
Zápis z kontrolního dne bytového družstva Liščí Kopec 
 

Ve Vrchlabí dne 19.3.2021 

Přítomni:  Jana Erbenová – představenstvo BDLK 

  Jaroslav Fišera – kontrolní komise 

  Martin Krampera – kontrolní komise 

  Jan Bulušek – technický správce 

  Aleš Klaban – domovník 

 

Vzhledem k aktuální situaci spojené s covid-19 proběhla dne 19.3.2021 kontrola objektů Na 

Výšině 1530 – 1535 pouze za přítomnosti výše uvedených osob. Při kontrole byli přítomni 

seznámeni se současným technickým stavem objektů a byly jim předloženy návrhy 

nájemníku, týkající se úprav objektů či společných prostor. 

 

Technické zhodnocení objektů: 
V loňském roce byly řešeny pouze drobné a havarijní opravy v objektech. Byly provedeny 

potřebné revize (hasící přístroje, VZT odvětrání chodeb, sacích motorů, elektroinstalace…). 

Vnitřní prostory objektu jsou běžně opotřebené, případné opravy a výmalby řeší domovník. 

V objektech probíhá pravidelný úklid a dezinfekce nefrekventovanějších částí objektu 

(zvonky, schránky, vstupní dveře, schodiště). 

Fasáda objektu je v celkem standardním stavu. Lokálně vyžaduje doplnění těsnění ve styku 

fasády a oplechování. Největší problém stále představují balkóny, na kterých byli v zimním 

období patrné tepelné mosty a promrzání konstrukce. S tím je spojen i problém většiny 

balkónových dveří, které jsou nevhodně osazeny, a při stavebních úpravách došlo k zakrytí 

odtokových štěrbin na spodní hraně rámu. Toto zakrytí způsobuje zatékání pod stávající 

izolace balkónů a vznik výkvětů na balkónové konstrukci. V neposlední řadě jsou problémy 

s rohovými okny. Na těchto oknech je zvýšený výskyt plísní a vlhkosti, vnitřní parapety jsou 

převážně zničené. Tato okna jsou buď technicky špatně řešena nebo nekvalitně zpracována.  

Střešní pláště objektu jsou v dobrém technickém stavu a nedochází k zatékání. Jediným 

problémem jsou jen krycí stříšky nad vstupy, kterými občas zatéká do vstupního vestibulu. 

 

Technické úpravy v roce 2020: 
V roce 2020 proběhlo opláštění kopulí objektů 1530 – 1533, kde byla nahrazena Ti-Zn krytina 

střešní fólií. Tím byly odstraněny problémy s praskáním Ti-Zn krytiny v problematických 

detailech a následnému zatékání do objektu. Dále byli na přelomu roku 2020/21 vyměněny 

zvonková tabla a domácí telefony v objektech 1531 a 1532. Původní systém MIWI 2 byl již 

poruchový a zastaralý. Nově nainstalovaný systém Tesla 2-bus Karát instalovala firma T5 

spol. s.r.o.. Zatím nebyli žádné reklamace nebo závady na zařízení. Dále během roku 

docházelo také k drobným opravám, údržbě objektů a provádění potřebných revizí. 

V loňském roce jsme chtěli také provést zateplení základu objektu 1535, ale obdrželi jsme 

pouze jednu cenovou nabídku, která byla o mnoho vyšší než zateplení na objektu 1534. 

Ostatní firmy se vzhledem k situaci omluvili a nabídku nepředložili. Na objektu 1530 a 1533 

byli zřízeny dvě předzahrádky. Ve všech objektech byli ve společných prostorech vyměněny 

stávající žárovky za úsporné (lokálně i ukradeny). 

 

Při kontrole budov byly dohodnuty následující opravy pro rok 2021: 
Na objektech 1530 – 1533 se provede výměna vstupních portálů do objektu. Stávající 

plastové dveře jsou již na hraně své životnosti. Nosné prvky dveřního křídla vykazují značnou 



degradaci uchyceni. Nové dveře by měli být hliníkové s izolačním dvojsklem a bezpečnostní 

fólií a kováním. Barva dveří bude v odstínu šedivé.  

Vyřizuje: Jan Bulušek 

 

Střešní výlezy jsou také ve velmi špatném stavu. Jsou to atypické dřevěné dveře a na každém 

objektu jsou odlišně řešeny. Převážně se jedná o palubkové dveře s dřevěnou zárubní. Dveře i 

zárubně jsou místy již vyhnilé a ani nesplňují požární předpisy. Vzhledem k povětrnostním 

vlivům doporučuji provést jejich výměnu za kovové nebo hliníkové dveře. 

Vyřizuje: Jan Bulušek 

 

Provedení zteplení základů objektu 1535. 

Vyřizuje: Jan Bulušek 

 

Výměna stávající krytiny stříšek nad vstupními vestibuly a případná výměna větracích 

mřížek. 

Vyřizuje: Jan Bulušek 

 

Návrhy nájemníků na úpravy v objektech: 
1) Osazení vypínačů na schodištích a chodbách s vyrušením čidel – zamítnuto 

2) Vytvoření oken mezi schodištěm a sušárnami – zamítnuto 

3) Osazení oken nebo světlovodů vedle balkónů na severních stěnách objektu – 

zamítnuto 

 

 

 

 

Zpracoval: Jan Bulušek 

 

 

 

Podpis přítomných: 

 

Jana Erbenová  ……………………………….. 

 

Jaroslav Fišera ……………………………….. 

 

Martin Krampera ……………………………….. 

 

Jan Bulušek   ……………………………….. 

 

Aleš Klaban  ……………………………….. 

 

 

 

 


