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IDEÁLNÍ DOMOV
od snu ke skutečnosti 

 
Představte si dům, který Vám poskytne veškeré pohodlí. Dům, ve kterém 
se nebudete muset téměř o nic starat – ve kterém se technologie starají 
o Vás. Takové jsou domy 21. století – energeticky úsporné, zajišťující 
tepelnou pohodu v každém ročním období i čerstvý vzduch. Zcela  
automaticky a bez námahy. 
 

Zvolte si ty správné technologie a užívejte si  
domov, o jakém jste vždy snili. 

BYDLETE LÉPE, NEŽ JSTE SI 
KDY DOKÁZALI PŘEDSTAVIT
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1. TEPELNÝ KOMFORT V LÉTĚ I V ZIMĚ
Není nic příjemnějšího, než si užívat teplo v pohodlí Vašeho domu, když venku mrzne  
až praští. Stejně jako není nic tak osvěžujícího, jako ukrýt se v chladném domě při horkých 
letních dnech, kdy rtuť teploměru šplhá až do nebeských výšin. V opravdu komfortním domě 
navíc můžete teplotu regulovat podle přání každého člena Vaší rodiny.

3. BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Proč si přidělávat starosti, když je lze jednoduše vymazat? Provoz domu si můžeme  
v 21. století výrazně ulehčit a nechat technologie, aby většinu práce ohlídaly za nás. Není  
to sci-fi. Topit a větrat lze dnes již zcela automaticky a bez námahy, jedním kliknutím,  
třeba i z druhého konce planety.

4. ÚSPORA NÁKLADŮ I ČASU
Nevyhazujte peníze oknem. Poradíme Vám, jak díky perfektnímu zateplení, energii ze slunce 
a promyšlené kombinaci technologií můžete snížit svou spotřebu energie – a tedy i provozní 
náklady – na minimum. 

5. NEZÁVISLOST A BEZPEČÍ
Aby byl náš domov Domovem “s velkým D”, musíme se v něm cítit především bezpečně. 
Je důležité vědět, že i když dojde k výpadku elektrického proudu, dokážete se o rodinu 
postarat – uvaříte večeři, ohřejete se, vysprchujete se v teplé vodě, načerpáte vodu z vrtu, 
nabijete telefon. To vše díky solární energii, bez níž si moderní komfortní dům již ani není 
možné představit.

2. ČERSTVÝ VZDUCH A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
Čerstvý vzduch není luxus – je zkrátka absolutní nutností. Víte, proč je tak důležitý dobře 
vyvětraný dům? Bez dostatečného větrání se v interiéru rychle hromadí CO

2
, kvůli němuž  

se brzy cítíme unavení a ospalí. Také škodlivé látky, které jsou produkovány v domácnosti  
či dovnitř pronikají zvenčí (jako prach, pyl, kouř či radon), je nutné odvětrávat.   

5x PROČ 
KOMFORTNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM
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přesná regulace 
teploty

teplo od podlahy

příjemná atmosféra doplňkový zdroj  
sálavého tepla

stabilní, příjemná 
teplota během roku

užívejte si příjemné  
teplo od podlahy

abyste vytvořili opravdu útulný domov, 
instalujte také krbová kamna; poslouží 

zároveň jako záložní zdroj tepla nezapomeňte na doplňkový zdroj  
tepla pro dosoušení ručníků,  

mokrých bot či prádla

ideální domov poskytne optimální  
teplotu v domě jak v zimě, tak v létě

regulujte teplotu podle potřeb každého 
jednotlivého člena rodiny

 

TEPELNÝ KOMFORT
v létě i v zimě
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klidný domov  
bez hluku

stále vyvětraný dům

ekologický přístup

optimální vlhkost

čistý a zdravý vzduch 
bez škodlivin

dopřejte si stálý přísun čerstvého vzduchu 
a perfektně vyvětraný domov bez nadměrné 
koncentrace CO

2
, aniž byste museli větrat 

okny; užívejte si kvalitní spánek bez hmyzu, 
hluku a pachů zvenčí

volte ekologické technologie a napomáhejte 
tak zdravému životnímu prostředí nejen  

ve svém domově, ale i mimo něj

chtějte dobře zateplený, ale i dobře 
vyvětraný dům s optimální vlhkostí – bez 

plísní, zamlžených oken a suchého vzduchu 

dýchejte čistý vzduch bez škodlivin jako jsou 
alergeny, pachy, nebezpečné těkavé látky  
či radon a zajistěte tak příjemný domov  

i pro alergiky

chcete-li si užívat klid, vyhněte se hlučným 
zařízením; dopřejte si tak možnost zavřít 
okna a nevnímat hluk z ulice – ať už při 

společných rodinných chvílích,  
spánku nebo práci

 

ČERSTVÝ VZDUCH
tiché a zdravé prostředí
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jednoduchá 
instalace technologiíspolehlivé technologie 

bez údržby

projekt + dotace  
bez starostísnadné ovládání

automatický provoz domu  
pro Vaše maximální pohodlí

neztrácejte čas a obraťte se na odborníky; 
nechte si zpracovat kompletní návrh 

technologií v domě včetně zajištění dotace

volte technologie, které nevyžadují složitou 
údržbu a investice do oprav či výměny  
po pár letech; technologie, na které  

se můžete spolehnout

ovládejte vytápění, větrání a další důležité 
technologie z mobilního telefonu; 

odkudkoliv, kdykoliv a z jednoho místa

žijte pohodlně a vypusťte starosti  
s provozem domu – topte a větrejte 

automaticky bez shánění paliva a otevírání 
oken každých 30 minut.. vybírejte snadno a rychle instalovatelné 

technologie bez nutnosti náročných 
stavebních úprav a zbytečných přípojek – 

např. plynu s nutností revizí atp.

 

BEZSTAROSTNÝ
provoz
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ÚSPORA
nákladů i času

minimální  
provozní náklady

příznivé pořizovací 
náklady i díky dotaci

vlastní zdroj energie

úspora času  
a jeden dodavatel

vyšší hodnota 
nemovitosti

dosáhněte příznivých pořizovacích nákladů 
a využijte státní podporu prostřednictvím 

dotačního programu Nová zelená úsporám

pokryjte část spotřeby z vlastních zdrojů  
a ušetřete díky využití energie  
z obnovitelných zdrojů – např.  

ze slunce pro ohřev vody

čas jsou peníze; šetřete proto svůj 
drahocenný čas a věnujte se raději své 

rodině a koníčkům nebo smysluplné práci

vybavte svůj dům takovými  
technologiemi, které zvýší jeho prodejní 

hodnotu v budoucnosti

žijte v domě s velmi nízkou či nulovou 
spotřebou energie a minimalizujte tak 

provozní náklady; doplňte obnovitelný zdroj 
energie a ušetřete ještě více 
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postavte si nadčasový dům, který bude díky 
svým technologiím komfortní a úsporný  

i za mnoho let

regulace  
odkudkoliv a kdekoliv

částečná nezávislost  
na elektřině

nezávislost na 
módních trendech

bezpečný domov
nezávislost na dřevě, 

cenách plynu

mějte vlastní záložní zdroj energie  
– bez problémů tak můžete přečkat  

i krátkodobý blackout (výpadek elektřiny) 
– čerpat vodu z vrtu, zatopit si, mít funkční 

lednici, dobít si telefon..

vytvořte si takový domov, v němž se budete 
cítit opravdu bezpečně; mějte možnost 

zavřít okno do rušné ulice, vytvořit bezpečné 
prostředí bez plísní a pylu pro alergiky nebo 

odvětrat nebezpečný radon

buďte nezávislí na cenách dřeva či plynu, 
nepořizujte si zbytečně les a drahé stroje; 

topte pohodlně, aniž byste byli  
otroky svého domu  

ovládejte technologie ve svém domě 
odkudkoliv a kdekoliv – třeba z mobilního 

telefonu a z druhého konce světa

 

NEZÁVISLOST
a bezpečí
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Výstavba kvalitnějších (energeticky úspornějších) 

budov přináší benefity nejen jednotlivým uživatelům, 

ale i celé společnosti. Je to především pozitivní  

dopad na zdraví obyvatel, větší soběstačnost  

budov (tedy menší zranitelnost při výpadcích 

dodávek energie) nebo nižší lokální znečištění.



 
Bez dobrého plánu a dostatku kvalitních odborných znalostí a zkušeností  
s technologiemi, stavbou i zákony se neobejdete. Dobrým plánem si můžete 
celý průběh realizace Vašeho snu zjednodušit – tím špatným naopak  
zkomplikovat. Nemáte-li času nazbyt nebo jej chcete věnovat hodnotnějším 
činnostem, využijte služeb odborníků. 
 

Vyznejte se s naší pomocí v energiích i Vy  
– rádi Vám se vším pomůžeme.

JAK NA STAVBU
komfortního a energeticky úsporného domu 

VĚNUJTE DOSTATEK ČASU PLÁNOVÁNÍ 
VAŠEHO DOMU
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Víte, že... od roku 2020 musí být stavěny pouze takové novostavby,  
které dosahují téměř nulové spotřeby energie (nZEB)?
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4x JAK NA STAVBU 
KOMFORTNÍHO A ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DOMU

1. PROMYŠLENÝ PROJEKT A ORIENTACE DOMU
Snažte se již při výběru pozemku a projektu podpořit nízkoenergetický charakter Vašeho 
budoucího domu. Myslete zejména na správnou orientaci pozemku i domu vůči světovým 
stranám. Orientace obytných místností a střechy na jih maximalizuje solární zisky a sníží 
potřebu tepla na vytápění. Sever zajistí potřebný chlad technickým místnostem či spíži  
a ložnice umístěná na východ zase zajistí ideální teploty pro Váš spánek. Jako bonus Vás 
bude probouzet vycházející slunce. Nebojte se oslovit odborníky. Správný projekt Vám zajistí  
komfort a spoustu ušetřených peněz. 

3. SOUBOR KOMFORTNÍCH A ÚSPORNÝCH TECHNOLOGIÍ
Moderní nízkoenergetický dům vyžaduje promyšlený soubor technologií, které Vám zajistí 
pohodlný a příjemný život v domě po dlouhá léta a navíc pomohou šetřit Váš rozpočet.  
Pro vytápění v domě s nízkými energetickými nároky nejsou třeba žádná složitá zařízení  
– dům pohodlně vytopí elektrické podlahové vytápění. Stálý přísun čerstvého vzduchu zajistí 
řízené větrání s rekuperací tepla. S ohřevem vody Vám pomůže fotovoltaika, která v domě 
zafunguje jako univerzální zdroj energie i pro ostatní spotřebiče. Stanete se tak částečně 
nezávislí na dodávkách ze sítě. 

4. VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ DOTACÍ
Stavba energeticky úsporného domu přese všechny nároky vůbec nemusí být dražší  
než stavba toho „běžného“, neúsporného. Případnou vyšší počáteční investici  
kompenzuje program Nová zelená úsporám. Váš nízkoenergetický či pasivní dům se Vám 
navíc odvděčí v průběhu celého svého užívání nízkými náklady na provoz a také nebývalým 
komfortem.  Informujte se u našich energetických specialistů – rádi Vám pomůžeme.

2. KVALITNÍ IZOLACE A STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Dostatečně izolovaná a neprůvzdušná obálka domu je klíčovým faktorem pro nízké  
energetické nároky domu. Počáteční investice do zateplení je nejefektivnější způsob,  
jak minimalizovat budoucí náklady na vytápění a dosáhnout tak rychlé návratnosti.  
Celkový průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu (U) by se měl pohybovat v rozmezí  
0,16 – 0,18 W.m-2.K-1. Také platí, že čím větší je ochlazovaná plocha dané konstrukce,  
tím větší důraz je třeba klást na její tepelně izolační vlastnosti.
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správná orientace vůči 
světovým stranám

obálka domu

izolační okna a dveře izolovaná podlaha

promyšlené stínící prvky

izolovaná střecha / stropy

obytné místnosti a střecha orientované 
směrem na JIH pro maximalizaci 

solárních zisků a minimalizaci potřeby 
tepla na vytápění

celkový průměrný součinitel  
prostupu tepla  

U = (0,16 ; 0,18) W.m-2.K-1 

U  < 0,85 W.m-2.K-1

izolační trojskla s co největším 
poměrem prosklené plochy vůči rámům 

(neprůsvitným plochám),  
kvalitní rámy a stínění

U = (0,18 ; 0,22) W.m-2.K-1

podlahový polystyren minimálně  
v tloušťce 20 cm +

stínící prvky pro snadnou regulaci slunečního záření 
pronikajícího do interiéru – žaluzie, slunolamy,  

rolety, ale také přesah střechy  
nebo stromy vysázené kolem domu

U = (0,11 ; 0,12) W.m-2.K-1

minerální  izolace o tloušťce cca 35 cm 
+ orientace na JIH, sklon 30-45°  

pro maximální solární zisky

 

vhodně izolované 
rozvody vody

obvodové konstrukce a izolace
U = (0,11; 0,12)  W.m-2.K-1

příklady konstrukce:
1/ Ytong Lambda YQ 375 mm
+ 18 cm fasádní polystyren

2/ HELUZ Family 50 2in1 500 mm
3/ VPC tvárnice + 30 cm fasádní polystyren  

4/ nosná dřevěná konstrukce a 15 cm  
fasádního polystyrenu, mezi něž je vložena  

minerální izolace 16 cm 

 

stavba bez tepelných 
mostů

kvalitní provedení detailů 
stavby a napojení konstrukcí 

– dokonale utěsněná 
neprůvzdušná konstrukce bez 
tepelných mostů a tepelných 
úniků (pro ověření lze využít 
nejrůznější detekční metody, 

např. Blower-door test)

 

IZOLOVANÁ A VZDUCHOTĚSNÁ  
OBÁLKA

energeticky úsporného domu
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řízené větrání  
s rekuperací tepla

s kvalitní filtrací, by-passem, protimrazovou 
ochranou a velmi vysokou účinností  

pro zajištění čerstvého vzduchu, ideální 
vlhkosti a vysoké kvality vnitřního prostředí 

(lze dotovat fotovoltaickou elektřinou)

 

fotovoltaika jako 
univerzální zdroj energie

pro ohřev teplé vody, ale i vytápění, větrání, 
klimatizaci, vyhřívání bazénu či jakékoliv 

spotřebiče v domácnosti + zajištění  
částečné nezávislosti na elektřině

 

komfortní a úsporné elektrické vytápění 
s automatickým provozem (lze dotovat 

fotovoltaickou elektřinou)

elektrické podlahové 
vytápění

 

TECHNOLOGIE PRO BEZSTAROSTNÉ 
BYDLENÍ

v energeticky úsporném domě

 

 

 

 

 

pro maximální komfort a bezpečnost  
i v zimním období bez odhazování sněhu 
a ledu – vyhřívání okapů, příjezdových 

cest, chodníků či potrubí 

zimní ochrana pro příjemnou  
atmosféru v domě 

sálavé akumulační 
panely

pro sálavé teplo – ideální doplněk 
elektrického podlahového topení 
do obytných místností i koupelen 

pro sušení ručníků

bojler pro přípravu 
teplé vody pomocí fve

pro levný ohřev teplé vody 
pomocí energie ze slunce 

klimatizace
pro zvýšený komfort během extrémně 
teplých dnů – lze perfektně dotovat 

fotovoltaickou elektřinou díky sladění 
výroby a spotřeby elektrické energie

komfortní společné řízení 
iWWT přes mobilní telefon

pro jednoduché ovládání všech hlavních 
technologií odkudkoliv a kdykoliv  
z jakéhokoliv zařízení s připojením  

k internetu
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2020

krb



 
V perfektně izolovaném nízkoenergetickém či pasivním domě je potřeba  
tepla na vytápění velmi nízká – stejně jako náklady na vytápění. Ideální volbou 
je proto komfortní a úsporné elektrické vytápění, které je automatické,  
pohodlné a spolehlivé. 
 

Topte úsporně a tím nejpohodlnějším způsobem,  
jaký existuje. 

UŽÍVEJTE SI MAXIMÁLNÍ TEPELNÝ KOMFORT 
BEZ STAROSTÍ A S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY

TECHNOLOGIE V-SYSTÉM
elektrické podlahové vytápění
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PROČ TOPIT ELEKTŘINOU 
VÝHODY ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ TEPLO
Díky příjemně teplé podlaze mohou Vaše děti běhat naboso nebo si hrát na zemi, aniž by 
nastydly. Teplo je v místnosti distribuováno rovnoměrně, takže nikde nenajdete žádné  
studené kouty. Podlahové topení je vhodné i pro alergiky, neboť dochází pouze  
k minimálnímu víření prachu.

KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ BEZ STAROSTÍ A ÚDRŽBY
Užívejte si tepelnou pohodu 365 dní v roce, aniž byste se museli o cokoliv starat. Elektrické 
podlahové vytápění funguje zcela automaticky, aniž byste museli shánět palivo, zatápět  
či přikládat.

VELMI PŘESNÁ REGULACE A OVLÁDÁNÍ Z MOBILU 
Nastavte si v každé místnosti individuální topný režim dle přání každého člena domácnosti. 
Díky programovatelné regulaci a možnosti ovládání přes mobilní telefon můžete ráno  
vstávat do příjemně vyhřátého domu nebo si zatopit před návratem z práce či dovolené.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Díky vysoké odolnosti a dalším unikátním vlastnostem topných kabelů nabízíme na hlavní 
vytápění RD nadstandardní doživotní záruku.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Elektrické podlahové topení je velmi úsporné – díky příznivému rozložení teplot v místnosti 
totiž můžete dosáhnout ideální tepelné pohody i při nízké spotřebě energie. Ušetříte i díky 
výhodnému tarifu na elektřinu nebo v případě využití solární energie.

NÍZKÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ
Ve srovnání s jinými způsoby vytápění dosahuje elektrické podlahové vytápění velmi 
příznivých pořizovacích nákladů a rychlé návratnosti investice. Není třeba investovat  
do žádných dalších přípojek, systém je finančně dostupný pro každého.

SPOLEHLIVÉ VYTÁPĚNÍ S VELMI DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
Topné kabely nevyhasnou, nezamrznou, nepřetopí se, neprasknou ani nevytečou. Nevyžadují 
servis ani revize, nemusíte je oprašovat, odvzdušňovat ani jakkoliv čistit. Jejich životnost  
je srovnatelná s životností běžné elektroinstalace v domě.

PRO KAŽDÝ DŮM I PODLAHOVOU KRYTINU
Elektrické podlahové vytápění lze instalovat na plochu jakékoliv velikosti i tvaru a je vhodné 
pro všechny podlahové konstrukce i krytiny (vinyl, dlažba, plovoucí podlaha, lino, koberce  
i lité podlahy).

°C
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PROČ PODLAHOVKU V-SYSTÉM 
výhody elektrického podlahového vytápění

 

 

 

 

 

 

 

nejpohodlnější způsob 
vytápění

teplota v každé místnosti 
přesně dle Vašeho přání

žádné zbytečné přípojky

velmi rychlá montáž

nízké pořizovací náklady 
a rychlá návratnost

příjemně teplá podlaha

nízké náklady  
na vytápění i veškerou 
elektrickou spotřebu

pro vytápění stačí stisknout jedno 
tlačítko – nemusíte shánět dřevo, 

zatápět v kotli či přitápět

zvolte si v každé místnosti teplotu 
podlahy i prostoru přesně podle přání

k vytápění elektřinou nepotřebujete 
žádné další přípojky – stačí ta 

elektrická, kterou má každý dům

v běžném rodinném domě o velikosti 
kolem 120 m2 postačí  
pro instalaci 1-2 dny 

oproti jiným způsobům vytápění  
jsou náklady na pořízení elektrického 

vytápění velmi příznivé

choďte doma naboso, 
hrajte si s dětmi na zemi  

a nebojte se nachlazení od nohou

plaťte za vytápění ve svém  
NED/PD každý měsíc co nejméně 
– i díky nízké sazbě na veškerou 

elektrickou spotřebu v domě

 

doživotní záruka
na každé řádně realizované hlavní 

vytápění RD můžete získat doživotní 
záruku

 

bezúdržbové topení
o topné kabely se nemusíte nijak starat 

– nevyžadují žádné revize ani servis

 

velmi dlouhá životnost
topné odporové kabely dosahují  

zhruba stejné životnosti jako 
elektroinstalace v domě

 

pro jakoukoliv 
podlahovou krytinu

systém je vhodný pro všechny krytiny 
– od dlažby, přes vinyl, dřevěné 

podlahy až po epoxid

 

spolehlivý zdroj  
bez rizika poruch
topné kabely nezamrznou,  
nevyhasnou, nepřetopí se,  
neprasknou ani nevytečou

 

ideální rozložení teplot 
v místnosti

podlahové topení zajišťuje 
rovnoměrné rozložení teplot  

v místnosti – pro příjemný pocit 
stačí nižší teplota než u jiných 

způsobů vytápění

 

úspornější vytápění 
díky fotovoltaice

se solární energií můžete (zejména  
na jaře a na podzim) topit ještě levněji

18



CO JE elektrické podlahové vytápění  
• elektrické podlahové vytápění je vysoce komfortní, moderní způsob vytápění nízkoenergetických a pasivních 

domů, kde zajišťuje maximální tepelnou pohodu při nízkých provozních nákladech

• pracuje na principu velkoplošného nízkoteplotního vytápění prostřednictvím odporových topných kabelů

• místnost je vyhřívána skrze plochu podlahy (teplo jde „od nohou“), což zajišťuje ideální vertikální i horizontální 
rozložení teplot v místnosti a pro optimální tepelný komfort pak postačuje nižší teplota v interiéru

• technologie vyniká rychlou a snadnou instalací a velmi dlouhou životností srovnatelnou s běžnou  
elektroinstalací v domě

?

KDY ŘEŠIT  
vytápění elektřinou

PROČ VYTÁPĚNÍ 
od v-systém elektro

• když chcete žít komfortně v NED či PD, 
zděném domě i dřevostavbě

• pokud chcete topit automaticky a bez  
starostí se sháněním paliva, zatápěním  
či řešením revizí

• hledáte-li systém s příznivými pořizovacími 
náklady a dlouholetou životností

• nechcete-li se zabývat složitou instalací a mít 
vše hotovo zhruba do dvou dní

• chcete-li získat výhodný tarif na elektřinu

• jestliže preferujete skutečně přesnou regulaci 
a kontrolu nad náklady na vytápění

• pokud chcete zajistit pohodlí každému členu 
rodiny

• chcete-li topit v kombinaci s krbem

• když nechcete řešit žádné další přípojky

• navrhneme efektivní systém elektrického  
podlahového vytápění zcela zdarma

• nejpozději do 2 dnů připravíme propracovaný  
technický a cenový návrh

• zkonzultujeme s Vámi navržené řešení po telefonu

• všechny nezbytné prvky dodáme až na místo  
instalace

• zajistíme komplexní instalaci na klíč včetně uvedení 
do provozu a zaregulování

• dodáme technickou dokumentaci nad rámec  
zákonných požadavků

• poskytneme Vám bezplatné poradenství a pomoc  
při řešení problémů

• pouze s námi můžete získat doživotní záruku  
pro hlavní vytápění RD

Kontaktujte nás
tel: +420 317 725 749
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fixační prvky
ocelový pásek Grufast standard  

a příchytky kabelu do polystyrenu, 
flexibilní cementové či montážní 
lepidlo, hliníková páska či jiné 

prvky dle topného prvku

ovládání přes 
mobilní telefon

prostřednictvím centrální 
regulace iWWT

ovládání přes pokojové termostaty  

s barevným dotykovým displejem, jednoduchým ovládáním 
a možností programování

separační folie iFOL 
 

speciální fólie vhodná i pro zalití 
anhydritem

příslušenství
 

obvodový dilatační pás,  
lepicí páska, dilatační hrana  

do dveří, popř. kročejová izolace či izolační 
podlahová deska TPS/6 či TPX/6  

dle zvoleného topného prvku

topné prvky 

topný kabel fixovaný v pásku  
Grufast či topná rohož,  
s chráněným přívodem

KOMPONENTY  
elektrického podlahového vytápění

prvky regulace 
 

teplotní podlahové  
a prostorové čidlo

TERMOSTAT MCD5
plně kompatibilní s libovolným 

podlahovým čidlem

TERMOSTAT OCD6
největší barevný dotykový 

displej (3,5'')

WiFi TERMOSTAT MWD5
pro regulaci podlahového 

topení odkudkoliv a kdykoliv

20



prvky regulace

VARIANTY  
elektrického podlahového vytápění

TOPNÉ KABELY TO–2L / TO–2S 
pro lité podlahy 
• pro podlahovou konstrukci zhotovenou mokrým procesem (anhydritový/ 

cementový potěr) 
• odolné a spolehlivé dvoužilové topné kabely s konstrukční výškou 10 mm, 

výkon 60 – 200 W/m2

• vhodné pro lepený vinyl, lino, marmoleum, lité podlahy, dřevěné podlahy, 
dlažbu i plovoucí podlahové krytiny (s tepelným odporem ≤ 0,15 m2K/W)

TENKÉ TOPNÉ KABELY TO–2U  
pro tenkovrstvé podlahové systémy
• podlahové vytápění určené do tenké vrstvy samonivelační stěrky nebo  

flexibilního lepidla 
• vhodné pro lepený vinyl, lino, marmoleum, lité podlahy, dřevěné podlahy, 

dlažbu i plovoucí podlahové krytiny (s tepelným odporem ≤ 0,15 m2K/W)
• extrémně tenké topné kabely s rozměry 2 x 3 mm, výkon 50 – 100 W/m2

TOPNÁ ROHOŽ HML V HLINÍKOVÉ KRYCÍ VRSTVĚ 
pro podlahy se suchou skladbou
• podlahové vytápění pod plovoucí podlahové krytiny 
• pro plovoucí podlahové krytiny s tepelným odporem ≤ 0,15 m2K/W 
• mechanicky odolné topné kabely kryté z obou stran vrstvou hliníkové fólie, 

konstrukční výška pouze 2 mm, výkon 80 W/m2

TOPNÁ ROHOŽ HM  
pro rychlý náběh tepla 
• podlahové vytápění uložené do tenké vrstvy flexibilního lepidla nebo  

samonivelační stěrky
• vhodné pro rekonstrukce 
• vhodné pro dlažbu a plovoucí podlahové krytiny s tepelným  

odporem ≤ 0,15 m2K/W 
• topné kabely fixované na rohoži, konstrukční výška 3,5 mm,  

výkon 100/150/160 W/m2

• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749
OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU
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Užívejte si jeden z nejpříjemnějších benefitů současného bydlení  
– čerstvý a zdravý vzduch bez úniků tepla.

Díky řízenému větrání získáte ve Vašem domě stejně kvalitní prostředí 
jako v přírodě – čistý vzduch s nízkou koncentrací CO

2
 a optimální 

úrovní vlhkosti. Účinná filtrace Vás navíc zbaví nejrůznějších škodlivin, 
jako je prach či pyl a zápach.

Větrání je trvalé a automatické – v moderním zatepleném (a tedy  
vzduchotěsném) domě snadno udrží stavební konstrukce v dobré  
kondici a ochrání je před plísněmi. 
 

Rekuperace je nejlepší rozhodnutí  
pro zdravý domov.

DOPŘEJTE SI ČERSTVÝ VZDUCH
KAŽDOU VTEŘINU ŽIVOTA

TECHNOLOGIE V-SYSTÉM
řízené větrání s rekuperací tepla

22
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PROČ REKUPERACI 
VÝHODY ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

23

Víte, že... aby byl vzduch v interiéru stále čerstvý a zdravý, museli 
byste intenzivně větrat každé ráno zhruba 5 – 30 min. a poté každé  
2 hodiny, a to i v noci? Bez řízeného větrání téměř nemožný úkol.

ČERSTVÝ VZDUCH 24 HODIN DENNĚ
Mějte doma neustále perfektně vyvětráno – zcela automaticky 24 h denně, v každém ročním  
období a bez námahy.

ŽÁDNÉ PROBLÉMY S VLHKOSTÍ A PLÍSNÍ
Vyřešte problémy s nadměrnou či nedostatečnou vlhkostí ve Vašem nízkoenergetickém  
či pasivním domě – zabráníte tak akumulaci vlhkosti ve stavební konstrukci domu či vzniku 
plísní. 

KLIDNÝ DOMOV BEZ HLUKU
Eliminujte ve svém domově hluk a užívejte si ticho i v rušnějších oblastech. Díky řízenému 
větrání můžete neustále dýchat čerstvý vzduch i se zavřenými okny.

KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ PRO LEPŠÍ SPÁNEK 
Probouzejte se ráno bez zbytečné únavy – díky řízenému větrání zajistíte v interiéru neustále 
nízkou úroveň CO

2
 a optimální vlhkost.

POHODLNÉ, AUTOMATICKÉ VĚTRÁNÍ
Větrejte pohodlně – systém vše zařídí jednoduše za Vás na základě sofistikovaného  
autonomního řízení pomocí senzorů kvality vzduchu.

AUTO

VĚTRÁNÍ BEZ TEPELNÝCH ZTRÁT
Větrejte bez tepelných ztrát díky výměníku tepla, který většinu tepla navrátí zpět do interiéru  
(tzv. rekuperace tepla). 

ZDRAVÝ DOMOV BEZ ŠKODLIVÝCH LÁTEK
Trpíte na alergie? Užívejte si díky efektivní filtraci čistý domov bez polétavého prachu, pylu  
či škodlivých těkavých látek, jako je např. formaldehyd vylučovaný z nábytku a podlahových 
krytin.
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PROČ ZVOLIT   
moderní větrací jednotky s rekuperací tepla

integrované čidlo
vlhkosti 

pro automatické řízení  
na základě aktuální  

úrovně relativní vlhkosti

aktivní protimrazová  
ochrana  

pro provoz v zimním období

připojitelná čidla  

a další interiérové  
nástěnné prvky

automatický by-pass  

pro částečné vychlazování  
domu při letních nocích

efektivní filtrace  

pro zachycení nečistot

interiérové ovladače  

dle Vašeho výběru

ovládání přes mobilní telefon
prostřednictvím centrální regulace iWWT

integrovaný protiproudý výměník  
pro zpětný zisk tepla do interiéru

ovládání přímo na jednotce  
díky přehlednému ovládacímu panelu

kompletní systém na míru od 

od návrhu až po realizaci

24

Víte, že... u kvalitně zateplených domů může systém řízeného  
větrání s rekuperací tepla uspořit až 40 % potřeby tepla na vytápění  
v porovnání s větráním okny?
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• systém řízeného větrání dokáže zcela samostatně přivádět do interiéru filtrovaný čerstvý 
vzduch a ven z objektu naopak odvádět vzduch znehodnocený 

• v domě je tak trvale udržováno čisté a zdravé mikroklima bez škodlivých látek, s nízkou  
koncentrací CO

2
 a optimální vlhkostí

• díky rekuperaci tepla (tj. zpětnému zisku) je navíc do objektu navracena většina tepla, které bychom  
při běžném větrání okny nenávratně ztratili

KDY ŘEŠIT  
řízené větrání

PROČ REKUPERACI  
v-systém elektro

• pokud se chystáte pořídit si nový domek  
nebo byt, stavět či rekonstruovat

• když chcete žít komfortně v NED, pasivním 
domě či dřevostavbě

• jestliže nechcete zbytečně odvádět teplo  
z domu a vyhazovat tak peníze oknem

• pokud máte problém s nadměrnou  
či nedostatečnou vlhkostí v interiéru

• když žijete v prostředí s vysokou koncentrací 
CO

2
, prachu, pylu či jiných škodlivin (rušné 

komunikace i okraj louky či lesa)

• máte-li problém s nekvalitně provedenou 
protiradonovou izolací

• když žijete v rušné a hlučné oblasti (městské 
aglomerace, dopravní uzly, provozy)

• řešíte-li problém s alergiemi nebo Vám  
jen není lhostejné Vaše zdraví a pohoda

• navrhneme efektivní systém řízeného  
větrání zdarma

• vybereme tu nejvhodnější rekuperační  
jednotku a komponenty pro rozvody vzduchu

• dodáme všechny nezbytné prvky do místa  
instalace (jednotku, rozvody, zakončovací prvky)

• zajistíme komplexní instalaci

• systém uvedeme do provozu a na místě  
zaregulujeme

• poskytneme Vám bezplatné poradenství  
a pomoc při řešení problémů

• připravíme řešení na klíč

?

Kontaktujte nás
tel: +420 317 725 749
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KOMPONENTY  
řízeného větrání s rekuperací tepla

vyústky a fasádní 
mřížky 

 

v místnostech jsou rozvody  
zakončeny stěnovými  
nebo stropními boxy,  

určenými pro osazení vyústky 
(ventily); na fasádě je potrubí 
zakončeno fasádní mřížkou

vzduchotechnické 
rozvody 

 

směrem z a do jednotky jsou 
přes rozváděcí boxy hvězdicovitě 
vedeny do jednotlivých místností 

rozvody; zároveň je jednotka 
připojena pomocí tepelně–

izolačního potrubí do exteriéru

Sání venkovního
vzduchu 180 m3/h

Výtlak odpadního

vzduchu 180 m3/h

+ 30 m /h
3

+ 30 m /h
3

+ 50 m /h
3

+ 35 m /h
3

+ 35 m /h
3

- 60 m /h
3- 15 m /h

3

- 30 m /h
3

- 60 m /h
3

- 15 m /h
3

centrální větrací jednotka  
s výměníkem 

 

základem celého systému  
je automatická centrální větrací jednotka 

s tepelným výměníkem; instaluje  
se na stěnu, ve svislé poloze, obvykle  

v technické místnosti

integrovaný protiproudý 
výměník 

 

výměník získává s velmi vysokou 
účinností teplo z odpadního vzduchu  
a skrze čerstvý vzduch jej navrací  

zpět do místností

26



VARIANTY  
řízeného větrání s rekuperací tepla

FLUO S
• nástěnná jednotka
• vhodná pro menší 

domy, nebo byty
• max. průtok 280 m3/h 

(při 100 Pa)

FLUO L
• nástěnná jednotka
• vhodná pro větší 

rodinné domy
• max. průtok 400 m3/h 

(při 100 Pa)

FLUO FLAT
• podstropní jednotka  

s možností instalace  
i na stěnu

• vhodná pro menší  
domy, nebo byty 

• max.průtok 260 m3/h  
(při 100 Pa)

• možnost doplnit 
entalpickým  
výměníkem

TLUMIČ HLUKU
• kompatibilní  

s jednotkou FLUO M
• účinně tlumí hluk  

ventilátorů a proudění  
vzduchu

• kompaktní vzhled

FLUO M
• nástěnná jednotka
• vhodná pro standardní 

rodinné domy
• max. průtok 360 m3/h 

(při 100 Pa)
• lze doplnit kompaktním 

tlumičem hluku  
a entalpickým 
výměníkem

FLUO XL
• nástěnná jednotka
• vhodná pro velké domy
• max. průtok 560 m3/h 

(při 100 Pa)

• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749

OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU

27
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TECHNOLOGIE V-SYSTÉM
fotovoltaika

28

 
Vyrobte si díky vlastnímu fotovoltaickému systému univerzální  
elektrickou energii pro celou domácnost. Energií ze slunce můžete  
napájet všechny spotřebiče – od bojleru pro ohřev teplé užitkové vody, 
přes elektrické podlahové vytápění až po větrání či chlazení a mnoho 
dalšího.  
 

Díky vlastní fotovoltaické elektrárně získáte  
skutečně funkční a energeticky úsporný dům. 

VYUŽÍVEJTE SLUNEČNÍ ENERGII
PRO ÚSPORNÝ PROVOZ VAŠEHO DOMU



PROČ FOTOVOLTAIKU 
VÝHODY ENERGIE ZE SLUNCE
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Víte, že... díky FVE systému s produkcí energie ve výši  
2,5 MWh/rok byste si ročně mohli ohřát 70 000 l vody nebo se 1 750 x  
vysprchovat? Také byste mohli 3 500 x vyprat prádlo či uvařit přes  
200 000 šálků kávy.

RYCHLÁ NÁVRATNOST POŘIZOVACÍ CENY + DOTACE
Představte si, že jakmile vysvitne slunce, začínáte díky sluneční energii reálně šetřit Váš 
rozpočet. Nákupní cena se Vám proto zaplatí během několika let.

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE
Získejte elektřinu využitelnou pro jakýkoliv spotřebič v domácnosti – pro ohřev teplé  
užitkové vody, vytápění, větrání, chlazení a spoustu dalšího.

NEJNIŽŠÍ ÚČTY ZA ELETKŘINU
Pokryjte elektřinou ze slunce velkou část spotřeby Vaší domácnosti a ušetřete tak  
za dodávky elektřiny z distribuční soustavy.

SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI NA SÍTI
Staňte se díky výrobě vlastní energie částečně nezávislí na cenách energií i na jejich 
dodávce. A to nejen nyní, ale i v budoucnu.

OBNOVITELNÝ A EKOLOGICKÝ ZDROJ ENERGIE
Využívejte sluneční záření jako přirozený zdroj energie, který je zdarma a je ho dostatek. 
Dodávku této energie máme navíc přímo v místě spotřeby.

VÝBORNÉ ZHODNOCENÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI
Díky FVE významně navýšíte hodnotu Vaší nemovitosti do budoucna.

PROVOZUSCHOPNOST PŘI BLACKOUTU
Snadno přečkejte i krátkodobý výpadek elektřiny díky ukládání energie do baterie  
a udržování neustálé zálohy.
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Víte, co je... Energy Management System (EMS)? 
Naším cílem je co nejlepší využití solární energie. Maximalizovat jej můžeme 
různými způsoby – zejména díky ukládání energie do akumulátorů, které 
umožní její pozdější užití. Energii pak můžeme spotřebovat třeba i večer nebo 
v noci. Můžeme však i lépe načasovat naši spotřebu – odložit praní prádla  
či mytí nádobí na poledne, kdy je intenzita slunečního svitu nejvyšší. 

JAK NEJLÉPE VYUŽIJETE   
energii z domácí fotovoltaické elektrárny

BĚŽNÝ REŽIM 
pro napájení všech 
spotřebičů v domácnosti  
a ukládání případných  
přebytků do baterie

NÁHRADA ELEKTROCENTRÁLY 
FVE navíc nevyžaduje údržbu  
a startuje automaticky  
(systém UPS / EPS)

ZÁLOHA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
SPOTŘEBIČŮ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU  
nejčastěji osvětlení, zabezpečení,  
komunikace (Wifi router), lednice, TV atd. 

BACK-UP REŽIM (ZÁLOHA)  
PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU  
díky baterii s funkcí back-up lze neustále 
udržovat jistou úroveň záložní energie 
(např. 30 % její kapacity)

30%

ENERGIE PRO ŘÍZENÉ  
VĚTRÁNÍ ČI CHLAZENÍ 
ideální během slunných letních dní,  
kdy je výroba energie  
prostřednictvím FVE maximální

ENERGIE PRO OHŘEV TUV 
v bojleru pro sprchování  
či ohřev vody v bazénu

ENERGIE PRO PODLAHOVÉ 
VYTÁPĚNÍ  
elektrickými topnými kabely  
či sálavými panely

UNIVERZÁLNÍ ENERGIE  
PRO VŠECHNY SPOTŘEBIČE 

od dobíjení telefonu, přes osvětlení, 
zabezpečovací systém, sporák  
či pračku, až po ohřev vody v bazénu  
či nabíjecí stanici pro elektromobily

UKLÁDÁNÍ ENERGIE DO BATERIE  
PRO JEJÍ POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ 
pro použití veškerých spotřebičů  
i ve chvíli, kdy právě nesvítí slunce díky 
uložené energii – například večer po práci 
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JAK PRACUJE fotovoltaická elektrárna  
• prostřednictvím fotovoltaických panelů umístěných na střeše či fasádě je zachytáváno sluneční záření,  

z něhož je pak přímou přeměnou vyráběna elektrická energie (tzv. fotovoltaický jev)

• touto energií lze napájet veškeré elektrické spotřebiče v domácnosti – od ohřevu teplé užitkové vody, topení,  
vaření až po dobíjení telefonu či zabezpečovací systémy

• díky baterii lze energii ukládat na její pozdější využití (večer, v noci..)

• při vybavení systému tzv. back-up režimem lze dokonce udržovat neustálý rezervní zdroj energie  
a být tak připraven na případný výpadek elektřiny (blackout)

• nevyužitelné přebytky pak lze směřovat (prodat) do sítě nebo v případě potřeby chybějící energii odebrat  
z distribuční soustavy

• systém je možné monitorovat 

?

KDY ŘEŠIT  
fve

PROČ FVE 
od v-systém elektro

• pokud chcete snížit své výdaje za energie  
v domě nyní i v budoucnu

• chcete-li být více nezávislí na dodavatelích 
energií a jejich cenách

• máte-li zájem na zhodnocení své nemovitosti 
a chcete dobře investovat své peníze

• preferujete-li bezstarostný systém, který 
nevyžaduje Vaši pozornost a pravidelnou 
údržbu

• když je pro Vás důležité chovat se šetrně  
k životnímu prostředí

• zajistíme využití solární energie pro veškeré 
spotřebiče, ohřev TUV, ale i pro vytápění a chlazení 
domu

• navrhneme optimální řešení na míru možnostem 
výroby i spotřeby energie ve Vašem domě

• poskytneme Vám bezplatné poradenství a pomoc 
při řešení problémů, popř. vzdálený monitoring

• zajistíme kvalifikovanou instalaci s certifikovanými 
komponentami

• vyřídíme za Vás veškerou administrativu spojenou  
s připojením FVE k distribuční síti

• zajistíme pro Vás získání dotace na FVE z programu 
NZÚ až do výše 170 000 Kč

• připravíme řešení na klíč
Kontaktujte nás
tel: +420 317 725 749
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ochrany a jištění
proti různým mimořádným stavům 

(přepětí, přetížení, zkrat atd.)  
– DC rozvaděč, AC rozvaděč

bateriové úložiště
  

pro ukládání přebytků energie na její 
pozdější využití, nejčastěji baterie  

na bázi lithia; umisťují se do technické 
místnosti nebo i do domácnosti

měnič (střídač, invertor) 
 

pro přeměnu stejnosměrného 
proudu na střídavý

záložní napájení 
 

pro případ výpadku distribuční sítě

spotřebiče 
 

zásobník teplé užitkové vody  
jako nedílná součást FVE systému,  

elektrické podlahové vytápění,  
větrání, klimatizace a ostatní  

elektrické spotřebiče

fotovoltaické panely 

pro zachycení sluneční energie a její 
přeměnu na energii elektrickou; skládají  

se ze série křemíkových článků a umisťují 
se převážně na střeše či na fasádě, kde  

se spojují do řetězce (tzv. string) – většinou  
6-20 panelů (200-800 V DC)

KOMPONENTY  
domácí fotovoltaické elektrárny

• regulátor odporových zátěží k výkonové  
regulaci přebytků pro TUV, podlahové vytápění 

• podružný elektroměr pro zjišťování směru toku 
energie v systému 

• kabeláž pro propojení všech komponent

• distribuční soustava pro dodávky chybějící 
energie či prodej té nespotřebované

řízení využití energie

monitoring systému

pro maximalizaci spotřeby vyrobené  
energie (úkolem jednotky je mít  

energii na správném místě  
a ve správný čas)

pro kontrolu systému přes  
mobilní telefon či počítač

DALŠÍ KOMPONENTY systému fve
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• každý dům je jiný, má různě orientovanou střechu, jiné spotřebiče 
elektrické energie a jiné chování jeho obyvatel (pracující lidé, rodina  
s dětmi, práce z domova atd.)

• aby systém fungoval co nejlépe a ušetřil co nejvíce, doporučí  
a navrhnou naši specialisté optimální řešení právě pro Vás

• možnost získání dotace ve výši až 155 000 Kč / 170 000 Kč  
ve vybraných krajích

SYSTÉM NA MÍRU  
pro každý dům  

• systém o výkonu 3-10 kW disponuje navíc bateriovým úložištěm, které 
Vám pomůže spotřebovat více vyrobené energie tím, že ji uloží  
na pozdější použití

• větší systém umožní významně posílit dodávku obnovitelné energie  
pro elektrické podlahové vytápění nebo jiné náročné spotřebiče

• baterie navíc může zajišťovat zálohu pro případ výpadku distribuční sítě
• možnost získání dotace ve výši až 155 000 Kč / 170 000 Kč ve vybraných 

krajích

SYSTÉM S BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM  
pro Váš elektrifikovaný dům 

• i základní systém o výkonu 2-3 kW dodá dostatek obnovitelné energie  
pro Váš dům

• většinu vyrobené energie, kterou nebudete zrovna potřebovat na provoz 
elektrických spotřebičů, použije na ohřev TUV

• v případě potřeby systém prodá případné přebytky, popř. energii doplní  
z distribuční soustavy

• možnost získání dotace ve výši až 60 000 Kč / 65 500 Kč ve vybraných 
krajích

ZÁKLADNÍ SYSTÉM   
vhodný pro každou domácnost

• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749

OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU

• navrhneme ideální variantu přímo pro Vás

• připravíme plán celého projektu včetně NZÚ

• vše s Vámi prokonzultujeme telefonicky  
či osobně u Vás na stavbě

PŘIPRAVÍME NÁVRH  
PŘÍMO NA MÍRU

VARIANTY  
domácí fotovoltaické elektrárny
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Díky iWWT můžete všechny technologie ve svém domě ovládat  
pohodlně z mobilního telefonu. Stačí stisknout tlačítko a můžete  
si navýšit požadovanou teplotu v místnosti, aktivovat intenzivní větrání 
nebo třeba stáhnout žaluzie. Ať už jste v práci, na cestě z exotické  
dovolené nebo třeba sledujete televizi. 
 

Mějte svůj dům pod kontrolou kdykoliv a kdekoliv,  
díky inteligentnímu centrálnímu ovládání iWWT. 

OVLÁDEJTE TECHNOLOGIE VE SVÉM 
DOMĚ Z JEDNOHO MÍSTA

CENTRÁLNÍ REGULACE 
chytré ovládání z mobilního telefonu
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PROČ iWWT 
VÝHODY CHYTRÉ CENTRÁLNÍ REGULACE

POHODLNÁ REGULACE Z MOBILNÍHO TELEFONU
Regulujte technologie prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, PC či jakéhokoliv jiného 
zařízení s připojením k internetu.

JEDEN DŮM – JEDNA REGULACE
Ovládejte celý dům z jednoho místa – vytápění, větrání, venkovní žaluzie  
i vyhřívání venkovních ploch či okapů.

OVLÁDÁNÍ KDYKOLIV A KDEKOLIV 
Mějte technologie ve svém domě pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv – z domova  
i z druhého konce světa během Vaší dovolené. 

JEDNODUCHÁ INSTALACE
Nebojte se instalace iWWT – zařízení stačí připojit do domácí počítačové sítě.

KOMPATIBILITA S LIBOVOLNÝM VYPÍNAČOVÝM DESIGNEM
Vyberte si k iWWT interiérové nástěnné prvky v jakémkoliv designu.

ROBUSTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Systém využívá spolehlivý kabelový přenos dat bez rizika rušení díky  
jednotce umístěné v rozvaděči.

MONITORING SPOTŘEBY ENERGIE
Sledujte spotřebu elektrické energie ve Vašem domě s historií 36 měsíců.
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VÝHODY INSTALACE 
• řídicí jednotka iWWT se instaluje  

v domovním rozvaděči 

• dvouvodičová sběrnice s libovolným  
větvením mezi řídicí jednotkou  
a interiérovými nástěnnými prvky  
minimalizuje nároky na počet vodičů  
a dochází tak k úspoře kabeláže

OVLÁDEJTE S  CELÝ DŮM  
i z druhého konce světa

vše z jednoho místa 

regulujte technologie  
z jednoho místa

pohodlné ovládání  
z mobilního telefonu 

regulujte svůj dům z jakéhokoliv  
zařízení s webovým  

prohlížečem a připojením  
k internetu – z tabletu či PC

autonomní či ruční režim 

nechte technologie pracovat  
autonomně nebo přepněte  

do ručního režimu

pro elektrické podlahové 
vytápění 

ovládejte prostřednictvím iWWT  
elektrické vytápění na úrovni  

každé místnosti

 pro zimní ochranu 

ovládejte vyhřívání okapů,  
střešních detailů a venkovních ploch  

a díky možnosti monitorování 
kamerovým systémem  
sledujte aktuální stav

pro řízené  
větrání s rekuperací  

tepla 

nastavte si na dálku intenzitu  
větrání na Vaší větrací jednotce,  

aktivujte boost režim či jiné
užitečné funkce

pro ochranu  
před slunečním svitem 

regulujte venkovní žaluzie  
dle aktuální intenzity  

slunečního svitu
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týdenní topný režim 
(až 6 topných událostí  

pro každý den i místnost)

ruční režim
pro případ potřeby

regulujte nezávisle
až 16 místností

kopírujte týdenní  
topné plány

mezi zónami

kombinujte
s libovolným vypínačovým 

designem

sledujte informace  
o spotřebě

za posledních 36 měsíců

možnost výběru čidla
vyberte si podlahové či prostorové 

čidlo pro regulaci teploty

PODLAHOVÉ TOPENÍ POD KONTROLOU  
s chytrou regulací iWWT

• možnost využívat ruční režim či nastavit 
týdenní topný plán s až 6 topnými událostmi 
pro každý den i místnost

• lze aplikovat až pro 16 nezávisle regulovaných 
zón (místností)

• možnost provádět změny na úrovni celého 
objektu či pouze jedné místnosti

• možnost kopírovat týdenní topné plány, 
nastavovat teplotní limity, monitorovat 
průběh vytápění, nastavit detekci  
otevřeného okna a mnoho dalšího

DALŠÍ FUNKCE 

37

TE
CH

N
OL

OG
IE

 V
-S

YS
TÉ

M
 –

 c
en

trá
ln

í r
eg

ul
ac

e 
iW

W
T



BEZSTAROSTNÉ VĚTRÁNÍ 
s chytrým ovládáním iWWT

Připojte si k větracímu systému interiérové nástěnné prvky, které Vám pomohou ještě lépe regulovat  
celý systém. Jejich design můžete přizpůsobit ostatním nástěnným prvkům ve své domácnosti.

• interiérová čidla kvality vzduchu (CO
2
, RH, VOC)

• tlačítka pro boost režim (krátkodobé intenzivní větrání) – obvykle v kuchyni, koupelně, na toaletě

• interiérový ovladač pro regulaci intenzity větrání i teploty

MODERNÍ INTERIÉROVÉ PRVKY  
pro ještě pohodlnější regulaci

?
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aktivujte funkci  
by-pass

v letním období – pro částečné  
vychlazení domu

mějte filtraci  
pod kontrolou

nastavte si vlastní interval  
pro výměnu filtrů  

a iWWT vše pohlídá za Vás 

autonomní režim
nechte jednotku pracovat ve zcela

autonomním režimu díky připojitelným 
čidlům kvality vzduchu

monitoring
sledujte spotřebu elektrické energie  

za posledních 36 měsíců

týdenní větrací plán
nastavte si větrací plán  

až se 6 událostmi za den

režim nárazového větrání
pro krátkodobé intenzivní větrání  
(boost režim) díky připojitelným  
tlačítkům nárazového větrání

připojte čidla  
kvality vzduchu 

využijte předehřev 
v zimním období

ruční režim 
pro případ potřeby



• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749

OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU

POHODLNÁ REGULACE DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ  
s centrálním ovládáním iWWT

• ovládejte díky iWWT všechny venkovní žaluzie v domě  
centrálně z jednoho místa

• autonomní režim zajišťuje automatické stínění, které se snaží  
o zachování maximálního možného světla v interiéru

• stínění pracuje s pozicí a výškou slunce na obzoru a s aktuální 
intenzitou záření tak, aby do Vašeho interiéru pronikalo přesně  
tolik slunečního záření, kolik si přejete

• iWWT dokáže automaticky nastavit žaluzie do režimu  
maximálních solárních zisků a tím přispět k ideální teplotě  
v interiéru

• systém tak přirozeně podporuje podlahové vytápění a pomáhá  
spořit náklady na vytápění

• mějte pod kontrolou bezpečnost kolem Vašeho domu
• iWWT Vám umožní mít neustálý přehled o stavu vyhřívaných  

ploch a okapů díky možnosti monitorování pomocí kamer
• kdykoliv a kdekoliv tak můžete zajistit bezpečnost a prevenci 

problémů se sněhem a ledem
• prostřednictvím iWWT můžete na dálku ovládat vyhřívání  

cest a chodníků kolem Vašeho domu, venkovních schodišť,  
vjezdů, parkovacích stání apod.

• regulovat lze také vyhřívání okapů, svodů a vpustí, úžlabí,  
atik a vikyřů, světlíků a jiných detailů střech
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AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ  
pro maximální solární zisky a minimalizaci přehřívání

REGULACE VYHŘÍVÁNÍ VENKOVNÍCH PLOCH, OKAPŮ 
pro bezpečí a prevenci zimních problémů
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Současné technologie pro energeticky úsporné domy nabízejí spoustu 
dalších užitečných funkcí, které Vám pomohou k ještě příjemnějšímu  
bydlení, nižším výdajům za energie i větší nezávislosti na externích  
dodavatelích. Díky technologiím využívajícím obnovitelné zdroje navíc  
šetříte přírodu. 
 

Užívejte si více pohodlí a přitom  
maximalizujte své úspory.

PROMYŠLENÉ TECHNOLOGIE  
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ  
TECHNOLOGIE

v nízkoenergetickém a pasivním domě

ww
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ZPŘÍJEMNĚTE SI ŽIVOT  
VE VAŠEM DOMĚ 

KOMFORTNÍMI A ÚSPORNÝMI TECHNOLOGIEMI
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VENKOVNÍ ŽALUZIE pro ochranu před přehříváním interiéru 
Chraňte svůj dům v letním období před nežádoucími slunečními paprsky díky venkovním 
žaluziím s automatickým provozem. V zimě zase chytrá regulace iWWT sama pozná,  
kdy je třeba žaluzie vytáhnout a ušetřit tak za vytápění.

KLIMATIZACE pro účinné vychlazení domu
S přibývajícím počtem opravdu horkých letních dní v posledních letech se vyplatí 
nezapomínat na chlazení. Moderní klimatizační jednotky mohou jak chladit, tak přitápět,  
a díky ovládání na dálku můžete svůj dům vychladit ještě před návratem domů.

SÁLAVÉ PANELY S AKUMULACÍ TEPLA jako zdroj sálavého tepla
Sálavé teplo oceníte jak v koupelně, tak v obytných místnostech. Panely jsou ideální  
pro sušení ručníků, promočených bot a oblečení či v zimě pro rychlé zahřátí studených 
rukou. Díky akumulační desce navíc hřejí velmi dlouho.

BOJLER S TEPELNÝM ČERPADLEM pro extra úsporný ohřev TUV
Ohřívejte teplou užitkovou vodu ještě úsporněji díky bojleru využívajícímu obnovitelnou energii. 
Jeho provoz navíc můžete snadno dotovat i energií ze slunce v případě instalace fotovoltaické 
elektrárny.

ZIMNÍ OCHRANA pro bezpečí a pohodlí i v zimě
Také v zimě je třeba myslet na Váš komfort. Abyste nemuseli každý den shrnovat sněhovou 
nadílku, řešit namrzlé chodníky kolem domu či rampouchy na střeše, můžete instalovat 
vyhřívací topné kabely, které se o Vaše pohodlí i bezpečí postarají za Vás.

KRB pro tepelnou pohodu a nezávislost
Vybavte svůj dům kvalitním krbem. Oheň dodá Vaší domácnosti  
tu správnou atmosféru a navíc zajistí nezávislost v případě výpadku elektřiny.
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nízká spotřeba 
energie

náhrada  
akumulačních kamen

příjemné sálavé teplo

ideální pro  
sušení ručníků

akumulace pro pozvolné 
uvolňování tepla 

nezapomeňte na zdroj sálavého tepla  
v koupelně či obytných místnostech

příjemné sálavé teplo je ideální pro sušení 
mokrých ručníků v koupelně, promočených 

bot a oblečení či v zimě pro rychlé  
zahřátí studených rukou

oproti běžným konvektorům či topným 
žebříkům obsahují akumulační desku;
díky tomu dochází i po vypnutí panelu  

k dlouhotrvajícímu sálání tepla do místnosti

panely GLOA vynikají velmi nízkou 
spotřebou energie díky velmi  

přesné regulaci a akumulační desce

lze využívat jako náhradu  
akumulačních kamen 
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GLOA
sálavé panely  

s akumulací tepla



bezpečné cesty a okapy 
bez rampouchů

žádné shrabování 
sněhu

ovládání pomocí 
iWWT

automatické 
vyhřívání

účinná prevence  
zimních problémů

pro maximální pohodlí také v zimě je ideální 
vybavit dům ochranou proti sněhu a ledu 

pomocí topných odporových kabelů  
s regulací

s iWWT lze systém ovládat pomocí 
mobilního telefonu či sledovat  

aktuální situaci díky monitorování  
kamerovým systémemvyhřívání funguje automaticky a spíná  

na základě aktuální venkovní teploty,  
popř. teploty a vlhkosti  

(na základě informací z čidel)

 

systém funguje jako spolehlivá a účinná 
prevence zimních problémů (zamrzání vody 

v kritických místech střechy,  
prevence tvorby rampouchů,  

zamrzání vody v potrubí apod.)

vyhřívejte v zimním období cesty 
kolem domu, chodníčky, vjezdy, brány, 

parkovací stání, ale i okapy,  
detaily střech, světlíky 
či potrubí a hydranty

 

ZIMNÍ OCHRANA
pro bezpečí a pohodlí i v zimě
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vychlazování  
i přitápění

pro vychlazování v létě

ovládání na dálku
rychlá instalace

ideální v kombinaci  
s fotovoltaikou

skvělý doplněk NED / PD pro horké letní dny 
(zejména v případě kombinace s FVE)

klimatizaci lze díky mobilní aplikaci spustit 
na dálku, případně využít programování – 

dům si tak můžete snadno vychladit během 
dne a odpoledne se vrátit již do příjemně 

vychlazeného domu

doporučujeme klimatizace bez venkovní 
jednotky, které vynikají jednoduchou  

a rychlou instalací

 

lze velmi vhodně kombinovat s FVE, neboť 
dochází k dobrému sladění výroby  

a spotřeby – vychlazování nejlépe využijete 
v létě, během dní s vysokou intenzitou 

slunečního svitu; vyrobenou energii pak 
perfektně využijete pro chlazení objektu

klimatizaci lze využít jak na chlazení 
objektu v letním období, 

tak na přitápění v přechodném období

 

KLIMATIZACE
pro účinné vychlazení domu
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třikrát levnější TUV

ohřev vody  
solární energií

žádné zbytečné 
nároky na prostor i v mínusových teplotách

úsporný díky 
obnovitelné energii

ohřev vody spotřebuje v domácnosti 
poměrně velkou část energie; při využití 

fotovoltaické elektrárny lze celkové náklady 
na ohřev TUV snížit na minimum

oproti klasickému bojleru nezabírá bojler  
s tepelným čerpadlem o mnoho více místa, 
je nutné počítat navíc pouze s připojením 

dvou vzduchotechnických potrubí

bojler je konstruován tak, aby byla  
zajištěna jeho funkčnost i do určité  

úrovně mínusových teplot

bojler s TČ je díky využití obnovitelné  
energie úspornou volbou (pro ohřev vody 
využívá energii obsaženou ve venkovním 

vzduchu)

oproti klasickému bojleru ohřívá  
teplou teplou užitkovou vodu 

 přibližně třikrát levněji

 

BOJLER S TEPELNÝM ČERPADLEM
pro extra úsporný ohřev TUV
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automatické  
fungování díky iWWT

tepelná pohoda  
po celý rok

podpora vytápění  
v zimě

vše z jednoho místa

automatická ochrana 
před sluncem

pro udržení optimální tepelné pohody,  
jak v létě, tak v zimě, zejména v případě,  
že Váš dům nemá přesah střechy nebo  

se v okolí domu nenachází vzrostlá zeleň

v zimě naopak solární zisky přispívají  
k optimální teplotě v interiéru a Vy tak 

ušetříte za vytápění – v takovém případě 
systém autonomně žaluzie vytáhnedíky centrálnímu ovládání můžete všechny 

žaluzie v domě ovládat z jednoho místa

v létě oceníte možnost ochrany interiéru 
před přehřátím – vyhodnotí-li systém,  

že je v interiéru příliš teplo, sám žaluzie  
spustí a lamely nastaví do takového sklonu, 

který zabrání slunečním paprskům  
vniknout do interiéru

díky iWWT mohou venkovní žaluzie pracovat 
zcela automaticky a na základě aktuálních 

podmínek – stínění pracuje s pozicí  
a výškou slunce na obzoru i s aktuální 

intenzitou záření

 

VENKOVNÍ ŽALUZIE
pro ochranu před slunečními paprsky



pozvolné uvolňování 
energie

perfektní kombinace  
s podlahovkou

buďte v teple i při výpadku 
elektrického proudu obnovitelná energie

akumulační funkce

nezávislý zdroj tepla v případě  
výpadku elektrického proudu

ještě příjemnější atmosféra  
pro rodinnou pohodu

díky využití krbu se zvyšuje podíl  
využitelné obnovitelné energie  

v domácnosti, což přispívá k dodržení 
podmínek NZEB

doporučujeme systém, kdy je obestavba 
realizována pomocí akumulačních tvarovek, 

které zajišťují pozvolné sálání tepla 
 do místnosti a šetří tak náklady na vytápění

akumulační funkce zabraňuje  
rychlému přetopení interiéru,  
ke kterému by v NED či PD  

mohlo snadno docházet

 

KRB
pro tepelnou pohodu  

a nezávislost
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VYZNEJTE SE V ENERGIÍCH
slovníček pojmů

Backup – záložní zdroj napájení, který  
se aktivuje při blackoutu; v systému FVE lze 
zajistit díky akumulaci energie do baterií; 
systém zálohuje obvykle kritické spotřebiče 
(alarm, čerpadla, internet, mrazničky, 
osvětlení atd.) a dům může tímto způsobem 
udržet v chodu i po dobu několika hodin  
či dní

Energetický specialista – energetickým 
specialistou je (podle § 10 zákona  
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  
v platném znění) fyzická osoba, která 
je držitelem oprávnění uděleného MPO 
ke zpracovávání energetického auditu 
a energetického posudku, zpracovávání 
průkazu energetické náročnosti budov 
(PENB), provádění kontroly provozovaných 
kotlů a rozvodů tepelné energie  
a k provádění kontroly klimatizačních 
systémů

FVE (fotovoltaická elektrárna)  
– je zařízení na přímé získávání elektrické 
energie ze slunečního svitu; sluneční svit 
je obnovitelný zdroj energie a je zdarma; 
velkou předností FVE je její bezhlučný, čistý 
a bezúdržbový provoz; součástí FVE jsou 
především fotovoltaické panely umístěné  
na střeše (fasádě) domu, měnič, pro 
ukládání energie často také akumulátor 
(baterie) a EMS

Blackout – rozsáhlejší výpadek dodávky 
elektrické energie, který může dosahovat 
různého rozsahu (od výpadku domu, 
čtvrti, města až po celé oblasti) i doby 
trvání (může trvat minuty, hodiny  
i celé dny)

Boost tlačítko – spínač, který po stisknutí 
přepne dočasně jednotku do režimu  
s vyšším výkonem (po uplynutí určité doby 
se systém navrátí do původního režimu)

By-pass – obtoková klapka umístěná  
v rekuperační jednotce, která slouží  
k letnímu odklonu vzduchu mimo výměník 
tepla, čímž lze v letním období částečně 
vychlazovat objekt

EMS (Energy Management System) 
– automatický řídící systém, který 
optimalizuje soulad výroby el. energie (když 
svítí slunce) a její spotřeby (např. spuštění 
klimatizace, pračky), popř. její akumulaci  
(do baterií, do ohřevu TUV nebo využití  
pro vytápění)

CO
2
 senzor – zařízení, které je schopné 

detekovat hladinu oxidu uhličitého 
 ve vzduchu v interiéru

Entalpický výměník – výměník tepla  
pro rekuperační jednotku, který je schopen 
předávat nejen teplo, ale i vlhkost
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Měnič (střídač, invertor) – je důležitou 
součástí FVE; jeho hlavní funkcí je přeměna 
stejnosměrného napětí z panelů nebo 
akumulátorů na střídavé napětí, které 
se běžně používá v domácnosti (230 V); 
integruje v sobě také další funkce, které 
optimalizují chod elektrárny a zvyšují 
její spolehlivost, bezpečnost a umožňují 
monitorovat chod celé instalace

RH senzor – zařízení, které měří relativní 
vlhkost vzduchu v interiéru

U (součinitel prostupu tepla) – vyjadřuje, 
kolik tepla (W) unikne konstrukcí o ploše 
1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K, 
jednotka je W/(m.K)

VOC senzor – zařízení, které je schopné 
detekovat volné organické sloučeniny  
a hladinu CO

2

NED (nízkoenergetický dům) – budova  
s nízkou potřebou tepla na vytápění 
nepřekračující 50 kWh/m2 podlahové 
plochy za rok

nZEB (nearly Zero Energy Buildings)  
– budova s téměř nulovou spotřebou energie  
(s velmi nízkou energetickou náročností),  
jejíž spotřeba energie je ve značném  
rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů

OZE (obnovitelné zdroje energie)  
– sluneční záření, teplo uložené  
ve venkovním vzduchu/půdě/vodě, biomasa 
(např. dřevo v různých formách: polena, 
štěpka, pelety); jsou trvale udržitelné (dokáží 
se v lidském časovém měřítku obnovovat), 
na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie 
jako je např. uhlí, ropa, zemní plyn (jejichž 
obnova trvá tisíce let) 

PD (pasivní dům) – budova s velmi 
nízkou potřebou tepla na vytápění 
nepřekračující 20 kWh/m2 za rok 
a současně splňující další soubor 
požadavků a podmínek hodnocení 
(minimalizovaná potřeba energie na 
zajištění požadovaného stavu vnitřního 
prostředí a minimalizovaná potřeba 
primární energie z neobnovitelných zdrojů 
na její provoz); základem splnění těchto 
předpokladů je optimalizované stavební 
řešení s dalšími opatřeními – větrání  
s rekuperací tepla, úsporné spotřebiče ap.

PENB (průkaz energetické náročnosti 
budovy) – slouží k vyhodnocení 
energetické náročnosti budovy, kvantifikuje 
veškeré energie spotřebované  
při standardizovaném provozu hodnocené 
budovy a (podobně jako energetický štítek 
spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné  
třídy v rozsahu A-G; průkaz hodnotí 
veškerou energii potřebnou pro provoz 
budovy, tedy energii na vytápění, přípravu 
teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu 
větráním a klimatizací a energii na osvětlení

Rekuperace – zpětný zisk tepla  
z odváděného vzduchu do přívodního 
vzduchu

TUV (teplá užitková voda) – hygienicky 
nezávadná voda ohřátá na teplotu zhruba  
45-65 °C určená pro mytí, koupání i úklid, 
běžná denní spotřeba – cca 40 litrů TUV/os.; 
v dobře zateplených domech představuje 
ohřev TUV podstatnou část spotřeby energií 
domu, již lze z velké části pokrýt energií  
z FVE

V
YZ

N
EJ

TE
 S

E 
V 

EN
ER

G
IÍC

H
 –

 s
lo

vn
íč

ek
 p

oj
m

ů

49



V-SYSTÉM ELEKTRO
navrhneme to nejlepší řešení pro Váš dům

• jsme stabilní česká společnost s více než 20 lety zkušeností

• integrujeme technologie pro nízkoenergetické a pasivní domy – od nás dostanete  
vše na jednom místě

• máme za sebou stovky instalací v RD – podlahové vytápění, větrání, vyhřívání venkovních 
ploch, okapů, potrubí včetně regulace

• vyrábíme vysoce kvalitní produkty a pracujeme na jejich vývoji

• máme k dispozici 8 technicko-obchodních poradců po celé ČR a SR, kteří jsou připraveni 
Vám kdykoliv pomoci

• navštívit Vás může také některý z našich 8 zkušených techniků

• ozveme se Vám do 48 hodin s orientačním technickým a cenovým návrhem

• navštívíme Vás přímo v místě, kde nás potřebujete – např. na stavbě

• vždy připravíme řešení přesně na míru Vašim potřebám

• od nás získáte kompletní řešení na klíč – od propracovaného návrhu kompletního systému  
a poradenství, přes dodání až na stavbu, instalaci, až po zaregulování a prvotní nastavení

• pomůžeme Vám se zařízením projektu pro dotaci Nová zelená úsporám

PROČ V-SYSTÉM ELEKTRO S.R.O. 
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• obsahem je základní popis a podrobné 
schéma navrženého technického řešení

• ceníková cena za materiál a dodávku 
na Vámi určené místo

• doporučená cena montáže

NÁSLEDNĚ OBDRŽÍTE  
PODROBNÉ TECHNICKÉ  
A CENOVÉ ŘEŠENÍ

• půdorys objektu s rozpisem a výměrami 
místností

• řezy objektem

• lokalitu stavby

• kontaktní údaje (telefon)

• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749

Navrhneme kombinaci technologií přímo na míru Vašim 
požadavkům i potřebám. Naši odborníci připraví nejen 
odborný návrh, ale zajistí rovněž instalaci a prvotní  
nastavení. Po celou dobu Vám budeme k dispozici.

• do 48 hodin získáte orientační technický 
a cenový návrh s uvedením přibližné 
ceníkové ceny materiálu a montáže

• nebo se s Vámi v co nejkratším čase 
spojíme, abychom si upřesnili Vaši 
představu i technické údaje

OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU

ZAŠLETE NÁM PODKLADY

SPOJÍME SE S VÁMI  
DO 48 HODIN 
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V-systém elektro s.r.o. – ČR
Rubešova 626
256 01 Benešov
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

V-systém elektro, s.r.o. – SR
Duklianskych hrdinov 47/651
901 01 Malacky
tel.: +421 34 7724082
e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.sk

Dasix s.r.o.
Kranichova 2062/11
710 00 Slezská Ostrava
tel.: +420 596 619 138
e-mail: info@dasix.cz
www.dasix.cz

 info@v-system.cz              

DOMLUVTE SI SCHŮZKU:

SEVEROZÁPAD:  +420 733 313 182 – Petr

PRAHA:    +420 602 629 205 – Zdeňka

JIH:     +420 727 930 079 – Tomáš

VÝCHOD:    +420 725 465 085 – Zdeněk 

MORAVA SEVER:   +420 727 985 458 – Jiří

MORAVA JIH:   +420 727 985 459 – Hana

OBJEDNÁVKY A TECHNICKÁ PODPORA: 

  +420 317 725 749

Blansko

Brno - město

Brno - venkov

Znojmo

Vyškov

Hodonín

Břeclav

Jičín

TrutnovSemily

Náchod

Rychnov nad
Kněžnou

Ústí nad Orlicí

Svitavy

Hradec Králové

Pardubice

Chrudim

Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou

Nymburk

Kutná Hora

Kolín

Klatovy

Písek
Tábor

Strakonice

Prachatice

Český Krumlov

České Budějovice

Jindřichův Hradec

Pelhřimov

Jihlava

Třebíč

Liberec Jablonec
nad 

Nisou

Česká Lípa

Mělník

Kladno

Litoměřice

Ústí
nad 

Labem

Děčín

Praha - východ

Mladá Boleslav

Teplice

Most

Chomutov

Louny

Rakovník

Rokycany

Plzeň

Plzeň - sever

Plzeň - jih

Tachov

Domažlice

Karlovy Vary
Sokolov

Cheb

Praha 
- západ

Hlavní město 
Praha 

Beroun

Příbram
Benešov

VÝCHOD
ZÁPAD

PRAHA

JIH

MORAVA

JIH

MORAVA

SEVER

Snina

Humenné

Medzilaborce

Stropkov
Svidník

Vranov
nad Topľou

Prešov

Bardejov

Sabinov

Stará Ľubovňa

Kežmarok

Levoča
Poprad

Gelnica

Rožňava

Sobrance

Michalovce

Trebišov

KošiceKošice -
okolie

Spišská 
Nová Ves

Žarnovica

Žiar
nad 

Hronom

Banská
Bystrica

Brezno

Rimavská 
Sobota

Revúca

Poltár

Lučenec

Detva

Zvolen

Veľký
Krtíš

Krupina

Banská
Štiavnica

Žilina

Tvrdošín

Námestovo

Dolný Kubín

Martin
Ružomberok

Liptovský Mikuláš

Turčianské 
Teplice

Čadca

Kysucké 
Nové Mesto

Bytča

Levice

Nové Zámky

Komárno

Zlaté
Moravce

Nitra

Topoľčany

Šaľa

Malacky

Bratislava Senec

Pezinok

Dunajská Streda

Galanta

Trnava

Hlohovec

Piešťany
Senica

Skalica
Myjava Nové Mesto

nad Váhom

Trenčín

Partizánske

Prievidza

Bánovce 
nad Bebravou

Ilava

Púchov
Považská
Bystrica

VÝCHOD

ZÁPAD


