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Již 11. ročník veřejné soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje 2013,
která se koná pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse
a primátora města Plzně Mar tina
Baxy, byl slavnostně vyhlášen v Měš −
 ťanské besedě v Plzni. Do soutěže
tak mohou být  přihlášeny stavby 
v Plzeňském kraji zkolaudované ne−
bo uvedené do provozu v roce 2013
(tedy od 1. 1. do 31. 12. 2013).

„Stavebnictví je důležitým ekono−
mickým odvětvím, které se v souvis−
losti s nepříznivou ekonomickou si−
tuací nejen u nás, ale v celé Evropě,
dostalo posledních pár let do útlumu.
Všichni si uvědomujeme, že budová−
ní nových staveb, rekonstrukce stá−
vajících objektů a v neposlední řadě
dopravní stavby či úpravy veřejných
prostor dotváří obraz jednotlivých
měst a celého kraje. Jsem proto rád,
že se najdou investoři a zadavatelé
staveb, kteří dají vzniknout novým
stavbám nebo zrekonstruují ty stáva−
jící. O to víc mě těší, že symbolickým
poděkováním za jejich práci je už je−
denáctým rokem titul Stavba roku

Plzeňského kraje,“ řekl hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Skutečnost, že se už od roku
2009 české stavebnictví nachází
v krizi, si uvědomuje i plzeňský pri−

mátor Martin Baxa. I přesto se v Plz −
ni staví, i když ne v takové míře, jak
by si stavbaři představovali. 

„V minulém roce se víc rekonstru−
ovalo, než nově stavělo, a tak si do−
vedu představit, že by se stavbou ro−
ku mohlo stát například 3D planetári−
um, zrekonstruovaná Veleslavínova
ulice nebo z nových staveb atletický
stadion,“ uvedl primátor Baxa.

Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje 2013 je již tradičně vyhlašo−
vána v pěti kategoriích:
− Novostavby budov
− Rekonstrukce budov
− Dopravní a inženýrské stavby

− Sportovní a volnočasové stavby
− Veřejná prostranství (parky, 

náměstí, návsi)
„Vloni bylo do soutěže přihlášeno

celkem 33 staveb a veřejnost také

měla vůbec poprvé možnost zapojit
se do soutěže, přičemž nejvíce ji za−
ujala nově upravená kavárna na 
náměstí v Radnicích. V kategorii
Rekonstrukce budov zvítězila Revi ta −
lizace Františkánského kláštera pro
museum církevního umění, v katego−
rii Sportovní a volnočasové stavby
porotu nejvíce zaujala Rekonstrukce
a přístavba fotbalové tribuny a šaten
v Kasejovicích a v kategorii Veřejná
prostranství nejvyšší ocenění získal
Park u Plzeňské brány v Rokyca −
nech,“ připomněl loňský ročník
Miloslav Zeman, předseda předsta−
venstva Okresní hospodářské komo−
ry Plzeňsko. 

Přihlášku do soutěže může podat
investor, projektant, zhotovitel nebo
vlastník přihlašovaného stavebního dí−
la, a to vždy se souhlasem jeho autora
a vlastníka. Uzávěrka  je 21. března
2014. Do této doby musí být doruče−
ny přihlášky se všemi náležitostmi na
adresu administrátora soutěže, spo−
lečnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o.,
Dominikánská 3, Plzeň 301 00. Porota
je složena z odborníků v oblasti stavi−
telství a architektury, kteří přihlášené
stavby navštíví a zhodnotí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se
bude konat na galavečeru 28. května
2014 v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby budou po−
té prezentovány na putovní panelové
výstavě ve veřejně přístupných pro−
storách měst a obcí v Plzeňském kraji. 

Kromě hlavních kategorií budou
uděleny nestatutární ceny:

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské ko−
mory Plzeňsko
Cena Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví – LETOS POPRVÉ
− za realizaci dlouhodobě nejvý −
znamnějšího stavebně podnikatel−
ského záměru v dané lokalitě.

Cena ČKAIT
(má vlastní podmínky i porotu)

Letos podruhé bude udělena také
Cena veřejnosti. Lidé budou moci na
internetu hlasovat o nejsympatičtější
ze všech nominovaných staveb.
Hlasování bude spuštěno od okamži−
ku zveřejnění nominací 28. dubna
2014, a to na stránkách soutěže
www.stavbarokuPK.cz, a potrvá do
23. května 2014.

Stavba roku Plzeňského kraje už po jedenácté
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A� už rekonstruujete nebo stavíte nový
dùm, støecha je nìco, co dodává do−
mu celkový osobitý výraz. Pøitom ale
støecha musí dostateènì chránit dùm
pøed všemi pøírodními živly a unést
vysokou zátìž snìhu, která mùže
v zimì napadnout. A to vše musí být
možné poøídit za pøijatelné peníze
a vydržet po nìkolik desetiletí. Pøesnì
s tímto zadáním vyvíjelo IKO svoji kry−
tinu – IKO Cambridge HD. 

Šindelové støechy mají nìkolik
zásad ních pøedností: nízkou hmotnost,
vel  mi výhodnou cenu mate riálu, mož−
nost rychlé pokládky, která snižuje 
cenu za instalaci a zajiš tìní dlouhodo−
bé a funkèní odolnosti proti všem
vlivùm poèasí bez nutnosti drahého
pøíslušenství. 

Nízká hmotnost, která se pohybuje
kolem 10 kg/m2, øadí šindele mezi velmi
lehké støešní krytiny, èímž nejsou
zatìžovány krovy ani statika domu. Z to−
hoto dùvodu jsou šindele používány
nejen na novostavbách, ale i pøi rekon−
strukcích star ších støech, u kterých kro−
vy a nos  né zdi neunesou vysoké zátìže. 

Další dùležitou pøedností šin delù je
široká paleta vzorù, barev a de signù.
Šindele IKO nabízejí více než 65 rùzných

barevných a designových kombinací, ze
kterých si vybere i nejnároènìjší klient.
Nej  vìtší obliby se u zákazníkù tìší lami−
novaný šindel typu Cam bridge, pøe −
devším díky laminované struktuøe šin−
dele, 7 rùzným barevným kombinacím
a dostupné cenì.

Šindelové støechy bývají nejvíce
docenìny v zimním období, kdy do−
chází k silným vìtrùm a hustému snì −
žení. Šindele IKO vydrží nápory vìtru
až do rychlosti 220 km/h a v porovnání
s ostatními støešními krytinami jsou
jed noznaènì nej odolnìjší krytinou.
Díky pokládce na døevìný záklop une−
sou šindelové støechy i vysoké zátìže
snìhu. Šindele jsou velice oblíbené ta−
ké díky svému tlumícímu efektu, který
nepropouští do podkroví hluky pøi de−
štích a silných vìtrech.

Pokládka šindelù je velice jed −
noduchá a rychlá, a proto je možné mít
novou støechu hotovou bìhem nìko lika

málo dní. Krom rychlosti je možné na
støeše modelovat rùzné architektonické
detaily, jako jsou okna, vikýøe nebo
vìžièky, protože šindel vìrnì kopíruje
svùj podklad. Jediným typem šindele je
možné pokrýt celou støechu vèetnì
všech detailù, takže støecha pùsobí
kompaktnì a není nutné do kupovat žád−
ná nákladná pøíslušenství. Šindele se
používají na støechy se sklonem od 15O

až do 90O. Podrobnìjší informace o po−
kládce naleznete na www.iko.cz. 

Pro rekonstrukce starých støech
s prkenným záklopem se výbornì hodí
støešní šindele IKO Cambridge HD se
svým plastickým designem a 3D efek−
tem, které splòují všechna výše zmí −
nìná hlediska. Díky jednoduché poklád−
ce na stávající záklop, minimu odpadu
a minimu drahého pøíslušenství je šindel
Cambridge HD jednou z nejlevnìjších
variant kvalitní a dlou hodobé rekons −
trukce støech. Rekonstrukce je velmi

jednoduchá a rychlá: ze stávající støe −
chy se odstraní všechny staré eterni −
tové šablony, zkontroluje se stav zá −
klopu, popø. se vymìní stará a po −
škozená prkna. Na takto pøipravený zá−
klop se po instalaci pojistné hydroizo−
lace, napø. leh kého asfaltového pásu
IKO Armour base PRO, instaluje již vy−
braný šindel.

V pøípadì rekonstrukce staré šinde−
lové støechy je rekonstrukce mnohdy
ještì jednodušší. Pokud je støecha se
šindelem rovná a neprotéká, je možné
na stávající šindelovou støechu instalo−
vat nový šindel Cambridge HD. Tím ne −
vzniká žádný odpad a støecha je zre−
konstruována bìhem nìkolika málo
dní, èi dokonce hodin bez následných
problémù. Výhodou tìchto rekonstruk−
cí je i fakt, že nevznikající odpad
a snadná pokládka na pochozí støeše
vìtšinou nepoškodí okolí domu, napø.
udržované zahrádky.

Už víte, jakou
støechu bude mít

váš dùm?
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Plechová garáž, zahradní domek
nebo příruční skladiště?

Plechové garáže jsou vítaným
doplňkem u rodinných domů,
kde mohou sloužit pro parková−
ní auta nebo jako příruční malý
sklad. Jsou však výrobci, kteří
z plechu vyrobí také účelové
přístřešky různého druhu ane−
bo jiné netypické stavby s vy−
sokou užitkovou a estetickou
hodnotou, ať už jde o zahradní
domek nebo skladiště.

Největším výrobcem plecho−
vých garáží v Evropě je polská
společnost Bomstal, která působí
na stavebním trhu od roku 1996.
Vyrábí nejen garáže, ale také haly,
přístřešky a stánky, případně sta−
vební buňky nebo jiné speciální
konstrukce tohoto typu. Firma šíří
své produkty po celém Polsku, ČR
a Slovensku, v Rumunsku i Maďar −
sku a každoročně prodá na tomto
stavebním trhu desítky tisíc kon−
strukcí.

Společnost Bomstal garantuje
za 15 let své profesionální činnosti
především bezpečnost svých vý−
robků a jejich optimální cenu
a kvalitu. Nejlepší kvality za výhod−
nou cenu pro své klienty dosahuje
Bomstal tím, že může u svých do−
davatelů sjednávat a dohodnout
ceny právě díky vysokému vlastní−
mu prodeji. Firma Bomstal nepo−
žaduje od svých zákazníků předem

finanční zálohy, platby probíhají až
po ukončení montáže. Samo −
zřejmostí firemní kultury v rámci
profesionální a komplexní obsluhy
zákazníka je skutečnost, že dovoz
i montáž po celé ČR je pro klienta
bezplatná.

Všechny garáže jsou celople−
chové z pozinkovaného a lakova−
ného plechu. Výrobky z ocelové
konstrukce jsou oplechované tra−
pézovým plechem žárově obou−
stranně pozinkovaným nebo po−
kryty akrylovou barvou. Paleta
RAL umožňuje přizpůsobit vzhled
garáže v souladu s barevným ladě−
ním už existujících budov.

Střešní konstrukce plechových
garáží má ve standardním prove−
dení spád dozadu. Je však možné
objednat také spád boční, spád
dopředu nebo boční dvou−spád.
Ke garážím jsou montována dvou−
křídlá nebo zvedací vrata. Na zá−
kladě přání zákazníka existuje také
možnost dodatečné montáže dve−
ří, okenních otvorů nebo dodateč−
ného zámku.

Plechové garáže společnost
Bomstal vyrobí také podle indivi−
duální zakázky, která se může týkat
rozměrů, tvaru, barvy plechu, pří−
padně druhu střechy, která může
být pultová či sedlová. Sjednat je
možné také způsob otevírání, ať už
jde o vrata vybavená zámkem, zá−

strčkou, držadly na kladku nebo
vyklápěcí vrata otevíraná nahoru.

Jediné, co zkušení pracovníci fir−
my Bomstal potřebují ke kvalitnímu
splnění zakázky je, aby klient připra−
vil vhodné plochy pro montáž gará−
že. Garáž nemá podlahu, a proto je
nejvhodnějším podkladovým teré−
nem beton nebo asfalt. Jestliže tato
možnost není, stačí upravit terén do
roviny. K těmto účelům je možné
použít trámy, pražce, panely apod.
V ostatních případech, kdy terén−
ním podkladem je trávník nebo
štěrk, se dají použít dostatečně
dlouhé kotvicí tyče.

Fotogalerie na firemních strán−
kách www.bomstal.eu předvádí
další možnosti, které společnost ve
své produkci nabízí. Široký výběr
rozměrů a barev dovoluje vytvořit
optimální řešení, které se přizpůsobí
potřebám a vkusu zákazníka.

V současné době figurují v nabíd−
ce firmy Bomstal plechové garáže
(pozink, akryl) o rozměrech 3 x 5
metrů s nejnižší cenou už za 11 tisíc
korun. V jakosti II. jen za 9 650 Kč.
Garáž je vhodná pro parkování, jako
zahradní domek nebo skladiště.

Mgr. Miroslaw Walica
mwalica.bomstal@gmail.com

Tel.: (+420) 737 425 904 
(+48) 791 131 347

Web: www.bomstal.eu

vyžaduje 
stavební dozor
Velikou chybou je to, že se  lidé
snaží na zateplení ušetřit za
každou cenu – nemají projekt
na zateplení, stavební dozor,
šetří na materiálu, najmou si tu
nejlevnější firmu nebo zateplují
svépomocí. To se jim v koneč−
ném důsledku nemusí vyplatit.
Pokud se chyby začnou na −
čítat, namísto očekávaných te−
pelných, potažmo finančních
úspor, je může čekat zklamá−
ní. Kromě toho, že neušetří 
tolik peněz, kolik si předsta −
vovali, riskují, že se v domě 
objeví třeba plíseň nebo izolace
nevydrží. 

„Z našich propočtů vyplývá,
že finanční ztráta u běžného ro−
dinného domku se za patnáct
let může jen kvůli nedostatečné
tloušťce izolace vyšplhat na 
60 000 až 90 000 korun.
Navíc, je−li izolace provedena
špatně, je to prakticky nevratný
stav. Ačkoli si to laická veřej−
nost nemyslí, zateplení je vyso−
ce odborná činnost a zvládnout
ji úspěšně svépomocí lze jen
stěží,“ upozorňuje specialista
na kvalitu budov Petr Vlasák.

Skutečnost, že zateplení je
odborná činnost a neobejde se
bez stavebního dozoru, potvr−
zuje také dotační program No −
vá zelená úsporám 2014. Pod −
mínkou přiznání dotace je totiž
zajištění stavebního dozoru. 

„Tento krok vnímám pozitiv−
ně jako nový prvek ochrany
spo třebitele, nikoli jeho omeze−
ní. Přiznání dotace je sice pod−
míněno stavebním dozorem,
ale současně je možné jej z do−
tace uhradit, stejně jako zpra−
cování odborného posudku, dí−
ky kterému se spotřebitel může
vyva rovat zbytečných chyb,“
uzavírá Marcela Kubů, zástup−
kyně Asociace výrobců mine−
rální izolace (AVMI).
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M6AD .......................................... 50,00 Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè

OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
OMV Truck LD 15W−40 ........................ 61,− Kè

OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè

Město Plzeň vyhlásilo veřejnou jednokolovou
architektonicko−urbanistickou ideovou soutěž,
která má přinést odborný názor na řešení území
Americká – Nádražní – křižovatka U Jána –
Denisovo nábřeží. Toto území leží v jedné z nej−
exponovanějších částí Plzně mezi historickým
centrem a hlavním vlakovým nádražím.
Soutěžní návrh v českém jazyce mohou v po−
sledním dubnovém týdnu odevzdat autorizovaní
architekti nejen z České republiky, ale i z dalších
zemí Evropské unie.

„Důraz je kladen na urbanistickou strukturu
a vymezení veřejných prostranství, výsledek sou−
těže se promítne do návrhu nového územního
plánu Plzně,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncep−
ce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Technicky ne právě obvyklou
stavbu zahájili ve středisku vý−
roby Správy a údržby silnic Pl −
zeňského kraje v Kařezu nedale−
ko Zbiroha na Rokycansku. O co
konkrétně jde, na to jsme se ze −
ptali Mileny Maškové, správce
majetku a pozemků Správy
a údržby silnic Plzeň ského kra−
je, oblastní správa SEVER, stře−
disko výroby Rokycany. 

Skutečně se jedná o určitou
specialitu, která souvisí s vlhkým
pozemkem, na kterém se celá
stavba provádí. Proto je založena
na 13 pilotech a navíc bude vyža−
dovat hodně betonáže. 

Pod naše výrobní středisko
Rokycany spadá ještě středisko
Zbiroh a to je momentálně ve 
stavební aktivitě. Právě tady, 
konkrétně v nedalekém Kařezu,
jsme začali s budováním nových
opravárenských dílen, garáží
a kotelny. 

�� Plánujete dokončení ještě 
letos?

Rozhodně, mělo by to být už
v listopadu letošního roku, takže
na zimu by už mělo být vše hoto−
vo. Už na konci ledna  jsme totiž
předali staveniště  firmě SILBA−
Elstav s.r.o. , která převzala pro−
jektovou dokumentaci od roky−
canské společnosti SEAP, a tak se
může připravit na první výkopové
práce. Naše rokycanské stře −
disko obhospodařuje území, na
kterém je více než  460 km komu−
nikací, takže potřebujeme mít
kvalitní zázemí pro svoji techniku.

� Jak je finančně náročná celá
stavba?

Stavba je vysoutěžena za část−
ku 8 572 400 včetně daně, jde
o jednopodlažní obdélníkovou bu−
dovu bez podsklepení, v níž bude
moderní veliká dílna s montážní
jámou, bude sloužit jako garáže
a servisní dílna na  opravy vozů,
které se využívají hlavně na zimní
údržbu komunikací. První část
budovy bude tzv. technická, pro −
tože tam bude kotelna včetně
skladu paliva, tato budova bude
ještě propojena teplovodem a bu−
de vytápět i stávající sociální 
budovu, která již stojí a slouží
svému účelu. 

Garáže 
a dílna na
pilotech

Jak vyřešit lokalitu Americká – Sirková?
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Pokud mluvíme o Plaveckém areálu
města Plzně, musíme si uvědomit, že
hovoříme nejenom o plaveckém bazé−
nu na Slovanech, ale také o Bazénu
Lochotín. Právě on by se v letošním
roce mohl dočkat tolik potřebných in−
vestic. Jejich cílem je přitáhnout do je−
ho prostor větší počet návštěvníků,
především rodin s dětmi. 

„Bazén Lochotín je součástí měst−
ského plaveckého areálu od 1. ledna
2013. Protože chceme kvalitu zde po−
skytovaných služeb výrazně zlepšit,
plánujeme některé investice. Usku teční
se zde například obnova vany vnitřního
bazénu. Připravujeme také rekonstruk−
ci venkovního bazénu o rozměrech
16,7 x 8,7 m včetně výstavby nového
dětského brouzdaliště o rozměrech 4 x
6 m. Odha dovaná výše nákladů činí
zhruba 10 milionů korun. Město Plzeň
již požádalo o dotaci z programu ROP
Jihozápad, která může činit až 85 pro−
cent uznatelných výdajů. Měst ský ob−
vod Plzeň 1 se bude na rekonstrukci
podílet částkou přesahující 1,5 milionu
korun a uhradí i další výdaje, pokud se
nepodaří získat evropskou dotaci,“
upřesnil ředitel Plaveckém areálu měs−
ta Plzně  Tomáš Kotora. 

Rekonstrukce vnitřního bazénu na
Lochotíně by měla probíhat zejména 

v červenci, od srpna by ho už mohly
využívat děti z  příměstských táborů.
Co se týká výstavby venkovního bazé−
nu, ten by měl mít stejné podmínky ja−
ko vnitřní, tedy dno vylité betonem, te−
rénní úpravy, navíc venkovní bazén

bude upraven pro bezbariérový vstup.
S dokončením a celkovým otevřením
se počítá ještě v závěru letní sezóny,
tedy v září letošního roku. 

Rok 2013 v Plaveckém
areálu  v číslech
Bazén Slovany navštívilo celkem 
592 493 osob (z toho 19 969 senio−
rů). Do sauny zamířilo 17 161 náv−
štěvníků, plaveckou školu absolvovalo

81 800 účastníků. Ubytovací centrum
s kapacitou 84 lůžek, které je součástí
areálu, navštívilo 7 576 osob.

Oproti roku 2012, kdy Bazén
Slovany zaznamenal 588 746 náv−
štěvníků, došlo k navýšení o 3 747

osob. V roce 2012 obsadil
Bazén Slovany třetí příčku
v návštěvnosti mezi aqua−
parky a bazény v ČR za 
bazénem v pražském Po dolí
a akvaparkem Aqua pa lace
Praha. 

Náklady na energie loni
činily v areálu na Slova nech
celkem 23 250 825,− Kč
(elektřina 6 051 586,− Kč,
teplo 9 142 159,− Kč a voda
8 057 080,− Kč).

Bazén Lochotín, který je
rovněž součástí Plaveckého areálu
města Plzně, zaznamenal celkem
141 584 návštěvníků, z toho na pla−
veckou školu připadá 63 114 osob
a dalších 27 113 návštěvníků využilo
nabídku pohybových aktivit v areálu
bazénu. 

Náklady na energie loni činily
v areálu na Lochotíně celkem 4 764
866,− Kč (elektřina 1 462 300,− Kč,
teplo 1 747 309,− Kč, voda 
1 555 257,− Kč).

Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila poskytnutí dotace z Pro −
 gramu stabilizace a obnovy
venkova  PK 2014. Pro střed ky
na podporu venkova činí pro
letoš ní rok 50 milionů korun.
Do programu bylo již podáno
celkem 346 platných žádostí,
přičemž součet jejich požado−
vané finanční částky dosahuje
82,5 milionu korun. Největší
podíl představují žádosti na
opravy obecních budov a na
opravy místních komunikací.
O rozdělení finančních pro−
středků obcím bylo rozhodnuto
takto: projekty obcí 46,5 mili−
onu korun, územní plány 3,5
milionu korun. 

„Přidělení dotací bude na
svém jednání schvalovat ještě
Zastupitelstvo PK. Tento do −
tační program je vyhlašován už
od roku 2005 a jeho  cílem je
více podpořit venkovské oblasti
kraje,“ zdůraznil hejtman
Václav Šlajs. 

Na podporu
venkova

Lochotínský bazén se dočká úprav
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Karma při ohřevu vody spaluje kys−
lík, který si nasává z místnosti.
Zároveň se z nedokonale spáleného
plynu uvolňuje kysličník uhelnatý,
který se váže do krevního barviva
člověka a zabírá tam místo kyslíku,
který postupně vytlačuje. Člověk
zmalátní, syčí mu v uších, buší mu
srdce, může usnout nebo omdlít,
zvracet, může ho bolet hlava. Při del −
ším pobytu v místnosti nastává bez−
vědomí, zástava oběhu a smrt. Zimní
počasí toto riziko násobí, protože ze
špatně odvedeného kouřovodu se
navíc spaliny mohou inverzí částeč−
ně vracet zpět do bytu. Otrava při−
chází jak po dlouhodobém vystavení
jedu, tak po krátkodobém pobytu ve
„vysáté“ místnosti.

Zvláště nebezpečné jsou nevětra−
né malé místnosti, jako jsou napří−
klad koupelny s hořící karmou.
Pokud se při hoření plyn dokonale
nespaluje, vzniká oxid uhelnatý.
Protože je lehčí než vzduch, hromadí
se v horních vrstvách. Člověk, který
se například delší dobu koupe ve va−
ně a pak se najednou postaví, se ve

větší výšce nadýchá koncentrované−
ho oxidu uhelnatého. Může se mu
zatočit hlava a záleží pak na okolnos−
tech, zda se mu podaří dostat se
z vany včas nebo ne. 

„Nejlepší prevencí je samozřejmě
dobře provedené odkouření karmy
a pravidelné kontroly. Péče o bezpeč−
nost svoji a osob blízkých by měla
být jedním ze základních zájmů a od−
povědností každého občana. Pokud
máte plynové vytápění, dodržujte
lhůty kontroly plynových spotřebičů
a spalinových cest,“ zdůrazňuje tis−
ková mluvčí HZS Plzeňského kraje
por. Mgr. Pavla Jakoubková.

Nebezpečí hrozí zejména u otevře−
ných spotřebičů, kde při samovol−
ném uvolňování plynu může dojít
k otravě. Topidla potřebují pro svou
správnou funkci dostatečný přívod
vzduchu. U některých druhů topidel
(např. u karmy) hrozí v případě ne−
dostatečného odvětrání otrava oxi−
dem uhelnatým. I zkontrolovaný
a seřízený spotřebič se tak může stát
příčinou otravy. Informace o správné
instalaci a požadavcích pro provoz

a revize spotřebičů jsou uvedeny
v návodu výrobce a provozovatel te−
pelného spotřebiče by je tak měl mít
k dispozici.

Současný trend omezování tepel−
ných ztrát u obytných budov vede
k tomu, že uživatelé bytů utěsní okna
a dveře svého obydlí takovým způso−
bem, že se nedostává vzduchu pro
spalování v plynovém spotřebiči.
Proto je nutné při jakýchkoliv i drob−
ných stavebních úpravách (např.
i výměna vnitřních dveří apod.) mít
na paměti, že každý spotřebič, ve
kterém dochází ke spalování paliva,
musí mít zajištěný i dostatečný pří−
vod vzduchu.  

„Nejlepší prevencí je samozřejmě
dobře provedené odkouření karmy 
a pravidelné kontroly. Péče o bezpeč−
nost svojí a osob blízkých by měla
být jedním ze základních zájmů a od−
povědností každého občana. Pokud
máte plynové vytápění, dodržujte
lhůty kontroly plynových spotřebičů
a spalinových cest,“ zdůrazňuje tis−
ková mluvčí HZS Plzeňského kraje
por. Mgr. Pavla Jakoubková.

Nebezpečí hrozí zejména u otevře−
ných spotřebičů, kde při samovolném
uvolňování plynu může dojít k otravě.
Topidla potřebují pro svou správnou
funkci dostatečný přívod vzduchu.
U některých druhů topidel (např.
u karmy) hrozí v případě nedostateč−
ného odvětrání otrava oxidem uhelna−
tým. I zkontrolovaný a seřízený spo −
třebič se tak může stát příčinou otra−
vy. Informace o správné instalaci
a požadavcích pro provoz a revize
spotřebičů jsou uvedeny v návodu vý−
robce a provozovatel tepelného spo −
třebiče by je tak měl mít k dispozici.

Současný trend omezování tepel−
ných ztrát u obytných budov vede
k tomu, že uživatelé bytů utěsní okna
a dveře svého obydlí takovým způso−
bem, že se nedostává vzduchu pro
spalování v plynovém spotřebiči.
Proto je nutné při jakýchkoliv i drob−
ných stavebních úpravách (např.
i výměna vnitřních dveří apod.) mít
na paměti, že každý spotřebič, ve
kterém dochází ke spalování paliva,
musí mít zajištěný i dostatečný pří−
vod vzduchu.

Bydlete bezpečně i s karmou nebo „WAWkami“

Cenu hejtmana Plzeňského kraje za
společenskou odpovědnost pro rok
2013  v kategorii Podnikatelský sek−
tor – organizace do 250 zaměst −
nanců získala společnost První
chodská.  Ta také  z rukou hejtmana
Václava Šlajse převzala certifikát po−
tvrzující, že se jedná o
„společensky odpověd−
nou firmu“.

„Počet organizací,
které se aktivně zapojily
do prvního ročníku sou−
těže, nás velmi potěšil.
Potvrzuje se, že zde pů−
sobí celá řada firem a
institucí, které věnují
zvýšenou pozornost eti−
ce, pečují o své zaměs−
tnance, udržují s nimi
dobré vztahy, snaží se
zmír ňovat negativní do−
pady na životní prostře−
dí a přispívají na podpo−
ru regionu, v němž pod−
nikají,“ uve dl hejtman
Václav Šlajs.

Jednalo se o první ročník soutěže,
jejímž cílem bylo ocenit organizace pů−
sobící na území Plzeňského kraje, které
jsou aktivní na poli společenské odpo−

vědnosti a iniciovat u organizací zájem
o principy společenské odpovědnosti,
charakterizované především zvýšenou
pozorností problematice životního pro−
středí a sociální odpovědnosti.

První chodská se specializuje na
prodej střešních materiálů. Patří mezi

tři největší dodavatele střech v ČR.
V jejím sortimentu najdete veškeré
střešní krytiny, střešní okna, izolace,
plechy, okapy a další materiály pro
střechy nebo podkroví.

Společnost První chodská
získala první místo
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Výhradním dovozcem a distributorem
jednoduchých, avšak velmi efektiv−
ních kamen ze Španělska je Michal
Luhan ze Sušice. Zatímco v Evropě se
řadí španělská turbo
kamna na dřevo mezi
nejžádanější, na čes−
kém trhu v současné
době patří mezi novin−
ky. Můžete je vidět
v prodejně pana Mi −
chala Luhana v Sušici.
Vlastně nejen vidět,
ale také se přesvědčit
o jejich výhřevnosti.
Pan Luhan s nimi vytá−
pí svůj obchod. 
Co je na turbo kamnech
pozoruhodného a výji−
mečného? To byl také
jeden z hlavních důvodů
naší návštěvy.
Proč jste se rozhodl
pro turbo kamna ze
Španělska?
Pro jejich jednoduchost,
efektivnost a hlavně mě
nadchnul jejich turbo
systém, dále přesná 
regulace a malá spotře−
ba paliva.
Vyzkoušel jste si je
předem?
Samozřejmě, s kamny
evropských různých vý−
robců obchoduji už
sedmnáctý rok a než
jsem je začal zákazní−

kům nabízet, pokaždé jsem každá
kamna sám vyzkoušel.  Musel jsem
být sám osobně přesvědčen, že zájem−
cům nabízím kvalitní značku kamen,

která je nezklame. To
je takové mé ob−
chodnické krédo.
Čím vás turbo kam−
na přesvědčila?
Svou konstrukcí jsou
nesmírně jedno −
duchá, mají velký
výkon a také cena je
zajímavá. Tvarem
jsou to cylindrická
ocelová kamna  bez
šamotu a těsnicích
šňůr. Jejich srdcem
je patentovaný turbo
systém. V kamnech
je namontována ko−
vová turbo trubice,
kterou se po nahřátí

sám přisává vzduch,
který proudí přímo na
rošt do středu ohně.
Obrazně řečeno to
vypadá tak, jako když

do výhně vháníte měchem čerstvý
vzduch. Tím se zvyšuje intenzita ho−
ření a tepelný výkon kamen.
Můžeme regulovat přívod vzdu−
chu?
Velice jednoduše. Na kraji plotýnky
jsou dvě šoupátka a jejich pootoče−

ním si regulujete přívod
vzduchu, čistotu spalování
a ovlivňujete i rychlost ho−
ření. Jejich jednoduchá
a dokonalá regulace přívo−
du vzduchu umožňuje na−
stavit kamna k pomalému
ekonomickému topení ne−
bo naopak k co nejvyššímu
výkonu za poměrně krát−
kou dobu.
Přikládání je asi jedno −
duché.
Odklopením velkého kula−
tého víka v plotýnce spus−

tím do spalovacího prostoru kamen
dřevo. Přikládací otvor je veliký
a dají se jím přikládat delší špalky až
půlmetrové i větších průměrů. Záleží
na typu kamen. Plotýnka kamen
může posloužit k vaření. Vyústění
kouřovodu nemá žádný extra velký
průměr, a tak je lze napojit na zcela
běžný funkční komín.
Kam se hodí turbo kamna?
Všude. Jsou lehká, lze s nimi snad−
no manipulovat a jejich předností je
velký výkon a jednoduchá obsluha.
Vhodná jsou do společenských
místností, obývacích pokojů, klubo−
ven, kanceláří, dílen a podobně.
V nabídce jsou nejrůznější velikosti
ve stříbrné nebo černé barvě nebo
také se smaltovaným povrchem.
Sou časně s kamny dostanou zákaz−
níci v prodejně příslušenství, jako
jsou roury a další doplňky. Ceny tur−

bo kamen se pohybují
v rozmezí od 5.000 do
6.800 Kč. Ceny jsou stej−
né v kamenném obchodě

v Su šici i v internetovém obchodě
a budou shodné i v jiných obchodech.
Do pra va je zdarma. (pi)

Novinka na našem trhu

Skvělá, léty osvědčená španělská 
TURBO KAMNA na dřevo

Prodejna turbo kamen v Sušici je v Nuželické ulici číslo 87
(vedle restaurace Bouchalka, směr k nemocnici)

„Nadchnul mě jejich turbo systém, přes −
ná regulace, výkon a jednoduchá obslu−
ha,“ řekl nám Michal Luhan

Pohled do srdce kamen, kde vidíme za−
budovanou kovovou turbo trubici.
Regulace vzduchu se provádí pootoče−
ním šoupátek na okraji plotýnky. Levým
šoupátkem regulujete přívod turbo vzdu−
chu a pravým přívod sekundárního vzdu−
chu podporující čistotu hoření

Turbo kamna Mixta 3 smalt,
výkon 7,5 – 14,4 kW, výhřev−
nost 95 m3 za cenu 6 750 Kč

Hledám prodejce těchto kamen.
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Je nepochybné, že především bu−
dovy obytné povahy vytvářejí umělé
vnitřní prostředí a chrání nás proti
působení vnějších vlivů s uživatelsky
různorodě nastavenými parametry.

A to vše se vyvíjí v čase i pohle−
dem např. stavu konstrukcí, cen
energií i našimi nároky na interní
mikroklima i v  kontextu průběžně
prováděných malých i větších zása−
hů do tohoto systému v  podobě
všech jeho změn.

Chceme−li skutečně smysluplně
stavět, rekonstruovat, opra vovat,
neobejdeme se bez skutečně dů−
kladné znalosti stavu a tady jsou na−
místě diagnostické metody ověřující
stav budov v podobě nikoli odborné−
ho odhadu, statistických zkušeností
či jen mnohdy sporného „fortelu“,

ale prostřednictvím názorných 
vybraných měřitelných, hodnotitel−
ných a ověřitelných fyzikálních veli−
čin reprezentujících vysokou míru
ověření stavu.

Používejme moderní diagnostické
metody k  jasné definici východisek

pro smysluplné stavění – namístě je
použití metod či jejich kombinací
a používaných před, v průběhu i po
provedení stavebních prací – např.
termografické diagnostiky, měření
průvzdušnosti konstrukcí či prostorů
(Blower Door Test), měření tepelně
technických vlastností materiálů,
objemových vlhkostí materiálů, 
atd. pro skutečné poznání výcho −
disek pro stavění s  očekávanými
vlastnostmi (více viz www.conver−
sio.cz).

A spojení těchto diagnostických
metod s  pokrokovým aplikováním
účinných tepelně izolačních materiá−
lů v podobě foukaných izolací se jeví
jako mimořádně účinný proces efek−
tivní změny vedoucí k  vyšší užitné
hodnotě budovy.  

... všichni známe cenu čehokoliv, ale hodnot si nevážíme ...

... chtějme poznávat cesty k vyšším hodnotám ...

V České republice dnes funguje již
52 veřejných plnicích stanic na
stlačený zemní plyn (CNG). Už ten−
to týden ve čtvrtek bude otevřena
nová CNG stanice v Plzni – ulice
Chebská (areál České pošty) spo−
lečnosti VEMEX. Tato stanice tak
nabídne klasický zákaznický stan−
dard jako při tankování benzinu či
nafty a bude otevřena jak pro
osobní, tak pro nákladní vozy (kon−
covka NGV1) 24 hodin denně. 

Je to dobrá zpráva pro motoristy
v Plzeňském kraji, kde jsou aktuál−
ně zatím jen dvě stanice CNG, za−
tímco v jiných krajích je běžně již 
6 až 7 stanic. „Společnost VEMEX
je letos jedním z lídrů ve výstavbě
plnicích stanic CNG pro veřejnost
v ČR. V letošním roce plánujeme
otevřít nejméně dalších 10 až 20
stanic,“ říká Hugo Kysilka, marke−
tingový ředitel VEMEX. „Stávající
nabídku klasických pohonných
hmot rozšiřujeme o tuto alterna −
tivu, šetrnou k životnímu prostředí
a podstatně snižující provozní ná−
klady v dopravě. Ve světě už na
CNG jezdí 20 až 25 milionů vozi−
del,“ dodává.

Na stlačený zemní plyn (CNG)
u nás jezdí už více než 6,7 tisíce vo−
zů, což je o dva tisíce více než před
rokem a do konce roku 2014 by
mohlo být v ČR v provozu už deva−
desát plnicích veřejných CNG sta−
nic. Nejčastějším důvodem pořízení
CNG vozidel je velké snížení nákla−
dů na provoz. Cena CNG je zhruba
poloviční oproti benzinu či naftě. 

Nová CNG 
plnicí stanice 
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Společnost INDECO vždy byla a je na
špici v oboru vestavěných skříní a to−
též chce, aby platilo i v oblasti kuchy−
ní, kde si již vydobyla postavení spo−
lehlivého partnera. INDECO proto ve
spolupráci se společnostmi Egger
a Démos−trade, pro své současné
i budoucí zákazníky připravila se za−
čátkem roku technologickou lahůdku. 

Jako první v Evropě a jako druhý
na světě byl v  rámci kuchyňského
studia v  sídle společnosti vybudo−
ván multimediální kuchyňský box,

kde si přímo zákazníci s pomocí nej−
modernějších technologií sami bu−
dou moci „hrát“ na designéry a v re−
álných rozměrech si nadefinovat ba−
revné kombinace, které se hodí 
přesně do jejich interiéru. 

Následně se pak designový návrh
automaticky aplikuje do návrhářské−
ho programu a zákazník rovnou 
získá i cenovou nabídku.

Srdečně všechny zveme ke hře
na designéry kuchyní do expozice
v Praze 9−Čakovicích.

INDECO je první v Evropě
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Zatepleno je u nás pouhých 200 tisíc
bytových jednotek v rodinných do−
mech, přitom polovina z nich je zatep−
lena špatně. Majitelé rodinných domů
na zateplování šetří, což se jim v ko−
nečném důsledku nevyplácí, mohou
přijít až o polovinu možných úspor.
Jak vyplývá z analýzy Aso ciace vý−
robců minerální izolace, za vytápění
špatně izolovaných domů tak Češi
každoročně zaplatí až o tři čtvrtě mili−
ardy korun víc, než by museli.

„Stačí, když tam nalepíme osmič−
ku polystyren, a máme hotovo!“
Takový názor zastává mnoho Čechů,
kteří se chystají zateplit svoji nemovi−
tost. „Podcenění tloušťky izolace je
vůbec nejčastější chybou, které se
Češi při zateplování dopouštějí. Často
je totiž jejich jediným kritériem výbě−
ru cena, což v důsledku může zname−
nat, že izolace nepřinese požadovaný
ekonomický efekt. Obecně platí, že
investice do izolace s menší než pat−
nácticentimetrovou tloušťkou se prak−
ticky nevyplatí. Nejvyšší náklady jsou
totiž spojené s realizací zateplení, sa−
motný cenový rozdíl v tloušťce izolace
je minimální,“ říká Marcela Kubů, zá−
stupkyně Asociace výrobců minerální
izolace (AVMI).

Z analýzy společnosti IKA BUIL−
DOG, která se specializuje na hodno−
cení energetické náročnosti budov,
vyplývá, že zhruba polovina zateple−
ných rodinných domů v České re−
publice je zateplena špatně. „Z naší
praxe vyplývá, že zhruba 50 procent

zateplovacích systémů trpí vadami,
které snižují jejich funkční vlastnosti
nebo životnost,“ konstatuje Petr
Vlasák, specialista na kvalitu budov
a ředitel IKA BUILDOG. 

Je alarmující, že tak vysoký počet
rodinných domů nevyužívá naplno
potenciál úspor, který zateplení při−
náší. Pokud bychom ztráty vyčíslili fi−

nančně, Češi zbytečně za vytápění
špatně izolovaných domů utratí až
750 milionů korun ročně.

Tři čtvrtiny budov jsou
nezateplené 
Zatepleno je přitom pouhých 11 pro−
cent rodinných domů v ČR – tj. 200
tisíc bytových jednotek z celkového
počtu 1,8 milionu. Právě rodinné do−

my tak aktuálně představují polovinu
všech nezateplených bytových jed −
notek v České republice. Podle ČSÚ
současně průměrné stáří budov dle
data výstavby nebo poslední rekon−
strukce v průměru přesahuje 50 let. 

Nezateplené budovy jsou desítky
let vystaveny povětrnostním vlivům.
Řada z nich je proto na hranici život−

nosti. Pokud neprojdou brzy renova−
cí, může jim časem hrozit i demolice.
Náklady na vytápění takových domů
mohou navíc během deseti let před−
stavovat až pětinu příjmů domácnos−
tí. Nejkritičtější situace je v Karlo −
varském a Ústeckém kraji, kde se
stáří budov od poslední rekonstrukce
šplhá až k 60 rokům, a lidé tam při−
tom rekonstrukci a zateplování nej−
častěji odkládají. 

„Řada domácností se snaží při za−
teplování šetřit výběrem slabší izola−
ce, bohužel tak svoji investici značně
znehodnocují. Komplexní zateplení
se téměř vždy vyplatí provést v níz−
koenergetickém standardu, pak se
investice vrátí v průměru za 12,5 ro−
ku, počítáme−li že ceny energií
vzrostou každoročně o 5 procent.
Zateplení však bude spořit energii
alespoň dalších 20 let,“ dodává
Marcela Kubů.

Podceňujeme materiál 
a řešení detailů
Druhou nejčastější chybou, které se
Češi při zateplování dopouštějí, je
špatná volba materiálu. „Zcela zá−
sadní je vědět, kam chci izolaci pou−
žít a zda kromě tepelné izolace potře−
buji vyřešit třeba vlhkostní nebo
akustické problémy. Spotřebitel by
měl také zvážit, jak se bude zvolený
materiál chovat v případě nenadálé
situace typu požáru, nebo povodně,“
říká Petr Vlasák. 

Trojici nejčastějších chyb, kterých
se Češi při zateplování dopouštějí,
uzavírá špatné provedení detailů –
například napojení izolace na rámy
oken a dveří nebo zateplení předsa−
zených konstrukcí, jako jsou balkony
a terasy. „Pokud spotřebitel důkladně
nevyřeší detaily, vznikají takzvané te−
pelné mosty, kterými může zbytečně
unikat až 20 procent energie,“ kon−
statuje Marcela Kubů.

Za vytápění špatně izolovaných domů platíme miliony

Z analýzy společnosti IKA BUILDOG, která se specializuje na hodnocení ener −
getické náročnosti budov, vyplývá, že zhruba polovina zateplených rodinných 
domů v České republice je zateplena špatně. „Z naší praxe vyplývá, že zhruba 
50 procent zateplovacích systémů trpí vadami, které snižují jejich funkční 
vlastnosti nebo životnost,“ konstatuje Petr Vlasák, specialista na kvalitu budov
a ředitel IKA BUILDOG.

Popis Dopady
malá tloušťka izolace snížení tepelných úspor
nevhodný materiál vlhkostní, akustické problémy
nevyřešené detaily úniky energie až 20 %
neodborná realizace vše výše uvedené
neprojednání záměru s úřady nepovolená stavba (stavba na černo)

Nejčastější chyby při zateplování
Zdroj: AVMI, IKA BUILDOG

Málokdo z nás si asi uvědomí, že
Lochotínský park  vznikl už ve třicá−
tých letech 19. století, a to na základě
záměru vybudovat v Plzni lázně s vel−
kým parkem, které by  využívaly ze −
jména pramen léčivé vody na svahu
lochotínského vrchu. Park se jako
součást těchto lázní začal budovat za
purkmistra Martina Kopeckého. Není
proto divu, že za tak dlouhý čas se
v parku udály velké změny, a to ze −
jména na porostech. Nastal čas na
rozsáhlejší  obnovu parku a plzeňská
radnice dala tomuto projektu zelenou.
Celý záměr obnovy Locho tín ského
parku, který se rozprostírá na ploše
přesahující 7 hektarů,  byl již projed−
náván s veřejností v roce 2007.

V první etapě se počítá s pokáce−
ním 150 z celkového počtu šesti set
stromů. Vysázeny budou nové dřevi−
ny a navíc vzniknou další trávníkové
plochy. Vedle toho se opraví a zároveň
změní parkové cesty. Díky navržené−
mu systému odvodnění zaniknou hlu−

boké erozní rýhy, zrekonstruován bu−
de hudební pavilon a stabilizace se
dočká Chotkova skalka. Náklady do−
sáhnou zhruba 29 milionů korun, z to−

ho 85 procent by měly činit dotační
prostředky z Evropské unie.  Rekon −
strukce  bude odstar tována pouze
v případě, že bude podepsána smlou−
va o přidělení financí z Evropské unie. 

„Park postupem času zarůstal,
stromy neměly optimální prostorové
podmínky pro zdárný růst, a tak do−
cházelo k vyčerpávání a degradaci

půdního profilu. Ve
výsledku Locho −
tínský park pokrýval
porost vytáhlých
kmenů s minimem
větví. V 70. letech
19. století pokryla
značnou část smr −
ková monokultura.
Sys tematická péče
o dřeviny a pravidel−
né probírky byly
pravděpodobně nad
finanční možnosti
tehdejšího vlastníka
Měšťan ského pivo−

varu,“ vysvětluje Hana Hrdličková,
vedoucí oddělení urbanistické zeleně
Správy veřejného statku města Plzně.

Ani následné pokusy o zalesnění
vhodnějším, smíšeným porostem

nebyly úspěšné. Svahy časem po−
kryl obdobně oslabený porost, který
v roce 1999 z velké části opět po−
dlehl vichřici. Na špatné kvalitě po−
rostu se významně podílí i nedobře
řešené odvodnění lochotínských
svahů, které se díky výstavbě Kar −
lovarské třídy ještě zhoršilo. Při vět−
ším dešti, který zatíží koruny stromů,
nebo při sebemenším větru dochází
k pádu jednotlivých dřevin a větví.
V parku zároveň chybí dvě věkové
kategorie dřevin, jež by postupně na−
hrazovaly přestárlé jedince.

Aby byla zajištěna bezpečnost
a stabilita porostu, jeho různorodost
a dlouhověkost, dojde proto k od−
stranění podrostových náletů, dřevin
odumírajících a vážně poškozených.
Kromě zhruba 130 kosterních a ale−
jových stromů budou nově vysázeny
i zajímavé solitérní dřeviny, na svahy
se vrátí vegetační vrstva, substrát ve
vrstvě okolo 10 cm, a založí se tráv−
níky způsobem, který zabezpečí sva−
hy proti erozi. Voda bude odvedena
do dvou nových rybníčků u silnice
Pod Vinicemi.

Lochotínský park změní svou podobu
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REALITNÍ SPOLEČNOST 
ČESKÉ SPOŘITELNY

„realitní služby v bance“

Vážení čtenáři,
jak jsme avizovali v minulém
čísle, přinášíme Vám další in−
formace ze světa nemovitostí.

Jak je to s daní při prodeji
nemovitosti, kdo a kolik platí?

Daň se nově nazývá daní
z nabytí nemovitých věcí. Stále
platí stejný výměr daně, a to ve
výši 4 % z ceny vyšší – buďto
kupní, nebo odhadní. Nově se
mohou smluvní strany domlu−
vit, že daňové přiznání bude vy−
hotoveno a zaplaceno stranou
kupující.

Co se stalo od 1. 1. 2014 se
stavbou? 

Stavby se staly součástí po−
zemku. Do budoucna již nebude
možné, aby byl odlišný majitel

stavby a pozemku pod ní. Pro
případy, kdyby majitelé pozem−
ků a staveb na nich postavených
byli různí, byl nově zaveden insti−
tut práva stavby. Ten dává maji−
teli stavby časově omezené prá−
vo výstavby na pozemku, který
není v jeho vlastnictví.

Upozornění! 
Rádi bychom Vás varovali

před nekalými praktikami někte−
rých realitních kanceláří. V po−
sledním měsíci jsme zazname−
nali šířící se nabídku, kdy Vám
realitní kancelář nabídne finanč−
ní zálohu za prodej Vaší nemovi−
tosti. Ve většině případů se ale

jedná o nebankovní půjčku za
velmi nevýhodných podmínek.
Řešili jsme již pár případů takto
postižených lidí, převážně senio−
rů. Jste−li v situaci, že před se−
bou máte podobnou smlouvu,
bedlivě prostudujte, jestli se sku−
tečně jedná o zálohu, či nikoliv.
V případě, že byste si nevěděli
rady, neváhejte kontaktovat naši
kancelář a my Vám rádi poradí−
me. Samo zřejmě bezplatně.

Na závěr…
Věříme, že práce realitní kan−

celáře, by měla být odborná
služba lidem s profesionálním,
ale i lidským přístupem. (MH)

Plzeň
Bc. Michael Hereit
tel.: 604 946 832
email: mhereit@rscs.cz

Klatovy
Jan Benda
tel.: 732 640 948
email: jbenda@rscs.cz

� Realitního poradce 
pro lokalitu Klatovsko

� Aktuálně poptáváme
celou řadu nemovitostí.
Kontaktujte nás, 
třeba pro Vás máme
kupce!

Nabízíme:
� prodej, pronájem, 

koupě nemovitosti

� příprava nemovitosti 
k inzerci

� znalecké posudky, 
tržní odhady

� právní a finanční servis

� bezplatné poradenství

� oddlužení nemovitostí

� 3D vizualizace

� a mnohem více…

Hledáme:
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Celkem 102 podnětů se sešlo ve dru−
hém ročníku otevřené výzvy Pěstuj
prostor, do kterého se mohli zapojit
občané se svými nápady na zlepšení
veřejného prostoru v Plzni.

„Lidé se tradičně zajímali o dlou −
hodobé problémy Plzně, mezi které
patří například přechody pro chodce,
cyklostezky, řešení odpadu, absence
umění v ulicích nebo záchrana drob−
ných památek. Objevila se ale i celá
řada netradičních nápadů jako napří−
klad kavárna na starém mostním pilíři,
obnova ostrůvku na Boleváku, roz−
místění pian ve městě po vzoru Prahy
a světových metropolí a také zpří −
stupnění teras za Mikulášským hřbito−
vem znovuotevřenou brankou,“ uvádí
Marek Sivák, který se ve společnosti
Plzeň 2015 věnuje veřejnému prosto−
ru a výzvě Pěstuj prostor.

Řada podnětů se týká třeba plzeň−
ských řek. Lidem například vadí za−

rostlé břehy Radbuzy, nedostatečný
přístup na náplavky i „perifernost“ ná−
břeží Mže a Radbuzy v centru města.

Petr Bečvář, autor podnětu Rela −
xační nábřeží, vyjadřuje přání promě−

nit Denisovo nábřeží v poklidný pro−
stor s kavárnami a obchody: „Je
ostuda, že má Plzeň čtyři řeky a ani
jedno nábřeží hodné toho jména.
Jediný kus Plzně, který vypadá ale −

spoň trochu jako nábřeží, je vlastně
nad kolejemi mezi Klatovskou
a Jižním nádražím.“

Veronika Leiblová zase navrhuje
vybudovat u Radbuzy vodní hřiště,
kde by se mohly s vodním živlem 
seznámit i děti. Hřiště může obsa −
hovat různé herní prvky – pumpu,
systém korýtek se stavidly, vodní
šroub nebo mlýnské kolo. Tak třeba
téměř na každém dětském hřišti
v Rakousku je alespoň malá pumpa.
Architekt Petr Domanický by na −
proti tomu rád obnovil historickou
Tuschnerovu zahradu, která se na−
cházela až do 60. let u řeky Mže, na
místě dnešního parkoviště u mostu
generála Pattona.

Z podnětů a diskusí je patrné, že
mnoha Plzeňanům by pro začátek
stačilo alespoň vymýcení křovin na
břehu řeky a zajištění lepšího přístupu
k vodě.

Veřejný prostor v centru pozornosti Plzeňanů


