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Česká komora architektů v lednu
2017 vyhlásila 2. ročník České
ceny za architekturu (ČCA).
Architekti do ní přihlásili téměř
250 realizací. Sedmičlenná me −
zi národní odborná porota do už−
šího výběru nominovala 42 děl,
ze kterých na konci listopadu
2017 vzejde zhruba deset finalis−
tů a držitel historicky druhé Čes −
ké ceny za architekturu. Nomi −
nační večer se konal 12. června
2017 v kulturní zóně Pragovka
v pražských Vysoča nech. V no−
minacích poroty je zastoupeno
9 regionů České republiky a hlav −
ní město Praha. Pl zeňský kraj
v soutěži reprezentují 3 architek−
tonická díla, z nichž dvě –  řado −
vé domy ve Zruči a administra−
tivní budovu firmy Brusivo na−
vrhlo studio Zábran – Nová
Architekti. Třetím nominovaným
projektem je rekreační objekt
Ošelín od studia Modulora.

Do soutěžní přehlídky bylo možné
přihlásit díla realizovaná v letech
2012–2016, z nominovaných sta−
veb Plzeňského kraje jich však byla
převážná většina dokončena v obdo−
bí posledních dvou let (22 nominací
bylo dokončeno v roce 2016 a pět
v roce 2015). ČKA si současně váží
velké aktivity Akademie České ceny
za architekturu složené z tří stovek
odborníků, která České komoře
archi tektů pomáhá vytipovávat zají−
mavá díla, jejichž autory ČKA ná−
sledně oslovuje s žádostí o přihláše−
ní do soutěžní přehlídky. V letošním
roce 16 z těchto doporučení akade−
miků postoupilo mezi nominované. 

Zda některá z realizací nacházející
se v Plzeňském kraji osloví porotce
natolik, že se zařadí mezi finalisty,
bude jasné 27. listopadu 2017 na
slavnostním galavečeru v Místě pro
nové umění – Jatka 78 v Praze. Na
akci budou rovněž vyhlášeny vý−
sledky Ceny za výjimečný  počin
a Mimořádné ceny partnerů soutěžní
přehlídky. Úkol to bude jistě nelehký,

s řadou děl se však porota seznámí
přímo v terénu na začátku září. Den
po galavečeru se v Galerii Jaroslava
Fragnera uskuteční vernisáž výstavy
Česká cena za architekturu. Výstava
bude v Praze k vidění až do 10. ledna
2018, poté se přesune do brněnské
Galerie architektury.

Řadové domy ve Zruči
Stavební parcela se nachází v obci
Zruč u hlavní silnice. Na pozemku
původně stál jeden větší rodinný
dům. Autoři zde navrhli pět řadových

domů tak, aby zahrady byly oriento−
vány na jih a do silnice nepůsobila
hmotně řada domů, ale pouze bok.
Zároveň je tím dosaženo částečného
hlukového odclonění dopravy ze sil−
nice. Každá zahrada má samostatný
přístup z jihu. Parkování je mimo
dům na severu. 

Hmoty domů jsou tvarovány tak,
aby bylo dosaženo co největšího
soukromí jednotlivých majitelů a zá−
roveň dostatečného osvětlení jedno−
tlivých prostorů a jejich propojení

Řadové domy ve Zruči

... pokračování na straně 22
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s venkovním prostředím. Střešní
tera sy se rozšiřují směrem do zahra−
dy, pultové střechy jsou navrženy
tak, aby eliminovaly stínění do atria
vedlej šího domu. Tvary střech celé
sestavě udávají rytmus. 

V přízemí se nachází vstupní hala,
velký obytný prostor, WC, komora
a sklad, ten má vlastní vstup a může
sloužit jako pracovna nebo další 
pokoj. Součástí přízemí je krytá te −
rasa. Sklad zahradních potřeb je ře−
šen samo statně na konci zahrady.
V pod kroví jsou dva pokoje, ložnice
a koupelna. Všechny tyto místnosti
jsou prosklené do střešní terasy.
Dále je zde chodba a komora.
Přízemí řadových domů je omítnuté
a opatřené tmavým šedým nátěrem.
Patro je opláštěné impregnovanými
svislými smrkovými prkny.

Administrativní budova
Nová administrativní budova zakon−
čuje výrobní halu ze severu. Jedná
se o dvoupodlažní železobetonový
prefabrikovaný skelet s monolitický−

mi stropy. Pravidelný modul je 4x4
ve dvou lodích. Celý systém je uza−
vřen do betonového kvádru, který je
narušen třemi otvory. První je pro
odpočinkovou terasu k ředitelnám
a zároveň řeší stínění ze západu.
Druhý otvor je ve středu budovy
a vytváří prostor pro zimní zahradu.
Poslední otvor je na východní straně.
Roste v něm velký strom. Pro hlavní
severní fasádu je určující pravidelný
rytmus oken. Jedná se vlastně o je−
dinečnou konstrukci fasády, která je
řešena jako jedno velké okno. Skle −
něná fasáda je samonosná ve dřevě−
ných rámech s trojskly. Ote víravá
okna jsou celodřevěná, bezfalcová.
Fasádu podtrhuje černý plech jako
zábradlí a jako firemní logo. Hlavní
konstrukce je z pohledového betonu,
který se uplatňuje i v interiéru. Na
svislé stěny byly použity desky ze
stropního bednění, aby byla dosa −
žena požadovaná jemná struktura
dřeva. Prefabrikované schodiště je
zvýrazněno oranžovým nátěrem.
Dveře jsou plechové, opatřené ba−
revným nátěrem v jisté logice.

Vstupní dveře jsou černé, do kance−
láří jsou různě barevné a do servis−
ních prostor jsou šedé. Důraz při
celkovém řešení byl kladen na dobrý
pocit z pracoviště. Budova má sice
klimatizaci, ale každá místnost má
otevíravý díl na fasádě, dostatek
denního světla a vlastní barevné ře−
šení. Na pracovních deskách stolů
se uplatňuje masivní dřevo.

Rekreační objekt Ošelín
Německý investor hledal na českém
venkově zajímavý objekt s příběhem,
kde by se mohl na stáří usadit. Spolu
s architektem objevují v původně ně−

mecké obci Ošelín hospodářskou
usedlost čp. 19, která zůstala po 2.
světové válce již neobydlena. Starý
statek před více než sedmdesáti lety
usnul a zůstal opuštěný, zastavil se
zde čas. Respektujeme a zároveň
chráníme hodnoty v území, vzrostlé
staleté duby, stávající architekturu.
I přesto, že jsou stávající budovy
v dezolátním stavu, představují pro
nás historickou hodnotu, která musí
být zachována a tradičním způso−
bem rekonstruována. Hlavním úko−

lem celého projektu bylo zviditelnit
napětí mezi starou a novou architek−
turou. Kontrast formy je jasný a či−
telný. Nový objekt je vložen mezi
stávající hmoty bývalé hospodářské
usedlosti, stodolu a obytný dům
a uzavírá pozemek z jižní strany od
příjezdové komunikace. Přízemní
horizontální hmota se saunou vytváří
krytý vstup i vjezd a zároveň propo−
jení s patrovou hmotou s apartmány.
Dva identické apartmány nad sebou
o velikosti 65 m2 jsou přístupné kry−
tým venkovním schodištěm, exaktní
kubická hmota kontrastuje s vesnic−
kou zástavbou, kterou představuje

archetyp – dům se sedlovou stře−
chou. Používáme tradiční stavební
materiály (dřevo, kámen), jejich tex−
tury i barevnost, ale současným,
moderním způsobem. Snažíme se
co nejvíce využít práci místních ře−
meslníků, materiály z místních zdro−
jů, a minimalizovat tak náklady na
transport, energii. Novostavba ob−
jektu je první etapou výstavby, bude
sloužit jako zázemí rodiny pro bu−
doucí rekonstrukce stávajících ob−
jektů, domu s chlévem a stodoly.

Administrativní budova firmy Brusivo

Rekreační objekt Ošelín

Zajímavou akci chystá na polovinu
letošního září Národní památkový
ústav v klášteře Plasy, konkrétně
v Centru stavitelského dědictví.
Jde o rámcový program Letní školy
památkové technologie, který se
uskuteční ve dnech 14. – 15. 9.
2017, a to na téma: vápno a vápen−
né omítky.  

Tato letní škola se zaměří na předá−
ní základních znalostí, dovedností
a souvislostí při záchraně a obnově
historických vápenných omítek. Frek −
ven tanti získají nový pohled na histo−
rické omítky, dozví se o jejich hodno−
tách, funkcích, poruchách a smyslu
jejich ochrany. V praktické části kurzu

si pak vyzkoušejí postupy přípra −
vy vápenné kaše a vápenné malty,

naučí se základům omítání, doplňo−
vání a napojování historických omí−

tek. V programu je rovněž pozornost
věnována základům záchrany histo−
rických omítek, v neposlední řadě
jsou tématem základy odběrů vzorků
omítek a provádění základních labo−
ratorních průzkumů. 

Program 1. Praktické postupy pří−
pravy malty a omítání – práce s váp−
nem, s pískem, příprava malty, úpra−
vy zdiva, příprava zdiva před omítá−
ním, omítání, spárování, ošetřování.

Program 2. Praktické postupy zá−
chrany historických omítek – odběr
vzorků a průzkumy omítek, záchranné
zajištění omítek, injektáže a tmelení
uvolněných ploch, zpevňování omí−
tek. Zkoumání historických omítek –
základy odběrů vzorků, analýzy slože−
ní malty a omítky, analýzy barevných
vrstev, analýzy vlhkosti a zasolení.

Škola oprav kulturních památek

... dokončení ze strany 21�
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Na ohřev vody používají domác−
nosti nejčastěji nakupované te−
plo a elektřinu. V ČR za tímto
účelem využívalo nakupované
teplo 38,7 % domácností a elek−
třinu 34,5 % domácností. Nej −
vyšší podíl domácností v Plzeň −
ském kraji používal na ohřev vo−
dy elektřinu (46,7 %), druhé
místo tvořily domácnosti s na−
kupovaným teplem (29,8 %).
Domácnosti v ČR používaly
na vaření nejčastěji elektřinu
(81,3 %) a zemní plyn (50,9 %). 

Také domácnosti v Plzeňském
kraji využívaly na vaření nejvíce
elektřinu (81,7 %) a zemní plyn
(53,1 %).  Ze spotřeby nejpo −
užívanějších paliv a energií byly
v Plzeňském kraji nejvyšší prů−
měrné roční náklady na jednu
domácnost za nakupované 
teplo (16 tis. Kč) a v porovnání
s ostatními kraji byly páté nej−
nižší. Ve výši těchto nákladů do−
minoval Karlovarský kraj (22 tis.
Kč), naopak nejméně zaplatily
v průměru domácnosti v krajích
Moravskoslezském a Vysočina
(13 tis. Kč). 

Průměrné roční náklady za
elektřinu na jednu domácnost
dosáhly v Plzeňském kraji (14 tis.
Kč), v pořadí krajů byly šesté nej−
nižší. Nejvíce zaplatily v průměru
za elektřinu domácnosti v Králo −
véhradeckém kraji a v Kra ji Vyso −
čina (17 tis. Kč), nejméně v kraji
Hl. město Praha (11 tis. Kč).
Domácnosti v Plzeňském kraji
utratily za zemní plyn v průměru
ročně 13 tis. Kč, v rámci krajů se
umístily na pátém nejnižším mís−
tě. Nejvyšší průměrné roční ná−
klady (18 tis. Kč) za zemní plyn
byly zaznamenány v Kraji Vy −
sočina a v Jihomo ravském a Par −
du bickém kraji (18 tis. Kč), nej−
nižší byly opět v Hl. městě Praha
(10 tis. Kč). 

Výše průměrných ročních ná−
kladů, kterou zaplatily do −
mácnosti za palivové dříví, byla
nejvyšší v Olomouckém kraji
(11 tis. Kč), naopak nejnižší
v Hl. městě Praha (3 tis. Kč)
a v krajích Libereckém a Ústec −
kém (5 tis. Kč.). V Plzeňském
kraji činila výše průměrných
ročních nákladů na jednu do−
mácnost 7 tis. Kč, v mezikraj−
ském porovnání obsadil Plzeň −
ský kraj šesté nejvyšší místo.  

V našich domácnostech
ohříváme vodu 

nejčastěji elektřinou
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Průměrný čistý roční příjem do−
mácností v Plzeňském kraji činil
165,3 tisíc Kč, což byl šestý nej−
vyšší příjem v porovnání s ostatní−
mi kraji. Mezi roč ně se tento příjem
zvýšil o 4,3 % a v mezikrajském
porovnání byl příjmový přírůstek
plzeňských domácností na sed −
mém místě. 

Náklady na bydlení představují
pro 26,8 % domácností v kraji vyso−
kou finanční zátěž. Týdenní dovole−
nou mimo domov si nemohlo dovo−
lit 30,2 % domácností a zaplatit ne−

očekávaný výdaj ve výši 9 900 Kč
činil problém pro 31,2 % plzeňských
domácností.

Šetření je zaměřeno na sociální
a ekonomické podmínky domácnos−
tí. Sleduje se nejen příjmová situace
domácností, ale i podíl osob ohrože−
ných příjmovou chudobou nebo žijí−
cích v domácnostech s určitým ma−
teriálním nedostatkem. Šetření život−
ních podmínek v domácnostech
proběhlo na jaře 2016 a mapovalo
situaci českých domácností v roce
2015 a v době dotazování. 

V ČR činil počet vyšetřených do−
mácností v roce 2016 celkem 8,5 ti−
síc domácností, z toho 530 bylo
v Plzeňském kraji. Počet domácností
v Plzeňském kraji činil více než 239
tis., což představuje podíl 5,5 % z po−
čtu domácností v ČR. Průměrný po−
čet členů na 1 domácnost dosáhl
2,36 osob. Na 1 domácnost připadlo
průměrně 1,1 pracujících osob; 0,52
vyživovaných dětí; 0,06 nezaměstna−
ných a 0,59 nepracujících důchodců. 

Struktura hrubých ročních peněž−
ních příjmů v roce 2015 se v Plzeň −

ském kraji oproti ČR lišila jak u příj−
mů ze závislé činnosti, jenž byly
o 3,5 procentního bodu vyšší než
v ČR, tak u příjmů z podnikání, které
byly o 2,9 procentních bodů nižší.
V roce 2015 činil průměrný čistý
roční příjem domácností v Plzeň −
ském kraji 165,3 tis. Kč. Meziročně
se zvýšil o 6,9 tis. Kč, tj. o 4,3 %.
Nejvyšší podíl domácností (25,3 %)
pobíral čistý měsíční příjem v roz−
mezí 12 001-15 000 Kč. Čistý mě−
síční příjem nad 50 000 mělo jen
0,6 % plzeňských domácností.   

V kraji činil průměrný čistý roční příjem domácností 165,3 tisíc
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Za účasti předních představi−
telů skupiny Dobler Metallbau
GmbH, jejích zaměstnanců,
starosty Města Nýrska, firem
podílejících se na realizaci
a dalších významných hostů
proběhlo v pátek 18. 8. 2017
oficiální zahájení výstavby no−

vé výrobní haly s administra−
tivní částí slavnostním polo−
žením základního kamene
stavby.
Německý koncern Dobler
Metallbau GmbH se do historie
Nýrska zapsal v roce 2004 za −
ložením dvou dceřiných spo −
lečností Dobler Invest s.r.o.
a Dobler Metallbau s.r.o. Jeho
současným hlavním sídlem je
Deggendorf, kde je zároveň
hlavní výrobní závod. Koncern
zaměstnává v Evropě více než
400 zaměstnanců a z toho 90
pracuje právě v Nýrsku. Vyvíjí,
konstruuje, vyrábí a montuje pro
zákazníky z celé Evropy fasády
a okna z hliníku a skla. Nýrská
pobočka se navíc zabývá výro−
bou tribun pro sportovní haly.
V reakci na nutnost optimaliza−
ce výrobních procesů, moder −
nizaci a zefektivnění provozu se
rozhodli majitelé koncernu
Dobler Metallbau GmbH k další

investici v České republice, ten−
tokrát v podobě nové výrobní
haly s administrativní částí, na
vlastním, dosud nezastavěném
pozemku v Nýrsku. Projekt vý−
robní haly s administrativní částí
o celkové rozloze 3.066 m2 zpra−
covala společnosti Atelier U5
s.r.o. se sídlem v Klatovech. Po
vyjasnění všech stavebně−tech−
nických a vodohospodářských
možností a předběžném zajiště−
ní financování projektu dali maji−

telé koncernu souhlas se zahá−
jením stavby.
Generálním dodavatelem inve−
stiční akce se po výběrovém ří−
zení stala společnost Lesní stav−
by s.r.o. se sídlem v Nýrsku, kte−

rá v květnu letošního roku za −
čala s její realizací. Z důvodu 
stávajících vodohospodářských
poměrů je stavba umístěna v za−
dní části areálu. Zbývající část
pozemku bude využita pro lo−
gistické účely, pro retenci dešťo−
vé vody a umístění požární nádr−
že. Výrobní hala bude vybavena
po celé své délce jeřábovou
dráhou a strojním zařízením pro
výrobu hliníkových konstrukcí
fasád a fasádních otvorových
výplní. Administrativní budova
bude dvoupodlažní s moderním
zázemím pro zaměstnance vý−
roby a administrativy.

Vedení společnosti přikročilo
k výstavbě na základě přízni−
vého hospodářskému vývoje
ve stavebnictví a z toho pro
Dobler Metallbau GmbH vyplý−
vajícího rostoucího objemu za−
kázek v rámci Evropské unie
i mimo ni. V minulosti i aktuál−
ně realizované projekty kon−
cernu jsou uvedeny na interne−
tových stránkách společnosti 
www.dobler−metallbau.de.
 Výroba takových produktů je sa−
mozřejmě možná jen díky dobře
fungujícímu týmu zaměstnanců,
který bude potřeba do budoucna
ještě rozšířit.                               (pi)

Skupina Dobler Metallbau GmbH 

Poklepání základního kamene – společník Dobler Metallbau GmbH Cornelia
Schiller, v pozadí Ing. Ivan Šillar, Atelier U5 s.r.o. a Václav Svoboda, Lesní 
stavby s.r.o.

Projev jednoho ze zakladatelů společnosti Dobler Metallbau GmbH pana
 Güntera Rümmeleina.

Vedení společnosti Dobler Metallbau GmbH v čele s panem Haraldem Doblerem, paní Cornelií Schiller a panem
Günterem Rümmeleinem, starosta Města Nýrska Ing. Miloslav Rubáš a další hosté,  vedení společnosti a zaměstnan−
ci Dobler Metallbau s.r.o. a Dobler Invest s.r.o. v čele s panem Konstantinem Novisem, Ing. Radkem Černým, 
Ing. Danou Trefancovou a Ing. Josefem Chocem.

oficiálně zahájila výstavbu nové výrobní
haly s administrativní částí v Nýrsku
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Toužíte mít doma kus přírody? Pak se
rozhodněte pro vytápění bytu či rodin−
ného domu přírodním kamenem.
Sálavé teplo je příjemnější, levnější
a zdraví prospěšnější než konvenční
způsoby vytápění. Nedochází k žádné
cirkulaci vzduchu, má správnou vlh−
kost, vytváří přirozené a zdravé vnitřní
klima jako kachlová kamna.
Mnohaleté zkušenosti s výrobou
a mon táží topných panelů z přírodního
kamene má firma eurotop in ve Kdyni,
která zároveň poskytuje veškerý záruční
i pozáruční servis. Co můžete očekávat
od topení z přírodního kamene, nám
řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

Vytápění není drahé
Mnozí zákazníci srovnávají naše topení
s přímotopy. Snaží se nám tvrdit, že

princip vytápění je v podstatě stejný,
protože topíme elektrickou energií. Je to
mylný názor. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše vytápění funguje na
zcela jiném principu než přímotopy.
Panel je z přírodního kamene a je v něm
zabudovaný topný kabel, který kámen
nahřává. Využíváme jedinečných aku−
mulačních vlastností přírodního kame−
ne. Po nahřátí na 90°C a postupném
chladnutí má ještě po 2,5 hodinách 
teplotu 30°C. 
Samotný princip vytápění místnosti se
zásadně liší od přímotopů. Vytápění je
na základě dlouhovlnného tepelného
záře ní jako u kachlových kamen. Jedná
se o sálavé teplo, které je v místnosti

rovnoměrně rozložené. Mezi podlahou
a stropem je maximální rozdíl 3°C. Ve
srovnání s klasickými přímotopy uspoří
naši klienti až 40% za elektrickou ener−
gii. V porovnání s ostatními topnými
systémy, jako je plyn, uhlí, topný olej, je
roční úspora 20 až 30 % na nákladech.
Topení z přírodního kamene lze připojit
na 20 hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě. 

Výpočty předem
Většina zákazníků chce předem vědět,
kolik za vytápění zaplatí. Každému pře−
dem zdarma vypočítáme provozní ná−
klady včetně pořizovacích. Součástí je
i návrh na rozmístění a velikost panelů.
Energetický výpočet vypracujeme jak
na jednu místnost, tak i pro celý rodin−
ný dům. Stačí nám poslat rozměry
jednotlivých místností včetně výšky

stropu se stručným popisem stavby.
Všechny naše poradenské služby jsou
zdarma.

Kámen v bytě
Panel z přírodního kamene blahodárně
působí na lidský organizmus. Například
odstraňuje blokády v těle, které brání
průtoku životodárné energie, posiluje
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Je zcela ideální pro lidské tělo.
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu, ne−
víří se prach a alergenní částice. Díky
stejnoměrnému rozložení tepelného zá−
ření nemají vlhkost, alergeny a plísně
žádnou šanci. Přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost v místnosti 52 až

58%, nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je vhodné
pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchacími
potížemi a pro novorozence. Přítom −
nost přírody v podobě topení z přírod−
ního kamene příznivě působí na psy−
chiku, zvyšuje vitalitu, posiluje imunitní
a kardiovaskulární systém. Už Albert
Einstein, jeden z nejvýznamnějších
vědců všech dob, řekl, že pravda o pří−
rodě je silnější a obhájí se sama.

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kamene
s fotovoltaikou je ideální řešení. Už
jsme na několika místech montovali
naše topné panely do rodinných domů,
jejichž majitelé mají fotovoltaiku. Za vy−
tápění šetří peníze a investice, kterou
vložil do fotovoltaiky a topení z přírod−
ního kamene se jim postupně vrací.
Z tohoto pohledu se elektrická energie
jeví jako topné médium budoucnosti.

Termostat zdarma
Každá místnost, ve které je topný panel
z přírodního kamene, má samostatný
prostorový digitální termostat. Ten do−
stane náš zákazník zdarma. Pouhým
nastavením si volí teplotu v každé mís−
tnosti. Další nespornou výhodou je, že
majitelé našeho topení nemusejí platit
za čištění, opravy a revize komínu, od−
padá jim starost o uhlí, dřevo, nemusejí
myslet na výměnu kotle, vodních pane−
lů a rozvodů. Životnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100 let. 

Estetický doplněk
Topení přírodním kamenem má také
svou estetickou hodnotu. Vzhledem
k barevnosti a kresbě kamene je vhod−
ným doplňkem do bytu. V naší vzorkové

prodejně ve Kdyni si klienti mohou vy−
brat tvar, barvu, kresbu přírodního ka−
mene. Jsou z Brazílie, Itálie, Řecka,
Indie, Portugalska. Na povrchu topného

tělesa vytvoříme podle přání zákazníka
jakýkoli ornament nebo do kamene na−
montujeme svítidla. 

Každý pátek do Kdyně pro radu
Jestliže uvažujete o topení z přírodního
kamene, přijďte se k nám do firmy pora−
dit. Naše společnost eurotop in sídlí ve
Kdyni v Nádražní ulici 660 (u autobuso−
vého nádraží), kde máme také vzorko−
vou prodejnu. Setkat se s námi můžete
každý pátek od 8:00 do 12:00 hod a od
13:00 do 16:00 hodin. Každý pátek
v týdnu se vám budeme individuálně vě−
novat, ukážeme topné panely z přírodní−
ho kamene a zodpovíme všechny vaše
dotazy. Jinak nás zastihnete na telefonu
nebo nám pošlete e−mail.    (re)

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Topení z přírodního kamene šetří peníze
a má blahodárné účinky na lidský organizmus
14 let záruku, zdarma servis, digitální termostat do každé místnosti,
montáž a dopravu po celé ČR garantuje firma eurotop in ve Kdyni
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Výše energetické náročnosti bytu je
závislá na tepelné prostupnosti bytu,
stáří bytového fondu a na velikosti
vytápěné plochy, která bývá v rodin−
ných domech zpravidla větší než
v bytových domech. K dalším fakto−
rům patří klimatické podmínky, které
rovněž ovlivňují výši energetické
spotřeby bytu. Nejnižší prů−
měrnou roční energetickou
náročnost bytu měly kraje
Hl. město Praha (37,1 GJ)
a Karlovarský (56,6 GJ). V Hl.
městě Praha převažují výrazně
byty v bytových domech
(88,1 %), jejichž energetická
náročnost je nižší než v by−
tech v rodinných domech.

Ke snížení tepelné prostup−
nosti bytu přispívá tepelná
izolace (zateplení). V Karlo −
var  ském kraji byl v porovnání
s ostatními kraji zaznamenán
nejvyšší podíl zateplených
bytů (90,5 %). Vysoký podíl
zateplených bytů se podílel
na nízké průměrné energetic−
ké náročnosti bytu v Karlo −
var ském kraji. V Plzeňském
kraji bylo zatepleno 84,9 %

bytů (pátý nejvyšší podíl). Nejnižší
podíl zateplených bytů měly kraje
Králo véhradecký (68,1 %) a Libe −
recký (73,6 %). 

Nejčastější formu zateplení před−
stavovala tepelně izolační okna.
V ČR byla provedena výměna oken
za tepelně izolační ve více než 75 %

obydlených bytech. V Plzeňském
kraji mělo provedenou výměnu oken
téměř 80 % domácností. Nejnižší
podíl domácností s tepelně izolační−
mi okny (přibližně 60 %) se vyskyto−
val v Královéhradeckém kraji. 

Zateplení stěn bylo druhou nej−
častější formou tepelné izolace oby−

dlených bytů. V ČR byla provedena
teplená izolace ve 47 % obydlených
bytů. V Plzeňském kraji mělo tuto
formu tepelné izolace 41,3 % do−
mácností a v porovnání s průmě −
rem ČR byl tento podíl nižší o 5,7
procentního bodu. Vůbec nejnižší
podíl domácností s touto formou te−

pelné izolace se vyskytoval
v Krá lovéhradeckém kraji u
33,7 % domácností a v Kraji
Vysočina u 38,2 %. Oba tyto
kraje patřily ke krajům s nej−
vyšší průměrnou roční ener−
getickou náročností bytu. 

Zateplení střechy se týka−
lo více než jedné třetiny oby−
dlených bytů v ČR (33,6 %).
V Plzeňském kra ji mělo za−
teplení střechy 34,5 % oby−
dlených bytů. V porovnání
s ostatními kraji se Plzeňský
kraj umístil na pátém nej−
vyšším místě. Nejnižší podíl
domácností s tímto zateple−
ním se vyskytoval v krajích
Pardu bickém (25,5 %) a Li −
be reckém (26,1 %), naopak
nejvyšší v kraji Zlínském
(42,7 %).

V Plzeňském kraji bylo zatepleno už 85 % bytů
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Celkové měsíční náklady na bydle−
ní v Plzeňském kraji činily v prů −
mě ru 5  235 Kč a meziročně se
zvýšily o 130 Kč, tj. o 2,5 %. Nej −
vyšší podíl z celkových měsíčních
nákladů tvořila elektřina (27,4  %)
a nájemné (22,4  %). 

Oproti loňskému roku vzrostly nej−
více náklady za plyn a nájemné.
Meziročně se měsíční poplatky za
plyn zvýšily v průměru o 97 Kč a ná−
jemné o  85  Kč. Průměrné měsíční

náklady na bydlení dosáhly v  ČR vý−
še 5 595 Kč a v porovnání s  Plzeň −
ským krajem byly o 360 Kč vyšší.
Nejdražší bydlení bylo v Hl. městě
Praze, kde průměrné měsíční nákla−
dy činily 7  359  Kč, naopak nejlev−
něji bydleli obyvatelé v Kraji Vyso −
čina (4  574  Kč) a v Pardubickém
kraji (4  673  Kč).

V  Plzeňském kraji bydlelo v rodin−
ném domě 44,4 % domácností,
v po rovnání s ČR byl tento podíl vyš−

ší o 1,7  procentního bodu. Nej nižší
podíl domácností bydlících v ro din −
ném domě byl zjištěn v Hl. městě
Praze (12,4 %) a v Karlo var ském
kraji (25,7 %). Naopak nejvyšší podíl
domácností v rodinných domech byl
v  Kraji Vysočina (62,9 %).

Náklady na bydlení v Plzeňském
kraji představovaly velkou zátěž pro
26,8 % domácností a v porovnání
s ČR to bylo o 3,1 procentního bodu
více (viz graf 3.). Náklady na  bydlení

nepředstavovaly vůbec žádnou zátěž
pro 4,3 % plzeňských domácností.

V Plzeňském kraji bylo vybaveno
99,4 % domácností pračkou, 98,2  %
barevným televizorem a 99,4 %
telefonem (pevnou linkou nebo mo−
bilem). Osobní počítač vlastnilo 
77,4 % domácností a  osobní auto
77,7 % domácností. Osobní auto−
mobil si z finančních důvodů ne−
mohlo pořídit 7,2 % a  osobní počí−
tač 3,1 % plzeňských domácností.

Na Plzeňsku bydlí více lidí
v domku než je průměr ČR

Letní otravy nezpůsobují
jen spotřebiče, ale i komíny  

Společenstvo kominíků České re−
publiky se připojuje k varování zá−
chranné služby před otravami oxi−
dem uhelnatým během horkých
letních dnů. Upozorňuje přitom na
to, že nebezpečí se skrývá nejen
v samotném spotřebiči paliv, ale
i ve spalinové cestě.

„Přirozený komínový tah je zalo−
žen na principu stoupání teplého
vzduchu komínem. Čím vyšší je při−
tom rozdíl mezi teplotou komína
a teplotou spalin, tím vyšší je komí−
nový tah. Pokud se však do střechy
a nadstřešní části komínu celý den
opírá tropické sluneční záření, mů−
že dojít k tomu, že komín se nahoře
ucpe horkým vzduchem a komí −
nový efekt nevznikne. Obyvatelé se
v takovém případě mohou velice
rychle ocitnout v ohrožení života.
K otravě pak může dojít i v řádu mi−
nut,“ říká prezident Společenstva
kominíků ČR Jaroslav Schön.

Vysoký počet otrav v Praze, Plzni
a na Karlovarsku pravděpodobně
souvisí především se skutečností,
že největší nebezpečí hrozí od ply−
nových spotřebičů, jejichž spaliny
jsou bez barvy a zápachu. Pokud
tedy bude vlna teplého počasí po−
kračovat, lze předpokládat problé−
my především v plynofikovaných
obcích. Riziko je samozřejmě spo−
jeno i se spotřebiči na pevná paliva,
jejich spaliny se však mohou proje−
vit viditelným kouřem a zápachem,
takže obyvatelé mají šanci uvědo−
mit si, kolik uhodilo.

Nutno podotknout, že ani policie,
ani hasiči, ale ani záchranáři neve−

dou konkrétní statistiku otrav oxi−
dem uhelnatým. Podle informace
tiskového mluvčího Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje
Martina Brejchy zasahovali její lé−
kaři v letošním roce u 14 případů
intoxikace. Do této kategorie však
patří jak otrava CO, tak jídlem, léky
či drogami. 

Akutní prevence otravy je velice
jednoduchá: stačí v místnostech
se spotřebičem pravidelně a vy −
datně větrat. Dostatek čerstvého
vzduchu totiž minimalizuje pro −
dukci oxidu uhelnatého. Toto pra−
vidlo platí obzvláště v malých kou−
pelnách se spotřebičem paliv. Ne −
méně důležitým aspektem je však
funkční spalinová cesta. V této
souvislosti Spo le čenstvo kominíků
vřele doporučuje objednat právě
v tomto období pravidelný servis
spalinové cesty spočívající v kon−
trole a čištění. 

Správnou funkci spotřebičů na
zemní plyn lze ověřit i okem laika.
Plamen by měl mít ostře modrofia−
lové ohraničení. Pokud se změní na
žlutý, vyplatí se neprodleně volat
odbornou pomoc. Únik spalin do
koupelny prozradí také jejich vlh−
kost, která se nejčastěji a nej −
rychleji projeví tak, že zkondenzuje
na studenějším povrchu (např. 
zrcadlo, okno apod.) „Pokud na ně−
co podobného ve své koupelně na−
razíte, je nutné koupelnu ihned
opustit a začít intenzivně větrat.
Dalším krokem je potom zavolat si
odborníka – kominíka,“ uzavírá
Jaroslav Schön.

Kominíci varují:
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Příznivci památek a památkové
péče mohou až do 15. září hlaso−
vat o vítězi ocenění Památky dě−
kují. To je součástí již tradičního
kaž doročního klání o Cenu Národ −
ního památkového ústavu Patri −
mo nium pro futuro.

Zatímco odborná porota vybírá vítě−
ze jednotlivých kategorií, veřejnost
může podpořit některý z návrhů na
cenu svým hlasem, a to bez ohledu na
soutěžní kategorii. Na internetových
stránkách Národního památkového
ústavu mohou zájemci o hlasování
získat informace o tom, co se v loň−
ském roce podařilo objevit, zachránit,
obnovit nebo prezentovat a kdo se
o to zasloužil. Ve 24 medailoncích na−
leznete textové i obrazové informace.

Hlasovací tlačítko se nachází pod
stručnou charakteristikou každého
nominovaného počinu, ale předtím,
než na něj kliknete, doporučujeme
pročíst si podrobnější texty. Hlasovat

totiž můžete pouze jednou a pouze
pro jednoho z navržených. Po kliknu−
tí na hlasovací tlačítko obdržíte 
e−mail a až po jeho potvrzení bude
váš hlas započítán. Vítězem se stane
počin s nej větším počtem hlasů.

Jeho jméno bude oznámeno na slav−
nostním předávání cen Patrimonium
pro futuro 3. října na zámku v Bučo −
vicích, kde mu bude udělena cena
veřejnosti Památ ky děkují v podobě
křišťálové plakety.

Cenu Národního památkového
ústavu Patrimonium pro futuro s pod −
titulem Společenské ocenění příkladů
dobré praxe vyhlašuje a uděluje
Národní památkový ústav od roku
2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvi −
hnout to, co se v oblasti památkové
péče podařilo, a ocenit ty, kteří se
o úspěšné dílo přičinili. Odborníci vy−
bírají ve čtyřech kategoriích. 

Za Plzeňský kraj je nominována
obnova tzv. Velkého sálu a mís−
tností v prvním a druhém patře
zámku v Trpístech, která proběhla
v rámci celkové obnovy hlavní
zámec ké budovy v roce 2016.
Zámek je vynikajícím příkladem
vrchol ně barokní architektury nej−
en na území západních Čech, ale
i v širších slohových souvislostech
středoevropské barokní architektu−
ry 18. století.  

Více informací a on−line hlasování
naleznete na stránkách NÁRODNÍHO
PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Vyberte nominanta na cenu 
Patrimonium pro futuro za rok 2016
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• Když Česko zasáhnou tropická
vedra, až polovina obytných bu−
dov se přehřívá, teplota v interié−
ru může vystoupat i na více než
30 stupňů Celsia.

• Může za to nefunkční izolace
plášťů a střech či špatný systém
odvětrávání. 

• Nejhorší situace je přitom ve vel−
koměstech – v Praze, ale také
v Brně, Olomouci nebo Ostravě.

• Až 10 stupňů Celsia dosahuje te−
plotní rozdíl mezi velkoměsty
a venkovem. 

• Jednou z možností, jak velko −
města ochladit, mohou být i zele−
né střechy a stěny.

PRAHA, 1. srpna 2017 – Jana No −
votná bydlí s manželem a dvěma dět−
mi ve starším rodinném domě ve
Středočeském kraji. Ložnici a dětský
pokoj mají v podkroví. Ačkoli dům
prošel rekonstrukcí, v tropických
dnech je podkroví prakticky neoby−
vatelné a celá rodina se na spaní stě−
huje do přízemí. Podobně je na tom
i paní Ludmila Vacková z pražského
sídliště. Panelák z roku 1967 je sice
zateplený, ale střecha ne, a tak se její
byt v posledním, sedmém patře
v létě přehřívá, a vloni dokonce kvůli
vedru strávila několik nocí na lodžii.

Problém s přehříváním se týká
všech nedostatečně zaizolovaných
obytných, ale i veřejných budov
(například školky, nemocnice, do−
movy seniorů), kterým chybí kvalit−

ní zateplení plášťů, ale také střech
a systém odvětrání, jež by obyvate−
le chránily před výkyvy vnějších te−
plot. Dobře tepelně izolovaný dům
se v létě nepřehřívá a nepotřebuje
chlazení. 

„Teplota v obytných budovách by
neměla překročit hranici 27 stupňů
Celsia, v tropických dnech však stou −
 pají teploty v interiéru bez klimatizace i
na více než 30 stupňů. Kvůli špatné
tepelné izolaci se v Česku přehřívá
až polovina bytových jednotek,“ říká
Marcela Kubů, ředitelka Asociace vý−
robců minerální izolace (AVMI).

Největší vedra jsou ve velko−
městech, teplotní rozdíl může
dosáhnout až deseti stupňů

Nejhorší situace panuje v horkých
letních dnech především ve velko−
městech. Přirozené povrchy (louka,
les, pole) ve městech nahradily ty
umělé (asfalt, beton, sklo), které
mno hem více zadržují teplo. Sou −
časně případná srážková voda té−
měř ihned steče do kanalizace, a ne−
stihne tak povrch ochladit. Přehří −
vání napomáhá také lidská činnost,
teplo produkuje klimatizace, průmysl
či doprava.

„Kvůli husté zástavbě, zalidnění
a menšímu podílu zeleně velkoměs−
ta trpí efektem takzvaných měst−
ských tepelných ostrovů – tedy vy−
kazují vyšší teploty než okolní, méně
zastavěné lokality (viz ilustrační ob−
rázek níže). Například v Praze je
celoroční průměrná teplota vyšší
o 2,5 stupně Celsia oproti okolní pří−
rodě,“ vysvětluje Marcela Kubů.

Teplotní rozdíl však může ve vel−
koměstech ve srovnání s pří měst −
skými a venkovskými oblastmi do−
sáhnout až 10 stupňů Celsia. Kro −
mě Prahy je možné městské tepelné
ostrovy v České republice pozorovat
také v Brně, Plzni, Olomouci nebo
Ostravě.

Navíc vzduch se v tropických
dnech ve městech neochladí ani
v noci, jejich obyvatelé jsou tak hor−
ku vystaveni dlouhodobě. „Pokud je
vnější teplota vzduchu ve dne i v no−
ci prakticky totožná jako vnitřní,
vzduch není možné ochladit ani
průvanem,“ konstatuje Marcela
Kubů. Pobyt v přehřátém a nedosta−
tečně větraném interiéru má přitom
prokazatelně negativní dopad na
lidské zdraví. Nejohroženější skupi−
nou obyvatel jsou tradičně senioři,
děti a chronicky nemocní.

Když střechu do velkoměsta,
tak jedině zelenou

Jednou z možností, jak velkoměsta
ochladit, mohou být i zelené stře−
chy a stěny. Kromě toho, že dobře
vy padají, zároveň fungují jako pří−
rodní ekologická klimatizace a také
na rušují vznik zmiňovaných měst−
ských tepelných ostrovů. „Zelené
střechy vsakují a odpařují zpět do
ovzduší velké množství srážkové
vody a výrazně tím přispívají
k ochlazová ní budov, zvlhčování
vzduchu a snížení prašnosti,“ vypo−
čítává Marcela Kubů.

„Teplota střechy pod vegetačním
krytem v letních měsících obvykle
nepřesáhne 25 stupňů Celsia, a je
tak až o 55 stupňů nižší než teplota
povrchu vystaveného přímému slun−
ci, který se v parnech může rozpálit
i na 80 stupňů Celsia,“ říká Jitka
Dostálová, předsedkyně Sekce Zele −
né střechy při Svazu zakládání
a údržby zeleně (SZÚZ).

Vlhké vegetační souvrství udržuje
v interiéru příjemný chládek, v su−
chém stavu zase střechu dobře tepel−
ně izoluje a celoročně tak přispívá
k tepelné stabilitě budovy. Například
v rakouském Linci, Torontu nebo
Paříži dokonce platí nařízení, že v ur−
čitých zónách musí být ploché stře−
chy nových budov pokryty zelení.

Největší nedostatek zelených
střech představuje jejich vysoká
hmotnost, potažmo zvýšené nároky
na statiku střechy. Řešením je použití
speciální vysoce nasákavé minerální
izolace (jiné než pro stavební účely),
která je v suchém stavu 8krát až
10krát lehčí než běžná zemina a i za
vlhka zůstává lehčí než běžné sub−
stráty. „S minerální izolací by bylo
možné dodatečně ozelenit přes 20
procent budov v řadě českých měst,
prakticky jakoukoli stavbu s plochou
střechou nebo se sklonem střechy do
15 stupňů,“ uzavírá Marcela Kubů.

Češi ve vedrech doma trpí, přehřívá se
až polovina rodinných i bytových domů

Teplota vzduchu podle typu lokality 

Zdroj: Studie vědců z CO2 Science, rok vydání 2012 (data sbíraná v letech 1965 až 2006)

Pět tipů, jak přehřívání budov
účinně zabránit zdroj: AVMI

1. správná orientace domu, správné roz−
místění a plocha prosklených ploch

2. dostatečná izolace domu (všech jeho
obalových konstrukcí)

3. správná technika větrání (větrat okny
na sever a až tehdy, když je teplota
venku nižší než v interiéru)

4. kvalitní stínění (žaluzie, markýzy)

5. aktivní prvky – větráky, klimatizace


