestáváte vě-
řit v to, že soudci jsou nestranní, 
poctiví, spravedliví. Prostě kroutí-
te nad tím vším hlavou.

Mnozí čtenáři zpravodaje si 
vzpomenou, že 2 600 lidí pode-
psalo před časem petici, která vy-
zvala krajský soud ke spravedlivé-
mu stanovení představenstva, aby 
družstvo mohlo dál běžně fun-
govat. Společně se soudem jsme 
zjistili, že přišlo i několik pod-
půrných dopisů od různých lidí 
z družstva i mimo družstvo. Psa-
li, že znají Krušnohor, že vědí, že 
funguje dobře a že je v družstvu 
všechno v pořádku a že nechápou 
všechny ty lži a pomluvy na jeho 
adresu. To nás potěšilo. Ukáza-
lo se totiž, že spousta lidí umí vy-
hodnotit vzniklou situaci správně.

Znamená to tedy, že tento 
rozhovor můžeme ukončit as-
poň trochu optimisticky?

V podstatě ano. Už vlastně 
sedm let žijeme v jakémsi pro-
vizoriu. V porovnání s tímto 
faktem je ale vidět, že družstvo 
funguje velmi dobře a že jeho 
vedení zavedlo potřebné postu-
py k zajištění činnosti Krušnoho-
ru. Všechno, co v družstvu pro-
bíhá, je správné. Není nic, v čem 
by vedení družstva pochybilo.  
O tom nejlépe svědčí také zjiš-
tění, že i když družstvo sedm 
let funguje v provizoriu, klien-
ti Krušnohoru to v podstatě ne-
pociťují. Pro ně družstvo funguje 
normálně. Mají k němu důvěru.

Jsme proto opravdu optimis-
ty. Věříme, že družstvo vytáh-
neme z toho marasmu a že se 
nám podaří jeho plnohodnot-
nou činnost obnovit. Družstvo 
se bude rozvíjet dál, jako tomu 
bylo dříve.

Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ

Dokončení ze str. 19

Některé telefonáty jsou dokonce humorné, ale zaberou spoustu času. Ukončit je ale není možné. Volající by si takový krok 
mohl špatně vyložit. A to opravdu nikdo nechce. Družstvo je tady pro lidi.
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VEDENÍ DRUŽSTVA
SCHVÁLILO:

n ve vnitřním neveřejném výběro-
vém řízení, s doporučením předse-
dů SA a SVJ, firmy na práce, opra-
vy a výměny zařízení v domech:
SA 044/blok 607 (2x), 039/blok 
B v Meziboří;
SVJ 635/blok 524, 223/blok 
317, 246/blok 532, 170/blok 345, 
636/blok 98;
n grafickou podobu webových 
stránek podle návrhu;
n mimořádné odměny pro SA 094;
n mimořádný termín výplaty od-
měny za druhé pololetí 2022 před-
sedovi SVJ 223 Josefu Moravcovi;
n prémie ředitele správy druž-
stva za druhé pololetí roku 2022 
podle návrhu;
n stanovení ceny služby a kal-
kulace pro správu datové schrán-
ky, cena za službu bude činit 206 
Kč/klient/měsíc + DPH;
n 2 výpovědi z pronájmu spo-
lečného prostoru (SP);
n 432 návrhů změn předpisu ná-
jemného a příspěvku vlastníka;

n 26 žádostí o stavební úpravy  
v bytech;
n ostatní členské, bytové a ne-
bytové záležitosti.

VEDENÍ DRUŽSTVA
VZALO NA VĚDOMÍ:

n informaci o aktuálních práv-
ních kauzách;
n informaci o postupu zavádění 
datových schránek pro SVJ.

VEDENÍ DRUŽSTVA
ULOŽILO:

n vedoucí technického a investič-
ního úseku (TIÚ) Haně Jánské za-
jistit pokračování přípravy nových 
webových stránek ve druhé etapě.
Všechna rozhodnutí byla čině-
na v rozsahu pravomocí vedení 
družstva.

Arnošt ŠEVČÍK
zapisovatel

Tyto informace jsou z jedná-
ní vedení družstva z měsíce 
listopadu 2022.

HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ 
TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

V měsíci lednu oslaví své na-
rozeniny tito předsedové SA 
a SVJ:

015 Sádlo Zdeněk
024 Černý Jaromír
029 Blažka Pavel
038 Malý Jiří
050 Ernest Václav
058 Tomko Michal
060 Smíšek Miroslav
099 Burgerová Iva
101 Roušar Pavel
106 Patera Bohumil
107 Průcha Otta
113 Žádníková Miroslava
126 Žilková Ivana
142 Beneš Daniel
166 Flídr Jindřich
212 Manert Václav
224 Bednaříková Ludmila
256 Daubner Petr
267 Fótyiová Pavla
281 Šaffová Michaela
327 Güttnerová Marcela
612 Hotová Ivana
639 Fuchs Jiří Miloš

BLAHOPŘÁNÍ

Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z prosincového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné 
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížov-
ky zněla: Co nejvíc materiálu ze stavebnin DELFY.
Ceny pro tři výherce věnovala společnost DELFY. Ta dodává stavební 
materiál pro soukromníky, stavební i obchodní firmy. Zajišťuje také inter-
netový prodej produktů. Nabízí stavebniny od všech známých dodavatelů 
a zajišťuje i rozvoz materiálu objednaného zákazníky (www.delfystaviva.
cz). Jistě se jimi stanete i vy. Společnost sídlí v Dělnické ulici 209 v Mostě-
Velebudicích.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na straně 33). 
Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!

Redakční rada

VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
Věra Jindřichová, Obránců míru 2858, Most

Ladislav Kubánek, U Zámeckého parku 2004, Litvínov
Vladislava Přenosilová, Zdeňka Fibicha 2685, Most

Informace z vedení družstva

Konec facebookového 
profilu

Když byl před několika roky 
zřízen vedením družstva face-
bookový profil SBD Krušnohor, 
vládl optimismus v tom, že se 
zlepší informovanost klientů.

Čas ale nakonec ukázal, že 
tomu tak nebude. Proto vedení 
družstva zrušilo na konci uply-
nulého roku uvedený facebooko-
vý profil.

Důvodem tohoto kroku je sku-
tečnost, že prostřednictvím face-

booku byly anonymně šířeny lži, 
polopravdy a dezinformace.

Proto všem doporučujeme, 
aby jako zdroj informací použí-
vali oficiální internetové strán-
ky www.sbdkrusnohor.cz. Na-
jdete na nich všechny potřebné 
informace, ale i formuláře k vy-
plnění, po kterých řada čtenářů 
zpravodaje Krušnohor telefonic-
ky „pátrá“ svými častými dotazy 
v redakci. (pp)

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Děkujeme za přání!
Úseky a oddělení správy druž-
stva stejně jako naše redak-
ce dostaly od klientů SBD 
Krušnohor nepřehlédnutelné 
množství vánočních a novo-
ročních přání. Jejich odesíla-
telům zaměstnanci družstva 
děkují.

Naši redakci extra potěšilo 
přání, které vidíte na fotogra-
fii. Pravidelným návštěvníkem 
u nás je v předvánočním čase 
již po několik let předseda do-
movního výboru společenství 
vlastníků jednotek 166 (blok 
367) v mostecké Hutnické uli-
ci Ing. Jindřich Flídr. Přání do 
nového roku předává osobně 
a doprovází jej příjemným ně-
kolikaminutovým rozhovorem. 
Nutno dodat, že optimisticky 
posilujícím, z jehož obsahu 
vyvěrá životní moudrost a víra 
v lepší časy. Tato pěkná přání 
podepisují členové výboru (ne-
jen předseda). Z jejich přístu-
pu je patrné, že jsou empatič-
tí a dobro přející. Jejich přání 
je také výrazem úcty k činnosti 
správy SBD Krušnohor i vyjá-
dřením toho, že si bydlící váží 
poskytovaných služeb k zajiš-
tění kvalitního bydlení za ro-
zumnou cenu.

Text a foto: (pp)
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V poslední době rostou ceny 
všeho možného do nepředstavi-
telných výšek. Bohužel tak, jak se 
zdražují běžné spotřební věci, do-
chází také ke zdražování služeb.

Nyní vše došlo až k tomu, že 
SledovaniTV připravilo zdražení 
i pro své zákazníky.

Aktuální situace na trhu je pro 
všechny nepříznivá, a tak je zdra-
žení služeb nevyhnutelné. Zdra-
žují se samotné programy, stejně 
tak jako provoz datových center, 
která nahrávají pořady, ale rostou 
také další náklady včetně provoz-
ních. Z tohoto důvodu jsou nynější 
ceny neudržitelné a ohrožují další 
rozvoj společností, které se těmito 
činnostmi zabývají. Váš poskyto-
vatel služeb – mostecký Softex – 
je nucen tento vývoj respektovat.

V minulosti několik zdraže-
ní dokázal Softex eliminovat 

zlevněním internetu, ale tento-
krát musí přece jen zdražit. Půjde  
o navýšení ceny za SledovaniTV 
a dotkne se tedy i vaší peněžen-
ky. Zdražení se projeví u všech 
služeb SledovaniTV – a to včetně 
současných tarifů.

Základní tarif vzroste ze 119 
na 129 Kč. Základní balíček slu-
žeb (internet + TV) vzroste z část-
ky 399 na novou 429 Kč.

Všem uživatelům Sledova-
niTV a rozšiřujících balíčků vzka-
zujeme: Sledujte náš web (www.
softex.cz), na němž budou aktuál-
ní ceníky dostupné v dostatečném 
předstihu. Všechny nové ceny za-
čnou platit ode dne 1. února toho-
to roku.

Další televize – jako je KukiTV 
nebo LepšíTV – navýšení ceny 
zatím neoznámily, nicméně je jis-
té, že časem ke zdražení dojde.

CISKOVINY l CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE l CISKOVINY

CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY

SledovaniTV zdraží služby od 1. února

Obsah strany připravili pracovníci společnosti SOFTEX NCP

S okamžitou platností Sof-
tex všem seniorům nastavil nově 
rychlost připojení k internetu na 
100/100 Mbps. Tuto změnu udě-
lal jako jediný mostecký provozo-
vatel v oboru, a to hlavně z toho 
důvodu, že pocítil touhu svých 
dříve narozených zákazníků po 
rychlejším internetu.

Daleko více seniorů než dří-
ve tráví spoustu času na interne-
tu, dokonce sledují filmy a vy-
užívají počítačových her. Obecně 
řečeno: velmi dynamicky roste 
práce seniorů na domácích počí-
tačích. Zároveň stále více chtějí 
být v kontaktu s rodinou přes in-

ternetové spojení a webkameru, 
speciálně pak v této složité době.  
A kdoví, kdy bude muset být opět 
někdo v karanténě…

Z tohoto důvodu pracovní-
ci Softexu vyhodnotili původní 
rychlosti okolo 30/30 Mbps jako 
absolutně nedostačující. Rychlost 
100/100 Mbps společnost nasta-
vila automaticky všem seniorům. 
Dříve narození zákazníci tedy ne-
musejí o navýšení rychlosti žádat. 
Všechno bylo Softexem zařízeno 
takříkajíc automaticky.

Senioři tedy již nejsou ničím 
omezováni a práce na internetu je 
pro ně maximálně pohodlná.

Pro všechny nové zákazníky 
Softex připravil akci Tři měsíce 
internetu zdarma. Vaši domác-
nost firma připojí k síti bezplatně 
a ještě dostanete výhodně WiFi 

router, ať jste online i z mobilu. 
Pracovníci Softexu věří, že po 
vyzkoušení služeb firmy již zů-
stanete u ní. Více informací zís-
káte na www.softex.cz.

Seniorské tarify:
Zrychlení připojení k internetu

Hvězdná nabídka:
Tři měsíce internetu zdarma

Podporované platformy chytré televize.

Zajímat se o nabídku, ale i o podrobné informace můžete na www.softex.cz.



Stejnou příležitost budete mít  
i vy, když zavítáte do foyeru 
Městského divadla v Mostě, kde 
se chystá zahájení výstavy Looso-
vých akvarelů.

CO UVIDÍTE?

První větší mostecká šach-
ta Svatá Anna byla otevřena  
v roce 1868, když měl Most asi 
šest a půl tisíce obyvatel. V roce 
1870 přijel do města první vlak. 
Šachet i obyvatel začalo raketově 
přibývat a středověký Most (teh-
dy ještě Brüx) se v průběhu něko-
lika málo let zvětšil asi čtyřikrát. 
Hradby začaly mizet, malé měš-
ťanské domečky byly postupně 
bourány a na jejich místě vyrůs-
taly patrové noblesní pseudorene-
sanční domy.

ŽELEZNIČÁŘ

Poklidné městečko Brüx by 
zůstalo už jen vzpomínkou, kdy-
by jeden penzionovaný železni-
čář nezapomněl na to, že v době 
jeho dětství nebyl Most ještě 
městem „uhelným“, ale byl jen 
malým klidným městečkem ře-
meslníků, obchodníků a sedláků, 
téměř bez výjimky německé ná-
rodnosti.

PENZISTA

Heinrich Loos, narozený 1. pro-
since 1859 v Mostě-Taschenber-
ku, nastoupil – po vyučení truh-
lářem, dvouleté tovaryšské pěší 
cestě po Německu a čtyřleté služ-
bě v rakousko-uherské armádě – 
jako konduktér k Ústecko-teplic-
ké dráze.

Když se po čtyřiceti letech ži-
vota v Ústí nad Labem vrátil už 
jako penzista v roce 1919 zpátky 
do Mostu, bylo město k nepoznání.

Protože Heinrich měl Most 
svého mládí moc rád a byl záro-
veň obdařen geniální megapamě-
tí, začal si ho připomínat štětcem 
a barvami.

NAIVNÍ I PŘESNÉ

V rozmezí asi pěti let vznikl 
soubor několika desítek roztomi-
lých naivních obrázků vyjevují-
cích to, jak to v Mostě vypadalo 
před rozmachem šachet a při za-
čátku technické revoluce. Malby 
sice mají naivní půvab, ale zřej-

mě jsou docela přesné. Loos si 
totiž nechával od pamětníků se-
dících po hospodách potvrzovat 
to, jak vypadaly uličky a dokonce 
si občas půjčoval z radnice staré 
stavební plány, aby mohl porov-
nat velikost domů či jejich umís-
tění v uliční frontě.

ZÁPISNÍK

V zápisníku z roku 1924 si 
Heinrich svou malířskou tvorbu 
sepsal a doplnil kouzelnými sdě-
leními o tom, kde kdo žil, popsal 

vzájemné sousedské vztahy a kdo 
s čím obchodoval, kdo koho měl 
nebo neměl rád.

Z MUZEA DO DIVADLA

Díky zápůjčce z Oblastního 
muzea a galerie v Mostě je kolem 
dvaceti půvabných obrázků s ne-
méně půvabnými texty z celkem 
asi sedmdesáti zdokumentova-
ných Loosových děl právě instalo-
váno ve foyeru městského divadla. 
Připravovaná výstava Loosových 
děl potrvá do konce února.
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Přesně před sto lety – začátkem roku 1923 – získal Spolek 
přátel muzea v Mostě pro tehdejší Stadtmuseum Brüx ko-
lekci akvarelů s domečky a uličkami starého města. Nejen 
milovníci umění tak získali představu o tom, jak Most vypa-
dal kolem roku 1870.

Díla Heinricha Loose – naivního průvodčího

Příjezd prvního vlaku do Mostu dne 8. 10. 1870.

Hostinec U Nového světa býval plný žíznivých hostů.
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s megapamětí – uvidíte v městském divadle
VERNISÁŽ

Slavnostní vernisáž na počest 
stoletého výročí získání obrazů 
zahájí ve čtvrtek 12. ledna 2023 
ředitel oblastního muzea a gale-
rie Michal Soukup, jednatel měst-
ského divadla Václav Hofmann  
a někdejší ředitel městské knihov-
ny se známou výstavní síní Zlatá 
trojka Tomáš Ondrášek. Vernisáž 
zpestří několik roztomilých textů 
o sousedských vztazích. Přečtou 
je herci mosteckého divadla. Ne-
nechte si to ujít!

Text a reprofoto obrazů:
Tomáš ONDRÁŠEK

VÝROK
„Já, Jindřich Loos, jsem maloval 
moje rodné město z lásky, pro 
potěšení přítomných a na pa-
měť budoucích…“ Vybral: (to)

Vzpomínka na starou radnici, dílo šikovných stavitelů.

Toto je Tylova ulice s dominantou v podobě Hněvína.

Toto je náměstí 14. prosince, zvané též Poštovní.Václavské náměstí spíše připomínalo náves.

Romanticky zobrazená Nádražní (Koněvova) ulice.
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MOL LIGA

PLNÝ POČET BODŮ

V mrazivém nedělním ránu 
odjeli Černí andělé k devátému 
zápasu MOL ligy žen v házené 
už s novými trenéry. Marodka 
mosteckého celku se začala pl-
nit. Po Smetkové (ta si pravděpo-
dobně nezahraje do konce sezo-
ny) přibyla Šutranová a v Porubě 
se zranila Kostelná. Kvalitních 
hráček do hry mnoho nezůstalo 
(asi 10 – 12).

DHC SOKOL PORUBA 25
DHK BANÍK MOST 30
(poločas 13:14)

V minulosti se Černí andělé 
pyšnili tím, že své soupeře pře-
hrávali rychlostí a fyzickou při-
praveností. V současnosti však 
hraje Baník dvakrát více zápasů 
(kvůli Lize mistryň) než ostatní 
týmy a sil rapidně ubývá.

Úvod duelu se povedl Adéle 
Stříškové. V deváté minutě za-
znamenala svou šestou branku  
a Most vedl 2:7. Ostřílený trenér 
Jaroslav Hudeček (známější spí-
še z Extraligy mužů) si vzal od-
dechový čas. Hostující trenér Jiří 
Tancoš pustil do hry také čerstvé 
hráčky. Domácím se začalo dařit, 
naopak hostující hráčky kupily 
chyby. Špatné přihrávky, prorá-
žení či kroky byly hlavní příči-
nou ztrát míče. Do poločasu sní-
žil domácí celek na rozdíl jediné 
branky.

Po přestávce bitva pokračova-
la. V deváté minutě druhé půle 
bylo vyrovnáno (17:17) a zápas 
vlastně začal znovu. Lucia Mi-
kulčík (2x) a Charllote Cholevová 
(1x) dostaly hostující tým opět do 
vedení, ale domácí cítili příleži-
tost. Začali hrát vabank, na palu-
bovku poslali sedm hráček a hráli 
bez brankářky. Zkušenému celku, 
jako je Baník, nedělalo problém 
po zisku míče skórovat do prázd-
né branky. Mostecké hráčky se 
trefily celkem čtyřikrát. Po tomto 
nezdaru domácích se zápas již jen 
dohrával.

Klidnější Jiří Tancoš řídil zá-
pas z lavičky, impulzivnější Jiří 
Hanus dával pokyny z hlediště 
nad střídačkou a k zápasu uvedl: 
„Byl to především vybojovaný 
zápas, který jsme zvládli hlavně 
bojovností a trpělivostí. Věděli 
jsme, že to nebude snadné, naše 
obrana nebyla občas příliš orga-
nizovaná, což nám zkomplikova-
lo situaci, hráčky si ale zaslouží 
pochvalu za to, že zápas zvládly, 
udržely koncentraci až do závě-
ru a dovedly utkání do úspěšné-
ho konce.“

Z hlediště podporovala mos-
tecké hráčky řada mladých andíl-
ků, a proto byla i divácká kulisa 
pro Baník skoro domácí. Nej-
větším „hecířem“ na palubovce 
i mimo ni byla Lucia Mikulčík.
n Nejvíce branek za Porubu: 
Farářová 10/6, Hiraldo 6/1
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen – Holano-
vá 2, Stříšková 7, Andrýsková 3, 
Mikulčík 3, Cholevová 7, Ekstei-
nová 3, Mikulášková, Špone 1, 
Somionka 3, Kostelná, Krofto- 
vá 1, Pokorná, Řádová, Veselov-
ská
n Diváků: 156

ŠLÁGR KOLA

Uprostřed pracovního týdne – 
ve středu – se hrálo nekomplet-
ní desáté kolo MOL ligy házené 
žen. Jeho šlágrem byl souboj prv-
ních dvou celků v tabulce. Druhý 
Most hostil první Šaľu. Černým 
andělům chyběla Katarína Kos-
telná, která se zranila v zápase  
s Porubou. Duel sliboval pěknou 
podívanou, a tak přilákal hodně 
diváků, mezi nimiž bylo několik 
desítek fandů ze Slovenska.

DHK BANÍK MOST 35
HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 24
(poločas 16:12)

Hra domácího celku vychá-
zela z perfektní obrany, kterou 
mosteckým házenkářkám na-
ordinovali nový trenéři Tancoš  
a Hanus. Dlouhé tři minuty se 
hrálo bez branek.

První branku obstarala Micha-
ela Holanová, ale soupeř záslu-
hou Ščípové otočil skóre ve svůj 
prospěch. V šesté minutě vyrov-
nala Charlotte Cholevová na 3:3, 
vzápětí se z křídla prosadila Tere-
za Eksteinová a od té doby zača-
ly hráčky Baníku kontrolovat hru 
a soupeře do vedení už nepusti-
ly. Hrála se velmi rychlá házená.  
V domácí obraně dominovaly Mi-
kulášková s Holanovou a pozor-
ná Müllnerová v brance vše jistila.  
V útoku pak dominovala Cholevo-
vá, Stříšková a Andrýsková. Most 
si vypracoval čtyřbrankové vede-
ní, které si udržel až do přestávky.

Hned po ní Černí andělé opět 
udeřili a připsali si další čtyři góly 
(20:12). Rozdíl osmi branek prak-
ticky vydržel do dvacáté minuty. 
Na rozdíl devíti branek upravila 
Andrýsková a v téže minutě dala 
rozdílovou desátou branku Lucia 
Mikulčík (29:19). Na stav 30:20 
upravila domácí Daria Somionka, 
ale vzápětí dostala třetí dvoumi-
nutový trest – a to je podle pra-
videl házené automaticky červe-
ná karta a stopka v další hře. Do 
konce utkání chybělo osm minut, 

zápas prakticky rozhodnutý a na 
hřiště se dostaly i další hráčky.

Baník připravil Šaľe první pro-
hru v sezoně a v tabulce se dotá-
hl ke Slovenkám na rozdíl jedno-
ho bodu.
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen – Holano-
vá 4, Stříšková 6/2, Andrýsko- 
vá 5, Šutranová 3, Pokorná 1, Mi-
kulčík 3, Řádová, Cholevová 6,  
Eksteinová 3, Špone 2, Somion-
ka 1, Mikulášková 1, Poláková, 
Kroftová
n Nejvíce branek za Šaľu: Ščí-
pová 13/8, Ušiaková 3
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Hanuse: „Vy-
hráli, jsme, to je důležité – ale 
podstatné je, aby tým pracoval. 
Dnes pracoval tak, jak měl. Hrá-
li jsme agresivně v obraně, dob-
ře jsme se vraceli. Chceme makat 
dál, abychom se zlepšili a navá-
zali na výkony na začátku sezo-
ny. Dnes hráčky plnili to, na čem 
jsme se před zápasem dohodli. 
No a my, trenéři, jsme byli prak-
ticky bez práce.“
n Hodnocení trenéra HC Dus-
lo Šaľa Petera Pčoly: „Rozhod-

 ČERNÍ ANDĚLÉ

Po změně trenéra se mostecké házenkářky

Na snímku z facebookového profilu DHK Baník Most maskot Andělka Černá 
(uvnitř Marie Kovačková) společně s nejlepší střelkyní A-týmu Adélou Stříškovou.



la asi šířka kádru. Bohužel jsme 
měli zdravotní problémy, chybě-
ly nám tři spojky. Dnes byl Most 
lepší a já mu musím pogratulovat. 
Myslím si, že diváci viděli hezký 
zápas. Mrzí mě, že jsme před ta-
kovou pěknou návštěvou neby-
li déle ve hře. Chtěl bych svým 
hráčkám poděkovat, že vydržely 
bojovat až do konce.“
n Diváků: 450

LIGA MISTRYŇ

STÁLE BEZ BODŮ

Po více než měsíční pauze 
(kdy probíhalo Mistrovství Ev-

ropy ve Slovinsku, Severní Ma-
kedonii a Černé Hoře) měla Liga 
mistryň na programu další zápa-
sy skupinové fáze.

DHK Baník Most hostil v cho-
mutovské hokejové aréně jeden 
z nejlepších celků světa – nor-
ský Vipers Kristiansand. Za ten-
to tým hraje i Markéta Jeřábko-
vá, která v Mostě působila pět let 
a rovněž byla tváří Krušnohoru.

DHK BANÍK MOST 21
VIPERS KRISTIANSAND 43
(poločas 15:20)

Po nerozhodném úvodu 3:3, 
se začaly prosazovat svou rych-

lostí hráčky hostujícího celku. 
V desáté minutě, za stavu 3:10, 
norský trenér dal příležitost hráč-
kám z lavičky, aby tak šetřil ty 
nejlepší na druhý poločas. Hráč-
ky Mostu vycítily nabízenou šan-
ci a pustily se do mistra severské 
země. Více než soupeř brzdi-
ly mostecké házenkářky vlastní 
technické chyby, přesto na kon-
ci poločasu bylo skóre pro Most 
přijatelné 15:20.

Po přestávce musela Jeřáb-
ková, Knedlíková a řada dalších 
nejlepších děvčat norského šam-
piona opět do práce. Druhý polo-
čas Baník prohrál 6:23!

„Bláhově jsme si myslely, že 
nás Vipers pořád nechá hrát. Pře-
staly jsme se vracet a dostávaly 
jsme jednoduché branky,“ byla 
slova Adély Stříškové po zápase.

Markéta Jeřábková dodala: 
„Mám v Mostě řadu přátel, ale 
v této soutěži – v Lize mistryň – 
rozhodují o umístění i jednotlivé 
branky, proto jsem nemohla brát 
ohled na kamarádství.“

Jeden příklad za všechny: Ve-
ronika Andrýsková a Markéta Je-
řábková měly stejný počet střel 
na branku, tedy čtrnáct. Veroni-
ka dala pouze pět branek, naopak 
Markéta jedenáct branek!

Baník tak posedmé v řadě ne-
bodoval.
n Hodnocení staronového tre-
néra Černých andělů Jiřího 
Tancoše: „První polovina zápa-

su byla vydařená, pomohly nám 
oddechové časy. Soupeř nám vý-
razně neodskočil. Bohužel nemá-
me tak širokou lavičku. Máme  
v týmu několik bojovnic a ostat-
ní se jen vezou. První půle nás 
stála příliš mnoho sil. Po pře-
stávce nás soupeř rychlými pro-
tiútoky trestal.“
n Hodnocení trenéra Vipers 
Kristiansand Ole Gustava 
Gjekstada: „Měli jsme v prvním 
poločase slabší místo. Ve druhé 
jsme dostali zápas bezpečně pod 
svou kontrolu. Obrana, rychlé 
protiútoky i brankářka fungova-
ly velmi dobře.“
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen – Holano-
vá 3, Stříšková 5, Andrýsková 5,  
Šutranová 1, Mikulčík, Chole-
vová 3, Eksteinová 1,Špone 1, 
Somionka 2, Mikulášková, Po-
korná, Poláková, Kroftová, Ve-
selovská
n Nejvíce branek za Kris-
tiansand: Jeřábková 11, Roberts 
9, Tchaptchet 5
n Diváků: 950

1. LIGA
STARŠÍCH DOROSTENEK

DVAKRÁT VÍTĚZSTVÍ

Starší dorostenky DHK Baník 
Most měly odehráno osm utkání. 

Černí andělé jsou v Lize mis-
tryň na posledním místě ve své 
skupině, když zatím v šesti zápa-
sech nezískali jediný bod. Týmu 
se přestalo dařit i v domácí MOL 
lize, když Baník výrazně pro-
hrál v Dunajské Stredě (31:24)  
a doma jen remizoval s Olomou-
cí (25:25).

Do konce sezony 2022/2023 
povede tým dvojice mostec-
kých matadorů.

JIŘÍ TANCOŠ

Vedl „áčko“ před Polákem 
Struzikem v letech 2019 až 
2021. Kvalifikoval se s týmem 
poprvé do Ligy mistryň. V pro-
bíhající sezoně působí u mlad-
ších dorostenek.

JIŘÍ HANUS

Je nejdéle sloužícím trené-
rem v DHK Baník Most. V de-
vadesátých letech opětovně za-
ložil ženský tým a dovedl ho 
12. května 2010 do nejvyšší ce-
lostátní soutěže. Jako asistent 

trenéra byl v roce 2012 u vítěz-
ství týmu v evropském poháru 
Challenge Cup. Věnuje se prá-
ci s mládeží.

VYSVĚTLENÍ

Jednatelka klubu Kateřina 
Poláková k personálním změ-
nám uvedla: „S Adrianem Stru-
zikem jsme ukončili spoluprá-
ci po vzájemné dohodě. Nebylo 
to uprostřed sezony snadné, ale 
s ohledem na aktuální výsledky 
týmu jsme k tomuto kroku mu-
seli přistoupit. Vážíme si práce, 
kterou v klubu trenér odvedl, ale 
v posledních měsících byla znát 
na výkonu týmu určitá stagnace  
a výsledky v zápasech, ve kte-
rých bychom měli dominovat, 
zůstaly za očekáváním. DHK Ba-
ník Most je klub, který je znám 
tím, že si klade nejvyšší cíle, od 
nichž nechce ustupovat. Výmě-
na na trenérském postu by měla 
být pro hráčky novým impulzem, 
abychom dané cíle splnili.“

Petr SADÍLEK
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Vedení DHK Baník Most se s ohledem na neuspokojivé vý-
sledky ženského A-týmu ve druhé polovině roku 2022 roz-
hodlo ve středu 23. listopadu s okamžitou platností ukončit 
spolupráci s trenérem Adrianem Struzikem.

 ZAZNAMENALI JSME

z ligového A-týmu vrátily na vítěznou vlnu

Polský trenér Adrian Struzik byl 
odvolán, a to uprostřed sezony

Z LIGY MISTRYŇ: Uprostřed snímku v bílém dresu Markéta Jeřábková  
(č. 51) ve službách norského mistra nebrala ohled na mostecké kamarádky  
a zatížila konto Baníku jedenácti góly. Při působení v Baníku byla Markéta 
Jeřábková tváří Krušnohoru.

Pokračování na str. 28
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V jednotlivých zápasech si ved-
ly takto:

V prvním kole porazily Písek 
33:21, v Ostravě podlehly Po-
rubě těsně 31:30, doma si „vy-
chutnaly“ výhru nad Slavií Praha 
27:23, v Plzni nedaly domácím 
šanci a uštědřily jim drtivou po-
rážku 25:43. V pátém kole jel 
Most do Bohumína, odkud si při-
vezl vítězství 26:35, následovala 
cesta do Zlína a opět si mostecké 
hráčky připsaly dva body 30:36. 
V sedmém kole zaváhaly v do-
mácím prostředí, když ve vyhra-
ném zápase s Olomoucí pouze 
remizovaly 26:26.

DHK BANÍK MOST 35
SOKOL VRŠOVICE 23
(poločas 22:10)

V zápase se utkali dva soupe-
ři z rozdílných pólů tabulky. Prv-
ní Most hostil poslední Vršovice. 
Trenér domácích Pavel Farář na-
bádal děvčata, aby nepodcenila 
soupeře a hned od začátku hrá-
la naplno.

To se v prvním poločase poda-
řilo. Mostečanky se rychle ujaly 
vedení 4:0 a prakticky kontrolo-
valy vývoj zápasu. Po deseti mi-
nutách to bylo již 10:3. Do polo-
času navýšili Černí andělé rozdíl 
ve skóre na dvanáct branek.

Po přestávce už koncentrace 
vzhledem k brankovému rozdílu 
ochabla, a proto také druhá půle 
skončila nerozhodně 13:13.
n Nejvíce branek za Vršovice: 
Brezová 8, Zemanová 5/2, Baš-
tová 4
n Sestava a branky za Most: 
Růžková, Malantuková, Ha-
malová 1, Brabcová 2, Mrvišo-
vá 4, Mocková 3, Janderová 2, 
Schüllerová 3, Řádová 4, Proti-
vová 5, Martinková 1, Buriánko-
vá, Hojerová 6, Křepelová 3, Be-
chyňská 1
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Pavla Faráře: „Prv-
ní poločas se mi líbil, ve druhém 
nastoupily do hry i hráčky, které 
dostávají méně prostoru, včetně 
mladších dorostenek. Souhra tro-
chu vázla, ale to se dalo předpo-
kládat. Musím říct, že kdybychom 
dostali o tři branky méně, byl 
bych stoprocentně spokojený.“
n Diváků: 70

DHK BANÍK MOST 45
HÁZENÁ 
JINDŘICHŮV HRADEC 28
(poločas 23:12)

Hráčky Mostu šly od začát-
ku zápasu za svým cílem. Rych-
le rozehrály zápas ve svůj pro- 
spěch. Ovládly palubovku a dik-
tovaly tempo hry.

V osmé minutě upravila Eliš-
ka Řádová na 8:4. V patnácté mi-
nutě pak Karolína Mocková zvy-
šovala již na 11:4. Mostečanky 
měly zápas pod kontrolou a v po-
ločase vedly o jedenáct branek.

I po přestávce kontroloval do-
mácí tým hru, ale zaměřil se více 
na útok, než na obranu a zbyteč-
ně proto inkasoval laciné góly.

Vítězství Baníku mohlo být 
výraznější, i přesto je pětačtyři-
cet branek v síti soupeře pěkná 
vizitka mosteckých střelkyň.
n Sestava a branky za Most: 
Růžková, Malantuková – Bu-
rešová, Hamalová 2, Brabco-
vá 10, Mrvišová 5, Mocková 2, 
Schüllerová 10, Řádová 4, Proti-
vová 3, Martinková, Buriánková, 
Hojerová 6, Křepelová 3
n Nejvíce branek za Jindři-
chův Hradec: Coufalová 11, Vo-
kušová 9, Camrdová 3
n Diváků: 75 

V tabulce jsou starší dorosten-
ky na druhém místě (s rozdílem 
jednoho bodu na první tým).

1. LIGA
MLADŠÍCH DOROSTENEK

PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

V mostecké sportovní hale 
přivítaly mladší dorostenky své 
vrstevnice z Jindřichova Hrad-
ce. Nejprve na palubovku vy-
běhly mladší, potom i starší do-
rostenky.

DHK BANÍK MOST 43
HÁZENÁ 
JINDŘICHŮV HRADEC 31
(poločas 18:18)

Domácí se ujali vedení 3:1, 
ale ještě v téže minutě soupeř vy-
rovnal skóre na 3:3. Domácí opět 
odskočili na 9:6, ale hostující 
tým dokázal zase srovnat. Minu-
tu před koncem se hostující hráč-
ky dokonce ujaly vedení 17:18  
a dotahovat musel Most (18:18).

Po přestávce si hostující hráč-
ky ještě pět minut udržovaly ve-
dení. V rozmezí sedmé až desá-
té minuty dal domácí tým čtyři 
branky a ujal se vedení 28:23. 
Děvčata z Jindřichova Hradce již 
nedokázala zachytit nástup Čer-
ných andělů, kteří pomalu na-
vyšovali brankové skóre ve svůj 
prospěch.
n Sestava a branky za Most: 
Malantuková – Burešová 1, Hav-
líčková 1, Parthová, Pešková 2,  
Masopustová 2, Janderová 9, 

Ned vědová 1, Brátová, Valouško-
vá 3, Chaloupková 8, Buriánko-
vá 2, Pazderová 9, Šroubková 2,  
Koldová, Adamcová 3
n Nejvíce branek za Jind-
řichův Hradec: Neidrová 11, 
Dvořáková 7, Picková 5
n Diváků: 87

V tabulce jsou mladší doros-
tenky na třetím místě (s rozdílem 
tří bodů na první tým).

Text: Petr SADÍLEK
Foto: Jan PIMPER

 ZAUJALO NÁS
Víte, že…

n v domácím prostředí se Černí andělé představí až 21. ledna? 
(V 17.30 h jim bude v rámci 13. kola MOL ligy soupeřem Sokol 
Písek.)

n Valerie Smetková podstoupí v nejbližší době operaci kolena?
n Katarína Kostelná si podle vyjádření lékařů půl roku nezahraje?
n Marcela Skácelová, nadějné křídlo Atýmu, začíná po zranění 

opět trénovat?
n Veronika Mikulášková nastřílela v MOL lize za DHK Baník více 

než 100 branek?
n Dominika Müllnerová je pátá v tabulce brankářek? (Její úspěš-

nost je 42procentní.) 
n nejlepší střelkyní Černých andělů je Adéla Stříšková? (V tabulce 

je na sedmém místě s 53 góly.)
n ve střelbě je DHK Baník Most na osmém místě? (Má 59procentní 

úspěšnost.)
n ve fan shopu se před Vánocemi nejvíce prodávaly čepice, ruční-

ky, povlečení, šály a upomínkové předměty?
n trenér Jiří Tancoš i přes vytíženost u Atýmu žen nadále trénuje  

i mladší dorostenky? („Vidím u dorosteneckého družstva dobrý po-
tenciál hráček. Chtěl bych proto, aby většina děvčat měla možnost 
si zahrát v MOL lize, abychom nemuseli jinde draze kupovat hráč-
ky,“ zdůraznil a podotkl, že přítomnost mladých hráček v Atýmu 
může přispět ke zvýšení návštěvnosti interligových utkání.)

(sap)

Dokončení ze str. 27

Z DOROSTENECKÉHO UTKÁNÍ MOST – VRŠOVICE: Adéla Protivová 
střílí jednu ze svých pěti branek.
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Eternal in Thermo – termoizolační malířská barva. Dokáže přinést do bytu tepelnou pohodu.

n Máte vysoké náklady na to-
pení?

n Vlhnou vám zdi?
n Pozorujete na stěnách tvor-

bu plísní?
n Cítíte při kontaktu se stěnou 

nepříjemný chlad?

Jak zní odpověď?

ŘEŠENÍM JE
ETERNAL IN THERMO

Jak to celé funguje? Malíř-
ská barva Eternal in Thermo má  
v sobě obsaženo speciální tepelně 
izolační plnivo, jež je tvořené mi-
kroskopickými dutými skleněný-
mi kuličkami, které obsahují vel-
mi zředěný vzduch. Mikrokuličku 
si můžete představit jako mýdlo-
vou bublinku s velmi tenkou stě-
nou. Skleněný povrch kuliček vý-
borně odráží teplo. Silně zředěný 
vzduch uvnitř bublinky zase vel-
mi dobře tepelně izoluje (nejlepší 
tepelný izolant je vakuum). Ma-

lířská barva naplněná těmito bub-
linkami vytváří podobnou struk-
turu jako pěnový polystyren.

Je zapotřebí zdůraznit, že se  
v tomto případě pohybujeme  
v mikrosvětě. Rozměry bublinek 
dosahují velikosti 50 – 100 tisícin 
milimetru. Tyto bublinky plavou 
rozptýleny v nátěrové hmotě a te-
prve po odpaření vody (vyschnu-
tí barvy) na sebe těsně dolehnou  
a vytvoří potřebnou izolační vrst-
vu. Čím je tato vrstva silnější, tím 
obsahuje více izolačních mikro-
kuliček a tím vyšší je pak také 
izolační efekt.

TEPELNÁ POHODA

Naprostá většina přenosu te-
pelné energie v prostoru probíhá 
sáláním (jedná se o přenos elek-
tromagnetických vln prostorem). 
Sálání energie nelze spatřit, vaše 
kůže a nervová zakončení ho však 
vnímají velmi citlivě. Sáláním při-
chází například teplo ze Slunce.

Podobně to tak probíhá i uvnitř 
místnosti. Vnitřní prostor je ohří-
ván radiátorem (i zde mluvíme  
o sálání tepla), ale současně 
ochlazován studenými stěnami, 
které část tepla pohltí a odvedou 
pryč. V místnosti s teplými stěna-
mi, ve které je například 22 °C, 
se cítíme mnohem příjemněji než  
v místnosti se studenými stěna-
mi, v níž je rovněž 22 °C. V obou 
místnostech je stejná teplota, ale 
rozdílná tepelná pohoda. Stěny 
natřené barvou Eternal in Thermo 
mají vyšší povrchovou teplotu (až 
o několik stupňů) a zlepšují tak 
tepelnou pohodu.

ODRAZ TEPLA

Běžné kontaktní zateplova-
cí systémy (polystyren, minerální 
vata) staví do cesty teplu bariéru 
ve formě jakýchsi vzduchových 
kapes, které zpomalují jeho prů-
chod materiálem. Vedení tepla tě-
mito materiály je pak výrazně niž-

ší než u běžných stavebních prvků 
(cihla, beton, omítka apod.).

Na podobném principu funguje 
i termoizolační nátěr, který v tom-
to případě vytváří bariéru prostupu 
tepla z vnitřku místnosti do stěn. 
Jen vzduchové kapsy v polystyre-
nu byly nahrazeny vzduchovými 
kapsami v podobě vakuem vypl-
něných mikrokuliček.

V případě malířské barvy Eter-
nal in Thermo je však využito 
ještě dalšího fyzikálního efektu, 
jímž je odraz tepla. Teplo sálající 
v místnosti naráží do stěn, které 
část tepla odrazí zpět do prosto-
ru a část pohltí. Odrazivost povr-
chu závisí jednak na jeho barvě 
(bílá odráží více tepla než černá), 
ale také na materiálu, z něhož je 
povrch tvořen. Efekt odrazu zná-
me všichni velmi dobře u světla. 
Běžným čirým sklem projde té-
měř veškeré světlo. Čiré sklo po-
tažené velmi tenkou vrstvičkou 

Jak si odpovíte na tyto otázky?
 VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (167)

Pokračování na str. 30
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stříbra (zrcadlo) odrazí naopak 
většinu světla zpět. Odraz světla 
způsobuje, že se v zrcadle vidí-
me. Stejně jako světlo se i teplo 
šíří pomocí vlnění, jen s jinou vl-
novou délkou. Skleněný povrch 
kuliček v našem případě odráží 
teplo podobně, jako se světlo od-
ráží v zrcadle. Tento jev nazývá-
me termoreexí, proto lze Eternal 
in Thermo označit také jak termo-
reexní nátěr.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
NA VYTÁPĚNÍ

Místnost s chladnějšími stě-
nami (nižší tepelnou pohodou) 
máme snahu vytápět na vyšší tep-
lotu, abychom se v ní cítili dob-
ře. Topíme tedy více a dráž. A to 
nejen pro krytí ztrát tepla unika-
jícího do stěn, ale také pro dosa-
žení vyšší tepelné pohody. Zvýše-
ní povrchové teploty stěn pomocí 
nátěru tak přispívá k celkovému 
snížení nákladů na vytápění.

OMEZENÍ VLHNUTÍ STĚN

Teplý vzduch do sebe vsákne 
mnohem více vlhkosti než vzduch 
studený. Jedná se o základní fy-
zikální jev odpovědný za déšť, 
sníh, mlhu, jinovatku, námrazu 
na stromech či zamlžení skel ve 
studeném autě.

Projevuje se také uvnitř našich 
obydlí. Přesáhne-li vlhkost vzdu-
chu uvnitř místnosti určitou mez, 
začne se tato vlhkost na nejstude-
nějších místech srážet. Nejčastě-
ji můžeme srážení pozorovat na 
orosených sklech oken, ale velmi 
běžně se vlhkost sráží i na povr-
chu nadokenních překladů či v ne-
zateplených rozích místností. Ke 
srážení vlhkosti dochází na chlad-
ných místech, rosí se a namrzají 
chladné povrchy. Zvýšením povr-
chové teploty stěn pomocí nátěru 
tomuto srážení vlhkosti zabráníte.

ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY
VZNIKU PLÍSNÍ

Je všeobecně známo, že plís-
ně a houby rostou ve vlhkém pro-
středí. Mykotoxiny a aphlatoxiny 
produkované houbami a plísněmi 
jsou více či méně toxické, patří 
mezi silné alergeny a řada z nich 

je dokonce rakovinotvorných.  
S výtrusy a sporami se tyto látky 
dostávají do ovzduší. Povrch stěn 
porostlý houbami či plísněmi pro-
to není jen estetický nedostatek, 
ale představuje vážné zdravotní 
riziko. Nátěr malířskou barvou 
Eternal in Thermo omezuje vlh-
nutí stěn a vytváří tak podmínky, 
ve kterých houby a plísně neros-
tou. Odstraňuje tedy příčinu vzni-
ku plísní, nikoliv plísně samotné. 
Na místa ošetřená termoizolač-
ním nátěrem se plísně a houby 
nevracejí. 

ZLEPŠENÍ
TEPELNĚ IZOLAČNÍCH

VLASTNOSTÍ ZDIVA

Řekli jsme si, že vlhkost kon-
denzuje na studených místech. 
Takovými místy jsou na stěnách 
tzv. tepelné mosty neboli místa, 
která hůře tepelně izolují. Provlh-

lé zdi (podobně jako třeba mok-
ré tričko) mnohem méně tepelně 
izolují, než zdi suché.

Na místech stěn, která hůře 
izolují, více kondenzuje vlhkost, 
a tím se jejich izolační schopnost 
ještě zhoršuje. Dostáváme se do 
začarovaného kruhu. Tento kruh 
může pomoci rozmotat právě ter-
moizolační nátěr. Tím, že snižuje 
úniky tepla a zvyšuje povrchovou 
teplotu stěn, omezuje jejich vlh-
nutí a vrací tak zdivu jeho tepelně 
izolační schopnosti. Nezanedba-
telně tím přispívá i ke snížení ri-
zika poškození zdiva mrazem.

TEPELNÉ MOSTY
A CHLADNÁ MÍSTA

Tepelné mosty jsou místa  
v konstrukci, která vlivem nedo-
statečné tepelné izolace odvádě-
jí vnitřní teplo více než jiné čás-
ti domu či bytu. Jejich povrchová 

teplota je až o několik stupňů 
nižší než teplota okolního zdiva. 
Zpravidla jimi bývají severní stě-
ny, štíty, nadokenní betonové pře-
klady, rohy místností nebo neza-
teplené stropy. Nejlépe jsou tato 
místa vidět pomocí speciální ter-
mokamery.

Opravdu výrazné tepelné mos-
ty pak poznáme snadno i bez spe-
ciálních měřicích přístrojů. Na 
nejchladnějších místech vlivem 
kondenzace totiž dochází k vlh-
nutí stěn a tvorbě plísní, z jiných 
míst na nás dýchá „jen“ nepříjem-
ný chlad.

Abychom však skutečně od-
stranili nebo alespoň výrazně 
zmírnili účinky tepelných mostů 
pomocí termoizolačního nátěru, 
je nutné nanášet pouze na plochy 
těchto tepelných mostů (nebo-
li zateplit pouze studená místa), 
případně zvolit mírný přesah. Jen 
tak dosáhneme rovnoměrného 

Mikrokulička. Její skleněný povrch výborně odráží teplo. Silně zředěný vzduch uvnitř mikrokuličky velmi dobře tepelně 
izoluje. (Omluvte zhoršenou kvalitu snímku.)

Dokončení ze str. 29



rozložení teplot v ploše a dlouho-
době zabráníme srážení vlhkosti.

DALŠÍ PŘÍNOSY A VÝHODY
TERMOIZOLAČNÍHO 

NÁTĚRU

Jednou z hlavních výhod ná-
těru je jednoduchost jeho apli-
kace. Způsob nanášení štětkou 
nebo válečkem se neliší od běž-
ného malování pokoje. Pokud si 
doma zvládnete sami vymalovat, 
pak není třeba se obávat ani pou-
žití termoizolačního nátěru. Tuto 
výhodu je třeba zdůraznit přede-
vším ve srovnání se stěrkovými 
termoizolačními hmotami, u kte-
rých se zpravidla bez odborníka 
neobejdete.

Eternal in Thermo lze tónovat 
do pastelových odstínů. Po apli-
kaci a vyschnutí není zapotřebí 
povrch dále přetírat. Pro sjedno-
cení celkového odstínu místnosti 
není na závadu přetřít povrch běž-
ným malířským nátěrem. Termo-
izolační vlastnosti tím nebudou 
nijak narušeny. Skleněný povrch 

kuliček je velmi tvrdý, proto vý-
razně prodlužuje celkovou dobu 
životnosti nátěru. Na hladkém 
skleněném povrchu kuliček se 
hůře drží prach a nečistoty, a pro-
to se výsledný nátěr také méně 
špiní. Je omyvatelný a vyznaču-
je se vysokou kryvostí. Současně 
je paropropustný a umožňuje tak 
stěnám dýchat.

BUĎTE OBEZŘETNÍ

Termoizolační nátěr nemůže  
v žádném případě nahradit zatep-
lení domu. Nejedná se o žádnou 
zázračnou hmotu. Pouze využívá 
základních fyzikálních principů 
v kombinaci s vnitřní malířskou 
barvou.

Milimetrové tloušťky finál-
ních termoizolačních nátěrů ne-
lze porovnávat s kontaktními za-
teplovacími systémy o tloušťkách  
10 cm a více. Pokud vám někdo 
tvrdí opak, raději mu nevěřte.

Přesto výsledné efekty nátě-
rů nejsou zanedbatelné. Přináše-
jí hned několik řešení najednou  

a lidé, kteří je použili, jsou s nimi 
často velmi spokojeni.

Nátěr dobře poslouží, pokud 
chceme odstranit vlhkost vznika-
jící v důsledku kondenzace v mís-
tech tepelných mostů. Nepomůže 
však v místech, kde je příčinou 
vlhkosti nedostatečná či špatně 
provedená stavební izolace domu. 
Výrobci oken často k návodu na 
jejich údržbu také přidávají pravi-
dla správného větrání. Současně 
důrazně upozorňují, že konden-
zace vlhkosti na skle není vada 
oken. Bez správného a intenzivní-
ho větrání, především v chladném 
období, vám ani termoizolační 
nátěr nemusí přinést požadova-
ný efekt. Nejlepším a nejlevněj-
ším způsobem větrání je celková 
výměna vzduchu tak, že na krát-
kou dobu otevřete v domě či bytě 
všechna okna úplně dokořán. Ne-
dojde k prochladnutí stěn a teplý 
vlhký vzduch je při tom nahrazen 
chladnějším, s nízkým obsahem 
vzdušné vlhkosti. Tento postup je 
třeba opakovat několikrát denně.

Naopak při větrání pomocí 
ventilace či dokonce mikroventi-
lace nedochází k výměně vzdu-
chu, ale pouze k jeho ochlazová-
ní, čímž kondenzaci vlhkosti ještě 
více podpoříte. Termoizolační 
nátěr není vhodné porovnávat 
se stěrkovými termoizolačními 
hmotami. Ty sice mohou přinést  
v některých případech vyšší ter-
moizolační efekt, jejich cena 
je však mnohonásobně vyšší,  
a chcete-li při stěrkování dosáh-
nout opravdu hladkého povrchu, 
je zpravidla třeba použít služeb 
odborné firmy. To představuje 
přinejmenším další náklady.

Při rozhodování mezi termo-
izolačními nátěry a termoizolač-
ními stěrkami proto doporučuje-
me minimálně dobře počítat.

APLIKACE NÁTĚRU

Eternal in Thermo dobře roz-
míchejte a aplikujte na suchý, 
soudržný, dobře očištěný a od-
maštěný povrch. Odlupující se 
zbytky starých malířských ná-
těrů předem oškrábejte. Praskli-
ny a nerovnosti povrchu nejprve 

vystěrkujte vhodnou vyrovnávací 
hmotou.

Savé materiály doporučujeme 
napustit hloubkovým penetračním 
prostředkem. Místa, která jsou již 
napadena plísněmi, je třeba před 
aplikací barvy těchto plísní zbavit.

Nátěr se nanáší malířskou štět-
kou, širokým štětcem nebo vá-
lečkem nejméně ve dvou až třech 
vrstvách. Mezi jednotlivými ná-
těry je třeba dodržet technolo-
gickou přestávku v délce čtyř až 
osmi hodin, v závislosti na teplotě 
a vzdušné vlhkosti. Teplota pod-
kladu a prostředí musí být při na-
nášení v rozmezí 5 – 30 °C.

Pracovní pomůcky je nutné 
ihned po ukončení práce umýt 
vodou.

Aplikaci stříkáním nedoporu-
čujeme. Povrch mikrokuliček se 
chová jako jemný brusný papír 
a mohlo by tak dojít k poškoze-
ní trysek stříkacího zařízení. Přes 
tvrdost povrchu jsou mikroku-
ličky poměrně křehké. Tlakové 
stříkání by mohlo narušit jejich 
strukturu a způsobit ztrátu dekla-
rovaných termoizolačních vlast-
ností nátěrové hmoty.

SPOTŘEBA,
BALENÍ, ODSTÍNY

Minimální doporučená spotře-
ba je 0,3 – 0,4 kg/m2 (1 – 2 vrst-
vy). V tomto případě však platí, 
že čím silnější vrstva, tím vyš-
ší termoizolační efekt. Nemusíte 
se proto obávat ani nátěrů s cel-
kovou spotřebou 0,9 – 1 kg/m2. 
Eternal in Thermo se vyrábí v ba-
lení 4 kg (5 litrů), v bílém odstínu 
s možností tónování.

Text a foto:
TÝM STARCOLORU

Vaše dotazy rádi zodpoví-
me na e-mailové adrese most@
starcolor.cz a na telefonním čís-
le 414 120 298. Produkty zmíně-
né v článku si můžete zakoupit  
v prodejně StarColor v ulici To-
polová 1456 v Mostě (zastávka 
autobusů MHD Aquadrom; linky 
č. 5, 18, 25, 30). Těšíme se na vaši 
návštěvu!
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CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:

Odraz tepla od stěny místnosti. Termoizolační nátěr vytváří bariéru pro prostup 
tepla z vnitřku místnosti do stěn. Bariérou jsou vakuem vyplněné mikrokuličky.


