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28. května. 2009 
 
Tisková zpráva 
 
Ceny energií rostou, s nízkoenergetickými domy se v šak ušet ří 
 
Aktuálním trendem v oblasti bydlení jsou nízkoenerg etické domy, jejichž vlastnosti 
významn ě snižují provozní náklady a šet ří tím pen ěženku svých majitel ů. Společnost 
BEMETT, a.s. p řichází na trh bydlení s projektem výstavby řadových nízkoenergetických 
domů v Drahel čicích u Prahy. 
Se stále rostoucími cenami za energie se zvyšuje zá jem budoucích majitel ů rodinných 
domů o nejr ůznější opat ření v oblasti úspor energií, jako jsou zateplování,  alternativní 
způsoby vytáp ění atp. V poslední dob ě se lidé stále více zajímají o vlastnosti 
nízkoenergetických dom ů. V současné dob ě působí na trhu již n ěkolik developer ů, kteří 
se výstavbou nízkoenergetických dom ů zabývají. Jedním z nich je spole čnost BEMETT, 
a.s., která p řichází s projektem výstavby řadových nízkoenergetických dom ů 
v Drahel čicích    u Prahy. Obec Drahel čice je velmi atraktivní p ředevším díky své blízkosti 
 Praze, vynikající ob čanské vybavenosti i krásné okolní p řírodě. V klidné části Rudné – 
Drahel čic, v lokalit ě Slune čná, bude možné zakoupit funk čně řešené domy 4+kk  
o vým ěře 102 m2 včetně pozemku za cenu 3 645 100 K č již zahrnující DPH.  
Tyto stavby spadají v p řehledu energetické náro čnosti budov do kategorie B – tzv. 
úsporných staveb. Vyšší hodnocení má pouze kategori e A – tzv. pasivní domy, které jsou 
však díky použitým technologiím (rekuperace vzduchu , fotovoltaické články atd.) výrazn ě 
cenov ě dražší. 
David Tiso ň, místop ředseda p ředstavenstva spole čnosti BEMETT k projektu Rudná -
Drahel čice sd ělil: „Naše stavby spl ňují p řísná kritéria energetických úspor. Domy již 
v základním provedení obsahují nadstandardní zatepl ovací systém celé stavby, solární 
kolektory umíst ěné na st řeše sloužící za pomoci slune ční energie k oh řevu teplé užitkové 
vody, či elektrokotel s vysokou ú činností. Díky tomuto konceptu nabízíme klient ům 
výraznou finan ční úsporu s budoucím provozem domu. Ro ční úspora na vytáp ění  
a ohřev teplé užitkové vody tak činí až 30 % náklad ů oproti b ěžným nezatepleným 
zděným stavbám.“  
Povědomí o vlastnostech nízkoenergetického bydlení se v  poslední dob ě v České 
republice rozši řuje, některé evropské zem ě jsou však v této otázce mnohem dál. 
Například ve spolkové zemi Horní Rakousko s platností o d 1. ledna 2008 není možné 
postavit jinou než nízkoenergetickou novostavbu.  
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V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím: 
Kateřina Wheeler, Euro RSCG Public Relations, Expo 58, Letenské sady 1500 
170 00 Praha 7, Czech Republic 
T +420 220 397 691   F +420 220 397 601 M +420 724 639 112   
E katerina.wheeler@eurorscg.cz 
 
O společnosti 

Společnost BEMETT, a.s. působí na českém realitním trhu již devátým rokem. Za dobu své existence 
jsme úspěšně zkolaudovali a předali novým klientům přes 1000 bytových jednotek a rodinných domů. 
Dlouholeté zkušenosti nám umožňují pružně reagovat a přizpůsobovat se potřebám a přáním našich 
zákazníků. Naší snahou je nabízet cenově dostupné bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských 
lokalitách s dobrou dopravní dostupností. Více informací na www.vasebyty.cz. 

Fotobanka určená pro novináře: http://www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 


