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Foto: Praha - Čestlice
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Úvod

Jsme největším prodejcem kompletního sortimentu topení, plyn, voda, vybavení koupelen, inženýrských 
sítí, krbů a kamen v České republice a na Slovensku. Společnost byla založena v roce 1992 a centrála 
firmy se nachází v Brně - Modřicích. Na Slovensku jsme od roku 2001 jako Ptáček – veľkoobchod, 
a.s., sídlo společnosti je v Bratislavě.

Našim nejdůležitějším cílem je spokojenost zákazníků.  

Rozsáhlou sítí poboček pokrýváme všechny regiony České 

republiky i Slovenska. 

Svou velikostí se řadíme mezi největší rodinné společnosti 

v Čechách i na Slovensku a od roku 2004 jsme partnerem 

evropského sdružení rodinných velkoobchodů technického  

zařízení budov (EDT).

Snažíme se být aktivní v  profesních i  vzdělávacích  

programech pro odborníky i školy a díky neustálému zlep-

šování nabídky a  služeb jsme respektovanou společností  

v oboru.

Kompletní 
sortiment

topení

plyn

voda

koupelny

inženýrské sítě

krby, kamna

řízené větrání
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Síť poboček

Zahrnuje různé typy a velikosti poboček podle typu zákazníka a způsobu prodeje. Obchodní jednotky 
s přímým prodejem zboží (velkoobchodní pobočky a Instalatércentra) nesou označení Ptáček – topení, 
plyn, voda. Studia a showroomy, na kterých je zboží vystaveno, jsou označeny obchodním názvem 
Koupelny Ptáček.

Díky stále se rozšiřující síti poboček po celé České republice 

i Slovensku můžeme svým zákazníkům nabídnout snadnou 

dostupnost nákupu co nejblíže místu realizace. Všechny  

pobočky jsou pravidelně zásobovány z  logistických center  

v Brně - Modřicích, Praze - Jinočanech, Olomouci a Jihlavě, 

na Slovensku pak v Bratislavě a Žilině. 

Disponujeme rozsáhlými skladovacími prostory, téměř 

300.000 m2. Zboží je uskladněno na více než 170.000 m2 

kryté a 110.000 m2 venkovní ploše. 

Aktuální počet velkoobchodních poboček a  Instalatér-

center přesáhl číslo 130 a  studií koupelen je přes 70.  

Budování pobočkové sítě ať už v  pronajatých prostorách 

nebo v rámci vlastních objektů probíhá v gesci společnosti  

Ptáček – správa, a.s.

Kompletní přehled poboček včetně kontaktů a otvírací doby najdete na našich webových stránkách.
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Foto: Praha - Jinočany

Zákazníci

Vozový park

topenáři a instalatéři

stavební firmy

investoři a developeři

koncoví zákazníci

220 vysokozdvižných  
vozíků

160 nákladních vozů 
a dodávek
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Velkoobchod

Našimi hlavními zákazníky jsou odborné topenářské a instalatérské firmy, developerské společnosti, 
stavební firmy, kterým se snažíme poskytnout výhody bezesporu nejrozsáhlejší a  největší nabídky 
produktů v sortimentu TZB. Každý registrovaný zákazník má vlastního obchodního zástupce, který 
mu zajišťuje potřebný servis od cenových kalkulaci až po dodání zboží.

Naše nabídka zahrnuje úplný sortiment z oblasti topení, plyn, 

voda, inženýrské sítě, sanita. Standardní počet naskladně-

ných položek na našich provozovnách je okolo 35.000 ks, 

ročně na zákazníky vyskladníme 90.000 různých produktů 

včetně zakázkového sortimentu.

Díky silné vyjednávací pozici u dodavatelských firem jsme 

schopni zákazníkům poskytnout ty nejlepší podmínky na 

trhu. Optimalizaci zásob a distribuci zboží mezi pobočkami 

řeší úsek logistiky a zajišťuje jej vozový park čítající 160 ná-

kladních aut a další skladovou a manipulační techniku.

Optimalizace zásob v  potřebné výši na všech našich  

pobočkách umožňuje dostupnost zboží tak, aby bylo 

k  okamžitému dodání. Regionální rozmístění pobo-

ček, stejně tak jako provázanost prostřednictvím logis-

tických center jsou garantem rychlé obsluhy zákazníků  

v kterémkoli regionu.
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Foto: Praha - Jinočany
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Služby velkoobchodu

Jako odborná firma si zakládáme na profesionálním přístupu k  zákazníkovi s  širokou nabídkou 
poskytovaných služeb. Od poradenství při výběru sortimentu a zpracování nabídek včetně konzultací 
projektu až po dodání zboží dle požadavků zákazníka. Osobní přístup ke každému zákazníkovi 
zajišťuje tým obchodního oddělení složený z  obchodních zástupců, techniků a  specialistů čítající  
přes 200 osob.

Mezi největší výhody, které nabízíme našim zákazníkům, 

patří bezesporu nejrozsáhlejší a největší nabídka produktů 

v sortimentu TZB. Výrobky si mohou komfortně objednávat 

přes e-shop Ptáček, e-mailem nebo telefonicky. Objedna-

né zboží je možno vyzvednout ihned na pobočce, nechat  

si jej připravit na určitý termín nebo nechat zavést zdarma 

dle rozvozového plánu přímo na stavbu.

Dopravu zajišťuje náš vlastní vozový park. Podrobné infor-

mace o  našem sortimentu a  službách jsou prezentovány 

v katalozích a cenících v tištěné nebo elektronické podobě. 

Zajišťujeme technickou pomoc s projektovou dokumenta-

cí i odborné konzultace přímo na stavbě. Nemalou pomocí  

je možnost zapůjčení profesionálního nářadí a  vybavení.  

Naše registrované dlouhodobé partnery odměňujeme  

za odběry v bonusovém programu.
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pokrytí celé ČR a SR

Foto: Praha - Jinočany
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přes 130  
Instalatércenter
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Instalatércentra

V roce 2003 jsme vybudovali první Instalatércentrum – koncept provozovny sloužící k prodeji drobného 
topenářského a  instalatérského materiálu, sanitární keramiky a koupelnového vybavení a ostatního 
základního sortimentu TZB včetně nářadí a ochranných pomůcek pro řemeslníky. Zákazníci se tento 
prodej oblíbili, aktuálně máme přes 130 Instalatércenter. Buď jako samostatné prodejní jednotky nebo 
součástí velkoobchodní pobočky.

Instalatércentra jsou koncipována jako samoobslužné  

prodejny s  přehledným uspořádáním zboží, kdy zákazník 

má možnost prezentované zboží sám si vybrat a  podívat  

se na něj. Jsou určena pro prodej jak odborným zákazníkům, 

tak i koncovým spotřebitelům. Tyto provozovny jsou budo-

vány v jednotné koncepci, skladbě regálů, systému prezen-

tace a  uložení zboží. Základním benefitem těchto center  

pro zákazníky je především rychlá obsluha. 

V rámci těchto provozoven nabízíme široké spektrum skla-

dových zásob, které jsou denně automaticky doplňovány 

z  distribučních center pomocí propracovaného každo-

denního rozvozového systému naším vozovým parkem.  

Řemeslníci tak mají ve své blízkosti dostupný veškerý  

sortiment TZB, který potřebují ke své každodenní práci.
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Expozice 
studií

přes 70 studií  
v ČR a SR

17 000 m2  
výstavních ploch

67 koupelnových kójí  
(kolekcí koupelen)

5 cenových kategorií  
koupelen

přes 120 domácích a  
zahraničních značek

funkční zóny
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Koupelnová studia

Součástí rozsáhlé prodejní sítě jsou specializovaná studia koupelen, jejichž úkolem je prostřednictvím 
odborného personálu poskytnout jak velkoobchodním zákazníkům tak individuálním stavebníkům 
a investorům komplexní péči při návrhu koupelny či při výběru koupelnového vybavení. V současné 
době společnost provozuje více než 70 koupelnových studií v České republice a na Slovensku.

Studia koupelen prezentují širokou nabídku z  oblas-

ti sanitární keramiky, obkladů a  dlažeb, baterií a  doplňků,  

s velkým výběrem domácích i zahraničních značek, včetně 

aktuálních novinek. Studia jsou tvořena koupelnovými kóje-

mi, ve kterých jsou sladěny všechny prvky do harmonických 

kolekcí a pro snadnější orientaci jsou rozděleny do různých 

cenových kategorií s označením economy, basic, standard, 

top a design.

Expozice kójí navozují představu reálné koupelny.  

Ve funkčních zónách koupelnových studií je možnost vy-

zkoušet vybrané prvky vybavení (hydromasážní vany, sauny,  

bidetovací toalety, minibazény). 

Další nabídka pro výběr vybavení koupelen je prezentována 

v tzv. Shop in Shop, tedy prostoru studií s přehledně uspo-

řádaným sortimentem v různém designovém a technickém 

řešení, ve všech cenových relacích.
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Foto: Praha Premium
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Ptáček Premium

Postavili jsme zcela nové showroomy, ve kterých mohou naši zákazníci uskutečnit své představy 
o dokonalé koupelně pro svůj domov. Právě zde najdou to nejlepší. Exkluzivní dodavatele, krásné 
a funkční vzorky, VIP poradenství, Architect Point. V budování tohoto typu studií navazujeme na tradici 
našeho prvního stejně zaměřeného studia v Praze, které jsme otevřeli v roce 2009.

Prohlédněte si aktuální novinky i  nejexkluzivnější výrobky  

vybraných dodavatelů a  výrobců prestižních světových 

značek. Péče o  klienty studií Ptáček Premium je ryze  

individuální. V  soukromí našich privátních jednacích pro-

stor s námi můžete probrat všechny vaše představy, nechat  

si vytvořit vizualizace, domluvit se na spolupráci s architek-

tem či designérem dle vašeho výběru nebo si neformálně 

popovídat s našimi pracovníky. 

Ptáček Premium znamená naplnění všech vašich představ.  

Staneme se vašimi průvodci světem luxusních koupelen. 

Nebojíme se výzev v  podobě netradičního prostoru nebo 

neotřelých architektonických řešení. Nechte se inspiro-

vat ukázkami koupelen v našem showroomu. Své nápady  

budete moci konzultovat s  vybranými architekty. Náš 

Architect Point slouží architektům jako dokonalé místo  

pro setkávání s klienty. Zde můžete probrat vše potřebné a  

zároveň si prohlédnout různé realizace.
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Výhody 
služeb KS

odborné poradenství

služby architekta

3D vizualizace

doprava zdarma

rozšířená záruka
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Služby studií

3D vizualizace

Moderní počítačový program VISOFT umožňuje dokona-

lou vizualizaci daného prostoru včetně konkrétních obkladů 

a dlažeb, umyvadel, toalet, bidetů, van, sprchových koutů, 

baterií a  koupelnového nábytku. Zhotovení 3D grafických 

návrhů je v případě realizace přes naše studia zdarma. 

Odborné poradenství

V našich koupelnových studiích pracuje odborný a zkušený  

personál, který je připraven naslouchat vašim přáním  

a požadavkům a pomoci nalézt to nejlepší řešení vedoucí 

k úspěšné realizaci.

Služby architekta

Pro dokonalé sladění všech prvků koupelny, včetně navázá-

ní na pojetí ostatních místností a celkovou koncepci domu 

či bytu, jsme připraveni zajistit i přítomnost architekta, který 

najde takové řešení, abyste se v něm cítili co nejlépe. 

Doprava

Vybrané zboží dopravíme na místo stavby po celé ČR  

a SR zdarma.

Možnost realizace prověřenými montážními firmami

Správně vybraný řemeslník je polovina úspěchu, proto na-

bízíme zajištění montážních prací špičkovými řemeslníky. 

V praxi to znamená, že zprostředkujeme kvalitní obkladače 

a instalatéry, popřípadě firmy, a ti provedou vlastní realizaci 

dle vašich představ.

Poradenství při realizaci

Na vyžádání zajistíme kontrolu realizace na vaší stavbě.

Rozšířená záruka

Na vybraný sortiment poskytujeme ve spolupráci s výrob-

ci prodloužené záruky, které jsou při realizaci odbornou  

montážní firmou až 30 let.

Dokumentace zakázky

Z finálně odsouhlasené vizualizace a po závazném objednání a zaplacení zálohy na zboží - od nás dostanete veškerou 

dokumentaci zakázky. Výpis materiálu, cenovou nabídku, grafické návrhy, technickou zprávu a kladečské plány - vše, co 

potřebujete ke stavbě vaší nové koupelny.
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Developerům  
nabízíme

individuální řešení

3D vizualizace

Visoft – fototuning 
(možnost výstupu  
vizualizací ve fotokvalitě)

standardní i exkluzivní 
sortiment

projektová  
dokumentace

logistické zajištění

návrh chytrého bydlení
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Řešení klientských změn

Zejména developerům nabízíme spolupráci při realizaci klientských změn s  kompletním servisem 
souvisejícím s odbavením klienta v oblasti nadstandardního vybavení koupelen a chytrého bydlení, 
včetně uskladnění a dopravy zboží na místo stavby.

Pro odbavení klientských změn v oblasti vybavení koupelen 

nabízíme ve svých koupelnových studiích možnost zbudo-

vání vzorových koupelnových kojí s prezentací standardního  

vybavení speciálně pro jednotlivé bytové projekty. Podle  

potřeb jednotlivých investorů a specifik konkrétních projektů  

je možno připravit také varianty nabízených standardů  

ve více cenových či designových úrovních.

Konkrétní pracovníci určení pro řešení klientských změn 

jsou vždy plně obeznámeni s podklady a veškerou proble-

matikou projektu.

Servis řešení klientských změn zahrnuje:

• Prezentaci standardů v koupelnovém studiu.

• Odborné poradenství a služby studia.

• Grafický návrh koupelny s výstupy v 3D a kladečské  

 plány s okótovaným umístěním zařizovacích předmětů,  

 zpracované v softwaru VISOFT Premium.

• Zpracování rozpočtu klientské změny sanitárního  

 vybavení obkladů a dlažeb vyplývající z výběru klienta.

• Seznámení klienta se standardním vybavením chytré  

    domácnosti a návrh možného rozšíření zvyšující tak  

    komfort bydlení.

• Uskladnění a doprava materiálů na místo stavby.
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Jaké služby nabízíme:

• Konzultace a posouzení vhodného řešení  
   pro daný objekt.

• Návrh systému vytápění, rekuperace,  
   chlazení a regulace.

• Návrh optimálního řešení chytrého bydlení.

• Konzultace k podání žádosti o dotační  
   tituly např. Nová zelená úsporám. 

• Výpočet tepelných ztrát.

• Cenové nabídky nabízeného zboží.

• Orientační výpočet tepelných zisků  
   a konzultace k PENB (Průkaz energetické  
   náročnosti budov).

• Konzultace při instalaci.

Technická podpora

Oddělení technické podpory prodeje je tvořeno odbornými pracovníky, kteří jsou soustavně vzděláváni 
a proškolováni na řešení moderních systémů a technologií pro vytápění, chlazení, větrání – rekuperaci, 
a to včetně komplexní regulace s možností rozšíření o chytré bydlení a optimalizaci systémů TZB. 
Specializované oddělení pomáhá v návrhu a správné volbě velmi složitých systémů v domech, bytech 
i komerčních budovách.

Náš tým expertů v oblasti TZB, vzduchotechniky a chytrého 

bydlení, vám pomůže zorientovat se, v aktuálních trendech 

a novinkách na trhu. Každý případ posuzujeme individuál-

ně dle požadavků a potřeb zákazníka. Součástí naší služby 

je i komunikace s odbornými montážními firmami, kterým 

připravujeme podklady vč. návrhu zapojení a schémat pro 

zvolené řešení.

Do návrhu řešení se vždy snažíme zahrnout využití alter-

nativních zdrojů energie jako je sluneční energie či energie 

vnějšího prostředí. Nabízíme i možnost přípravy podkladů  

k podání žádostí o dotace podporované státním fondem  

životního prostředí (dotační tituly Zelená úsporám, Kotlíkové 

dotace, Dešťovka atd.).

Součástí naší práce je i příprava modelových výpočtů a 

kalkulací, např. tepelných ztrát, množství výměny vzduchu  

a navazujících parametrů (řešení podlahového vytápění,  

optimálního systému chlazení či větrání nebo výpočet obje-

mů akumulačních nádrží dle zvolené technologie). 

Přinášíme vždy nejaktuálnější nabídku včetně maximálního 

množství informací, samozřejmostí je zpracování cenové  

nabídky. Pro individuální stavebníky na přání zprostředkuje-

me i realizaci cestou sítě našich smluvních montážních firem 

s mnohaletou praxí v oboru.



22



23

Informace k vybraným službám  
pro naše zákazníky

Podlahové vytápění

Od návrhu k realizaci od společnosti Ptáček.

Naše technické oddělení vám připraví návrh podlahového nebo kompletního vytápění (v kombinaci s otopnými tělesy) 

rodinného domu či bytu. Zajistíme vám výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a cenovou nabídku s výpisem mate-

riálu, který vám zdarma dodáme přímo na stavbu. Nemáte-li odbornou montážní firmu, rádi vám doporučíme prověřené 

odborníky.

Pokud potřebujete pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás. 

Vytvoříme vám návrh na celou kotelnu. 

Výhody služby

doprava na stavbu 
zdarma

doporučení montážní firmy  
a uvedení do provozu

komunikace osobně, 
e-mailem nebo telefonicky

kompletní dokumentace  
k zakázce

Návrh bude vypracován až po  
zaplacení částky dle ceníku. *1

*1 V případě odběru materiálu na celou  
zakázku je tato služba ZDARMA.

Návrh obsahuje:

-  Detailní půdorysy podlaží s kladečským výkresem, roztečemi, dimenzemi, délkami okruhů.

-  Technickou zprávu obsahující tepelné ztráty, parametry montáže a výkaz výměr.

-  Cenovou nabídku zboží zakomponovaného do návrhu.

-  Předání návrhu topení v elektronické podobě (pdf )

Ceny návrhů platí při dodání kompletní dokumentace v elektronické podobě v pracovním DWG formátu (půdorysy dwg + 
PENB průkaz energetické náročnosti budovy pdf).
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Fotovoltaické systémy

Orientační výpočet tepelných zisků a konzultace k PENB 

a to včetně vyřízení legislativy a dotačních titulů.

Nabízené systémy:
 – s akumulací do vody

 – s bateriovým úložištěm

 – s tepelným čerpadlem

 – s kombinací všech uvedených systémů

1

2

akumulace do vody bateriové úložiště / tepelné čerpadlo

1  Fotovoltaické panely 3  Baterie2  Střídač (nutno doplnit) 4  Napojení EE domácnosti

1

3

2

4

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍV případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn. Zdroj tepla

Soustava vytápění uvnitř budovyCelkovýjmenovitýtepelnývýkon Palivo Spotřebaenergie navytápění vpalivu Sezjnníúčinnostvýroby tepla

Sezjnníúčinnostdistribuce aakumulacetepla

Sezjnníúčinnostsdílení tepla Potřeba teplana vytápění% pokrytíkW MWh/rok % COP % % MWh/rok

ZT1 6,7 elektřina 17,7 - 3,2 93,0 83,0 100,0 %43,7

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn. Systhm nucenhFo větrání

Jmenovitýobjemovýpr~tokvětracíFovzducFu

Pr~měrnýobjemovýpr~tok připrovozusysthmu

Spotřebaenergie proprovozsysthmunucenhFovětrání

Časový podílprovozusysthmunucenhFovětrání

SezjnníúčinnostzařízenízpětnhFozískávánítepla

Jmenovitýměrný příkonsysthmunucenhFovětrání

VáFovýčinitelregulacesysthmunucenhFovětráním3/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m3 %VT1 225,0 114,2 0,1 100,0 88,0 1000,0 40,2

PŘÍPR!V! TEP,É VODYV případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn. Zdroj pro přípravu teplh vody

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovyCelkovýjmenovitýtepelnývýkon Palivo

Spotřebaenergie napřípravuteplh vody vpalivu

Sezjnníúčinnostvýroby tepla

Sezjnníúčinnostdistribuce aakumulaceteplh vody

Sezjnnípotřeba teplhvody

Potřeba teplana oFřevteplh vody% pokrytíkW MWh/rok % COP % m3/rok MWh/rok

ZT1 6,7 elektřina 0,9 - 2,9 66,0 43,8 100,0 %1,8

OSVĚT,ENÍ

Ozn. Osvětlovací soustava � zjna Převa�ujícítypsvětelnýcFzdroj~

Odpovídajícíenergetickyvzta�náplocFa Pr~měrnápo�adovanáosvětlenost

Pr~měrnh korekční činitele soustavyTypsvětelnýcFzdroj~ Řízenísoustavy Konstantníosvětlenost Závislost nadennímsvětle--- m2 lux --- --- --- ---

OS1 135,7 100,0 0,86 1,00 1,00 0,60

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2OTO+O, P2}+!Z5 7 / 9

IVT AIR X 70

Zehnder Q350

IVT AIR X 70

Soustava v zóně: obálka budovy
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F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní

vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).

Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.

Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí

na obálce budovy

Návrhová

vnitřní

teplota zóny

PřilhhaHící

prostředí

Plocha

konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená

hodnota

Požadavek

ČSN

73 0540-2

Referenční

hodnota

Dosažená

úroveň

vypočtená �

referenční

hodnota

Ozn� Název °C --- m

2

W/m

2

.K

STĚNY VNĚ*yb 122,1

SV1 20,0 EXT 122,1 0,148 0,30 0,21 70 %

STwEC(Y 135,7

ST1 20,0 EXT 135,7 0,11� 0,24 0,17 69 %

KONSTRUKCE K ZEMINĚ 135,7

KZ1 20,0 ZEM 135,7 0,171 0,45 0,32 54 %

VePLNĚ OTVOR} 49,4

VO1 20,0 EXT 11,8 0,830 1,50 1,05 79 %

VO2 20,0 EXT 14,5 0,830 1,50 1,05 79 %

VO3 20,0 EXT 8,8 0,830 1,50 1,05 79 %

VO4 20,0 EXT 6,0 0,830 1,50 1,05 79 %

VO5 20,0 EXT 3,2 0,830 1,50 1,05 79 %

VO6 20,0 EXT 1,3 0,830 1,50 1,05 79 %

VO7 20,0 EXT 1,3 0,830 1,50 1,05 79 %

VO8 20,0 EXT 2,6 0,950 1,70 1,13 84 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a

případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a

narušení vodivějšími prvky.

VJiv teNeJnmcF vazeb 0,020 0,014 143 %

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenčni čisJo Nrůkazu�

P2OTOKO, P2}K!Z5 6 / 9

obvod

střecha

podlaha

235x250

290x250

350x250

60x250

200x80

80x80

160x80

115x230_dveře

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlázky dle: § 6 odst. 1 Splněno: ANO

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021

Snížení referenční hodnoty primární

energie z neobnovitelných zdrojů

energie

Druh budovy nebo zóny

Energeticky vztažná

plocha

Měrná potřeba na

vytápění referenční

budovy

Míra snížení

m

2

KWh/m

2

.rok %

135,7 534 25,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek budovy

Návrhová

vnitřní

teplota zóny

Přiléhající

prostředí

Vypočtená

hodnota

Referenční

hodnota

Splněno

MĚNĚNÉ�NOVÉ 4ECHNICKÉ SYS4ÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X - - - - - -

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6

odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel

prostupu tepla

budovy

W/m

2

.K Budova jako celek 0,23 0,31 ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENER'IE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6

odst. 2 písm.b)

Celková dodaná

energie

kWh/m

2

.rok Budova jako celek 443 769 ANO

PRIMÁRNÍ ENER'IE Z NEOBNOVI4ELNÝCH ZDROJŮ ENER'IE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6

odst. 2 písm.a)

Primární energie z

neobnovitelných

zdrojů energie

kWh/m

2

.rok Budova jako celek 371 591 ANO

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2/4/K/, P2}K!:5 8 / 9

Obytná

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn. Zdroj tepla

Soustava vytápění uvnitř budovy

Celkový

jmenovitý

tepelný

výkon

Palivo

Spotřeba

energie na

vytápění v

palivu

Sezjnní

účinnost

výroby tepla

Sezjnní

účinnost

distribuce a

akumulace

tepla

Sezjnní

účinnost

sdílení tepla

Potřeba tepla

na vytápění

% pokrytí

kW MWh/rok % COP % % MWh/rok

ZT1 6,7 elektřina 17,7 - 3,2 93,0 83,0

100,0 %

43,7

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn. Systhm nucenhFo větrání

Jmenovitý

objemový

pr~tok

větracíFo

vzducFu

Pr~měrný

objemový

pr~tok při

provozu

systhmu

Spotřeba

energie pro

provoz

systhmu

nucenhFo

větrání

Časový podíl

provozu

systhmu

nucenhFo

větrání

Sezjnní

účinnost

zařízení

zpětnhFo

získávání

tepla

Jmenovitý

měrný příkon

systhmu

nucenhFo

větrání

VáFový

činitel

regulace

systhmu

nucenhFo

větrání

m

3

/hod m

3

/hod MWh/rok % % W.s/m

3

%

VT1 225,0 114,2 0,1 100,0 88,0 1000,0 40,2

PŘÍPR!V! TEP,É VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn. Zdroj pro přípravu teplh vody

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový

jmenovitý

tepelný

výkon

Palivo

Spotřeba

energie na

přípravu

teplh vody v

palivu

Sezjnní

účinnost

výroby tepla

Sezjnní

účinnost

distribuce a

akumulace

teplh vody

Sezjnní

potřeba teplh

vody

Potřeba tepla

na oFřev

teplh vody

% pokrytí

kW MWh/rok % COP % m

3

/rok MWh/rok

ZT1 6,7 elektřina 0,9 - 2,9 66,0 43,8

100,0 %

1,8

OSVĚT,ENÍ

Ozn. Osvětlovací soustava � zjna

Převa�ující

typ

světelnýcF

zdroj~

Odpovídající

energeticky

vzta�ná

plocFa

Pr~měrná

po�adovaná

osvětlenost

Pr~měrnh korekční činitele soustavy

Typ

světelnýcF

zdroj~

Řízení

soustavy

Konstantní

osvětlenost

Závislost na

denním

světle

--- m

2

lux --- --- --- ---

OS1 135,7 100,0 0,86 1,00 1,00 0,60

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2OTO+O, P2}+!Z5 7 / 9

IVT AIR X 70

Zehnder Q350

IVT AIR X 70

Soustava v zóně: obálka budovy

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní

vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).

Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.

Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí

na obálce budovy

Návrhová

vnitřní

teplota zóny

PřilhhaHící

prostředí

Plocha

konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená

hodnota

Požadavek

ČSN

73 0540-2

Referenční

hodnota

Dosažená

úroveň

vypočtená �

referenční

hodnota

Ozn� Název °C --- m

2

W/m

2

.K

STĚNY VNĚ*yb 122,1

SV1 20,0 EXT 122,1 0,148 0,30 0,21 70 %

STwEC(Y 135,7

ST1 20,0 EXT 135,7 0,11� 0,24 0,17 69 %

KONSTRUKCE K ZEMINĚ 135,7

KZ1 20,0 ZEM 135,7 0,171 0,45 0,32 54 %

VePLNĚ OTVOR} 49,4

VO1 20,0 EXT 11,8 0,830 1,50 1,05 79 %

VO2 20,0 EXT 14,5 0,830 1,50 1,05 79 %

VO3 20,0 EXT 8,8 0,830 1,50 1,05 79 %

VO4 20,0 EXT 6,0 0,830 1,50 1,05 79 %

VO5 20,0 EXT 3,2 0,830 1,50 1,05 79 %

VO6 20,0 EXT 1,3 0,830 1,50 1,05 79 %

VO7 20,0 EXT 1,3 0,830 1,50 1,05 79 %

VO8 20,0 EXT 2,6 0,950 1,70 1,13 84 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a

případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a

narušení vodivějšími prvky.

VJiv teNeJnmcF vazeb 0,020 0,014 143 %

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenčni čisJo Nrůkazu�

P2OTOKO, P2}K!Z5 6 / 9

obvod

střecha

podlaha

235x250

290x250

350x250

60x250

200x80

80x80

160x80

115x230_dveře

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací.

Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné

dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

46,528 Solární zisky

MWh/rok

2,216

Větrání 0,445 Vnitxní zisky - lidé 0,�05

Netěsnosti obálky - infiltrace 0,518 Vnitxní zisky - osvětlení a tecFnoloEie 0,662

Celkem 47,4�0 Celkem 3,783

POTwEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok 43,707 kWh/m

2

.rok 322

Bilance ztrát enerEie (%) Bilance potxeby enerEie na vytápění (M7F�rok)

Tepelné vazby (78,4 %)

Vmplně otvor~ (8,4 %)

Kce k zemině (4,3 %)

Stěny vněHzí (3,7 %)

StxecFy (3,2 %)

Netěsnosti (1,1 %)

Větrání (0,� %)

Solární zisky (2,2)

Vnitxní zisky - lidé (0,�)

Vnitxní zisky - ostatní (0,7)

Potxeba enerEie

na vytápění (43,7)

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability

v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2/4/+/, P2}+!:5 5 / 9

Od návrhu k realizaci - rekuperace a řízené větrání

Orientační výpočet tepelných zisků a konzultace k PENB
(Průkaz energetické náročnosti budov).

Zajišťujeme orientační výpočty tepelných zisků a ztrát. Doporučíme Vám zdroj tepla nebo jinou energetickou úsporu 

(rekuperace, solární panely a další), která by pomohla zlepšit průkaz energetické náročnosti 

Nebojte se s vaším projektem nebo představou oslovit naše odborníky. Na schůzce nám řeknete vaše potřeby a předsta-

vy a zdarma vám navrhneme naše optimální řešení. Na výběr může být i několik variant, ze kterých si zvolíte tu nejlepší 

pro vás. Náš specialista vám na vybrané řešení může zpracovat zakreslení technického systému, na jehož základě je 

možná i případná realizace. Tento návrh ovšem nenahrazuje projektovou dokumentaci. V případě zájmu vám doporučíme 

námi ověřené spolehlivé montážní firmy, které jsou schopné projekt zrealizovat.

Legenda: venkovní vzduch přivádění z exteriéru
odvětrávaný vzduch do exteriéru

přiváděný vzduch do interiéru
odvedený vzduch z interiéru

dýza Renoventil - přívod
talířový ventil - přívod

talířový ventil - odtah

Ukázka návrhů větrání pro bungalov / byt:

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

Dod?ná energie v -7h�rok

Leden Únor BřeXen Du@en Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listop?d Prosinec

Celkem 11,11 9,12 7,31 4,42 2,07 1,03 0,59 0,�0 1,97 4,55 7,54 9,7�

Energie okolního prostředí 7,58 6,22 4,97 2,99 1,37 0,66 0,36 0,37 1,30 3,08 5,13 6,67

Elektřin? 3,53 2,90 2,34 1,43 0,69 0,37 0,23 0,23 0,66 1,47 2,41 3,12

Rooní pr~@ěh dod?né energie dle energonositel~

0,00

2,22

4,44

6,67

8,89

11,11
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Leden Únor Březen Du@en Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Energie prostředí EleItřina

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEB9

Dod?ná energie v -7h�rok

Leden Únor BřeXen Du@en Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listop?d Prosinec

Celkem 11,11 9,12 7,31 4,42 2,07 1,03 0,59 0,�0 1,97 4,55 7,54 9,7�

Vytápění 10,82 8,86 7,03 4,16 1,79 0,76 0,32 0,33 1,70 4,27 7,26 9,49

Chl?Xení - - - - - - - - - - - -

Nucené větrání 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Úpr?v? vlhkosti - - - - - - - - - - - -

Přípr?v? teplé vody 0,23 0,21 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23

Osvětlení 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

Ost?tní - - - - - - - - - - - -

Rooní pr~@ěh dod?né energie dle loel~ spotře@y

0,00

2,22

4,44

6,67

8,89

11,11
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Leden Únor Březen Du@en Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Vytápění Nucené větrání Příprava teplé vody Osvětlení

Pr~Iaz energeticIé nároonosti @udovy Evidenoní oíslo pr~Iazu�

P2O4OKOL P2}K!Z5 4 � 9

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny,

teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.

Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel
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Vytápění Chlazení

Nucené

větrání

Úprava

vlhkosti

Příprava

teplé vody

Osvětlení Ostatní Celkem

% pokrytí

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGONO3ITELE

Energie okolního

prostředí

0,0

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Elektřina 2,6

92,2 % - 1,5 % - 4,9 % 1,4 % - 1��,� %

46,47 - 0,75 - 2,4� 0,69 - 50,39

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl 92,2 % - 1,5 % - 4,9 % 1,4 % - 1��,� %

kWh/m

2

.rok 342 - 5 - 1� 5 - 3�1

MWh/rok 46,47 - 0,75 - 2,4� 0,69 - 50,39

Podíl primární energie z neobnovitelnmch zdrojů dle loelu Podíl primární energie z neobnovitelnmch zdrojů dle energonositele

Vytápění �92,2 �	

Nucené větrání ��,5 �	

Příprava teplé vody �4,9 �	

Osvětlení ��,4 �	

Elektřina ��00,0 �	

Průkaz energetickh náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2/4/+/, P2}+!:5 3 / 9

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba

energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s

Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění ChlaXení

Nucené

větrání

Úprava

vlhkosti

Příprava

teplé vody

Osvětlení Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.)

a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina

29,8 % - 0,5 % - 1,6 % 0,4 % - 32,3 %

17,87 - 0,29 - 0,95 0,27 - 19,38

ENERGIE OKOLNb(O PRO34wEDb

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení

(solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí

64,8 % - - - 2,9 % - - 6�,� %

38,93 - - - 1,77 - - 40,70

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl 94,6 % - 0,5 % - 4,5 % 0,4 % - 100,0 %

kWh/m

2

.rok 419 - 2 - 20 2 - 443

MWh/rok 56,80 - 0,29 - 2,72 0,27 - 60,08

Podíl dodané energie dle loelu Podíl dodané energie dle energonositele

Vytápění �94,6 �	

Nucené větrání �0,5 �	

Příprava teplé vody �4,5 �	

Osvětlení �0,4 �	

Energie prostředí �67,7 �	

Elektřina �32,3 �	

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2/4/+/, P2}+!:5 2 / 9

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec: Část obce:

Ulice: Č.p / č. or. �č.ev.	:

Katastrální území: PřevládaHící typ vyu�ití:

Parcelní číslo pozemku: Památková ochrana budovy:

Orientační období výstavby: Památková ochrana území:

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

ObHem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m

3

447,8

Celková plocha hodnocené obálky budovy m

2

442,8

ObHemový Daktor tvaru budovy m

2

/m

3

0,99

Celková energeticky vzta�ná plocha budovy m

2

135,7

Podíl pr~svitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí % 28,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna

na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytfpsnh.

Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 73 0331-1

Úprava vnitřního prostředí

Návrhová

vnitř. teplota

pro vytápění

Energeticky

vzta�ná

plocha

Vytápění Chlazení °C m

2

Z1 20,0 135,7

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu:

P2/4/+/, P2}+!Z5 1 / 9

Praha

Bez památkové ochrany

Bez památkové ochrany

obálka budovy Obytné zóny - RD - byt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy:

Celková energeticky vztažná plocha:   135,7 m

2

KLASIFIKAČNÍ TwÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdroj~

kWh/(m

2

.rok)

Mimořádně

úsporná A

Velmi

úsporná B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi

nehospodárná F

Mimořádně

nehospodárná G

252

378

504

724

945

1165

B

371

Požadavky pro výstavbu

nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 40,7 �6� �	

Elektřina - 1�,4 �32 �	

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Pr~měrný součinitel

prostupu tepla budovy

0,23 W/(m

2

.+)

B

Měrná potřeba tepla

na vytápění

322 kWh/(m

2

.rok)

Celková dodaná energie 443 kWh/(m

2

.rok)

A

Vytápění 41� kWh/(m

2

.rok)

A

Chlazení -

Nucené větrání 2 kWh/(m

2

.rok)

A

Úprava vlhkosti -

Příprava teplé vody 20 kWh/(m

2

.rok)

C

Osvětlení 2 kWh/(m

2

.rok)

A

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:

Ev. č. pr~kazu:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

,



26

Nabízené
služby

síť vzorkoven

široký sortiment

skladové zásoby

poradenství
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Krby a kamna

Společnost Ptáček prezentuje ucelenou nabídku sortimentu krbů, krbových vložek, kachlových kamen 
a sporáků na tuhá paliva. Na vzorkovnách přidružených k vybraným studiím koupelen mají zájemci 
možnost se s výrobky podrobně seznámit. Studia s průřezem širokého sortimentu usnadňují rychlou 
orientaci v nabídce.

Spolupráce s  předními výrobci v  oboru umožňuje zákaz-

níkům nabídnout produkty od nejznámějších světových  

i domácích výrobců. Někteří dokonce pro nás vyrábí část 

sortimentu exkluzivně. 

Krby a  kamna jsou dnes schopny poskytnout více než 

jen vytápění jedné místnosti. Jsou součástí interiéru jako  

estetický a  designový prvek, v  mnoha případech domi-

nanta celého prostoru. Dovedou však plnit i  funkci ohřevu 

vody a vytápění celého objektu, jsou ekonomické a hlavně  

ekologické. 

Naši pracovníci jako odborníci na vytápění s dlouholetými 

zkušenostmi v  rámci konzultací navrhnou nejen designo-

vý prvek, ale i nejvhodnější tepelný zdroj pro vaše obytné  

i jiné prostory.
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Foto: sklad IS Praha - Jinočany
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Inženýrské sítě

Od poloviny roku 2007 naše společnost zařadila do své nabídky prodej sortimentu inženýrských sítí. 
Zajišťujeme dodávky od vodovodní a  kanalizační přípojky pro rodinné domy až po hlavní sítě pro 
obce, města, průmyslové a bytové areály. Prioritou je spokojenost zákazníků založená na dodávkách 
kvalitních výrobků, perfektní logistice a mimořádně kvalitním týmu odborníků. V současné době již 
patříme ke špičce dodavatelů tohoto sortimentu v ČR.

Ucelený sortiment zaměřený na dodávky systémů pro  

využití dešťové vody, vodovodů, kanalizací, plynu, drenáž-

ních a  melioračních systémů je naskladněn na vybraných  

pobočkách v ČR i SR. 

Pro komunikace a  komerční stavby jsou v  nabídce sorti-

mentu betonové stavební prvky i betonový program pro pri-

vátní sektor a zahradní architekturu, vše od renomovaných 

výrobců s důrazem na nejpřísnější požadavky kvality. 

Odborný tým inženýrských sítí je připraven na komplex-

ní řešení pro hlavní vodovodní nebo kanalizační řady,  

rodinné domy i velké vodohospodářské objekty krajinného  

inženýrství (vsakování, retence, akumulace). Specialisté jsou  

schopni navrhnout čerpací stanice na splaškové vody  

a  čerpadla na zásobování pitnou vodou, zajistit technické 

poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací. Samozřejmos-

tí je vypracování cenových nabídek podle výkazů výměr  

popřípadě dle projektové dokumentace.

Technické 
poradenství

odvádění, čištění a  
využití dešťové vody

odvádění, čištění a  
využití splaškové vody

zásobování  
pitnou vodou

čerpání  
splaškových vod

kalkulace
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Formy  
podpory prodeje

vzdělávání pracovníků

výjezdy do výrobních 
závodů

odborné tiskoviny

vlastní Veletrh Ptáček

vzdělávání zákazníků

bonus program

akademie.ptacek.cz
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Podpora prodeje

Součástí obchodní strategie společnosti Ptáček  jsou i  různé formy podpory prodeje. Zahrnují jak 
prezentace v rámci výstav a veletrhů, tak systém vzdělávání zákazníků, a v neposlední řadě i různé 
formy motivace zákazníků.

Odborné vzdělávání v  oblasti TZB stejně jako poznatky 

o  aktuálních trendech a  využívání moderních technologií 

jsou předpokladem získání a udržení pozice lídra trhu. Ve-

dle systému vzdělávání Ptáček Akademie vydáváme také  

vlastní odborné letáky a katalogy.

Naše společnost podporuje střední odborné školy a učňov-

ská zařízení. Jsme partnery regionálních a  celorepubliko-

vých soutěží, které jsou zaměřeny na praktické dovednostní 

zkoušky v oboru TZB. 

Součástí podpory prodeje je i  účast na odborných výsta-

vách a  veletrzích v  tuzemsku i  zahraničí, a  to jak formou  

návštěv, tak i aktivní prezentací. Výstavní expozice koupelen 

Ptáček dominují pavilonům a návštěvníci zde mají možnost 

seznámit se s aktuálními novinkami a trendy z oboru, ať už 

se jedná o design nebo i technické řešení. 

Samostatným projektem je pak vlastní Veletrh Ptáček,  

pravidelně realizovaný již od roku 2013, který se stal největ-

ším veletrhem TZB v ČR a SR.
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Ptáček Akademie

Odborné vzdělávání v oblasti TZB stejně jako poznatky o aktuálních trendech a využívání moderních 
technologií jsou předpokladem pro získání nových nebo udržení stávajících zákazníků. Jsme si toho 
plně vědomi a samostatně i ve spolupráci s našimi dodavateli pro vás připravujeme systém školení 
a seminářů „Ptáček Akademie“.

Jedině důvěra v  kvalitně vyráběné zboží a  komunikace  

výrobce - projektant - obchodník - instalatér/topenář po-

může pozitivně přispět k ovlivnění a doporučení nejlepšího  

a nejvhodnějšího zboží pro koncového zákazníka.

V rámci systému vzdělávání Ptáček Akademie a ve spo-

lupráci s našimi dodavateli připravujeme specializovaná 

školení na pobočkách a odborné semináře ve školicích 

střediscích našich dodavatelů spojené s exkurzí výrobních 

závodů a to jak pro naše zákazníky, tak i pro naše odborné  

pracovníky na všech úsecích.

Vedle školení zaměřených na nabídku produktů našich  

dodavatelů se zaměřujeme také na vzdělávání v  oblasti  

aktuálních obecných trendů v  oboru. Jde jak o  trendy 

technologické, jako například řízené větrání a  rekuperace,  

tak i designové jako například moderní materiály a design 

prvků vybavení koupelen. Školení zaměřená na obnovitel-

né zdroje energií a  hospodaření s  vodou v  sobě zahrnují 

i část věnovanou využití dotačních titulů, ať už jde o Zelenou  

úsporám, Kotlíkové dotace či program Dešťovka.

Výhody
Školení

on-line registrační  
a rezervační systém

aktuální témata školení
přímo od výrobců

odborní školitelé

možnost certifikace

většina školení 
je zdarma
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Výhody  
privátních značek

renomovaní výrobci

výhodný poměr  
kvalita/cena

plné naskladnění  
a záruka

exkluzivně na českém  
a slovenském trhu
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Privátní a exkluzivní značky

V nabídce společnosti Ptáček je široké spektrum produktů, které lze koupit pouze v naší prodejní 
síti. Jde jednak o  kompletní sortiment či vybrané série renomovaných světových výrobců, jednak 
o produkty prodávané pod značkou Concept a Easy. 

Pod značkami Concept a  Easy přinášíme řadu výrobků, 

u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České 

republice a na Slovensku. Tyto produkty jsou plně dostup-

né na všech našich pobočkách. Vysoce kvalitní výrobky  

od předních světových výrobců jako například Geberit, 

Hansa, Hüppe, Ideal Standard, Kaldewei a Vitra se vyzna-

čují výborným poměrem cena/kvalita.

Značka Concept je celoevropsky dobře vnímanou a  zná-

mou značkou, která existuje již přes třicet let v  zemích,  

kde působí členové EDT. 

V  rámci českého a  slovenského trhu nabízíme sortiment, 

který lze zakoupit pouze v  naší prodejní síti. Exkluzivitu  

na svoje výrobky nám mimo jiné svěřili tito renomovaní  

světoví výrobci: De Dietrich, G.K.I, TOTO a Cristina.
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Členové ve zemích:
 1. Cealco
 2. ISG
 3. ISG
 4. ISG
 5. ISG
 6. Ptáček – velkoobchod
 7. Ptáček – veľkoobchod
 8. Algorel
 9. Idroteam
 10. GéPéSZ
 11. GéPéSZ
 12. LUK
 13. Lemvigh-Müller
 14. Instal-Konsorcjum
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EDT

Společnost Ptáček je akcionářem společnosti EDT GmbH a členem EDT asociace. EDT – European 
Cooperation of Professional Wholesalers for Sanitary and Heating Products (Evropské sdružení 
profesionálních velkoobchodů sanitárních a  topenářských produktů) je sdružením tradičních  
rodinných velkoobchodů činných v uvedených oblastech.

EDT byla založena stejně jako společnost Ptáček v roce 

1992, aktuálně má 9 akcionářů a  členské společnosti  

ve 14 zemích Evropy. Dalšími akcionáři jsou společnosti:  

ALGOREL, CEALCO, GÉPÉSZ, INSTAL – KONSORCJUM,  

IDROTEAM, ISG, LEMVIGH – MÜLLER a LUK. 

EDT je s  ročním obratem 5,5 mld. EUR největším a  nej-

významnějším sdružením svého typu v  Evropě, které  

se nadále rozšiřuje. 

EDT koordinuje rozvoj produktů privátní značky Concept  

a  díky své velikosti a  významu pro své členy sjednává  

maximálně výhodné podmínky u nejvýznamnějších evrop-

ských výrobců a  dodavatelů. Mezi nejdůležitější partnery  

EDT patří: Comap, De Dietrich, Geberit, Ideal Standard,  

Oventrop, Regulus, Vitra, Villeroy & Boch, Wilo a  další.  

Členství v EDT nám pomáhá získávat zkušenosti a poznatky 

o nejmodernějších evropských trendech v řešení koupelen 

a vytápění.

Výhody
EDT

9 členů

14 zemí

1.500 prodejních  
jednotek

privátní značka  
concept
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Dodavatelé

Nabídka produktů společnosti Ptáček zahrnuje všechny významné tuzemské i zahraniční dodavatele. 
U řady z nich jsme největšími či dokonce exkluzivními distributory.

V  portfoliu výrobků společnosti Ptáček najdete pouze  

kvalitní a značkové výrobky od tuzemských a zahraničních  

dodavatelů. Protože naši zákazníci vyžadují tu nejvyšší  

kvalitu, naší snahou je spolupráce s  prověřenými výrob-

ci a  distributory, kteří nám zajišťují plnohodnotný pro-

dejní a  technický servis. Na určitý sortiment v  některých  

případech i  nadstandardní záruky nad rámec běžných  

podmínek, kvalitní záruční či pozáruční servis. 

Naši dodavatelé pro nás vyrábějí speciální série podle na-

šich požadavků. Řada novinek v nabídce dodavatelů bývá 

jako první v rámci České a Slovenské republiky distribuová-

na právě v naší prodejní síti Ptáček.

Naši
dodavatelé

renomovaní výrobci

tuzemští i zahraniční  
dodavatelé

plná záruka
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