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O čem náš projekt je? 



Ostrava v zimě -  Foto z roku 2012 



Situace v EU a světě 

Růst ceny za vytápění každý rok 

Vs. 

Růst mezd pro většinu lidí nikoliv 

Vs. 

Rostoucí tlak na snížení emisí 

 
Rostoucí tlak ze strany EU na spotřebu domácností skrze různé měření, 

certifikace atd. Například domy musí mít energetické štítky. 

 

Obdobná situace např. Indie, Čína, Amerika a městská zástavba 
obecně. 



Situace v ČR a MSK 

• Limit polétavého prachu může být překročen 
35 dní v roce. 

• V Ostravě byl tento limit překročen již letos v 
březnu!! 

• Bývá překročen i 200 dní v roce 

• V roce 2010-2011 došlo k regulaci chodu firem 
kvůli smogu z nařízení kontrolních orgánů od 
12.10.2010-2.3.2011 



Představte si technologii… 

1) Jenž by  mohla tyto podmínky významně zlepšit 
2) Díky které by se ročně uspořily tisíce tun paliv a energií 
na vytápění 
3) Jenž by významně ovlivňovala kvalitu ovzduší 
4) Jenž by svým účinkem zlepšovala zdraví obyvatel 
5) Jenž by klientovi šetřila peníze za vytápění 
6) Jenž nevyžaduje žádné odborné úpravy pro instalaci  
7) Dostupnou každému 

 

Je zde veliký prostor a potenciál, který není 
využitý. 

 
 



 

 

 

Každý řeší úsporu a efektivitu energií ale nikdo se 
nezaměřil na hlavní bod: 

 

Jak udržet teplo mezi tepelným zdrojem a 
místem, kde opustí komín!!! 

 



Nejčastější řešení 

 



Naše řešení 

 



O co se jedná 

• Jedná se o poměrně novou technologii z roku 2003, na jejímž 
přepracování a významném vylepšení již delší dobu s jejím 
vynálezcem  pracujeme a kterou a plánujeme uvést na trh. 
 

• Cílem této technologie je úspora energií a životního prostředí 
 

• Původní typ nástavce z roku 2003 od stejného autora se 
prodává a využily jej firmy, úřady i řada rodinných domů. 
 

• Bohužel, výrobní data byly víceméně zneužity a následně 
přeprodávány a proto i účinnost nástavců není taková, jaká by 
měla být. 



Jak tato technologie funguje? 



Náš model a jeho funkce 

• Nejmodernější model na trhu 
• Výrazné snížením spotřeby topiva při zachování stejné, či vyšší 

výhřevnosti. 
• Nižší tepelné úniky díky nové konstrukci a  speciálnímu systému 

zaizolování 
• Jednoduchý systém demontáže při čištění komínu 
• Lze připojit technologie na odstraňování škodlivin 
• Nižší emise a usazovaní dehtu v komínu 
• Zakrytí komínu vůči povětrnostním podmínkám 
• Nenáročná a levná výroba 
• Díky stálejší teplotě dochází k nižším výkyvům na tepelném zdroji a 

jeho delší životnosti. 
 

Investice do nástavce se vrátí do 2 let na úspoře topení!! 



 



Potenciál této technologie 

• Rodinné domy 
• Bytové domy a komerční budovy 
• Firmy 
• Zahraničí 
 

V minulosti probíhalo jednání např. se sklárnami 
Guardian v Lucembursku a Bauhausem. Zajímavé 
jsou firmy jako Arcelor Mittal, Třinecké železárny, 

spalovny kalů, teplárny, krematoria, domovy 
důchodců ad. 



Rodinné domy 

Domácnosti ČR dle topiva 
Zemní plyn   39,1% 
Centrální zásobování    36,7% 
Tuhá paliva   17,6% 
Elektřina      6,4% 

 
Zdroj ČHMÚ 2011 

 

V ČR topí tuhými palivy cca 640 000 domácností 
 

Prodejní cena 6000 Kč/ks a 5% pokrytí 
= 

Obrat 192 000 000 Kč jen RD a  jen tuhá paliv 
 

Technologie je použitelná pro všechny zdroje tepla!!! 
 
 



Potenciál vývoje 

• Nové materiály 
• Nový design 
• Možnost využít práškového lakování či kataforézního lakování(různé 

barvy dle poptávky) 
• Nové typové řady nástavců 
• Zakázková výroba pro firmy a podniky 
• Propojení s různými programy na úsporu energií 
• Propojení s novými technologiemi – například titanové 

běloby(pohlcuje smog) 
• Napojení technologie na odpopílkování pro velké zdroje a firmy 
• Propojení vývoje s vysokými školami 
• Propojení s pojišťovnami 

 



Budoucnost 

 

 



Co potřebujeme 

3 340 000 Kč 
 

Jejich využití: 
– Testy prototypů 
– Založení firmy 
– Weby, e-shop, marketing 
– Strojní vybavení (na základní model) 
– Sklady 
– Provozní náklady 
– Certifikace, normy, patenty 



Co nabízíme 

 

20% podíl ve společnosti 

 

Jasný, transparentní produkt s doloženou 
účinností který již delší dobu na trhu funguje v 
oblasti, o kterou je velký zájem a od kterého 

máme nejnovější a nejúčinnější variantu s 
možností velkých inovací. 

 



Kdo se bude podílet 

• Autor technologie pan Ivo Veselý 

• Busyman – Filip Major, Jan Brody 

• Mikuláš Nečekal – marketingový specialista 

• Síť kontaktů Busyman (developeři, majitelé 
stavebních firem, distribuční firmy…) 

 

a další 



Děkuji za pozornost 


