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1.Rostoucí počet tropických
dní a nocí

Brno 2019 

147 letních dní (nad 20°C)

37 tropických dní (nad 30°C)

7 tropických nocí (nad 20°C)

Měsíc Maximum

Leden 8.1 °C

Únor 17.1 °C

Březen 20.0 °C

Duben 26.7 °C

Květen 26.2 °C

Červen 35.8 °C

Červenec 37.2 °C

Srpen 33.0 °C

Září 32.3 °C

Říjen 24.7 °C

Listopad 17.7 °C

Prosinec 11.6 °C
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2. Nemožnost kvalitního větrání oknem
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3. Možnost přitápění v přechodových fázích

4. Využití kondenzátu
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Klimatizace centrální (zejména u nových budov)

Zajištění komfortního prostředí ve všech bytech.

Nižší náklady na pořízení a provoz.

Jednodušší způsob regulace.

Potřeba souhlasu vlastníků.

Nutnost rozvodu vzduchovodů po budově → nutnost

snížení světlé výšky stropů v části místnosti.
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Klimatizace bytová

Vyšší míra samostatnosti při rozhodování.

Venkovní jednotka + 1 a více vnitřních jednotek.

Regulace provozu podle vlastního uvážení.

Péče o jednotky, provozní náklady,

umístění venkovní jednotky.
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 Balkón (lodžie)

 Fasáda domu

 Střecha, půda
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Prohlášení vlastníka (uloženo v KN)
 Balkón (lodžie)

 Je součástí jednotky → veškeré náklady jdou na vrub

vlastníka.
SVJ může omezit provoz venkovní jednotky na základě
§ 1013 OZ.

 Je společnou částí ve výlučném užívání vlastníkem.
§ 1175 OZ - nesmí poškodit společné části nemovitosti.

 Fasáda, půda, střecha = VŽDY společná část domu

SPOLEČNÁ ČÁST = VŽDY rozhoduje SVJ!!!
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A co na to stavební úřad?

Posuzuje stavební úpravy dle ust. § 103 odst. 1)
písm. d) stavebního zákona.  Na základě toho
může požadovat stanoviska dotčených orgánů
z hlediska památkové péče, požární ochrany,
hlukových limitů apod.

Konkrétní odpověď získáte na základě písemného
dotazu na váš místně příslušný stavební úřad.
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Co potřebujeme znát pro správný výběr?

 Technické parametry klimatizace (rozměry, hmotnost,
hlučnost, příkon)

 Způsob upevnění, odvod kondenzátu
 Údaje o realizační společnosti (certifikát opravňující

k montáži a servisu klimatizací - práce s chladivem)
 Termín instalace, časový rozsah, hlučnost, prašnost,

či jiné omezení pro obyvatele domu
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Řekli jsme si

 Proč si klimatizaci pořídit

 Výhody a nevýhody centrální a bytové klimatizace

 Kam můžeme umístit venkovní jednotku

 Jaké souhlasy pro její umístění potřebujeme

 Na co si máme dát pozor před instalací a v provozu
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Obyvatelé domu můžou mít obavy

 Možnost poškození společných částí při realizaci
(prostup fasádou) i v rámci provozu (kondenzát)

 Obava ze zvýšené hlučnosti (zejména v noci – max. 40dB)

 Snaha o udržení pěkného vzhledu domu

 Udržení dobrých sousedských vztahů
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Děkuji za pozornost

info@pronasdum.cz
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