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Pro projekty používáme špičkové tech-
nologie od renomovaných výrobců. 
Naším cílem je dosáhnout maximální 
efektivity provozu a dlouhé životnosti 
instalovaných zařízení.

AKTUALITA: 
Nová zelená úsporám, kotlíková dotace – rodinné domy ›› str. 7

Nové výzvy operačních programů ›› str. 8

Kontaktní adresa: 
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o. 

e-Zpravodaj 

Kotlíkové dotace – potřebujete vymě-
nit kotel v rodinném domku? Finanční 
podpora na výměnu kotlů na pevná 
paliva bude příjemci dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí 2014 
– 2020 poskytována prostřednictvím 
projektů jednotlivých krajů. 

Vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává již třetí číslo firemního zpravodaje, kde najdete informace o některých 
našich projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajíma-
vosti ze života skupiny tří firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o. 

Letní práce pro firmu představují pře-
devším výrobu sena a senáže – zajiš-
tění krmiv pro zvířata. V letošním roce 
poprvé hospodaříme  v podmínkách 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření.

›› více na str. 2–9

›› více na str. 12–13

Dinfo
• • •

• 

›› více na str. 10–11
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Vážení obchodní partneři a přátelé,
věřím, že jste letošní horké a slunečné dny využili (stejně jako my) nejen k odpočinku a nabrání 
nových sil, ale též k načerpání nových zkušeností a informací, které nyní společně zúročíme při 
tvorbě zajímavých projektových záměrů. S prvními chladnými dny skončilo nejen léto, ale též po-
někud rozpačité a klidné období v oblasti dotací a čerpání prostředků z fondů EU. Pevně věřím, že 
většina z vás i přes pomalejší start programovacího období neztratila tvůrčí elán a chuť prostřed-
nictvím dotací rozvíjet svoji obec, město nebo své podnikání. Dnes už přece dobře víme, že získání 
dotace a její čerpání je „běh na dlouhou trať“ a v něm hraje roli hlavně vytrvalost, ne rychlý start. 

Lenka Dvořáková
zástupce ředitele pro projektové řízení

Investor:
BEAS a.s.
Dotační program:
Operační program podnikání a inovace
Realizace: 
2009 - 2015
Projektový manažer:
Ing. Miroslava Zemanová

Nové technologie pečení 
využívající integraci řízení výrobních 
procesů a monitoring výroby

Jednou z velkých investičních akcí, kterou 
se v letošním roce za přispění prostředků 
z fondů EU podařilo úspěšně dokončit, je 
výstavba nové pekárny v Choustníkově 
Hradišti. Ke zdárnému konci vedla velmi 
náročná cesta, na které musel investor 
překonat řadu překážet, o čemž svědčí i 
skutečnost, že žádost o dotaci byla podána 
již v roce 2009. 

Samotná výstavba areálu nové pekárny, který zahrnuje výrobní halu a administrativní budovu, za-
čala v dubnu 2014. Komplex je vybaven nejmodernějšími technologiemi pečení, linkami na pečivo 
a chléb a nadčasovým balícím a expedičním systémem. Provoz pekárny byl zahájen v dubnu 2015.
Společnost DABONA s.r.o. se na tomto projektu podílela ve fázi realizace, kdy zajišťovala plynulé 
financování investičních nákladů ze strany poskytovatele dotace a výběrová řízení na dodavatele 
stavební části a jednotlivých technologií. Více informací o projektu vám přineseme v příštím čísle.
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Investor:
Město Lanškroun
Dotační program:
Operační program životní prostředí – PO 6
Realizace: 
11. 9. 2014. – 1. 12. 2014
Celkové náklady projektu:
1 168 572 Kč
Dotace: 
735 197,25 Kč
Projektový manažer: 
Bc. Jitka Šimerdová

Předmětem projektu je ošetření stávajících  
a výsadba nových dřevin v katastrálním území 
Lanškroun a Dolní Třešňovec. 
Celkem bylo vysazeno 2 342 kusů dřevin a 34 
kusů dřevin bylo ošetřeno. Mezi nově vysáze-
né dřeviny patří např. javor mléčný, javor klen, 
buk lesní, lípa srdčitá a z keřů např. hortenzie 
velkolistá, tavolník, azalka, šeřík obecný a další.
V současné době je projekt plně zrealizován, 
profinancován ze strany Státního fondu Život-
ního prostředí a probíhá jeho udržitelnost, 
která je 10 let.
Pro Vaši obecnou představu je udržitelností 
projektu doba, po kterou musí příjemce udr-
žet výstupy projektu, přičemž dodržení závaz-
ku udržitelnosti může být předmětem kontroly 
ze strany příslušných institucí. V tomto přípa-
dě bude muset město Lanškroun v případě 
uhynutí vysazených rostlin vysadit nové.

Ozelenění sídliště U Papíren
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Úspory energií a využití alternativních 
zdrojů na objektu ZŠ Voděrady 

www.dabona.eu

Investor:
Obec Voděrady
Dotační program:
Operační program životní prostředí – PO 3
Realizace: 
08/2010 – 08/2011
Celkové náklady projektu:
18 620 322 Kč
Dotace: 
10 641 020 Kč
Projektový manažer: 
Aleš Ehl

Předmětem projektu bylo zateplení obálky bu-
dovy základní školy (tzn. obvodové stěny, stře-
cha, strop, podlaha v celkové výměře 5186 m2) 
a výměna otvorů objektu (324 m2). Dále zde do-
šlo k výměně zdroje tepla (elektrická akumulač-
ní kamna), navržen byl obnovitelný zdroj ener-
gie, konkrétně tepelná čerpadla typu vzduch 
– voda za účelem vytápění objektů školy. 
Pro objekt školy byly osazeny 3 ks tepelných 
čerpadel PZP HP3AW30S o topném výkonu 
29,9 kW. Pro objekt jídelny byly osazeny 2 ks 
tepelných čerpadel PZP HP3AW22SB o topném 
výkonu 21,5 kW. 

Součástí projektu bylo rovněž osazení radiáto-
rů termostatickými ventily a hlavicemi, včetně 
vyregulování otopné soustavy.
Projekt je v současné době ukončen a probí-
há pětileté období jeho udržitelnosti.  Po tuto 
dobu musí obec zajistit, aby škola nadále fun-
govala, aby zateplení a vyměněná okna nebyla 
zničena a tepelné čerpadlo bylo využíváno. 
Vše je v průběhu tzv. udržitelnosti projektu 
kontrolováno.

3/2015
Zpravodaj

www.dabona.eu 5

Úspory energií - ZŠ Voděrady
Zeptali jsme se pří-
mo pana ředitele, 
Mgr. Jiřího Kalous-
ka, jak je spokojen 
s přechodem školy 
na jiný zdroj vytá-
pění:

Pane řediteli, přestože jste ve škole v obdo-
bí, kdy tam panoval chlad, nepůsobil, můžete 
prosím alespoň na základě informací Vašich 
kolegů zhodnotit, jaká byla tepelná pohoda 
či nepohoda v době před realizací projektu  
a nyní?
 „Dle vyprávění kolegyň a kolegů, kteří na škole 
působí dlouhodobě, byl problém školu vytopit 
na přijatelnou teplotu. V zimě nebylo neobvyk-
lé, že ve třídách bylo i pod 15°C a na chodbách 
ještě méně. Akumulačky v kombinaci s netěsní-
cími okny a neizolovanými zdmi nebyly schopny 
vytápět na vyšší teploty. Posun nastal po výmě-
ně oken a později i po izolaci pláště budovy. Vše 
se postupně projevovalo i na spotřebě energie 
a třídy i chodby jsou vytopeny na předepsané 
teploty.“
Podařilo se škole dosáhnout v uplynulé topné 
sezoně předpokládaných úspor energií?
„Poslední dvě zimy byly mírné a u obou došlo 
k předpokládaným úsporám, dokonce si mys-
lím, že i nad očekávání. Před realizací zateple-
ní a změny zdroje vytápění byla roční spotře-
ba elektrické energie zhruba za milion korun.  
V dnešní době je to cca na 1/3. Samozřejmě je 
zde nižší tarif pro tepelná čerpadla, jiné ceny, 
do spotřeby se promítá veškerá energie (ku-
chyň, třídy) a řešil jsem úspory výměnou osvět-
lení apod. Na druhou stranu je jistě větší odběr 
pro vybavení počítači, dataprojektory a další 
technikou. Skutečné úspory se tedy dají jen při-
bližně odhadnout.“

Jednou z nejčastějších námitek proti tepel-
ným čerpadlům vzduch-voda je nadměrná 
hlučnost. Jsou tedy čerpadla, která máte 
umístěná na střeše budovy, skutečně hlučná? 
Mají se sousedé čeho obávat?
„Přiznám se, že jsem hluk od čerpadel nikdy 
nezaregistroval a nikdo ze sousedů se dopo-
sud ani nezmínil. Takže si myslím, že zde pro-
blém není.“
Poslední otázka – na tělo. Dal byste si 
domů tepelné čerpadlo?
„Pokud bych stavěl nový dům nebo musel 
kompletně řešit způsob vytápění, tak bych s 
největší pravděpodobností volil toto řešení. 
Mám kamarády, kteří na čerpadlo nedají do-
pustit a jejich celkové platby za energii jsou 
výrazně nižší, než mám já (plynové topení, 
elektřina).“

Děkujeme panu řediteli za vstřícnost, ochotu 
a čas, který nám věnoval, a přejeme mnoho 
úspěchů do právě zahájeného školního roku.

Petra Brandejsová
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Díky trendu snižování tepelných ztrát objektů a potřebě menších zdrojů tepla se stále častěji 
vyplatí instalovat tepelné čerpadlo (jak tomu bylo např. i ve škole ve Voděradech). S potřebou 
nižšího výkonu klesají i pořizovací náklady a zkracuje se návratnost investice. Stále širší využití 
tepelných čerpadel pozorujeme nejen u nás, ale všude ve světě. Tepelné čerpadlo je zcela bezob-
služné – musíte se o něj starat asi jako o vaši ledničku – a pro jeho využití hovoří zejména vysoká 
účinnost přeměny energie. Účinnost se pohybuje nad 300% u typu vzduch/voda a dokonce nad 
450% u typu země/voda (tj. čerpadlo z 1 kWh elektřiny vyrobí 3, resp. 4,5 kWh tepla). Zatímco 
prostor pro hlubinné vrty či plošné kolektory je ve stávající zástavbě často nedostatečný, teplo ze 
vzduchu je možné využít prakticky kdekoli. A protože se teploty vzduchu v našich zeměpisných 
šířkách v zimním období pohybují nejčastěji mezi -7 °C až +13°C, i tepelná čerpadla vzduch/voda 
jsou při těchto teplotách plně funkční a velice oblíbená jak v rodinných domech, tak i u větších 
instalací (školy, školky, úřady, apod.).

www.dabona.eu6

O tepelných čerpadlech…

důvodů pro instalaci tepelného čerpadla:10
• nízké provozní náklady,
• šetrnost k životnímu prostředí,
• nenáročná obsluha,
• rychlá návratnost investice,
• nižší sazba za elektřinu,
• víceúčelovost: může topit, chladit a ohřívat vodu,
• minimální nároky na údržbu,
• snadná instalace,
• odpadají náklady za komín,
• není potřeba místo pro kotel a skladování paliva,

Teď víte „proč“ si pořídit tepelné čerpadlo 
a „zač“ si jej pořídit, Vám povíme my, přijďte…

3/2015
Zpravodaj
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Aktualita: 
Nová zelená úsporám - rodinné domy

Pozor! Bude zahájeno další kolo příjmu žádosti do Nové zelené úsporám. 
Vzhledem k těmto informacím je nutné, abyste se začali připravovat na další výzvu pro podávání 
žádostí tak, abyste v době vyhlášení výzvy měli připraveny všechny požadované podklady.

Žádat můžete v těchto oblastech podpory:
A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C – Efektivní využití zdrojů energie
Podrobnější informace naleznete na: www.novazelenausporam.cz, www.dabona.eu

Ministr životního prostředí Richard Brabec doplňuje:
 „Pokud někdo nestačil o dotaci požádat, další šanci bude mít ještě tento 
rok. Během podzimu plánujeme spuštění dlouhodobé kontinuální výzvy 
Nová zelená úsporám s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb 
emisních povolenek, u nichž předpokldáme výrazně vyšší budoucí výnosy.“

Maximální dotace: 127 500 Kč.  Předpokládáme 85 % dotace z uznatelných nákladů.

Aktualita: Kotlíková dotace
Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové tzv. „kotlíkové dotace“. Pe-
níze z evropských fondů budou nyní moci využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva pro vlastníky rodinných domů.

Co můžete realizovat?
• tepelný zdroj 
• nová otopná soustava 
• mikroenergetická opatření, např.:
- zateplení střechy nebo půdních prostor;
- zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy;
- dílčí zateplení konstrukcí (např. severní fasáda apod.);
- oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády;
- oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkov-
ního (např. zádveří);
- dílčí výměna oken;
- výměna vstupních a balkonových dveří;
- instalace těsnění oken a dveří.
• služby energetického specialisty, pořízení PENB 
• projektová dokumentace 

http://www.dabona.eu
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Informujeme potenciální žadatele o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, že v 
rámci blíže uvedených specifických cílů je nejvyšší čas se připravit na podání žádosti (za před-
pokladu projektové připravenosti)! 

• SC 1.1 Kanalizace, ČOV, eutrofizace vod
• SC 1.2 Pitná voda
• SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Aktualita: Dotace z OPŽP 

Předpokládané datum zahájení příjmu žádosti: 15. 10. 2015
Předpokládané datum ukončení příjmu žádosti: 5. 1. 2016

3/2015
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Aktualita: První výzvy PRV
• Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo 
zlepšení jakosti vyráběných produktů
Ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby a krmiva.
• Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských pro-
duktů a uvedením výrobků na trh. 
Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, podpora prodeje ze dvora.
• Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury – lesních cest a souvisejících objektů
• Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Investice do lesní techniky a technologií (hardwardery, harvestory, štěpkovače, kolové traktory, aj.)

Jsme připraveni konzultovat vaše projektové záměry.  E-mail: dabona@dabona.eu

• Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvo-
je sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Rekonstrukce vybraných úseků silnici II. a III. třídy

• Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Pořizování územních plánů obcí s rozšířenou působností

Příjem žádostí: 21. 9. 2015 – 31. 3. 2017

Příjem žádostí: 14. 9. 2015 – 31. 3. 2017

Příjem žádostí proběhne v termínu: 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin. 

Aktualita: První výzvy IROP

http://www.dabona.eu
http://www.dabona.eu
mailto:dabona%40dabona.eu?subject=


Zpravodaj1/2015

www.d-energy.cz

Zpravodaj
3/2015

V souladu s principy EPC jsme plynofikaci budovy MěÚ zajistili na klíč. Pro město Litomyšl jsme 
zpracovali projektovou dokumentaci, zajistili stanoviska dotčených orgánů, povolení stavebního 
úřadu, zrealizovali všechny práce, provedli zprovoznění technologických systémů a připravili ne-
zbytnou dokumentaci (revize, zaškolení obsluhy, apod.). Opatření jsme zafinancovali a dosažení 
předpokládaných přínosů smluvně garantujeme. Klient tak má s realizací výrazně méně starostí.
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• Městský úřad v Litomyšli 
bude vytápět zemní plyn

Díky kombinaci projektu zateplení 
spolufinancovaného z Operačního 
programu Životní prostředí a pro-
jektu EPC bylo možné na městském 
úřadu Bří Šťastných v Litomyšli reali-
zovat i finančně náročnější opatření 
– vybudování nové otopné soustavy 
a plynofikaci objektu. 

S kombinací metody EPC a dotačního projektu již máme zkušenosti z  města Hronov. Také v Lito-
myšli se ukázaly výhody tohoto postupu. Zateplení objektu přinese snížení tepelných ztrát a ge-
neruje úsporu provozních nákladů s možností využití pro financování dalších úsporných opatření. 
Projekt EPC pak plynofikaci budovy, novou kotelnu a otopnou soustavu. Výsledkem je kvalitní 
regulace vytápění a garance, že město dosáhne plánovaných úspor nákladů a emisí.

• Kompletní servis v rámci 
projektů EPC

Navržená a následně zrealizovaná 
opatření na výše uvedeném objektu 
městského úřadu v Litomyšli jsou pří-
kladem komplexního zajištění všech 
služeb v rámci projektu EPC ze strany 
poskytovatele energetických služeb. 

O projektu

Zpravodaj1/2015
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Již pátým rokem APES vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt řešený metodou EPC. V předchozích 
letech se mezi vítěze zařadily projekty měst Hronov a Litomyšl – i letos držíme palce a přejeme 
úspěch všem kvalitním EPC projektům. Zároveň se na 22. 10. 2015 připravuje konference na téma 
„Výhoda, kterou přináší EPC žadatelům o dotace z OPŽP a OPPIK“ a na 21. 11. 2015 konference k 
tématu rozpočtových restrikcí. Více viz www.apes.cz nebo kontaktujte pracovníky D-energy s.r.o.
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• Žádný projekt není malý

Snažíme se o stejný přístup ke všem 
našim projektům. Bez ohledu na jejich 
velikost, rozsah či investiční nároč-
nost. Klienti mohou vždy využít na-
bídky komplexního a individuálního 
přístupu – od zpracování návrhu, přes 
konzultace s klientem až po zajištění 
dodávky na klíč.

Za projekci elektro se k našim postupům vyjádřil Jiří Locker: „V poslední době jsme mimo projektu 
Litomyšl realizovali několik menších akcí souvisejících s veřejným osvětlením v okolních obcích. Ať 
už se jedná o pasporty, projekční zpracování, nebo realizace, vždy jsou naše návrhy optimalizová-
ny pro konkrétní umístění a potřeby investora“. Je vhodné doplnit, že tento postup považujeme za 
nezbytný pro kvalitní výsledky naší práce a spokojenost klientů. 

• Novinky v oblasti EPC

Asociace poskytovatelů energetických 
služeb pořádá již 5. ročník soutěže o 
nejlepší projekt řešený metodou EPC 
a na podzim připravuje konferenci k 
tématu kombinace EPC s dotačními 
programy OPŽP a OPPIK.

Aktuality

Obrázek zobrazuje intenzitu veřejného osvětlení 
nepravými barvami dle uvedené barevné škály.

http://www.d-energy.cz


Díky klimaticky příznivému jaru se nám podařilo vyrobit dostatečné množství kvalitního sena 
a senáže.  Výrazně k tomu přispěla i modernizace strojového parku nákupem nových žacích 
lišt KUHN GMD 24 a KUHN GMD 3510. S novými stroji se značně zrychlila a zkvalitnila sklizeň 
píce. 

www.d-agro.cz

Zpravodaj
3/2015

Venclův statek - Javornice 

12

Jako každý rok, netrpělivě očekáváme nové přírůstky do našeho stáda skotu Highland, protože 
využíváme přirozenou plemenitbu.  I letos všechny porody proběhly hladce a máme radost 
z 11 telátek. 

www.d-agro.cz 13
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Ze života společností 
Oslava 20tiletého výročí založení firmy
Společnost DABONA s.r.o. oslavila 26. 6. 2015 na statku v Ja-
vornici 20 let od svého založení.
Ne vždy byla předmětem činnosti firmy orientace na poli do-
tačním, projektové řízení, technické dozory staveb či realizace 
staveb. Avšak posledních 10 let jsou tyto aktivity naším den-
ním chlebem a snad si můžeme dovolit říci, že je co slavit. 
Máme za sebou mnoho podaných žádostí o dotace, dozoro-
vaných staveb a řadu úspěšně ukončených projektů, u kterých 
jsme zajišťovali plynulé financování stavby a plnění dotačních 
podmínek. 
Bez ohledu na úspěchy (o těch stejně mluví všichni) a neú-
spěchy (taky je máme, co si budeme povídat, ale je jich málo) 
jsme to společně s našimi dávnými i současnými obchodními 
partnery a přáteli oslavili – a hodně, a zvesela, a dlouho. 
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