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Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Jenže málo −
komu z nás se poštěstí narodit se, žít a zemřít na jednom 
místě, většina z nás se během života hned několikrát 
přestěhuje. A zařizuje nový byt nebo domek a řeší finanční
stránku stavby či koupě. Naštěstí dnes už máme kolem 
sebe spoustu firem a institucí, které nám ve všech směrech
mohou pomoci. Ať už je to třeba realitní kancelář s hledáním

bydlení, bankovní domy s hypotéčními úvěry nebo stavební
a řemeslné firmy, které nabízejí různá řešení. Stejně tak 
různé firmy představují pestrou paletu hezkého a kvalitního
nábytku. Kde je hledat a jak vybrat ty nejlepší? Přece v naší
stavební příloze, která nabízí spoustu možností, nových po−
stupů a technologií. Prostě – stavíme, bydlíme, financujeme
– vyberte si podle svého! 

Stavějte, bydlete a financujte spolu s Plzeňským rozhledem
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Projekt
„V Úterý Na Růžku – kávu 
a kobližku“
Úterský spolek Bart
Město: Úterý
Cílem projektu je postupně a společ−
nými silami místní komunity vytvořit
prostor pro setkávání občanů v ma−
lém barokním městečku Úterý v do−
mě „Na Růžku“. Prostřednictvím 
několika komunitních plánovacích
schů zek, veřejných brigád, tvůrčích
workshopů a kulturních akcí se snaží−
me povzbudit své sousedy k většímu
setkávání se a vzájemné komunikaci.
Do budoucna by v objektu měla
vzniknout komunitní kavárna, malé
infocentrum, expozice česko−němec−
kého soužití a poválečné historie 
obce, potažmo celého regionu. Spo −
lečná práce na zvelebování zahrady
a domu spojuje různé skupiny obyva−
tel a slouží jako škola aktivního ob−
čanství pro všechny zúčastněné.
V domě se v průběhu roku 2015
usku tečnilo několik komunitních akcí.

Dům č.p. 69 v Úterý, zvaný „Na
Růžku“, je jednou z dominant úter−
ského náměstí. Býval zde nejstarší
hostinec („U Turbů“) a v roce 1958
byl dům prohlášen za kulturní památ−
ku. Jeho stav, který byl již tehdy špat−
ný, se v následujících desetiletích dá−
le zhoršoval a v poslední době již
reál ně hrozilo zřícení velké části do−
mu. V roce 2015 dům zakoupil úter−
ský spolek Bart s cílem jej zachránit,
rekonstruovat a vybudovat zde záze−
mí pro kulturní a společenské aktivity
otevřené všem obyvatelům i návštěv−
níkům Úterý. Příspěvek Nadace VIA,
který je prvním získaným grantem na
podporu tohoto záměru, mimo jiné
pomohl vyřešit nejakutnější statický
problém – zřícená klenba v průjezdu
domu a přilehlá stěna je v současné
době již dozděna.

Hlavní aktivitou projektu jsou spo−
lečné veřejné brigády směřující ke
zvelebení zahrady a zpřístupnění do−
mu jako budoucího komunitního
centra. Brigády jsou zaměřeny na
vysekání náletové zeleně, úpravu
trávníku, výsadbu květin a popína−
vých rostlin, přemístění sutin, vykli−
zení prostor, pomocné práce při
opravě zřícené klenby průjezdu a za−

bezpečení nebezpečných částí stav−
by, drobnější opravy střechy apod.,
ale také opravy a renovace staršího
nábytku, zejména židlí a stolků pro
budoucí komunitní centrum. Díky
společné práci se obyvatelé více se−
známí a stmelí. V rámci společných
setkání budou probíhat diskuse
o budoucí expozici, zaměřené na té−
ma česko−německého soužití, pová−
lečné historie naší obce. Chtěli by−
chom se podělit o osobní příběhy
a vzpomínky obyvatel, kteří sem po
válce přišli. Za tímto účelem plánuje−
me vyhlásit veřejnou sbírku fotogra−
fií, dokumentů a dalších artefaktů,
které by mohly tvořit základ muzejní−
ho fondu, ale i provést několik indivi−
duálních rozhovorů s pamětníky.

Projekt byl podpořen částkou 
100 000 Kč

Projekt
„Podium a sezení v chystaném
amfiteátru u kaple sv. Anny“ 
Organizace:
Baroko v Čechách z. s.
Město: Nečtiny 
Cílem druhého vítězného projektu by−
lo zpřístupnit a zkulturnit prostor býva−
lého lomu, který je součástí areálu ka−
ple sv. Anny v Nečtinech, a vytvořit tak
místo, které bude možné využívat
k vystoupením a posezení pod širým
nebem. Sloužit bude nejen aktivitám

spolku Baroko v Čechách, ale také
mateřským a základním školám
z okolí k různým besídkám nebo škol−
ním divadelním představením, po −
dium bude využíváno také jako menší
taneční parket pro různé slavnosti 
obce. V příští sezóně plánují organizá−
toři v lomu pořádat letní kino. Vznikne
tak prostor pro odpočinek a setkávání
místních lidí, kteří nemají v okolí kaple
možnost společně trávit čas. Před −
stavením výsledku projektu bude
slavnostně ukončena letošní druhá
sezona kulturních akcí v areálu kaple
sv. Anny. Takto zkulturněné místo bu−
de nadále sloužit nečtinským obyvate−
lům i dalším návštěvníkům i v čase
mimo obvyklý program jako prostor,
který sami pomáhali vybudovat. 

Projekt byl podpořen částkou 
85 000 Kč.

Město Plzeň pokračuje v přípra−
vách prodeje nerentabilních nemo−
vitostí, v městské soutěži bude hle−
dat majitele pro dva domy v Karlo −
vě a jeden dům v Hlavanově ulici.
Prodej nemovitostí musí ještě
schválit zastupitelé.

„Jedním z kritérií prodeje domů
je jejich nerentabilita, a to zejména
s ohledem na stavebně technický
stav domu. V minulosti se nám
osvědčilo zveřejňování nabídek ne−
jen na úřední desce, ale i elektro−
nicky, podařilo se nám díky tomu
dostat na lepší ceny,“ uvedla radní

pro oblast nakládání s majetkem
Helena Matoušová.

Město nabídku nemovitostí urče−
ných k prodeji zveřejňuje kromě úřed−
ní desky magistrátu také na webo−
vých stránkách Annonce a.s. a v de −
 níku MF Dnes. Od srpna roku 2013
též na webových stránkách města
Plzně prostřednictvím Rea lit ního por−
tálu města http:// byty.plzen.eu/  a od
prosince 2013 na webo vých strán−
kách http://www.sreality.cz/.

Předmětem připravovaného pro −
deje je prázdný dům na adrese
Karlova 30, který je v havarijním
stavu. Za poslední tři roky nemělo
město z domu žádný příjem, nao−
pak na jeho údržbu a opravy vyna−
ložilo přes 90 tisíc korun. Mini −
mální vyvolávací cena bude 2,95
milionu korun. Ve velmi špatném
stavebně−technickém stavu je i dru −
hý z objektů na adrese Karlova 32.
Za jeho prodej chce město mini−
málně 3,95 milionu korun. Cel ko −
vou rekonstrukci včetně provedení
hydroizolací základového zdiva vy−
žaduje dům na adrese Hla vanova
12, ten město nabídne za 2,58 mi−
lionu korun.

Městská soutěž je vyhlášena pro
neurčitý okruh zájemců a účastní−
kem může být fyzická či právnická
osoba, která splní podmínky vyhlá−
šení dle Řádu městské soutěže.
Vítězem se stane zájemce s nejvyš−
ší podanou nabídkou. Poté schvalu−
je prodej vítězi Zastupitelstvo města
Plzně. Následně je možné přistoupit
k uzavření kupní smlouvy.

Prodeje 
nerentabilních 

nemovitostí 
pokračují

Projekty podpořené v Plzeňském kraji 
v letošním jarním kole
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Společnost OZE Solar s.r.o. je úspěš−
ně se rozvíjející firma v oblasti alter −
nativních zdrojů energií. Zajišťujeme
insta lace a servis fotovoltaický elekt−
ráren, solárních termických systémů 
a tepelných čerpadel. Provádíme elek−
troinstalační práce, topenářské práce
od malých instalací až po průmyslové
instalace. Zajišťujeme provádění revizí
(výchozích / periodických) všech el.
zařízení, a to jak NN, tak i VN s celore−
publikovou působností. Provádíme
měření pozadí sítě včetně kvality sítě
a vlivu FVE na přenosovou síť DS.
Výsledkem měření je kompletní analý−
za stavu sítě v místě měření. 

Fotovoltaické elektrárny představují
v dnešní době rozumnou investici,
která zabezpečí snížení finančního za−
tížení domácnosti, firmy nebo veřej−
ných institucí vlivem vysokých účtů za
elektrickou energii, a to na více jak 30
let. Investice do fotovoltaické elektrár−
ny pro vlastní spotřebu se Vám vyplatí
v současné době. Návratnost investi−
ce sice není až tak lukrativní jako
v předcházejících letech, ale kdo Vám
v dnešní době zhodnotí investici s více
než 6,8 % za rok.

Našim cílem bylo nabídnout zá−
jemcům o fotovoltaickou elektrárnu
i kvalitní tepelné čer−
padlo za rozumnou ce−
nu, které by vyrobenou
elektřinu spotřebováva−
lo. Proto jsme začali
dovážet tepelná čerpad−
la přímo od výrobce. 
V současné době nabízí−
me nejlevnější tepelná čerpadla
na trhu s výkonem od 7 do 25 kW. 

Jedním z úspěšných příkladů kom−
binace fotovoltaické elektrárny a te−
pelných čerpadel je bytové družstvo
Kalous v Sokolově. Nová kotelna je
v provozu téměř 1,5 roku a její bilan−
ce předčila očekávání. Původně
družstvo platilo centrálnímu dodava−
teli tepla 600 Kč za gigajoule odebra−

ného tepla. Skutečné náklady po roč−
ním provozu se dostaly na částku
210 Kč za gigajoule tepla.

Málokdo si  uvě−
domuje, že největší
komfort představuje
každodenní příprava
teplé užitkové vody.
Připravili jsme pro
Vás fotovoltaický
ohřev TUV, který na−
bízí praktičtější využití oproti klasic−
kému solárnímu systému. Solární
systém Solar KERBEROS slouží
k efektivnímu ohřevu vody (lze použít
prakticky s libovolným bojlerem, není
nutné druhé speciální topné těleso),
zálohování důležitých zařízení, nabí−
jení akumulátorových spotřebičů, pří−
padně k napájení elektrických spotře−
bičů elektrickou energií vyrobenou
fotovoltaickými panely. Solar KERBE−
ROS kombinuje energii z fotovoltaic−
kých panelů s energií ze sítě, takže při
zamračených dnech či v zimě, kdy
jsou panely pod sněhem, vodu ohřívá
energie ze sítě, a to v jednotarifním,
tak dvoutarifním systému (HDO).
Kromě ohřevu TUV může Solar KER−
BEROS zajišťovat i funkci záložního
zdroje pro důležité spotřebiče – může

nabíjet akumulátory, které
prostřednictvím DC/AC
měniče mohou napá−
jet např. LED osvětle−
ní, plynové kotle, obě−
hová čerpadla kotlů na
tuhá paliva, krbových
vložek s výměníkem

apod. Výhodou solární−
ho systému SOLAR KERBEROS je,
že může fungovat naprosto samo−
statně, a to i bez síťového napájení.

Ing. Ladislav Vlček

Pro více informací navštivte naše
internetové stránky 
www.ozesolar.cz, 

případně volejte na 606 315 266

Ušetřete za energie 
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Také města a obce musí myslet na
svou budoucnost, a to i při plánova−
né výstavbě k ochraně třeba proti
povodním. Městský obvod Plzeň 3
vyjde v tomto směru vstříc obyvate−
lům městských částí Plzeň Rado −
byčice a Doudlevce. V Radobyči cích
u řeky Úhlavy v místě ulice Pod
Skalou se totiž chystá naproti stáva−
jícímu nový unikátní systém protipo−
vodňových zábran, v Doudlevcích,
v okolí Ostrovní ulice, také.

„Vycházíme ze zkušeností z minu−
lých povodní, proto zvažujeme ná−
kup systému Tiger Dam, což je mo−
bilní hráz sestavená do trojúhelníko−
vé konstrukce z vinylem potažených
tubusů o průměru 48 centimetrů.
Tyto tubusy se pak naplňují přímo
povodňovou vodou nebo vodou z ji−
ných zdrojů, a hráz tak může být 
postavena v různých výškách až 
do minimálně 2 metrů v délce od 

15 metrů do několika kilometrů,“
infor muje starosta centrálního obvo−
du Radislav Neubauer.

Mobilní protipovodňový systém
by měl pomoci hasičům z dobrovol−
ných jednotek při včasné reakci na
blížící se vysokou vodu a zamezit
v lokalitě Pod Skalou rozlévání vody

do okolních polí. Rovněž v Ostrovní
ulici v Doudlevcích ochrání majetek
místních obyvatel.

„Tento systém plně předčí do −
savadní praxi s pytli naplněnými
pískem, neboť jeden 15metrový tu−
bus o výšce 45 cm nahradí 500
pytlů s pískem a je naplněn vodou
za 90 vteřin. Zvýší se tak akce−
schopnost, dále kvalita protipovod−
ňové zábrany, a to vše při srovna −
telných pořizovacích nákladech,“
dodává starosta.

Centrální obvod posílí
protipovodňová opatření 

Mnozí z nás si vybírají svůj domov
také podle toho, jaké je jeho okolí,
dopravní obslužnost a služby. Roz −
hodně sem spadá i kvalita silnic.
Nový povrch na konci srpna dostala
i komunikace mezi Modra vou a his−
torickým dvorcem Antýgl v Národ −
ním parku Šumava. K její rekons −
trukci výrazně přispěla dotace z pro −
gramu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Bavorsko.

„Stavební úpravy se týkaly silnice
v délce přes čtyři kilometry. Z celko−
vých nákladů 43 milionů korun
pokry la dotace zhruba 28 milionů,“

řekl Jaroslav Bauer, náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje pro oblast
dopravy. 

Rekonstrukce komunikace III/
16910 Antýgl – Modrava začala 
1. dubna 2015 a skončila v polo −
vině letních prázdnin. „Součástí
opravy byla také výměna všech
stávajících propustků a vybudování
opěrné zdi tvořené vyztuženým
svahem s ozeleněným lícem,“ do−
dal Bc. Pa vel Panuška, generální
ředitel Sprá vy a údržby silnic
Plzeňského kraje. Krásnou novou
komunikaci velmi ocenil také sta−

rosta Modravy Ing. Antonín Schu −
bert. Jak ale zdůraznil, je jen škoda
že se nepodařilo, díky nevstřícnosti
vedení Národního parku Šumava,
zakomponovat do opraveného úse−
ku i cyklostezku. Okolí Modravy
a Antýglu totiž patří mezi nej −
oblíbenější šumavské turistické de−
stinace. Nachází se zde křižovatka
turistických a cyklistických tras
a v neposlední řadě i motoristy 
velmi oblíbený autokemping. Re −
konstrukce silnice tak výrazně po−
máhá rozvoji cestovního ruchu
v tomto regionu.

Mezi Modravou a historickým
dvorcem Antýgl po novém

Stát blokuje 
výstavbu 
rodinných 

domků
Starostové obcí se bouří proti
nedávné novele zákona o ochra−
ně zemědělského půdního fon−
du. Ta obcím fakticky zamezila
vyčleňovat nová území pro vý−
stavbu rodinných domů. Stáva −
jící parcely pak stát zatížil statisí−
covými poplatky. Do problémů
se dostávají například mladé ro−
diny. Starostové varují před dal−
ším odlivem obyvatel z venkova.

“Chránit půdu zákony před
agresivní výstavbou v okolí vel−
kých měst je třeba. Ale že se no−
vela zcela zásadně dotkne ze−
jména menších obcí při jejich
rozvoji, to mě opravdu nenapad−
lo,” uvedl starosta obce Něm −
čovice a předseda pracovní sku−
piny Sdružení místních samo −
správ (SMS ČR) pro životní pro−
středí Karel Ferschmann.

V praxi to znamená, že pokud
budou obce potřebovat vytvořit
v územním plánu nové pozemky
pro stavbu rodinných domů na
místech, kde leží zemědělská
půda I. a II. bonitní třídy, bude
změna územního plánu podléhat
bezprecedentně složitým byro−
kratickým procesům, prokazo−
vání vyššího veřejného zájmu
a navíc velmi vysokým poplat−
kům. „Na rozšiřování bytové zá−
stavby mohou obce rovnou 
zapomenout,” doplnil starosta
Ferschmann.

Novela zákona č. 41/2015
Sb., kterou se mění zákon č.
334/1992 Sb. o ochraně země−
dělského půdního fondu, vstou−
pila v účinnost od 1. dubna
2015. V současnosti zásadně
omezuje jakýkoliv rozvoj obcí.
Paralyzováno je v současnosti
zejména rozšiřování bytové a in−
dividuální výstavby. Starostové
ze Sdružení místních samospráv
ČR aktuálně oslovili některé zá−
konodárce s cílem napravit sou−
časný stav. Tento proces však
může trvat více než 10 měsíců.
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Muž zemřel ve vaně při koupání.
Příčina smrti? Z karmy unikal oxid
uhelnatý. Takových smutných pří −
padů už pamatuje soudní znalec
František Jiřík desítky. „Společné
mají dvě věci: došlo k nim v letních
horkých měsících a dalo se jim za−
bránit. Často by stačilo jednoduše
vyvětrat,“ běduje. V nadcházejících
dnech by se teploty měly opět po −
hybovat nad hranicí 30 stupňů, ko−
miníci proto varují před hrozícím 
nebezpečím.   

„Navzdory všeobecně rozšířeným
mýtům smrt většinou nečíhá v sa−
motné karmě, ale v komínu. Ten se
při vysokých teplotách může rozpálit
natolik, že přestane táhnout, a spali−
ny se začnou vracet do místnosti.
Proto se i mimo topnou sezónu
množí otravy oxidem uhelnatým,“
říká Jaroslav Schön, prezident Spo −
le  čenstva kominíků České republiky.

Slabší odtah komína při vysokých
letních teplotách vysvětluje jedno−
duchá fyzikální úvaha. Teplejší
vzduch je lehčí, proto za normálních
okolností stoupá vzhůru. Pokud
se však do střechy celý den opírá
ostré letní slunce, zejména nevy −

čištěný komín to může i dokonale
„zašpuntovat“.  

„Doporučuji zejména v malých
místnostech s karmou či kotlem
pravidelně a důkladně větrat. Zá −
 roveň je ovšem potřeba, aby spa −
linová cesta fungovala, jak má.
Letní měsíce jsou tedy ideální k to−
mu, abyste zavolali kominíka na
pra videlnou kontrolu a čištění ko −

mínu a kouřovodu,“ upozorňuje
Jaroslav Schön.

„Z minulosti pamatuji tragický pří−
pad, kdy v Praze zemřel mladý stu−
dent. V poledne se sprchoval v kou−
pelně a otrávil se oxidem uhelnatým.
Příčinou byla závada na spalinové
cestě. Při nižších venkovních teplo−
tách ji ještě dokázal eliminovat vy−
soký komínový tah. V letním horku

už byl ale nedostatečný a spaliny se
vracely do prostoru koupelny,“
vzpomíná František Jiřík, soudní
znalec v oboru kominictví.

Vysoký počet otrav oxidem uhel−
natým mají každoročně na svědomí
především plynové spotřebiče, je−
jich spaliny jsou totiž bez barvy
a zápachu. Nebezpečí samozřejmě
hrozí i od spotřebičů na pevná pali−
va, tedy jakýchkoliv kamen na dřevo
či uhlí. Na rozdíl od spotřebičů na
plyn se však jejich spaliny mohou
projevit viditelným kouřem a zápa−
chem, takže obyvatelé mají šanci
uvědomit si, kolik uhodilo.

Správnou funkci plynového kotle
lze ověřit i okem laika. Plamen by
měl mít ostře modrofialové ohra −
ničení. Pokud se změní na žlutý, vy−
platí se neprodleně volat odbornou
pomoc. Únik spalin do koupelny
prozradí také vlhkost unikajících
spalin pod přerušovačem tahu nebo
bezprostředně pod spotřebičem. Tu
je možné kontrolovat zrcátkem.
Pokud se orosí, je nutné koupelnu
opustit. Tuto vlhkost si ovšem laik
může snadno splést s vlhkostí 
od sprchy.

Kominíci varují: vaše karma může ve vedrech i zabíjet!
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Dvě neziskové organizace z Plzeň −
ského kraje se mohou těšit z finanč−
ní podpory svých projektů v celkové
výši 185 tisíc korun. Projekty, je−
jichž smyslem je zlepšit a povzbudit
sousedské vztahy, jsou financovány
z Regionálního fondu rozvoje Poš −
tovní spořitelny, který nese podtitul
souSedíme si. Jeho první kolo bylo
vyhlášeno letos na jaře. V podzimní
části budou moci neziskové organi−
zace získat až dva miliony korun,
své projekty budou moci přihlásit až
do 14. října 2015.

V barokním městečku Úterý, se−
verozápadně od Plzně, vzniká díky
spolku Bar t v historickém objektu
„Na Růžku“ místo, kde se budou
moci místní scházet a pořádat různé
kulturní a společenské akce. „Pro −
jekt, do kterého jsou zapojeni sami
občané, má v první řadě za úkol bý−
valý hostinec zachránit před další
devastací. V budoucnu se tu počítá
například s kavárnou a infocent−
rem,“ vysvětluje Alena Králíková,
manažerka společenské odpověd−
nosti Poštovní spořitelny.

V obci Nečtiny bude zase zpří−
stupněn a zkulturněn prostor býva−
lého lomu, který je součástí areálu
kaple sv. Anny v Nečtinech. Místo
bude následně využíváno k vystou−
pení a posezení pod širým nebem.
Sloužit bude nejen aktivitám spolku
Baroko v Čechách, který projekt do
Regionálního fondu rozvoje Poštov −
ní spořitelny přihlásil, ale také ma−
teřským a základním školám z okolí
k různým besídkám nebo diva −
delním představením. Podium bude
využíváno také jako menší taneční
parket pro různé slavnosti obce. 

Na podzim jsou ve hře 
až 2 miliony korun 
Do prvního letošního kola Regio −
nálního fondu rozvoje Poštovní spo−
řitelny se na jaře přihlásilo 120 pro−
jektů, z nichž 19 uspělo. Vítězné
projekty si nakonec rozdělily bez−
mála 1,4 milionu korun. „Zajímavá
je skutečnost, že pět projektů – je−
den i z Plzeňského kraje – získalo
částku přesahující 90 tisíc korun,
což podle našeho názoru svědčí
o jejich kvalitě,“ říká Alena Králíková.

Poštovní spořitelna nyní vyhlašuje
druhé kolo Regionálního fondu roz−
voje s podtitulem souSedíme si.
V podzimní části Regionálního fon−
du rozvoje budou ve hře až 2 milio−
ny korun. „Podobně jako na jaře se
o finanční podporu mohou ucházet
ty projekty, které přispějí ke zlepšení
sousedských vztahů v daném regio−
nu. Podmínkou zůstává také aktivní
zapojení spoluobčanů do přípravy
a realizace projektu,“ vysvětluje
Alena Králíková. 

K vyhlášení druhého kola granto−
vého programu dojde 2. září a uzá−
věrka žádostí proběhne 14. října
2015. Odborným garantem Regio −
nálního fondu rozvoje Poštovní spo−
řitelny je Nadace VIA.

„Největším počtem podpořených
projektů se může pochlubit Stře −
dočeský kraj, ve kterém uspělo šest
žádostí, jež si rozdělí granty v celko−
vé výši 365 220 korun,“ doplňuje
Alena Králíková. Tři úspěšné projek−
ty mají rovněž Moravskoslezský
a Jihočeský kraj. Sem také hned po
Středočeském kraji poputuje nejvíce
peněz, do Moravskoslezského kraje

236 tisíc korun a do Jihočeského
240 800 korun.

Pro srovnání – na jaře se do
Regionálního fondu Poštovní spo −
řitelny přihlásilo z Plzeňského kraje
šest projektů a z toho dva výše
uvede né získaly finanční podporu.
V loňském roce zaznamenal Plzeň −
ský kraj v rámci Regionálního fondu
celkem čtyři úspěšné projekty, které
si rozdělily částku 333 380 korun.

Jak to funguje
Do Regionálního fondu rozvoje Poš −
tovní spořitelny s podtitulem sou −
Sedíme si mohou své projekty při−
hlásit nevládní neziskové orga −
nizace (spolky, obecně prospěšné
organizace, ústavy, nadace, nadační
fondy, účelová zařízení církví)
a příspěvkové organizace. Maxi −
mální výše jednoho grantu je 100 ti−
síc korun. 

Projekty, které se budou chtít
ucházet o finanční podporu, musí
prokázat nejen aktivní účast spo −
luobčanů, ale také docílit pozitivního
zlepšení vztahu lidí k jejich bydlišti
a kraji, ve kterém společně žijí.
Velkou šanci mají projekty, které 
budou zaměřeny na společnou péči
o místní kulturu a kulturní a přírodní
dědictví. 

Československá obchodní banka,
včetně obchodních značek Era
a Poštovní spořitelna, podporuje ko−
munitní projekty v regionech již od
roku 2007. Loňský rok byl vůbec
prvním, který se zaměřil na zlepšo−
vání sousedských vztahů. Od roku
2007 ČSOB mezi komunitní projekty
v regionech rozdělila již více než 
24 milionů korun.

souSedíme si na Plzeňsku 
– v Úterý a v Nečtinech

Podzim 
v alpinu 2015

Krásné prostředí tvoří nejenom
hezký dům, ale i jeho okolí, ze−
jména udržované zahrady a za−
hrádky.  Pokud máte zájem zjistit,
jaké květiny či rostliny jsou nej−
vhodnější třeba na oblíbené skal−
ky, stačí zajít mezi zahrádkáře.
Přestože se za několik týdnů při−
hlásí podzim, jsou ale rostliny,
které mají vrchol vegetačního
aspektu ještě stále před sebou.
Každý si jistě vzpomene na vřesy

a některé vřesovce. Nejhezčí bar−
vy mají v té době i japonské javo−
ry. Také bramboříky či podzimní
hořce krásně kvetou. Zapomenout
nelze ani na spoustu druhů kapra−
din, které v té době mají to nejhez−
čí olistění.

A právě takové a ještě další
rostliny chystají členové Alpinum
klubu Plzeň, z.s. na svoji podzimní
výstavu, která se pod názvem
„Podzim v alpinu“ uskuteční ve
dnech úterý 15. až sobota 19. září
v době od 9.00 do 18.00 hodin ve
výstavním areálu zahrady gymná−
zia na Mikulášském náměstí.
Stejně jako na jarních výstavách
bude spojena i s prodejem přeby−
tečných výpěstků členů Alpinum
klubu a několika vybraných za−
hradnických firem. Prodej se usku−
teční ještě v neděli do 12.00 hodin.
Tento den bude zdarma vstup, ale
pouze do prodejního areálu.
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Sálavé teplo je využíváno po staletí. Kachlová kam−
na jsou toho důkazem. Namísto kachlových kamen
si můžete pořídit topení z přírodního kamene a sá−
lavé teplo vám bude vytápět celý byt nebo rodinný
domek. Je příjemnější, levnější a zdraví prospěš−
nější než konvenční způsoby vytápění.
Výrobou a montáží panelů z přírodního kamene se už
více jak 10 let zabývá kdyňská firma eurotop in.
Majitele firmy Jiřího Janouška a Daniela Smolíka mů−
žete osobně navštívit každý pátek ve firemní vzorkové
prodejně ve Kdyni, kdy mají, jak sami říkají, jakýsi
Den otevřených dveří. Jaké výhody a přednosti má
elektrické vytápění panely z přírodního kamene? Na
to jsme se zeptali Jiřího Janouška a Daniela Smolíka.
Jak se vysloví elektrické topení, většina si vybaví
přímotopy?
S tím se velmi často setkáváme. Přitom princip na−
šich topných panelů z přírodního kamene je úplně od−
lišný. Topné kabely, které jsou v panelu, nahřívají pří−
rodní kámen, který vytápí prostor na základě dlouho−
vlnného tepelného záření. Je to sálavé teplo, které
místnost vytopí tak, že mezi stropem a podlahou je
pouhý rozdíl dvou až tří stupňů Celsia.

Není topení přírodním kamenem
 drahé?
To je jedna z nejčastějších otázek. V porovnání s
ostatními topnými systémy ušetří jeho majitelé 20 až
30% na nákladech. Když vymění přímotopy za naše
panely, je úspora za elektrickou energii až 40 procent.

Topení lze připojit na 20 hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této sazbě. Každému zájemci
zdarma předem vypočítáme jeho provozní náklady.
Z naší letité zkušenosti můžeme říci, že se tento pr−
votní výpočet nijak neliší od skutečnosti.

Jsou ještě další výhody?
Majitelé našeho topení nemusejí platit za čištění, kon−
troly a opravy komínu. Také je nečeká výměna kotle,
rozvodů vodních panelů jako při vytápění plynem,
uhlím nebo dřevem. Záruka na naše topení je 14 roků

a všem klientům poskytuje−
me záruční i pozáruční ser−
vis. Další nespornou výho−
dou jsou akumulační schop−
nosti kamene.
Jak jsou prospěšné při vy−
tápění?
Panel vytopí místnost na
požadovanou teplotu, ter−
mostat vypne topení a díky
naakumulova−
nému teplu pří−
rodní kámen
dál sálá teplo
zdarma. Po na−
hřátí panelu na
90°C, což je
maximální tep−
lota a násled−

ném chladnutí, má ještě panel po 2,5
hodinách teplotu 30°C. Jeho akumulač−
ní schopnosti velmi snadno překlenou
vypnutí nízkého tarifu. Výhodou je i to,

že se těleso z přírodního kamene rychle nahřeje. Za
29 minut má teplotu 60°C. 
Jak působí sálavé teplo na lidský organismus?
Je naprosto ideální. Nevzniká žádná cirkulace vzdu−
chu, nevíří se prach a alergenní částice. Díky stejno−

měrnému rozložení tepelného záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žádnou šanci. Přírodní kámen udr−
žuje konstantní vlhkost v místnosti 52 až 58%, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje kyslík. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchacími potí−
žemi a pro novorozence. Velmi příznivě působí na
psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce o topení setkat?
Každému se budeme individuelně věnovat přímo
v naší firmě eurotop in, která sídlí ve Kdyni v Nádražní
ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se zákazní−
ky jsme si vyhradili každý pátek od 8 do 12 hod. a od
13 do 16 hodin. Jinak nás zájemci zastihnou na tele−
fonu nebo nám mohou poslat e−mail. V současné do−
bě bereme objednávky na topení na říjen.              (re)

14 let záruku, zdarma servis, digitální termostat, montáž a dopravu garantuje firma eurotop in ve Kdyni

S přírodním kamenem se doma ohřejete

Tvary topných těles z přírodního kamene vám firma  eurotop in ve Kdyni vyrobí podle vašeho přání.

Konvenční topení. Topení ohřívá
vzduch v blízkosti topného tělesa.
Teplý vzduch stoupá nahoru, kde se
ochlazuje a klesá opět k podlaze.
Co znamená tato cirkulace? Horká
hlava, studené nohy a víření aler−
genních látek.

Tepelné záření z přírodního kamene.
Díky dlouhovlnnému tepelnému zá−
ření je teplota v místnosti stejno−
měrně rozložena. Nevzniká žádná
cirkulace vzduchu.
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V rodinném domku ve Strašicích
na Rokycansku bydlí manželé Jiří
a Zdeňka Vrbovi. Když se jejich syn
rozhodl přestavět si
bydlení v první patře,
dohodli se na společné
rodinné radě, že při té
příležitosti vymění dře−
věná okna za plastová. 

Vše začalo 
u počítače
„Sedl jsem si k počítači
a posílal nabídky firmám
z blízkého okolí i vzdále−
nějších míst na výměnu
oken,“ vzpomíná Jiří
Vrba a pokračuje. „Jedi −
ná firma, která se mi
osobně ozvala prostřed−
nictvím Josefa Kubece
z Rokycan, byla firma Braun. Jinak
ostatní firmy nabídky nějakým způso−
bem zpracovaly, dokonce některé nabí−
zely i slevu větší než 60 %, ale prý mu−
sím předem poslat zálohu z celkové
částky a to 50 procent. Protože jsem
také živnostník a o podnikání a slevách
něco vím, připadali mi některé odpově−
di  nesmyslné. Jedině pan Kubec nevy−
tvořil žádnou nabídku, ale osobně mi
zavolal a sjednali jsme si schůzku.
Přijel k nám domů a mě zaujal jeho
osobní přístup.“

Nabídky neposíláme
Proč firma Braun preferuje osobní 
setkání s klientem, vysvětluje Josef
Kubec, obchodní zástupce. „Když mi
zákazník pošle nabídku na výměnu
oken, slušně mu odpovím, že bych ho
rád osobně navštívil. Nemohu vypraco−
vat nabídku, když jsem stavbu neviděl.
Také nevím, jaká speciální přání má 
klient. Zpracovat nabídku na něco, co
jsem v životě neviděl a poslat ji klientovi

zpátky – to je úplně špatně. Pak napří−
klad cena nemůže být nikdy zárukou,
že ji firma dodrží. Vždycky se musím se

zákazníkem potkat, slyšet jeho předsta−
vu a přání a poté vypracovat nabídku
do finální podoby. Co je na papíře, musí
sedět v reálu.“

Vrbovi měli speciální
přání
Jak už to bývá, každý klient
má svoji vlastní představu.
Ne jinak to bylo i u manželů
Vrbových. „Naším první po−
žadavkem byla barva oken.
Nechtěli jsme jinou, než jakou
měla původní dřevěná okna.
Také jsme požadovali zacho−
vat jednokřídlová okna a  na−
montovat plastové zarážky,
aby se okna dala otevřít do
několika poloh. V prvním pat−
ře jsme chtěli předokenní 

rolety, v přízemí udělat přípravu na je−
jich případnou montáž. V přízemí jsme
požadovali mít v oknech vnitřní žaluzie.

A pak zde byl termín. Měli
jsme přesný datum a maxi−
málně tři dny na všechny prá−
ce. To nebylo z nějaké naší
rozmařilosti, ale všichni pra−
cujeme a museli jsme spo −
lečně najít nejvhodnější ter−
mín. Panu Kubecovi jsme také
řekli, že chceme výměnu oken
od A až do Z. Jinak řečeno,
kompletní služby. Například
odvoz původních oken, vy−
bourané suti a podobně,“ říka−
jí manželé Vrbovi.

Klienta nesmíme 
zklamat
„Právě kvůli konkrétním poža−

davkům chci osobní jednání se zá −
kazníkem,“ připomíná Josef Kubec.
„Barvu oken, kterou požadovali man −
želé Vrbovi, jsme museli v naši firmě

speciálně připravit. Také u jednokříd−
lých oken vzhledem k jejich rozměrům
jsme provedli konstrukční změnu pro−
to, aby netrpěly panty, kování a křídla
oken se časem neprověsila. Všechny
požadavky jsme manželům Vrbovým
zaručili včetně termínu. Stará dřevěná
okna, vybouranou suť jsme odvezli, po
sobě si uklidili a takovou mojí speciali−
tou je, že na závěr vezmu vysavač
a ještě jednou všechno vysávám,“ 
vysvětluje Josef Kubec.

Musíme je pořádně pochválit
To jsou slova manželů Vrbových, když
jsme se jich zeptali, jak jsou spo −
kojeni. „Měnili nám v prvním poschodí
3 okna a dvoje balkonové dveře, mon−
tovali předokenní rolety, v přízemí
6 oken a jedny balkonové dveře
a všechny vnitřní parapety. Při de −
montáži starých dřevených oken zů−
staly  jen  venkovní parapety.  Za  dva
a půl dne nám pan Ku bec předával ho−
tovou zakázku. Všude, jak venku, tak
uvnitř rodinného domku bylo naprosto
čisto. Všechno fungovalo perfektně
a dodnes jsme neměli jedinou závadu.
Pan Kubec zavolá, zda něco nepotře−
bujeme nebo se i osobně zastaví.
Dokonalý servis byl také jeden z na−
šich požadavků. Mít jistotu, že ne jen
během záruky, ale i po ní budeme mít
servisní službu stále za zády. Jsme
nadšeni. Velkou pochvalu všem 4

Manželé Jiří a Zdeňka Vrbovi ze Strašic říkají:

Firma Braun byla jediná, 
která se nám osobně ozvala

Rodinný domek manželů Vrbových ve
Stra ši cích s novými plastovými okny.

„Mým přáním bylo mít plastové zarážky
v oknech,“ říká Zdeňka Vrbová.

„Díky tomu, že firma Braun má mnohaleté zku−
šenosti, existuje už více jak 50 let, nemůže nás
překvapit a zaskočit jakékoli přání zákazníka,“
zdůrazňuje Josef Kubec.

Zleva: Manželé Jiří a Zdeňka Vrbovi s obchodním zástupcem
firmy Braun Josefem Kubecem.
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4 pracovníkům firmy
Braun, zejména pak panu
Kubecovi,“ nešetřili slovy
chvály manželé Vrbovi.

Zájem o klienta nikdy
nekončí
„Pro nás je zákazník part−
nerem od svého začátku.
Není to tak, že mu vystaví−
me fakturu a zapomeneme.
Naopak. Naši obchodní zá−
stupci pravidelně svoje kli−
enty navštěvují a průběžně
je informují o novinkách,
které jsme ve firmě připravili. Jsme 
tady pro ně a mají jistotu, že k nám 

mohou kdykoli přijít. Naše firma si za−
kládá na vysoce kvalitních výrobcích,
přesné montáži, dokonalém servisu
a stálém kontaktu s klientem, který ni−
kdy nekončí. Životnost našich oken je
nejméně 50 let  Navíc jsou naše okna
vybavena některými prvky, které kon−
kurenční firmy v Čechách k plastovým
oknům nedávají. Máme vlastní vývojo−
vé oddělení a jsme držiteli řady patentů.
Naším sloganem je KVALITA PRO 
ŽIVOT a zákazník u nás má stoprocent−
ní jistotu, že dostane vysoce kvalitní
výrobek s perfektním záručním i pozá−
ručním servisem. Na českém trhu jsme
už  osmým rokem. Nechceme být nej−
větší, ale nejlepší. Náš zákazník musí
být nadšený, když mu předáváme do−
končenou zakázku,“ zdůrazňuje spolu−
majitel firmy pan Georg Braun. (pi)

„Plastová okna od Brauna jsou perfektní. Nemají
chybu,“ s nadšením sděluje Jiří Vrba.

Spolumajitel rodinné bavorské firmy
Braun ve Weidingu pan Georg Braun.
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Není to příliš odvážné tvrzení, 
pane Vondro?
V žádném případě. Modernizovali
jsme vozový park, máme velmi
dobré materiálně technické zázemí,
dostatek kvalifikovaných pracov −
níků, takže můžeme provádět
komp lexní výstavbu inženýrských
sítí a to včetně dla−
žeb i živičných po vr −
chů. Zemní práce by−
ly od založení staveb−
ního střediska jednou
z hlav ních či n nos tí.
Pro vá díme odkopávky
zeminy, rýhy pro inže−
nýrské sítě, ná sy py,
terénní ú pra vy, kanali −
zace a po   dobně. Zem −
ní práce děláme na
základě projektové
dokumentace i indivi−
duálně dle přání zá−
kazníka.
Do výstavby inženýr−
ských sítí patří i zce−
la specifické práce,
jako jsou například
pokládky kabelů, vodovodního,
kanalizační potrubí, dále plynové
přípojky a tak dále.
Všechny tyto odborné práce zajiš −
ťujeme subdodavatelsky pro střed −
nict vím prověřených
doda vatelů s dlouho−
letou praxí v oboru.
Spolu pra cu je me jen
s firmami, se kterými
máme jen ty nejlepší
zkušenosti. Tato spo−
lupráce nám umožňu−
je, že můžeme inves −
torovi zajistit komp −
lexní výstavbu inže−
nýrských sítí. Ji nak
řečeno, od prvního
kopnutí do země až
po dlažbu, asfaltový povrch, pří −
padně úpravu okolního terénu. 

Můžete uvést některé konkrétní
stavby?
Jednou z největších akcí, kterou
jsme dělali v kanalizaci, byla v Ta −
janově u Klatov. Směrem na Tu −
padly jsme budovali kanalizaci
v délce půl kilometru včetně re −
vizních šachet. Tato stavba byla

součástí pro−
jektu Kla tovy
– čisté město.
Další akcí byly
k a n a l i z a č n í
rozvody včet−
ně šachet pro
Spak Suši ce.
P r o v á d ě l i
jsme kilome −
tro vou pří −
pojku nízkého
na pě tí na Srní
včet ně po klád −
 ky silových
kabelů do ze−
mě. V Har  t −
ma ni cích u Su −
šice jsme dě−
lali teplovodní

přípojku pro jednu plzeňskou firmu.
V klatovské mlékárně, kde jsme
stavěli dvě nové haly, jsme rovněž
budovali kanalizaci. Její specifika
byla v tom, že se jednalo o zcela

speciální potrubí, které musí odolá−
vat vysokým teplotám vody a také

agresivním koncentrátům, kterými
se čistí mlékárenské stroje.
Důležité je, aby se po nějakém ča−
se v místě, kde je například kanali−
zační potrubí, nepro−
padal nový kryt.
Během každé takové
výstavby probíhají
přís né zkoušky zhut−
nění. Je přesně stan−
ovený obsypový ma−
teriál i jeho  množ −
ství. Pravidelně se
vše kontroluje a dě−
lají se podrobné zá−
pisy. Ne lze nic ošidit.
Inves torovi musíme
vždy předat perfekt−
ně dokončenou stavbu. Řadu let
provádíme komplexní inženýrské
sítě a můžeme se vykázat skvělými
referencemi. Bez zemních prací
se dnes prakticky neobejde většina
staveb.
V obci nebo někde na komunikaci
se po dešti vytvoří malé jezírko
vody. Stojatá voda ne a ne odtéci.
I takové na první pohled drobnos−
ti řešíte?
Jsme schopni realizovat různé vý−
kopové práce včetně podvrtů pod
komunikacemi, skrývky zeminy, 
výstavby jímek a podobně. Problé −

mem, že se po dešti někde objeví
voda a neodtéká, se zabýváme 

často. Zejména se na nás obracejí
obecní a městské úřady. Jsme
schopni postavit i menší vodní díla
jako jsou propustě, můstky, násypy,

zemní hráze. Například jsme dělali
můstek v Křížovicích u Plá nice.
V Třebíšově za Brodem směrem na
Kolinec jsme v komunikaci zřídili
propustek včetně kamenných čel. 
Může  se na vás obrátit i majitel
rodinného domku a chtít po vás
nějakou terénní úpravu, kanaliza−
ci, plynovou přípojku a podobně?
Samozřejmě. Letos jsme napří −
klad pro jednu zákaznici dělali
komplexní zemní práce pro insta −
laci bazénu. Vybagrovali prostor,
připravili betonovou desku a do ní
byl uložen a ukotven plastový ba−

zén. Kolem bazénu
podle přání klientky
jsme udělali chod−
níčky včetně terén −
ních úprav. Sta veb ní
středisko KORA MEX
v Klato vech je tady
pro každého. To
zna mená jak pro fir−
mu, jakoukoliv insti−
tuci, obec, město,
tak i pro soukromou
osobu. Máme dlou−
holeté zkušenosti

podložené praxí, takže umíme
i dobře poradit. (re)

Vedoucí stavebního střediska KORAMEX, a. s., Klatovy Petr Vondra sděluje:

Nejen pro výstavbu inženýrských
sítí zajistíme veškeré zemní práce

Vedoucí stavebního 
střediska KORAMEX a.s. 

Klatovy Petr Vondra.

Můstek v Třebíšově.

Veškeré zemní práce provádí stavební středisko KORAMEX a.s. v Klatovech vlastní technikou.
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V Karlovarském kraji se stáří rodin−
ných domů pohybuje výrazně nad
49letým průměrem Česka – přesa−
huje o celých 9 let. V Plzeňském kra−
ji se pak drží lehce nad průměrem –
dosahují v průměru 51 let. Obdobně
jsou na tom bytové domy v Karlo −
varském kraji. Společně s dalšími
čtyřmi kraji (Praha, Králove hra −
decký, Liberecký a Ústecký) se ve
stáří bytů nachází nad celonárodním
průměrem – 52 let. Podle odborníků
ze Sdružení EPS ČR dochází zejmé−
na u domů a bytů postavených před
rokem 1980 k významným únikům
tepla, které se projevují na vysokých
nákladech za energie.

Z posledního Sčítání lidu, domů
a bytů vyplývá, že v Česku žije zhruba
13 procent domácností v domech,
které byly postaveny před téměř 100
lety. Další jedna třetina Čechů obývá
domy staré 45 let až 95 let. „I proto
mnoho domácností přemýšlí nad tím,
jak ušetřit. Častým řešením jsou re−
konstrukce, modernizace, které mi−
mo jiné zahrnují komplexní zateplení.
V posledních letech je tak téma ener−
getické účinnosti nejen českou, ale
i evropskou prioritou,“ říká Pavel
Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. 

Kudy drahocenné teplo 
uniká?

Nejčastější příčinou úniku tepla
z nezateplených domů jsou okna.
Jimi uniká okolo 20 procent tepla
prostupem a přibližně stejné množ−
ství tepla větráním netěsnými okny.
Střechou pak 30 procent a podlaha−
mi cca 10 % tepla. Přestože se větši−
na investorů soustředí pouze na fa−
sádu nebo výměnu oken, neměli by
zapomínat ani na střechu. Existuje
k tomu minimálně jeden pádný dů−
vod: teplý vzduch je lehčí než stude−
ný a přirozeně stoupá vzhůru, uniká
nezateplenou střechou ven, a zvyšu−
je tak energetickou náročnost budo−
vy. Zejména u menších přízemních
staveb je množství tepla, které uteče
střechou, významné.

Povědomí o výhodách 
zateplení je v krajích solidní

Z aktuálního průzkumu Airpop, kte−
rý si nechalo Sdružení EPS ČR vypra−
covat od společnosti IPSOS, vyplývá,

že zateplený dům v Plzeň ském kraji
má 57 % respondentů. Do 10 let plá−
nuje zateplit 25 % lidí. V Karlovar −
ském kraji má zatepleno nemovitost
o 10 % více obyvatel než v kraji
Plzeň ském (67 %), nad zateplením
do 10 let uvažuje 13 % dotázaných.
„Přesto že někteří obyvatelé těchto re−
gionů o zateplení neuvažují, potěšily
nás výsledky na dotaz, jak efektivně
ušetřit náklady na energie. V obou
krajích shodně odpovědělo 93 %
komplexním zateplením. Uka zuje se,
že lidé si výhody zateplení uvědomují.
Největší smysl má právě u starších
nemovitostí, kde jsou tepelné ztráty
nejvyšší,“ objasňuje Pavel Zemene.

Po zateplení fasády, podlah a stro−
pů u rodinného domu s ročními ná−
klady na energie okolo 50 000 korun
je možné ušetřit okolo 50 % těchto
výdajů. Návratnost investice je v zá−
vislosti na provedené úpravě zhruba
10 let. Tuto dobu výrazně zkracují
například dotační programy, kde
mohou majitelé domu žádat o fi−
nanční podporu na zvyšování ener−
getické účinnosti.

Řada odborníků snížení energetic−
ké náročnosti domu pokládá za jed−
nu z forem spoření na důchod. Od
momentu realizace financování za−
teplení majitel nemovitosti prakticky
již doživotně šetří. V praxi se to pro−
jevuje jak na nižších provozních ná−
kladech na vytápění, tak na úspo−
rách na klimatizaci v průběhu léta.
Podle veřejně dostupných meziná−
rodních studií bylo prokázáno, že za−
teplením lze předcházet i respirač−
ním onemocněním.

Náklady na bydlení 
se zvyšují

Podle Pavla Zemene většina do−
mácností v letošním roce sice pocítí
zlevnění elektřiny, ale v konečných
účtech se bude jednat řádově jen
o desetikoruny. Naproti tomu vyšpl−
hají účty domácností využívající zem−
ní plyn. Ten se průměrné do mác nosti
prodraží cca o stokoruny. Mnoho
Čechů tak nemůže očekávat, že jejich
výdaje za energie budou v porovnání
s loňským rokem menší. I přes zlev−
nění elektrické energie tedy většina
Čechů na energiích neuspoří. Řešení,
jak předejít do budoucna zvyšujícím

se nákladům za bydlení představuje
komplexní zateplení.

Životnost zateplení 
s pěnovým polystyrenem

Používání pěnového polystyrenu
po dobu více než 50 let dokazuje, že
jeho vlastnosti zůstávají při správ−
ném použití nezměněny a že jeho ži−
votnost uvnitř stavebních konstrukcí
je stejná nebo vyšší než životnost
ostatních částí stavby. Je odolný vů−
či běžným stavebním hmotám jako
cement, vápno či sádra, těžko se
snáší jen s organickými rozpouš −
tědly. „Pěnový polystyren nevytváří
živnou půdu pro mikroorganismy,
neškodí mu ani půdní bakterie. Ne −
hnije, neplesniví a netrouchniví. Dá
se lehce zpracovat a neškodí život −
nímu prostředí,“ vypočítává Pavel
Zemene výhody, díky kterým se ten−
to tepelně izolační materiál stal
osvěd  čenou stavební surovinou.
Ročně se ho použije na 88 % právě
ve stavebnictví. Zhruba v 10 % z cel−
kové roční výroby najde uplatnění
v obalovém průmyslu. 

Průměrné stáří domů a bytů v Karlovarském 
a Plzeňském kraji je nad celostátním průměrem

Největším žroutem energie 
jsou staré nezateplené nemovitosti

Kolik lze zateplením ušetřit?
� Panelové domy postavené v 60.

– 80. letech: zateplením vnějších
stěn až 40 procent. Při komplex−
ním zateplení včetně výměny
okenních a dveřních konstrukcí
kolem 65 procent.

� Panelové domy postavené v 80.
– 90. letech: zateplením vnějších
stěn až 20 procent. Při komplex−
ním zateplení včetně výměny
okenních a dveřních konstrukcí
přibližně 60 procent.

� Rodinné domy postavené v 1. po −
 lovině 20. století: zateplením
vnějších stěn až 50 procent.
V případě komplexního zateplení
včetně výměny okenních a dveř−
ních konstrukcí až 75 procent.

� Rodinné domy postavené v po−
válečném období do 80. let: za−
teplením vnějších stěn kolem 
40 procent. Při komplexním za−
teplení včetně výměny okenních
a dveřních konstrukcí lze ušetřit
80 procent.

� Rodinné domy postavené v 80. 
– 90. letech – zateplením vněj−
ších stěn až 35 procent. Při kom−
plexním zateplení včetně výměny
okenních a dveřních konstrukcí
až kolem 70 procent.

Až 50 procent 
obytných budov se 

v létě přehřívá
V tropických dnech, jakých jsme
si letos v létě užili víc než dost,
stoupají teploty v interiéru bez kli−
matizace i na více než 30 stupňů 
a ve velkoměstech se kvůli efektu
tepelných ostrovů vzduch neo−
chladí ani v noci. Lidé se v horku
potýkají se zdravotními obtížemi,
sanitky vyjíždějí až dvakrát častěji.
Podle nové studie vědců Univer zity
Karlovy takových vln veder v Čes −
ku v budoucnosti ještě přibyde.

Když Česko zasáhnou tropická
vedra, mnoho rodinných i byto−
vých domů se kvůli nesnesitelné−
mu horku stává téměř neobyvatel−
nými. „Teplota v obytných budo−
vách by ani v parném létě neměla
překročit hranici 27 stupňů. Bohu −
žel až polovina bytových jednotek
v Česku se kvůli špatné tepelné
izolaci přehřívá, a interiérové teplo−
ty tak mohou v tropických dnech
dosáhnout 30 i více stupňů Celsia,“
říká Marcela Kubů z Asociace vý−
robců minerální izolace (AVMI). 

Problém s přehříváním se týká
všech nedostatečně zaizolova−
ných obytných, ale i veřejných
budov, kterým chybí kvalitní za−
teplení plášťů, ale také střech
a systém odvětrání, jež by obyva−
tele chránily před výkyvy vnějších
teplot. Dobře tepelně izolovaný
dům se nepřehřívá a nepotřebuje
v létě chlazení. Zatepleno je při−
tom pouhých 11 procent rodin−
ných domů a celkově je stále ne−
zateplena polovina všech byto−
vých jednotek v České republice.

Navíc na rozdíl od zimního ob−
dobí, kdy je možné tepelný kom−
fort zajistit topením za cenu vyš−
ších účtů za energie, v létě je do−
sažení příjemné teploty bez klima−
tizace mnohdy nemožné. Otev −
řená okna a průvan v horkých
dnech rozhodně nestačí. Lidé
v rodinných domcích se tak do−
časně stěhují z podkroví do příze−
mí, obyvatelé panelových domů
odjíždějí mimo velkoměsta, kde
bývá situace nejhorší.

Důvody, proč se obytné 
budovy přehřívají zdroj: AVMI

1. nefunkční opláštění budov
2. nefunkční izolace střech
3. nevyhovující cirkulace 

vzduchu
4. absence stínění v podobě 

žaluzií či markýz
5. nevhodně zvolené stavební

materiály
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V současné době najdeme na území
Městského obvodu Plzeň 3 celkem
91 dětských hřišť a pískovišť.
V tomto počtu je zahrnuto i 11 vět−
ších komplexů, ve kterých jsou kro−
mě dětských koutků také více −
účelová hřiště.

I ve druhém pololetí tohoto roku
budou pokračovat úpravy a roz −
šiřování dětských hřišť ve sprá −
vě centrálního obvodu. V rámci je−
jich rozšíření a zkvalitnění plánuje 
obvod  investice v podobě dodání

a instalace větších sestav a hracích
prvků na stávající dětská hřiště
tak, jako tomu bylo nedávno v Čer −
mákově ulici na plzeňských Borech.

„V červenci jsme nechali nain−
stalovat multifunkční hrací sestavu
Santa Maria  s lanovým mostem
a skluzy na hřišti v ulici K. Steinera
za OC Albert a k ní ještě přibyde
nízkopodlažní kolotoč. O sestavu
s lanovým tunelem a skluzavkou
se rozšíří také dětské hřiště
v Mandlově ulici na Borech,“ vy −

počítává místostarosta MO Plzeň 3
David Procházka.

Na základě vizuálních kontrol
a odborných technických revizí pro−
bíhá pravidelná údržba a opravy
jednotlivých částí, obložení písko−
višť, laviček i oplocení dětských
hřišť. Dopadové plochy pod hracími
atrakcemi jsou kromě pravidelných
kontrol také doplňovány pískem 
nebo kačírkem.

„Pečlivě dbáme na to, aby bez−
pečnost a funkčnost všech dět−

ských zařízení v našem obvodě by−
la prvořadým kritériem, a proto je
kontrolujeme každý týden a během
každých tří měsíců se pak provádí
pravidelné odborně technické kon−
troly všech prvků včetně revizní
zprávy a fotodokumentace. Proto
je také v plánu likvidace velkého
hracího prvku Letadlo v Lábkově
ulici, který je na hranici životnosti
a bude nahrazen novou multi −
funkční hrací sestavou,“ dodává
David Procházka.

Obvod bude i nadále investovat do dětských hřišť
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Velkoměsta kvůli husté zástavbě,
zalidnění a menšímu podílu zeleně
trpí efektem tzv. městských te −
pelných ostrovů – tedy vykazují
vyšší teploty než okolní méně za−
stavěné lokality. Například v Praze
je celoroční průměrná teplota vyšší
o 2,5 stupně Celsia oproti okolní
přírodě. Teplotní rozdíl však může
ve srovnání s příměstskými a ven−
kovskými oblastmi dosáhnout až
10 stupňů. Městské tepelné ostrovy
je v České republice možné pozo −
rovat také v Brně, Plzni, Olomouci
nebo Ostravě. 

Navíc vzduch se v tropických
dnech ve velkoměstech neochladí
ani v noci, což zhoršuje kvalitu

spánku. „Pokud je vnější teplota
vzduchu ve dne i v noci prakticky
totožná jako vnitřní, vzduch není
možné ochladit ani průvanem.
Úleva nepřijde ani v noci, a obyva−
telé velkoměst jsou tedy horku vy−
staveni dlouhodobě,“ konstatuje
Marcela Kubů. Pobyt v přehřátém
a nedostatečně větraném interiéru
má přitom prokazatelně negativní
dopad na lidské zdraví. Jedním
z řešení mohou být i takzvané zele−
né střechy. Zelené střechy vsakují
a odpařují zpět do ovzduší velké
množství srážkové vody, a výrazně
tím přispívají k ochlazování budo−
vy, zvlhčování vzduchu a snížení
prašnosti.

Velkoměsta vykazují výrazně
vyšší teploty než okolí


