
„Do letošního 12. ročníku soutěže
mohou být přihlášeny stavby
z Plzeňského kraje zkolaudované
nebo uvedené do provozu v roce
2014. Termín uzávěrky přihlášek je
20. března v 15 hodin. Do této do−
by musí být doručeny přihlášky se
všemi náležitostmi na adresu orga−
nizátora soutěže, společnosti DO−
MINIK CENTRUM SERVIS, s. r. o.,
Dominikánská 3, Plzeň 301 00.
Přihlášku do soutěže může podat
investor, projektant, zhotovitel nebo
vlastník přihlašovaného stavebního
díla, a to vždy se souhlasem jeho
autora a vlastníka,“ zdůraznil 
předseda představenstva Okresní
hospodářské komory Plzeňsko
Miloslav Zeman.

Vyhlašovateli soutěže Stavba ro−
ku Plzeňského kraje 2014 jsou
Plzeňský kraj a Statutární město
Plzeň ve spolupráci s Okresní hos−
podářskou komorou Plzeňsko,
Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků (ČKAIT), Sva −
zem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR, Českou komorou architektů
a Obcí architektů. Záštitu nad sou−
těží již tradičně převzali hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs 
a primátor města Plzně Mar tin
Zrzavecký.

„Věřím, že 12. ročník Stavby ro−
ku Plzeňského kraje bude bohatý
na zajímavé objekty a stavby, které
v uplynulém roce vznikly. Plzeňský

kraj vloni dokončil dvě významné
dopravní stavby, a to úsek západní−
ho městského okruhu Domažlická
– Křimická v Plzni a silnici, jejíž
součástí je most na Jateční ulici
v Plzni. Západní obchvat byl finan−
cován ve spolupráci s městem
Plzeň a patří k nejrozsáhlejším a fi−
nančně nejnákladnějším silničním
stavbám v posledních letech.
Celkové náklady na stavbu činily
870 milionů korun. Projekt, jehož
součástí byl nový most v Plzni na
Jateční ulici, se uskutečnil také  ve
spolupráci s městem a stavba si
vyžádala náklady ve výši 315 milio−
nů korun,“ hodnotí investiční akce
loňského roku plzeňský hejtman
Václav Šlajs. Zároveň však odmítá
prozradit svého favorita na vítěze.
To primátor města Plzně Mar tin
Zrzavecký je sdílnější, ovšem roz−
hodnout se mezi několika tipy je
i pro něho dost těžké.

„Loňský rok byl pro město Plzen
v oblasti rozvoje, investic a budo−
vání nových staveb poměrně
úspěš ný. Uvedeny byly do provozu
např. budovy Nového divadla či de−
pa dopravních podniků, rekonstru−
oval se Wilsonův most, řidičům jis−
tě udělala radost i nová silnice
a most na Jateční třídě. Vznikly no−
vé univerzitní stavby NTIS a Bio −
medicínské centrum, Zoo má dva
nové pavilony, Techmania rozšířila
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12. ročník soutěže Stavba roku odstartoval
Do svého 12. ročníku vstupuje prestižní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje.
A přináší zásadní novinku: kromě pěti tradičních kategorií bude letos soutěž

vyhlášena také zcela nová – Stavby pro bydlení.

... pokračování na straně 20
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své působiště a je toho ještě mno−
hem více. Věřím, že se některé
z těchto staveb objeví v soutěži
a že budou úspěšné,“ uvedl primá−
tor Zrzavecký.

Slavnostní vyhlášení výsledků se
bude konat 27. května 2015 na ga−
lavečeru v Měšťanské besedě
v Plzni. Všechny přihlášené stavby
budou poté prezentovány na putov−
ní panelové výstavě ve veřejně pří−
stupných prostorách měst a obcí

v Plzeňském kraji. Letos potřetí bu−
de také udělena Cena veřejnosti.

Hlasování o Cenu veřejnosti bude
probíhat ze staveb nominovaných
odbornou porotou na titul Stavba 
roku Plzeňského kraje, a to od 27. 4.
do 17. 5. 2015. Hlaso vání bude
možné na oficiálních stránkách
soutěže www.stavbarokuPK.cz
Par tnerem putovní panelové vý −
stavy a Ceny veřejnosti je Česká
spořitelna a.s. 

Podrobnosti ke 12. ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje na
tiskové besedě novinářům sdělili primátor Plzně Martin Zrzavecký, hejtman
kraje Václav Šlajs a předseda představenstva Okresní hospodářské komory
Plzeňsko Miloslav Zeman.

... dokončení ze strany 19�
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Regionální operační program Jiho −
západ (ROP Jihozápad) plní své po−
slání a výrazně pomáhá rozvoji krajů.
Celkem bylo v roce 2014 v pěti vý−
zvách předloženo 276 projektových
žádostí, které měly v součtu hodnotu
téměř 2,5 miliardy korun. Projektů,
které splnily veškeré podmínky pro
udělení dotace, bylo nakonec 135
v celkové hodnotě více než 1,6 miliar−
dy korun. Nejvíce peněz putovalo do
modernizace regionální silniční sítě
a modernizace místních komunikací.

„V roce 2014 vyhlásil Úřad Regio −
nální rady regionu soudržnosti Jiho −

západ celkem pět výzev k předkládá−
ní projektových žádostí. Výzvy byly
určeny zájemcům o dotace z Jiho −
českého a Plzeňského kraje a smě−
řovaly do modernizace silniční sítě,
rozvoje místních komunikací, Inte −
grovaného plánu rozvoje měst a roz−
voje infrastruktury základního, střed−
ního a vyššího odborného školství,“
uvedla ředitelka Úřadu Regionální ra−
dy regionu soudržnosti Jihozápad
Michaela Šímová. Dodala také, že
zájem o finanční prostředky z po−
sledních výzev byl enormní. ROP
Jihozápad tak patří k velmi úspěš−

ným programům. Během jeho fun−
gování se podařilo vyčerpat maxi−
mum finančních prostředků, které
byly vyčleněny z Evropské unie. Do
této doby je proplaceno více než 
12 miliard korun. 

„V letošním roce tak využijeme
všechny dostupné peníze. To v Čes −
ké republice není vůbec samozřej−
mostí, i některá ministerstva přichá−
zejí o evropské miliardy. Během po−
sledních měsíců jsme také museli
efektivně reagovat na oslabení koru−
ny vůči euru. Peníze, které se u pro−
jektů ušetřily při výběrových řízeních

a změnách kurzů, jsme efektivně
přesunuli do dalších výzev, které
jsou dle aktuálního stavu nejpotřeb−
nější, tj. rozvoj místních komunikací
a rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného škol−
ství,“ řekl Ivo Grüner, předseda
Regio nální rady regionu soudržnosti
Jihozápad a náměstek hejtmana
Plzeňského kraje. 

Upozornil také na to, že rok 2015
bude pro ROP Jihozápad velmi 
obtížný. Do jeho konce musí být
všechny projekty realizovány, ná−
sledně zkontrolovány a proplaceny.

ROP Jihozápad výrazně pomohl rozvoji Plzeňského kraje

V roce 2015 chystá Plzeňský kraj
několik investičních akcí a chybět
nebudou ani opravy silnic II. a III.
tříd, které po rekonstrukci volají.
Mezi stavební investice pro letošní
rok patří například rekonstrukce
v areálu Domova sociálních služeb
Liblín. Konkrétně půjde o výstavbu
nového pavilonu DSS Liblín pro 
klienty, kteří jsou nyní umístěni v ne−
vyhovujících prostorách.
Další plánovanou akcí je
rekonstrukce operačních
sálů ve Stodské nemocni−
ci nebo výstavba nového
pavilonu pro Domov klid−
ného stáří Žinkovy. Ne −
méně důležitou investicí
pro letošní rok bude pře−
sun Spor tovního gymná−
zia do areálu Středního
odborného učiliště elekt−
rotechnického v Plzni ve Skvr −
ňanech. V rámci stěhování budou
zrekonstruovány stávající objekty
učiliště pro účely gymnázia. V nepo−
slední řadě se chystají opravy silnic
II. a III. třídy, do kterých bude pro
letoš ní rok investována více než
 miliarda korun.

Klienti domovů pro seniory
si polepší
Klienti Domova sociálních služeb
Liblín se v letošním roce dočkají stě−
hování. „V současné době žijí v ne−
vyhovujících prostorách, což se
změní výstavbou nového pavilonu.
Na ten se nyní zpracovává projekto−
vá dokumentace, náklady na výstav−

bu se předpokládají ve výši zhruba
50 milionů korun,“ upřesnil hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs. Stě −
hovat se klienti DSS Liblín budou
v průběhu roku 2016.

Také klienti Domova klidného
stáří Žin kovy
se dočkají
stěhování.

„Z rozpočtu Plzeňského kraje je vy−
členěno zhruba 35 milionů korun na
projekt výstavby nového pavilonu
DKS Žinkovy, kam se během roku
2016 přemístí klienti tohoto zaříze−
ní,“ doplnil Václav Šlajs.

V současné době probíhá rekon−
strukce operačních sálů ve Stodské
nemocnici. Tato investice se předpo−
kládá ve výši 35 milionů korun.

Sportovní gymnázium 
změní působiště
Velký přesun čeká plzeňské Spor −
tovní gymnázium, které se přestěhuje

do areálu SOU elektrotechnic−
kého v Plzni ve Skvrňa nech.
V rámci stěhování budou za

zhruba 20 milionů
k o r u n

do konce letošního roku v areálu uči−
liště zrekonstruovány stávající objek−
ty. Do srpna 2016 se uskuteční vý−
stavba nové haly a venkovních spor−
tovišť, a to za cca 55 milionů korun.

Rekonstrukce se dočká 
i školka a škola při FN Plzeň
Ze svého rozpočtu vyčlenil Plzeňský
kraj peníze také pro Základní školu

a Mateřskou školu při Fakultní ne−
mocnici. Za účelem celkové rekon−
strukce pavilonů A,B,C je vyhrazena
částka 12 milionů korun. Rekons −
trukce se dočká také depozitář
Západočeského muzea Plzeň v Ro −
kycanech. Do ulice Mládežníků, kde
sídlí, poputuje částka zhruba 10 mi−
lionů korun.

Na rekonstrukce silnic půjde
více než miliarda korun

Historicky nejvyšší částku bude
kraj investovat do oprav silnic
II. a III. tříd. Pro rok 2015 se
jedná o cel kovou sumu 1,048
miliardy korun. V sou časné
době jsou již vybrané úseky
komunikací, kterých se v le−
tošním roce budou opravy tý−
kat. Mezi nejnákladnější inves−
tice na uve dených komunika−

cích bude patřit re konstrukce silnice
III/19844 Tachov – Zadní Chodov za
cca 50 milionů korun. Díky opravě
bude umožněn lepší přístup k hranič−
nímu přechodu Broumov/Mähring
a dostupnost regionálního centra
Tachova zejména pro obce Chodský
Újezd, Zadní Chodov, Broumov, jakož
pro regionální centra Mariánské
Lázně a Cheb. Za částku 36,1 milionu
korun je plánována rekonstrukce
úseku silnice II/169 Horažďovice −
Rabí − Sušice. Rekonstrukce řeší
dlouhodobě špatný stavebně−tech−
nický a dopravní stav komunikace.
Během oprav dojde k zesílení kon−
strukčních vrstev a zvýšení únosnosti
komunikace.

V kraji vznikne několik nových staveb
a opravy se chystají hlavně na silnicích

Vizualizace nového pavilonu DSS Liblín
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To jsou zkušenosti lidí, kteří topí
elektřinou. Nemají přímotopy ani
akumulační kamna, ale nechali si
namontovat topné panely z přírodní−
ho kamene.  Navštívili jsme několik
desítek majitelů rodinných domů
v Plzeňském i Jihočeském kraji, kte−
ří topí přírodním kamenem.  Všichni
nám potvrdili, že ve srovnání s ply−
novým topením nebo klasickým kot−
lem na uhlí šetří ročně 15 až 20 pro−
cent na nákladech za topení. Ještě
větší úsporu, a to až 40 %, zazna−
menali ti, kteří vyměnili elektrické
přímotopy za topné panely z přírod−
ního kamene. Dále jsme se dozvě−
děli, že sálavé teplo z přírodního ka−
mene má celou řadu nesporných vý−
hod. Například teplo je v celé míst−
nosti rovnoměrně rozložené, takže
rozdíl teploty u podlahy a stropu je
v průměru 3 °C. Našli se i jedinci,
kteří tento rozdíl pečlivě sledovali
a doložili nám, že tomu opravdu tak
je. Velmi výstižně nám to řekly paní
ze Sušice a z Klenčí pod Čercho −
vem. „Nohy už nám nezebou a cítí−
me se, jako bychom byly zabalené
v teplíčku.“ Díky stálé vlhkosti vzdu−

chu v místnosti 52 až 58 % je výbor−
né klima, které zejména ocení lidé
s dýchacími potížemi. Sálavé teplo
nevíří vzduch, nevysušuje pokožku,
nespaluje kyslík, velmi příznivě pů−
sobí na psychiku člověka a je ideál−
ní pro novorozence. Ještě jeden 

zajímavý moment jsme při návště−
vách zaznamenali. Vždy se s námi
loučili slovy: „Jiné topení už ne−
chceme.“
Výrobou a montáží panelů z pří−
rodního kamene se už řadu
let zabývá firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Majitelů

Jiřího Janouška a Da −
niela Smolíka jsme se
zeptali:
Navštívili jsme vaše
zákazníky a překva−
pila nás jejich na−
prostá spokojenost.
Nechce se nám věřit,
že když vás poprvé
oslovili, měli takové
nadšení pro topné
panely z přírodního
kamene?
Když jsme začínali
s výrobou a montáží
těchto panelů, panoval
v Česku obecně názor, že
topení elektřinou je drahé
a nevýhodné. Topení pří−
rodním kamenem bylo 
v té tobě už v Německu,
Rakou sku, Itálii značně po−
pulární, ale u nás lidé
o něm moc nevěděli. Proto
si velmi často nechávali
namontovat vždy jen jeden
panel například do kuchy−

ně, koupelny nebo dětského pokoje
a testovali topení. Po nějaké době se
vrátili a objednali si další panely.
Jaký je současný zájem?
Topení přírodním kamenem už není
ničím neznámým, i když u některých
stále cítíme jistou váhavost. Když jim

vysvětlíme princip vytápění a spočí−
táme roční náklady na topení, prvotní
nedůvěra se rozplyne. Také oceňují,

že naše topení lze připojit na 20ho −
dinový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě. Zájem o to−

pení z přírodního kamene roste.
V poslední době k nám stále častěji
přicházejí lidé, kteří si nechali na
střechu rodinného domu namontovat
fotovoltaiku. V takových případech
jsou naše topné kameny tím nejlep−
ším řešením, jak za minimální nákla−
dy vytápět dům.
Jakou záruku poskytujete? 

Záruka na naše topení je 14 let
a všem klientům zajišťujeme záruční
i pozáruční servis. Životnost panelů
z přírodního kamene je cca 100 let.
Jaký je princip topení?
Stále si někteří zájemci myslí, že jsou
to nějaké vylepšené přímotopy nebo
elektrická kamna. Naše topení využí−
vá schopnosti kamene akumulovat
teplo, které poté vyzařuje. V kamenu
jsou uloženy topné kabely, které pa−
nel nahřívají. Prakticky nedochází
k žádným ztrátám a účinnost je sto−
procentní. Kabel po zahřátí okamžitě
předá teplo kamenu, který se za ne−

celou půlhodinu nahřeje na
teplotu 60 °C. Vytápění pro−
storu je na základě dlouho−
vlnného záření. Jako když 
topíme kachlovými kamny.
V každé místnosti, ve které
topí náš panel, je prostorový
digitální termostat, který zá−
kazník dostane zdarma.
Kdy se s vámi může zájem−
ce o topení setkat?
Každému se budeme indivi−
duálně věnovat přímo v naší
firmě eurotop in, která sídlí
ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží). Na
setkání se zákazníky jsme si
vyhradili každý pátek od 
8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Je to

jakýsi Den otevřených dveří.  Jinak nás
zájemci zastihnou na telefonu nebo
nám mohou poslat e−mail.       (re)

„Fotovoltaiku mám na střeše rodinného domu. Je to nejlepší kombinace 
napojit fotovoltaiku na elektrické topení z přírodního kamene,“ říká pan 
Jiří Novák z Nýrska.

Tepelné záření z přírodního kamene.

Otočíte knoflíkem termostatu 
a máte teplo za přívětivou cenu
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Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje nebude ani s příchodem nového
roku 2015 zahálet a připravuje pro ob−
čany Plzeňského kraje opravy silnic II.
a III. tříd. V první polovině roku budou
dokončeny stavební akce fi nan covány
z 33. výzvy regionálního operačního
programu ROP NUTS II Jihozápad.
Dále bude připravovat stavební akce,
které budou financovány z rozpočtu
Plzeňského kraje a Stát ního fondu do−
pravní infrastruktury. Snahou SÚSPK je
zahájit plánované opravy již v jarních
měsících po ukončení zimního období.
Stavební akce, které přispějí k zlepšení
dopravní infrastruktury a bezpečnosti
v Plzeň ském kraji patří především
III/1992 Svojšín – opěrná zeď, most
ev.č. 232/004 v Bezděkově, most ev.č.
18323−1 Krchleby a Nepomuk – kru −
ho vá křižovatka K2 u Pyramidy (II/191). 

Dalším významným počinem je sou−
vislá údržba komunikací, při které je
efektivně a úsporně využíváno vlast−
ních prostředků k prodloužení životnos−
ti vozovek emulzními nátěry, mikroko−
berci, recyklací vyfrézovaného asfalto−
vého materiálu a zaléváním trhlin. V ro−
ce 2014 provedla SÚSPK opravy 

celoplošnými dvouvrstvými nátěry
z asfaltové emulze v celkové výměře
915.000 m², což představuje cca. 183
km silnic II. a III. tříd. Na rok 2015 je
plánováno provedení oprav v délce 
270 km a zapojení všech tří strojů na pro −
vádění emulzních asfaltových nátěrů.

V roce 2015 bude zařazena do plá−
nu oprav komunikací technologie
mikro koberců, prováděných vlastní
kapacitou. Nová technologie je další
z řady již prováděných oprav, která do−
káže prodloužit životnost živičného
krytu na komunikacích II. a III. tříd

v Plzeňském kraji. Plánováno je opra−
vit 30 km silnic. Při opravě komu −
nikace těmito technologiemi projde
opravovaný úsek kompletní souvislou
údržbou, která zahrnuje pročištění
propustků, případnou výměnu po trubí,
opravu čel propustků, seříznutí kraj−
nic, pročištění příkopů, ošetření do−
provodné zeleně (zdravotní řez), sana−
ci nevyhovujících míst a vy rovnání po−
kleslých krajů komunikace. Na tyto
vyrovnávky se velmi osvědčila tech−
nologie recyklování odfrézované asfal−
tové směsi, které se v roce 2014 po−
dařilo vyrobit 9 000 tun. SÚSPK  plá−
nuje v roce 2015 pořízení již třetího
stroje BAGELA BF 10000. Tím by bylo
možné vyrobit a zpracovat do oprav
přibližně 12 000 tun obalované směsi.
Poslední jmenovanou opravou je zalé−
vání trhlin a pracovních spár. V letoš−
ním roce by měl nový stroj na zalévání
spár ošetřit cca 250 km trhlin.
Zvýšené prostředky do rekonstrukcí,
oprav a rozšíření technologií provádě−
ných vlastní činností napomůže k vět−
šímu počtu kilometrů opravených vo−
zovek a tím přiblížení  k předepsané
cyklické údržbě komunikace. 

Co se chystá na krajských silnicích?
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Češi mohou doma bez dodatečných
investic ušetřit na energiích v průmě−
ru 2 077 korun ročně, ukazují celo −
republiková data z Energetického
testu národa. Lidé, kteří vyplnili test,
dostali tipy, jak a kde v domácnosti
šetřit energiemi, a dozvěděli se i fi−
nanční částku, kterou by realizací
těchto opatření mohli ročně uspořit.
U domácností v západních Čechách
tato částka dosáhla v průměru 2 001
korun, tedy o něco méně, než je ce−
lorepublikový průměr.  

Energetický test už vyplnilo přes
4000 lidí v celé České republice, kteří
tak mohou celkem ušetřit více než
8 milionů korun. Se zábavně ladě−
ným Energetickým testem národa
přišla na konci loňského roku
Skupina ČEZ na webu www.energe−
tickytest.cz, aby pomohla Čechům
odhalit energetické chyby, kterými
doma přicházejí o peníze. Možnost

zapojit se do testu a ověřit si svou
„energetickou gramotnost“ zůstává
otevřena i letos.

Odhad možných úspor vychází ne−
jen z odpovědí testovaných, ale i z ve−
likosti obydlí a celkové výše plateb za
energie. Největší prostor k energetic−
kým úsporám podle Energetického
testu národa mají lidé v Libereckém
kraji, kde průměrná domácnost může
jednoduchou změnou chování ušetřit
2 908 korun ročně. Naopak nejlépe
s energiemi podle Energetic kého testu
národa umějí hospodařit lidé v Praze,
Zlínském a Olomouc kém kraji. I oni ale
získali návod k úspoře přesahující
1 600 korun ročně.

Jak si vedli Západočeši? 
V západních Čechách mohou lidé
jednoduchou změnou návyků ušetřit
v průměru 2 001 korun ročně, všich−
ni účastníci testu pak v celkovém

součtu skoro půl milionu korun.
V samotném Karlovarském kraji po −
dle aktuálních výsledků domácnosti
utrácejí za energie zbytečně v prů−
měru 2 113 korun ročně. Domác −
nosti v Plzeňském kraji si vedly o po−
znání lépe, přesto dostaly tipy ve−
doucí k průměrné úspoře 1 943 ko−
run ročně. Například jen sedm pro−
cent lidí na Karlovarsku v testu
správně seřadilo kroky vedoucí
k odvzduš nění radiátoru. 

„Špatně topící radiátory plné vzdu−
chu přitom stojí typickou českou
domác nost za jednu topnou sezónu
více než 450 Kč. Na Plzeňsku zase
podle zjištění Energetického testu
národa každá třetí domácnost špatně
větrá. Když se nevětrá průvanem, ale
průběžně ventilačkou nebo jen jed−
ním oknem, ochlazují se kromě
vzduchu také okolní zdi. Typická čes−
ká domácnost tak doslova z okna vy−

hazuje 1800 Kč za topení každý rok,“
upozornila Vladimíra Rosendorfová,
energetická poradkyně Skupiny ČEZ.

Skupina ČEZ spuštěním Energetic −
kého testu národa reaguje na přání
a potřeby svých zákazníků. „Zvyšo −
vání povědomí o využívání energie
považujeme za velmi důležité. Pro −
střednictvím Energetického testu ná−
roda chceme zákazníkům ukázat, že
někdy stačí jen trochu změnit naše
návyky, udělat doma pár jednodu−
chých opatření, a rozdíly ve spotřebě
energie a následném účtu za ni mo−
hou být opravdu velmi zajímavé,“
řekl Pavel Cyrani, ředitel divize ob−
chod a strategie Skupiny ČEZ. Firma
také přizpůsobuje nabídku svým zá−
kazníkům na míru a průběžně reali−
zuje opatření, kterými vychází vstříc
jejich přáním. Jen za loňský rok za−
vedla Skupina ČEZ zhruba tři desítky
takových opatření.

Energetický test národa: Domácnosti v západních Čechách
mohou ušetřit na energiích 2 001 korun ročně
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Byty se prodávají v celorepublikovém
průměru tři měsíce. Nejrychleji
v Praze, Pardubickém, Olomouc kém,
Královéhradeckém a Ústeckém kraji.
Čím větší a tedy i dražší byt, tím déle
mu budete hledat kupce. Jednopo −
kojové byty se v průměru v ČR prodá−
vají za 86 dní a s velikostí bytu doba
prodeje stoupá až po pětipokojové za
121 dní. Pak dochází k obratu: pokud
máte šestipokojový či větší byt, pro−
dáte ho naopak rychleji: do dvou mě−
síců. Zřejmě proto, že nabídka je zde
omezená a poptávka tedy převyšuje
nabídku. Výjimkou z celkového pravi−
dla „čím větší, tím déle“ je Pl zeň ský
kraj: početně vzácnější čtyř a pětipo−
kojové byty zde získají kupce až dva−
krát rychleji než ty jednopokojové.

„Největší poptávka po jednopoko−
jových bytech je v Libereckém kraji,
konkrétně v okrese Liberec. Tam
v průměru prodáte malý byt dokonce
do měsíce. Tentýž kraj ale paradox−
ně patří k těm, kde budete dvou −
pokojový byt prodávat nejdéle 
v republice – až 4 měsíce,“ doplňuje
Michal Zadák. Jednopokojové
a dvou  pokojové byty z trhu rychle

mizí (prodej trvá okolo tří měsíců)
kromě Prahy i v Olomouckém,
Ústeckém a Pardu bickém kraji.
Naopak dlouho – čtyři až pět měsíců
– na kupce jednopokojové byty če−
kají v Karlovarském a Plzeňském
kraji i v kraji Vysočina.

Prodejní doba třípokojových bytů
se podle regionu pohybuje v rozmezí
85 a 138 dnů. Jsou také nejžádaněj−
ší: za prosinec a listopad 2014 se
jich prodalo přes tři tisíce. Nejvíce
v nejlidnatějších krajích, tedy v Praze
(912), Moravskoslezském (461)
a Středočeském kraji (278). Statis −
tiky z Moravskoslezského kraje při−
tom ukazují, že v problematickém re−
gionu nepomůže ani nízká cena. Na
Bruntálsku jsou byty o více než po−
lovinu levnější než v okrese Frýdek−
Místek, ale na kupce čekají dvakrát
déle, tedy více než sedm měsíců.

Vilu prodáte rychleji 
než rodinný dům
Nejvíce domů se za poslední dva mě−
síce roku 2014 pr odalo ve Stře −
dočeském (1 264), Jihomo ravském
(638) a Moravskoslezském kraji

(483). Platí přitom, že nejrychleji pro−
dáte vilu (v průměru 100 dní), pak ro−
dinný dům a chatu (142 dní), násle−
duje chalupa (5 měsíců) a zeměděl−
ská usedlost (6 měsíců v průměru).

Rodinný dům prodáte nejrychleji
v jednom ze čtyř nejlidnatějších krajů
republiky. Vily se prodávají hlavně
v Praze (33) a Středočeském kraji
(30). Dvakrát rychleji se po nich za−
práší ve středních Čechách, kde jsou
řádově levnější než v hlavním městě.
Asi nikoho nepřekvapí, že prodávané
chaty jsou levnější než chalupy
a s tím souvisí i jejich rychlejší prodej.

Koupit velký byt, 
pozemek či dům?
Situace u pozemků napovídá, že do−
ba, kdy všichni, jejichž snem byl ro−
dinným dům, stavěli, je pryč. Prů −
měr ná doba prodeje stavebního po−
zemku je sedm měsíců a určitě se
tedy neprodávají „jako housky na
krámě“. Obecně platí, že prodat po−
zemek trvá déle než rodinný dům.
Jsou ale kraje, kde toto pravidlo, ob−
zvláště u pozemků určených pro vý−
stavbu bydlení, neplatí. Například

v Ústeckém kraji trvá prodej pozem−
ku na bydlení v průměru o měsíc,
a v Karlovarském kraji o 70 dní mé−
ně než prodej rodinného domu.

„Data serveru Sreality.cz ukazují, že
úplně nejdéle budete rodinný dům pro−
dávat v Karlovarském kraji (7,5 měsí−
ců). V témže kraji ale trvá prodat čtyř−
pokojový byt o téměř dva měsíce mé−
ně. Ukazuje to, že na Karlovarsku je
větší zájem o velké byty než o rodinné
domy. Nahrává tomu i nižší cena čtyř−
pokojových bytů v regio nu,“ komento−
val Michal Zadák, manažer serveru
Sreality.cz. Naopak v Jiho mo ravském
kraji, kde je 30 % všech prodaných ro−
dinných domů v posledních měsících
roku 2014 v okrese Brno−venkov, je
čtyřpokojový byt spíše znamením lu−
xusu. Prů měrný čtyřpokojový byt zde
stojí téměř dvojnásobek co rodinný
dům. A možná právě proto je zde pro−
dej čtyřpokojového bytu o 100 dní del−
ší než u rodinného domu. Rodinné do−
my jsou populárnější než čtyřpokojové
byty i v Olomouckém a Zlínském kraji.
I když jejich cena je v těchto krajích
dost podobná, velké byty čekají na
prodej o měsíc, respektive tři déle.

Čím menší byt, tím rychleji jej prodáte
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„Franto ty jsi blázen kupovat dřevěné brikety v marketu!“ rozvinula se ne−
dávno vážná diskuse v hospodě. S přibývajícími pivy přibývaly i argumen−
ty pro a proti. „Již sto let topím dřevem přímo z lesa a nemám problém,“
přihodil do diskuse svojí zkušenost Pepa. „Také se podívej na ty své hra−
nice na zahradě. Vždyť to tam máš jako opevněný pahorek před útokem,“
přidal se Karel. „Jo, opevnit, to bych potřeboval,“ dodal Pepa a vyprávěl,
jak mu tam nedávno kradli vyskládané špičky boroviček nepřizpůsobiví
spoluobčané.

Franta se zeptal, jak mu ty suché a řídké borové špičky dlouho vydrží
v kotli. „No moc dlouho ne, musím dost často přikládat,“ přiznal Pepa.
A diskuse se stočila k penězům. Špičky a větve z lesa byly poměrně levné.
Několik víkendů práce na čerstvém vzduchu to sice zabralo. „A co benzín
do pily a nafta do traktoru?“ zeptal se dále Franta. „Nevím, to jsem nepočí−
tal,“ přiznal Pepa. „Tak si to zkus všechno sečíst,“ zasel Franta semínko po−
chybnosti. „A v březnu se mnou pojeď na firemní prodejnu Biomac. V jarní
slevě si tam nakoupím brikety na celou příští zimu!“ ukončil diskusi Franta.   

Obyvatelé Kaznějova v Plzeň −
ském kraji se dočkali nového
víceúčelového hřiště. V dopo−
ledních hodinách poslouží žá−
kům Základní školy Kaznějov,
v jejímž areálu sportoviště stojí,
poté všem místním sportovním
oddílům i široké veřejnosti.
Výstavbu kaznějovského spor−
tovního hřiště podpořila Nadace
ČEZ, která městu věnovala
částku 700 000 korun. 

Víceúčelové spor tovní hřiště
s umělým povrchem umožňuje obča−
nům Kaznějova i blízkého okolí provo−
zování hned několika sportů – tenisu,
volejbalu, nohejbalu a malé kopané.

Místní základní škola sportoviště vyu−
žije při výuce tělocviku i při mimo−
školních sportovních aktivitách, od−
poledne na něj vyběhnou členové
kaznějovských spor tovních oddílů 
nebo místní amatérští sportovci. 

„V našem městě působí několik
sportovních organizací sdružujících
sportovce všech věkových kategorií.
Většina z nich kromě pravidelných
tréninků aktivně pořádá i různé zápa−
sy a soutěže. Jsme moc rádi, že má−
me moderní místo, kde mají naši 

občané možnost si pořádně zasporto−
vat i zafandit,“ uvedl starosta Kaz −
nějova Petr Sýkora.

Nadace ČEZ byla založena v roce
2002 a za dobu své existence podpo−
řila v rámci grantového řízení Oran −
žové hřiště výstavbu již téměř tří set

spor tovních a dětských hřišť.
„Města a obce podporují aktivní
životní styl svých občanů, což se
odráží v jejich neutuchajícím zá−
jmu o grant na Oranžová hřiště.
Nás to samozřejmě těší a jejich
snahu vyhnat lidi od televizí
a počítačů rádi podpoříme,“
řekla Michaela Žemličková, ředi−
telka Nadace ČEZ.

V Kaznějově  mají nové hřiště na míčové hry

Blázen s briketami
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Byt v ČR máte šanci prodat v průmě−
ru do tří měsíců, najít kupce na dům
trvá téměř pět, u pozemku více než
půl roku. Jsou samozřejmě regiony,
kde lze prodat rychleji, a jiné, kde na
kupce čekáte mnohem déle. Nejvíce
se obrňte trpělivostí v Karlovarském
kraji – prodej jakékoliv nemovitosti
zde zabere v průměru zhruba půl ro−
ku. Podobně ve Zlínském kraji, kde
pod tři měsíce prodáte maximálně
jednopokojový byt. Takto mluví data
největšího inzertního serveru v oblas−
ti realit Sreality.cz.

Byt prodáte průměrně do tří měsí−
ců, rodinný dům hledá nové vlastníky
v průměru pět měsíců, vyplývá to ze
statistik největšího inzertního serveru
v oblasti realit, Sreality.cz, kde je
v současné době v nabídce přes 
103 000 nemovitostí. A jak je na tom
podle nového datového projektu
s prodejem nemovitostí Plzeňský
kraj?  Mezi nejrychleji prodané nemo−
vitosti v Plzeňském kraji patří para−
doxně čtyřpokojové byty, které z na−
bídek realitních kanceláří zmizí za ne−

celé tři měsíce. Naopak překvapivě
nejmenší zájem je o garsonky. V prů−
měru najdou svého kupce až po 121
dnech, dvoupokojový za 110 dní, tří−
pokojový za 108 dní, což  je zcela pro−
ti trendům ve zbytku České republiky.

Regionálně platí, že nejrychleji se
nemovitosti v průměru prodávají
v Praze a Ústeckém kraji. Naopak
nejdéle kupce hledají nemovitosti
v Karlovarském, Zlínském a Plzeň −
ském kraji. Zatímco v Praze průměr−
ný prodej nemovitosti zabere méně
než tři měsíce, v posledních třech
jmenovaných krajích si prodávající
na nového majitele počká téměř
dvakrát tak dlouho.

V Plzeňském kraji prodáte
nejrychleji velký byt

Plzeňský kraj Počet dnů, 
než se byt prodá 

(průměr)

Plzeň−město 82
Klatovy 135
Domažlice 136
Rokycany 155
Tachov 160
Plzeň−jih 162
Plzeň−sever 171
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Lidem, kteří se zabývají komínovou
problematikou a stavebnictvím vů−
bec je jistě dobře známá firma
Betonové stavby – Komíny s.r.o.
a její Komínové centrum v Plánici.
Kolem této firmy se na přelomu roku
začaly šířit různé, více či méně 
ověřené informace, o probíhajících
změnách.
Abychom Vám mohli zprostředkovat
informace z první ruky, zeptali jsme
se přímo jednatelů firmy. 
n K jakým změnám ve Vaší firmě
vlastně na počátku letošního roku
došlo?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Na první pohled
nejviditelnější je úprava názvu naší
společnosti. Došlo ke zkrácení na
STAVBY – KOMÍNY, s.r.o., přičemž IČO
i adresa firmy zůstávají stále stejné.
Nejdůležitější změnou ale ve skuteč−
nosti je výrazné rozšíření působnosti
v oblasti realizace staveb. Společně

s novým společníkem Ing. Zdeňkem
Zachardou, který v této oblasti pracu−
je již dlouhá léta, přišla do naší firmy
celá skupina zkušených techniků
a řemeslníků, kteří tvoří jádro nového
Stavebního centra v Klatovech. Takto
na stavebním trhu dodavatele staveb
celá skupina působila více než 20 let
až do konce roku 2014 jako Stavební
středisko firmy Betonové stavby –
Group s.r.o. O tom už ale nechám 
hovořit jeho.
Ing. Zdeněk Zacharda: Stavební
centrum Klatovy firmy STAVBY – 
KOMÍNY, s.r.o., najdete na Čertovce
č.p. 804 vedle betonárky TBG. Jak již
bylo uvedeno, zabýváme se přede−
vším realizací staveb. 
Abych byl ale opravdu konkrétní, svo−
je služby Vám můžeme nabídnout ze−
jména v těchto oblastech:
l Dodávky hrubých staveb nejen 
rodinných domů, ale i průmyslo−
vých objektů, jako jsou haly, sklady 

a podobně. Na přání zákazníka ale sa−
mozřejmě umíme dodat i kompletní
stavby na klíč.
l Zvláštní samostatnou kapitolou
jsou dodávky stropních konstrukcí
BSK tl. 200, 250 i 300 mm.
l Zajišťujeme také dodávky podlah
a podlahových konstrukcí. Ať už prů−
myslové betonové podlahy strojně
hlazené  (drátkobetonové i armova−
né), lité cementové i anhydritové pod−
lahy, popřípadě cementové potěry.
l Nevyhýbáme se ani opravám a re−
konstrukcím staveb. 
l Bohaté zkušenosti máme i v do−
dávkách zemědělských objektů, jako
jsou silážní jámy, hnojiště, jímky,
včetně speciálních prací, jako je fré−
zování protiskluzových drážek v beto−
nových podlahách objektů živočišné
výroby.
n Znamená to tedy, že se od této
chvíle budete stejně intenzivně 

věnovat komínům i stavbám, jak již
napovídá Váš nový název?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Protože komíny
nejen vyrábíme a prodáváme, ale
i stavíme a opravujeme, věnujeme se
ve skutečnosti stavbám již dlouho. Je

ale pravda, že ostatním částem sta−
veb jsme se dosud nemohli věnovat
tolik jako komínům. Jsme ale zastánci
názoru, že je lépe dělat skutečně 
dobře a komplexně jeden obor, než se
okrajově zabývat velkým množstvím
výrobků nebo služeb. Toto je právě fi−
lozofie našich odborných center,
Komínového a nově i Stavebního. 

n Že nám v Komínovém centru
v Plá nici poradíte s komínem, to už
zákazníci jistě vědí. Všiml jsem si
ale, že se nezabýváte pouze komíny?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Komíny jsou
v Komínovém centru samozřejmě to
hlavní. Vyrábíme zde již 24 typů komí−
nových tvárnic, a také krycích desek.
Vyrábíme také tvárnice pilířové, slou−
pové zákrytové hlavice a také plotové
stříšky na podezdívky a zdi. Když už
jsme u plotů, tak musím zmínit široký
program plotových (podhrabových)
desek různé délky i výšky a také beto−
nové plotové sloupky.
Dalším naším výrobkem je požerák
(rybniční čap) v délce podle zadání
zákazníka. Stejně tak i další naše pre−

fabrikované výrobky, jako schodišťo−
vé díly, zákrytové desky a panely ne−
bo jímky, jsou vyráběny zakázkově. 
n Na závěr dáme ještě příležitost
Ing. Zachardovi říci pár slov.
Ing. Zdeněk Zacharda: Řečeno již
bylo téměř vše podstatné. Ještě bych
uvedl, že společnost tvoří více než
čtyřicet zaměstnanců schopných 

řešit problémy na stavbách i ve výro−
bě s potřebnou odborností. V nich
spatřuji záruku spokojenosti zákazní−
ka. O jakosti naší práce snad hovoří
i fakt, že téměř třetina naší činnosti
směřuje k náročným německým či
francouzským odběratelům. To, co
můžeme zákazníkům nabídnout, je od−
bornost, zkušenost a osobní přístup.
n Myslím, že není co dodávat.
Děkuji za rozhovor a přeji samé
spoko jené zákazníky. Závěrem tak
můžeme říci, že společnost STAVBY−
KOMÍNY, s.r.o., na nás dělá dojem
až rodinné firmy, kde se s úsměvem
ujmou každého zákazníka. Přejme,
aby se pod novým názvem vše 
dařilo.      (pi)

Odborníci, které dobře znáte
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V letošním roce se Plzeň přidá mezi
česká města, která mají komunitní za−
hradu. Společné zahradničení je oblí−
beným způsobem, jak si v dnešní
uspě chané době pěstovat vlastní po−
traviny, i když bydlíte v bytě či domě
bez zahrady uprostřed města. Komu −
nitní zahrady se často také stávají
centry kulturního a společenského ži−
vota, zejména pro rodiny s dětmi. 

S nápadem založení plzeňské komu−
nitní zahrady přišlo občanské sdružení
ENVIC, které také našlo vhodný poze−
mek. Tento prostor teď nabízí zahradní−
kům, kteří mají chuť společně ho pro−

měnit v přírodní zahradu s jedlými keři,
záhony zeleniny, bylinek a květin a sa−
mozřejmě i s posezením. 

Co je to komunitní zahrada a jak
funguje?

Komunitní zahrada je zahrada spo−
lečná pro více lidí. Obvykle funguje tak,
že si několik lidí dohromady koupí ne−
bo vezme do nájmu nějaký pozemek,
společně na něm zahradničí a dělí se
o potřebné výdaje. Buď si plochu roz−
dělí na jednotlivé záhony, za které jejich
uživatelé platí příspěvek do společného
rozpočtu, anebo celou plochu obhos−
podařují společně a vypěstovanou úro−

du si mezi sebe rozdělí. Pokud je poze−
mek větší, někdy si najmou i profesio−
nálního zahradníka, aby se jim o zahra−
du staral. Často jsou pak schopni vy−
pěstovat si většinu zeleniny, kterou za
rok spotřebují, sami. Komunitní zahra−
dy úspěšně fungují např. v Praze, Brně
nebo Olomouci. 

Kde bude Plzeňská komunitní 
zahrada?

Plzeňští zahradníci budou mít k dispo−
zici 1 200 m2 v ulici Pod Vinicemi u L o −
chotínského parku. „Zda zahradu roz −
dělíme na záhony pro jednotlivé zahrad−
níky nebo se o celou plochu budeme

starat dohromady, je zatím otevřené.
Konkrétní podobu chceme vytvářet spo−
lečně,“ vysvětluje Alena Lehman nová
z občanského sdružení ENVIC, které má
plzeňskou komunitní zahradu na staros−
ti. „Rádi bychom vymysleli způsob, kte−
rý bude vyhovovat všem zapojeným za−
hradníkům. Jak si to naplánujeme a udě−
láme, takové to budeme mít…,“ doplňu−
je Lehman nová. První schůzka pro ty,
kterým se myšlenka společného za−
hradničení líbí, se koná ve čtvrtek 19.
února v budově nádraží Plzeň Zastáv ka
v Přeštická 4/1761 od 17 hodin. 

Další informace − kde?
http://www.envic−sdruzeni.cz/

zahrada−zahradniceni/komunitni−
zahrada/ 

Plzeň bude mít komunitní zahradu
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Oba manželské páry si posta−
vily rodinné domy a při výběru
plastových oken se rozhodly
pro firmu Braun.  Podle jejich
slov měly několik  finančně
výhodnějších nabídek, ale
přesto jejich konečné rozhod−
nutí bylo pro Brauna. Co je
k tomu vedlo? To byl také je−
den z hlavních důvodů naší
náv štěvy u těchto mladých lidí.

Všude máme trojskla
Pan Jindřich Svatoš při výstavbě ro−
dinného domu v Domažlicích nene−
chal nic náhodě. Na každém kroku
je vidět jeho smysl pro pečlivost,
přesnost a úsporu energií. 
„Můj švagr má okna od Brauna už 4
roky a je s nimi naprosto spokojený,
tak mi je také doporučil. Přesto jsme
se rozhodli navštívit výstavu přímo
ve firmě Braun ve Weidingu a využili
možnosti se podívat přímo do výro−
by. Jestliže se mám rozhodnout pro
věc, která není z těch nejlevnějších
a chci, aby sloužila bez problémů 50
let, pak preferuji vidět výrobek na
vlastní oči, případně si ho také vy−
zkoušet. Nebudu přece montovat do
nového baráku zastaralé věci. Ve
Weidingu jsme se rozhodli pro okna
s trojsklem, předokenní rolety  a vy−
brali si vchodové dveře, které nám
ladí s interiérem.  Montáž  oken
a vchodových dveří proběhla bez 

jediného problému. Přesně tak, jak
jsme se domluvili,“ sděluje své zku−
šenosti  Jindřich Svatoš.
Jeho manželka Šárka dodává. „Tech −
nici byli perfektní. Jejich ohleduplnost
při montáži oken mě doslova fascino−
vala. Když skončili, chtěla jsem uklidit,
ale moje snaha byla zcela zbytečná.
Vše si sami po sobě uklidili. Jsme na−
prosto spokojeni, nadšeni.“
„Montáž oken je nesmírně důležitá.
Na konečném výsledku se podílí
50%. Proto naši montéři, kteří jsou

za městnanci firmy, mají pravidelná
školení, kde se seznamují s po−
sledními novinkami,“ dodává ob−
chodní zástupce firmy v Plzeňském
kraji Petr Hampel.

Kompletní 
nabídka s detaily
Při návštěvě u manželů
Šperlových v Brnířově
jsme se opět přesvědčili
o tom, že dnešní mladí li−
dé při výstavbě rodinné−
ho domu dávají přednost
firmám, které přicházejí
s kompletní nabídkou,
seriozním jednáním, mají
kvalitní výrobky a doko−
nalý servis. 
„Rodinný dům si nesta−
víte na dva nebo tři roky,
ale na celý život. Proto
na první místo vždy sta−
vím kvalitu. Rozhodl
jsem se pro plastová ok−
na Braun, i když konku−
renční nabídky byly o něco levnější.
Viděl jsem na vlastní oči, jak firma
Braun okna vyrábí a to mě přesvěd−
čilo. I u nás v Česku se vyrábějí
kvalitní plastová okna, ale pro−
blém je většinou s jejich montáží.
I perfektní okno se dá špatně na−
montovat, pak netěsní a nefungu−
je. Toho jsem se chtěl vyvarovat.
Dávám přednost kompletní na−
bídce včetně všech detailů, tech−
nickým novinkám a stoprocentní−
mu servisu. To mi firma Braun
dokonale splnila. Má celou řadu
vlastních technických novinek.
Například u balkonových dveří,
které jsem si nechal namontovat.
Kolem oken nabízí parotěsné
pásky. Ve všech oknech mám

trojskla. Ve vý−
stavním pavilonu
firmy ve Weidin −
gu jsem si vy−
zkoušel tepel −
nou prostupnost
u dvoj a trojskla.
Poté bylo roz−
hodnutí jedno−
značné,“ sdělil
nám Karel Šperl.
„Parotěsné pás−
ky kolem oken
nabízíme čes−
kým  zákazní−
kům. Je to z dů−
vodů dalších
energetických
úspor. V  Ně −
 mec ku jsou tyto
pás ky povinné

u nových i rekonstruovaných domů.
V Česku tato povinnost zatím není,“
vysvětluje Petr Hampel.    4

Manželé Svatošovi z Domažlic a Šperlovi z Brnířova nám řekli:

Manželé Svatošovi z Domažlic svoji spokojenost a nadšení z plastových oken Braun
a vchodových dveří nijak netajili. Zprava: Obchodní zástupkyně firmy Hana
Váchalová, manželé Šárka a Jindřich Svatošovi s dvaapůl letým synem Lukáškem,
spolumajitel firmy Georg Braun a obchodní zástupce firmy Petr Hampel.

Dekor vchodových dveří sla−
dili majitelé rodinného domu
s interiérem.

V době naší návštěvy montovali v rodin−
ném domu manželů Svatošových pracov−
níci firmy Braun předokenní rolety.

Všechna okna máme od Brauna, protože jsme
vsadili na kvalitu, jistotu, servis a tradici firmy
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4 „Všem zájemcům o naše okna,
zimní zahrady, vchodové dveře,
předokenní rolety, markýzy  nabí −
zíme návštěvu firmy přímo ve
Weidingu. Je lépe jednou vidět než

o tom několikrát mluvit. Také jim
připravíme kompletní nabídku, kte−
rá zahrnuje veškerá přání zákazní−
ka. Jinak řečeno, nabídka je přímo
ušitá na míru. S klientem řešíme
jednotlivé detaily v jeho prospěch,“
říká obchodní zástupkyně firmy pro
Plzeňský kraj Hana Váchalová. 

Energie levnější nebudou
Spolumajitele firmy pana Georga
Brauna na závěr naší návštěvy
v Domažlicích a Brnířově jsme se
zeptali.

Co vás nejvíce zaujalo na setkání
s mladými rodinami?
Byl jsem mile překvapen, že na prv−
ní místo dávají kvalitu výrobků, 
servis a hlavně energetické úspory.
To je nesmírně důležité, protože do
budoucna neočekávejme, že ener−
gie budou levnější. Naopak.

Počítáte s touto skutečností?
Je to naše priorita. Plastová okna
Braun dosahují těch nejlepších vý−
sledků z hlediska energetických
úspor a díky našim patentům se řa−
díme na jedno z předních míst na
německém trhu. To samotné ale ne−
stačí. Neméně důležitá je vlastní od−
borná montáž oken. Proto věnujeme
tolik pozornosti neustálému vzdě −
lávání našich pracovníků. A když
mluvíme o úsporách, pak musím
připomenout, že důležité jsou i před−
okenní rolety. Mají řadu dalších 
užitečných funkcí.

S jakými novinkami letos přic há −
zíte?
Je to nový sortiment dekorů, který−
mi se přibližujeme přání klientů.
Například i manželé  Svatošovi
z Do  mažlic si  zvolili náš nový de−
kor vchodových dveří.  I  v jejich
samotné konstrukci došlo z hledis−
ka energetických úspor k několika
změnám. Kdo uvažuje o nových
oknech, vchodových dveřích a po−
dobně, doporučuji předem se dob−
ře informovat. Jako to udělali naši
dnešní hostitelé. Jak v Česku tak
i v Ně mecku je spousta výborných
i méně dobrých firem, které se tou−
to výrobou i montáží zabývají. Ne
vždy právě ta nejlevnější nabídka je
nejlepší.                                        (re)

Spolumajitel firmy pan Georg Braun.

„Sázka na plastová okna od Brauna nám vyšla do nejmenšího detailu,“ za−
slechli jsme při návštěvě u manželů Šperlových v Brnířově. Zleva: Pan Georg
Braun, manželé Ingrid a Karel Šperlovi a obchodní zástupci firmy pro Plzeňský
kraj Hana Váchalová a Petr Hampel.

„To je jedna z technických novinek
u balkonových dveří, která přeruší te−
pelný most. Tím spodní část balkono−
vého okna neprochladne a nepromrz−
ne,“ ukazuje Petr Hampel.
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Městský obvod Plzeň 2 se dlouhodo−
bě snaží zajistit rekonstrukci Jirás −
kova náměstí do podoby odpovídající
současným potřebám obyvatel. K re−
alizaci již byla připravena stavba po −
dle návrhu vzešlého z architektonické
soutěže z druhé poloviny devadesá−
tých let, nejblíže k ní bylo v roce
2002, ale připravené prostředky byly
po povodni v témže roce použity na
odstranění jejích následků. 

Finanční podporu by obvod mohl
získat ve vyhlášené grantové výzvě
Nadace Proměny v programu Parky,
jehož cílem je podpořit rozvoj ve −
řejných městských prostranství
v České republice. V případě, že pro−
jektový záměr bude vybrán k poskyt−
nutí nadačního příspěvku, je předpo−
klad zahájení realizace nejdříve v ro−
ce 2018, neboť standardní doba pří−
pravy a realizace trvá tři roky. Další

tři roky jsou počítány na údržbu
a rozvoj po dokončení.

Projekt je rozdělen do 5 etap, a to
příprava projektu, architektonická
soutěž, projektová dokumentace,
stavba, údržba a rozvoj. Žadatel mu−
sí v rámci celého projektu zapojovat
veřejnost, zejména zajistit participa−

ci místní veřejnosti při přípravě pro−
jektu a připomínkování architekto−
nického návrhu a zajišťovat průběž−
ně dostatečnou informovanost ve−
řejnosti. Zpracování projektového
záměru do žádosti o dotaci bylo za−
dáno spolku Pěstuj prostor, který pro
tyto účely zpracuje komunitní projekt

včetně zapojení veřejnosti, tzn. an−
ketní šetření v terénu a klíčových
místech, veřejná projednávání, ana−
lýzy. Teprve až z těchto výstupů 
vzejde představa o podobě zájmové−
ho území, a pokud tento projektový
záměr uspěje, Nadace Proměny
vstupuje do projektu jako jakýsi „su−
pervizor“ a spolupracuje na vyhláše−
ní architektonické soutěže, výběro−
vém řízení atd.

Předpokládané náklady projektu
jsou 38,2 milionu korun včetně DPH.
Celková výše nadačního příspěvku
může dosáhnout maximálně 25 mili−
onů korun, kdy minimální finanční
spoluúčast žadatele je deset procent
z celkových nákladů na realizaci pro−
jektu. MO Plzeň 2− Slovany pokryje
ze svého rozpočtu náklady na pří −
pravu projektu a náklady spojené
s architektonickou soutěží. 

Plzeň požádá o dotaci na rekonstrukci Jiráskova náměstí


