Víte, jak nejlépe financovat vlastní bydlení?
V současné době je na finančním
trhu mnoho možností, jak finan−
covat koupi vlastního bydlení,
ptáme se proto nezávislého hy−
potečního specialisty Mgr. Luká−
še Poláka na nejvhodnější cestu
k pořízení vlastního bydlení.
Sám tvrdí, že rozhodnutí bydlet
ve vlastním je z dlouhodobého
hlediska správné, jelikož ceny
nemovitostí stále pomalu ros−
tou a jejich investice se tak
zhodnocuje.

w Proč by lidé měli investovat do
vlastního bydlení?
Lidé, kteří investují do vlastního
bydlení, si tím vlastně budují dlou−
hodobou pojistku na stáří, neboť byt
či dům, bude−li to třeba, mohou pro−
dat a takto získané finanční pro−
středky investovat do nákupu men−
šího bytu a z případného zbytku pe−
něz spolu s jejich státním důcho−
dem či výnosem z investičního pro−
duktu spokojeně žít.
w Jaké má tedy případný zájemce
o byt možnosti financování?
V první řadě bychom měli vědět,
zda se jedná o družstevní byt či byt,
který bude od samého počátku
v osobním vlastnictví.
Financování družstevního bydlení
má svá specifika, neboť pořizovaná
nemovitost není vaším majetkem,
klient si „kupuje“ družstevní podíl.
Zde má klient v podstatě dvě mož−
nosti. Tou první je, že klient dopředu
ví, že družstevní byt se stane jeho
majetkem do jednoho roku od reali−
zace obchodu. V takovém případě

Mgr. Lukáš Polák

se nemovitost financuje nejčastěji
hypotečním úvěrem nebo z úvěru ze
stavebního spoření. Druhou mož−
ností je využít jako zástavu úvěru ji−
nou nemovitost a potom můžeme
využít hypoteční úvěr. V některých
specifických případech se využí−
vá kombinace hypotečního úvěru
a úvěru ze stavebního spoření, ne−
boť mnoho klientů stavební spoření
má již založené a spoří si v něm.
w Hovoříte o tom, že se družstevní
byt musí do jednoho roku převést
na majitele. Co se ovšem stane,
když se to nestihne?
Pokud si klient financování zařizu−
je sám, tak je to pro něj problém
a komplikace. Využívá−li služeb své−
ho nezávislého finančního poradce,
který ho na finančním trhu zastupu−
je, pokusí se pro něj vyjednat pro−
dloužení této lhůty.
w Jaké jsou další možnosti finan−
cování?
Jednodušší variantou je vždy po−
řízení bytu či domu do osobního
vlastnictví. Jednodušší je to z toho
důvodu, že instituce poskytující úvěr
od samého počátku ví, že vlastní−

kem bude klient a celý proces je jed−
nodušší a rychlejší, a to zejména
proto, že se ručí touto nemovitostí.
w Je možné z hypotéky či staveb−
ního spoření financovat výstavbu
domu?
Ano a mnoho klientů tuto mož−
nost využívá. Finanční prostředky je
možné čerpat jednorázově nebo po−
stupně, záleží vždy na konkrétním
případu.
w Hovoří se o rekordně nízkých
úrocích z hypotečního úvěru. Co
přesně to znamená?
Ano, máte pravdu. Nyní se na−
cházíme v období, kdy jsou úroky
z hypoték na minimech, která nikdy
předtím nebyla a velmi pravděpo−
dobně se velmi dlouho opakovat ne−
budou. Proto je v tuto dobu výhodné
žádat o novou hypotéku nebo tu stá−
vající refinancovat.
w Jaká je standardní hypotéka?
To se takto nedá říci. Když si lidé
udělají jednoduchý výpočet na we−
bových stránkách nějaké instituce,
tak získají hrubou představu o tom,
jaké parametry asi jejich úvěr může
mít. Ovšem konkrétní nabídka může
být zcela odlišná. Do finální kalkula−
ce vstupuje mnoho parametrů, mezi
které patří tzv. úvěrová důvěryhod−
nost klienta neboli bonita, dále loka−
lita pořizované nemovitosti, věk kli−
enta, měsíční příjem klienta atd.
Vždy ovšem záleží na konkrétní
instituci, zda a za jakých podmínek
úvěr poskytne. Pro naše klienty se
snažíme vyjednat vždy nejvýhodněj−
ší podmínky.
w Týká se to i podnikatelů, nebo
jsou v jejich případě nějaké rozdíly?

Více informací na: e−mail: hypoteky@napenizechytre.cz
Plzeňský rozhled 9/2016
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Princip je stejný s tím rozdílem, že
podnikatel prokazuje příjem napří−
klad předložením posledních dvou
daňových přiznání. Nicméně, pro
podnikatele může být získání hypo−
tečního úvěru komplikovanější prá−
vě z pohledu potřebných příjmů.
w Co je možné v rámci hypoteční−
ho úvěru dále sjednat?
V současné době je celkem běž−
ná například mimořádná splátka,
odhad nemovitosti bankou, v urči−
tých případech čerpání úvěru na re−
konstrukci či výstavbu bez doklá−
dání faktury. Každá instituce posky−
tující nějaký úvěr na bydlení má svá
zvýhodnění a bonusy pro klienty
a také každý klient si přeje jiný bo−
nus.
w Je možné hypoteční úvěr také
refinancovat?
Ano a v současné době je to vel−
mi častý případ. Klienti využívají vel−
mi nízkých úrokových sazeb a daří
se nám snižovat měsíční výdaje na
hypotéku i o několik tisíc korun.
w Jak velkou hypotéku klientům
doporučujete?
Klient je pro nás vždy na prvním
místě, proto spolu řešíme nejen jeho
současnou finanční situaci, ale dis−
kutujeme i o situaci budoucí v krát−
kodobém, střednědobém a dlouho−
dobém investičním horizontu. Proto
jsem již musel v několika případech
s klienty řešit, zda skutečně chtějí
tak vysokou hypotéku, neboť se mů−
že stát, že by ji v případě nenadálých
finančních výdajů nemuseli být
schopni splácet. Vždy jsme společ−
ně s klienty nakonec našli nejvhod−
nější cestu ke spokojenosti klientů.

tel.: 776 84 50 23
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Chyby v dětském pokoji,
které už nikdy neuděláte

V dětském pokoji má být veselo. Má
být královstvím našich dětí. Má být
místem, do kterého se děti těší. Kam
rádi vodí své kamarády. A jsou na
něj pyšné.
V tomto článku najdete návod, jak
na to. Začtěte se a dozvíte se, jaké
jsou nejčastější chyby, které v dět−
ských pokojích vidím velmi často.
Buďte chytřejší a neopakujte chyby
jiných. Tady jsou:

Nábytek

Návrhy
dětských
interiérů

Jmenuji se Lenka Dubská. Jsem
interiérový designér a spe−
cializuji se na navrhování dět−
ských pokojů. Vystudovala
jsem Filozofickou fakultu, obor
Teorie a řízení kultury. Pracovala
jsem v různých oblastech, které
však téměř vždy souvisely
s krásou a estetičnem.
Jednou jsem chtěla věnovat
své sestře předplatné časopisu
o bydlení. Měli s přítelem velký
plán. Koupit a zařídit si nový
byt. Potřebovali inspiraci. Abych
dobře vybrala, tak jsem si na
zkoušku několik časopisů kou−
pila. A bylo to. Už jsem nepře−
stala. Čím víc časopisů jsem
měla doma, tím víc jsem se blí−
žila k tomu, co mě baví nejvíc.
Zařizování interiérů. Nejdřív
teoreticky, později i prakticky.
Nejdříve pro sebe, pak pro jiné.
Koupě bytu se tehdy nekonala,
nicméně bydlení jsem jim po
pár letech nakonec zařizovala
já. Užitečný dárek…
V roce 2015 jsem absolvova−
la On−line školu bytového desig−
nu a podnikání a rozhodla se,
splnit si svůj velký sen. Zaři−
zovat interiéry. A splnit tak i sen
vašim dětem a možná i vám
samotným.
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Když si zadáte do internetového vy−
hledávače klíčová slova dětský po−
koj, budete se většinou dívat na po−
koje, ve kterých je skříň, postel, ko−
moda i pracovní stůl ve stejném de−
koru. Většinou světlé dřevo. Pokoje,
které vypadají trochu jako obývací
pokoj. Opravdu chcete, aby pokojík
vašeho dítěte byl takhle neoriginál−
ní? Bohužel ani u obchodníků to není
jinak. Jedna série, jeden dekor.

Everestu pro kluka, co miluje příro−
du? Nebo něžné pudrově růžové krá−
lovství pro princeznu?

Motivy dětských
postaviček,
které známe z TV
Ano, děti dnes koukají na TV více,
než je zdrávo. A mají své oblíbence.
Kdo neměl? Ale opravdu chcete pře−
dělávat pokojík pokaždé, když je pře−
stane bavit Krteček, budou si přát
postel ve tvaru formule a nakonec
skončí u Angry Birds?

Čím více „výstavek“, tím větší dojem
nepořádku.

Názor dětí
Někdy máme pocit, že naše děti ne−
musí být u rozhodování o tom, jak má
jejich pokojík vypadat. Že jsou moc
malé, že se jim často mění preferen−
ce, že vy víte nejlíp, jak má jejich po−
kojíček vypadat. Není to pravda.

Jak to změnit?
Důvěřujte svým dětem. Zeptejte se
jich, zhruba od třech let to už jde
v pohodě. Překvapí vás. Vidí svět

Jak to změnit?
Nevybírejte nábytek z jedné série.
Kombinujte různé dekory a struktu−
ry. Vyberte aspoň jeden kus, který
se vymyká všemu ostatnímu v poko−
ji. Třeba udělejte postel z europalet
nebo natřete dědečkovu komodu.
Cokoliv, co vnese do pokoje zajíma−
vost a stopu jedinečnosti.

Barvy
Znovu si vezmu na pomoc interneto−
vý vyhledávač. Limetkově zelená
a tyrkysová pro kluky, fialová a růžová
pro holky. Barevný kruh, který znáte
z výtvarky, má přece tolik barevných
možností a různých odstínů, nejen
jeden výrazně žlutý nebo zelený.
A to vůbec nemluvím o tapetách, růz−
ných nápaditých vzorech nebo
o obrazových tapetách, těch taky
moc neuvidíte.

Jak to změnit?
Když zařizujete dětský pokoj, nemu−
síte použít ten nejzářivější a nejvý−
raznější odstín, protože chcete, aby
byl pokojík veselý. Nezapomínejte
i na neutrální barvy, černou, šedou,
zlatou, měděnou, či pastelové odstí−
ny. I když mají děti rádi barevnost,
nekombinujte více než tři až čtyři vý−
razné barvy, vnesou do pokoje zby−
tečný zmatek. A neomezujte se na
modrou pro kluky a růžovou pro hol−
ky. Co tak černobílou tapetu Mount

Jak to změnit?
Snažte se o co největší univerzálnost
pokojíčku a vyměňujte pouze lehko
vyměnitelné dekorace – nálepky ne−
bo obrázky na zdech, polštářky, ko−
berce, závěsy apod. Spíš než na te−
levizní postavičky dejte na jejich
zájmy, které jsou trvanlivější. Sport,
příroda, letadla, vesmír, tanec apod.

Otevřené úložné
prostory
Malé děti sice uklízí rády, ale s přibý−
vajícími lety je to baví stále míň.
Navíc většinou jejich představy
o vzorně uklizeném pokojíčku úplně
neodpovídají těm Vašim.

Jak to změnit?
Co můžete zavřít, zavřete. Schovejte.
Hračky hýří různými barvami, které
se těžko vzájemně kombinují. I když
není vše na svém místě, může to tak
vypadat, jakmile zavřete skříňku.
Používejte na hračky i různé úložné
bedny, bavlněné pytle, koše apod.
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jinak než my dospělí. Vy jste tu od
toho, abyste jejich požadavky kori−
govali a u usměrňovali je. Dodáte jim
navíc pocit důležitosti a posílíte je−
jich sebevědomí. Ložnici si zařizuje−
te podle sebe, dětský pokoj částeč−
ně nechte na vašich dětech.

Stylový dětský pokoj
Nemyslím luxusní. Myslím, dětský
pokoj ve stylu venkovském, skandi−
návském, retro, romantickém, indu−
striálním. Ano, i to jde.

Jak to změnit?
Když milujete některý styl, inspirujte
se jím a použijte ho v dětském inter−
iéru. I když máte ryze moderní
a strohé vybavení v celém bytě, ale
vaše holčička touží po romantice,
jděte do toho. Zvolte třeba venkov−
ský styl, vyberte si to, co je pro něho
charakteristické. Vůbec nevadí, že
pokojík nebude ladit se zbytkem
bytu. Dětský pokoj toto splňovat
nemusí. Je to svět vašich dětí. Svět
jejich fantazie.
Plzeňský rozhled 9/2016
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Patrové budovy musí být od srpna
lépe chráněny proti požárům fasád
Loňské horké a suché léto svědčilo
požárům a podepsalo se i na celko−
vých statistikách Hasičského zá−
chranného sboru České republiky.
Požárů bylo loni v létě nejvíc za po−
sledních 20 let a jejich počet dosa−
hoval až dvou stovek denně, oproti
běžným 51. Z celoročních statistik
pak vyplývá, že nejvíc požárů loni
vzniklo v bytech a rodinných do−
mech, z celkového počtu 20 232 je
to přibližně každý čtvrtý (přesně
5279 událostí). Vůbec nejčastější
příčinou požáru je přitom nedbalost
dospělých, která stojí za téměř třeti−
nou z celkového počtu zásahů hasi−
čů u ohně (5679 případů).
Mezi nejnebezpečnější patří požá−
ry patrových budov, kde se oheň
může šířit po budově nejen vnitřkem,
ale i po fasádě respektive zateplení
budovy. „Zatímco budovy do 12
metrů lze hasit ze země, u vyšších
budov musí záchranáři obvykle za−
sahovat zvnitřku budovy. Při požáru
výškových budov dokonce ani fasá−
du téměř nelze hasit zvenčí – po−
kud je z hořlavého materiálu, oheň
se šíří velmi rychle,“ říká Zbyněk
Valdmann, expert na požární bez−
pečnost staveb. Ukázka požáru pat−
rové budovy je např. zde (viz ilus−
trační obrázek z LiveLeak).
Od 1. srpna musí být výškové bu−
dovy lépe zabezpečeny a to díky re−
vizi normy ČSN 73 0810 o požární
bezpečnosti staveb. „Ta upravuje
podmínky pro zateplování obytných
budov tak, aby se snížila pravděpo−
dobnost šíření ohně přes venkovní
tepelnou izolaci. Cílem je přede−
vším zvýšení bezpečnosti obyvatel
i ochrany majetku. Současné mate−
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Nová protipožární opatření účinněji zamezí šíření
ohně po venkovním zateplení budov
• Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých
zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně 2,5 miliardy korun.
• Od srpna se zpřísnily požadavky na požární bezpečnost pro zateplení
obytných budov. Nové požadavky snižují pravděpodobnost šíření
ohně přes venkovní tepelnou izolaci.
• Nová pravidla platí pro nově i opětovně zateplované budovy.
riály i technologie umožňují její napl−
nění,“ říká Marcela Kubů, architektka
a ředitelka Asociace výrobců mine−
rální izolace (AVMI).
Největší změnou, kterou revize nor−
my přináší, je lepší ochrana před
šířením ohně po fasádě patrových
domů. „Nově se musí u zateplova−
ných budov aplikovat širší požární
pásy z minerální izolace, které jsou
rozšířeny z 0,5 na 0,9 metru. Pásy
musí být umístěny nad soklem, okny
a atikou domu, a to včetně nejvyššího
podlaží kvůli eliminaci rizika vzplanutí
střech. Výjimku tvoří rodinné domy
a jednopodlažní budovy, u kterých
nejsou protipožární pásy nutné.
Budovy do 12 m požární výšky musí
mít zabezpečený pouze sokl zateplo−
vacího systému,“ shrnuje Marcela
Kubů z Asociace výrobců minerální
izolace. Rozsah požadavků se nově
dělí do čtyř různých kategorií podle
požární výšky.
Revize normy byla schválena
1. července Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zku−
šebnictví (ÚNMZ) a vstoupila v plat−
nost už od 1. srpna 2016, závazná je
pro většinu objektů, které se zateplují
kontaktními systémy (KZS, známý
také pod zkratkou ETICS). „Typickým

příkladem, kterého se změny týkají,
jsou bytové domy, ať už panelové ne−
bo jiné,“ doplňuje Marcela Kubů.
Revize normy platí pro nově i opě−
tovně zateplované budovy
Další zásadní změnou je, že proti−
požární norma platí nejen pro nově
zateplované budovy (ať již jde o za−
teplení novostavby nebo dodatečné
zateplení stávajícího objektu), ale
i pro objekty, které se zateplují zno−
vu. Původní znění protipožární nor−
my bylo totiž komplikované a nejed−
noznačné. „V praxi pak následkem
této nejednoznačnosti vznikala řada
komplikací kvůli rozdílnému výkladu
jednotlivých článků mezi projektanty,
ale i jednotlivými pracovišti státního
požárního dozoru. Nově jsou proto
zrušeny zvláštní požadavky na doda−
tečné zateplení. Požadavky jsou stej−
né bez ohledu na to, zda jde o zatep−
lení při výstavbě novostavby, nebo
o dodatečné zateplení stávajícího
objektu,“ vysvětluje Marcela Kubů.
Realizace zateplení kvůli novele
zdraží jen málo, montáž bude ná−
ročnější
Vyšší požární bezpečnost si vyžá−
dá důkladnější rozvahu při volbě
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materiálu a zvýší se i nároky na
aplikaci zateplovacích systémů.
V praxi to znamená především vyšší
nároky na odbornost provedení při
napojení rozdílných materiálů, jako
například minerální vaty a nejběžněji
používaného polystyrenu. Případně
lze pro zateplení celé budovy zvolit
pouze nehořlavý materiál, napří−
klad minerální izolaci.
„Technickou náročnost kombinace
dvou zateplovacích materiálů lze řešit
dvěma způsoby. Buď zvýšením požár−
ní bezpečnosti plošným zateplením
nehořlavým materiálem i u domů niž−
ších než 22,5 metru. Případně výjim−
kou, norma u certifikovaných a nad
rámec normy odzkoušených materiá−
lů umožňuje použít i požární pruh
o menší šířce,“ říká Marcela Kubů.
Při realizaci zateplení by však maji−
telé domu měli výjimku pečlivě
zvážit. „Certifikované materiály jsou
testovány v dokonalých laboratorních
podmínkách, realita požáru však mů−
že být dost odlišná. Už během prv−
ních tří minut požáru se může stát, že
plamen vyšlehne na fasádu, po které
se může šířit, a navíc prioritou jsou
lidské životy, nikoli majetek,“ upozor−
ňuje Zbyněk Valdmann.
V případě, že se vlastníci rozhod−
nou pro plošné zateplení nehořlavý−
mi materiály, rozdíl ceny nemusí být
významný. „Například u konkrétního
šestipatrového domu činí rozdíl
v nákladech 6 procent, viz tabulku
(obecně pak v řádech jednotek pro−
cent). Nejdražší položkou totiž není
samotný izolační materiál, ale práce
na zateplení a doplňkové materiály
jako omítka, lepidla nebo oplechová−
ní,“ uzavírá Marcela Kubů.
Plzeňský rozhled 9/2016
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Zlatou stuhu pro vesnici roku
si odnesly Konstantinovy Lázně
Vesnicí roku 2016 Plzeňského kraje
se podle hodnotící komise staly
Konstantinovy Lázně na Tachovsku.
Jako vítěz krajského kola obec zís−
kala Zlatou stuhu za celkové ví−
tězství v krajském kole, dále pak
právo užívat titul „Vesnice Plzeň−
ského kraje roku 2016“ a také šek
v hodnotě 100 tisíc korun od Plzeň−
ského kraje. Ten předal zástupcům
obce během slavnostního odpoled−
ne hejtman Václav
Šlajs, který převzal
nad krajským ko−
lem záštitu.
„V současné do−
bě bojuje Plzeňský
kraj s vylidňová−
ním venkova. Mla−
dí lidé odchází stu−
dovat a později
i pracovat do vět−
ších měst. A my
se alespoň touto
cestou snažíme
menší obce sym−
bolicky podpořit v jejich rozvoji.
V letošním roce jsme také podpořili
rozvoj venkova rekordní částkou
100 milionů korun,“ uvedl hejtman
Václav Šlajs při slavnostním vyhlá−
šení s tím, že Vesnici roku také při
svých návštěvách krajů navštěvuje
prezident republiky.
Konstantinovy Lázně budou Pl−
zeňský kraj zastupovat v celo−
státním kole soutěže. Výsledky ce−
lostátního kola oznámí ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová
17. září v Luhačovicích na Jarmarku
venkova.
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Druhé místo (ocenění dříve na−
zývané Cena hejtmana Plzeňského
kraje) letos získala obec Újezd u Sva−
tého Kříže na Rokycansku. Třetí mís−
to (ocenění dříve nazývané Cena
Rady Plzeňského kraje) si odneslo
město Kožlany z okresu Plzeň−sever.
I obě tato ocenění jsou spojena s fi−
nanční odměnou – Újezd u Svatého
Kříže získal šek na 60 tisíc Kč
a Kožlany šek na 45 tisíc korun.

Předání Zlaté stuhy

Bílou stuhu za zapojení dětí a mlá−
deže do života obce získala Druz−
tová na severním Plzeňsku, Modrou
stuhu oceňující společenský život
v obci obdržely Příchovice z jižního
Plzeňska, za péči o zeleň a životní
prostředí získala Zelenou stuhu
obec Nevřeň na severním Plzeňsku
a Oranžová stuha za spolupráci ob−
ce a zemědělského subjektu puto−
vala na Rokycansko, a sice do
Zvíkovce. Všechny čtyři tyto oceně−
né obce získaly od Plzeňského kraje
formou symbolického šeku příspě−
vek ve výši 30 tisíc korun.

Plzeňský rozhled 9/2016

Proti vloupání se 62 % Čechů chrání
bezpečnostními zámky

Přes pětinu populace ČR ke své
ochraně nepoužívá žádný bezpeč−
nostní prvek. A nejvíce své domovy
ponechává bez ochrany 33 % res−
pondentů z Olomouckého kraje.
„Lidé svou nedbalostí hrají do karet
zlodějům, kteří jsou schopni během
pár desítek vteřin vniknout do do−
mácnosti a způsobit škody, které

Plzeňský rozhled 9/2016

mohou jít až do statisíců,“ říká ma−
nažer AXA v ČR a SR Karel Žyla.
Češi pro ochranu svých domovů
v téměř dvou třetinách používají bez−
pečnostní zámek, 39 % obyvatel má
v oblibě bezpečnostní dveře. V ČR
se téměř nevyskytuje používání
bezpečnostních skel (5 %) a mříží
v oknech (3 %). Zaměříme−li se na

krajská specifika, 76 % obyvatel Vy−
sočiny s oblibou využívá jako ochra−
nu bezpečností zámek a 55 % Praža−
nů bezpečnostní dveře. U Pražanů,
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v porovnání s ostatními kraji, vede
i využívání alarmu (18 %). Občané
Plzeňského kraje využívají ve vyšší
míře kamerový systém (10 %).
„Zabezpečit své domácnosti je do−
opravdy důležité. Nejen pro zloděje,
kterého dobré zabezpečení může
odradit, ale i pojišťovna bude v pří−
padě vykradení zkoumat, zda za−
bezpečení, které zloděj překonal,
odpovídalo požadavkům pojistné
smlouvy. V opačném případě to mů−
že mít nepříznivý vliv na výšku vy−
placeného pojistného plnění,“ upo−
zorňuje Karel Žyla.
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Topení z přírodního kamene šetří peníze
a má blahodárné účinky na lidský organizmus
„Pravda o přírodě je silnější a obhá−
jí se sama,“ řekl Albert Einstein,
jeden z nejvýznamnějších vědců
všech dob. Proto bychom se neměli
ve svých domovech od ní vzdalo−
vat, protože přítomnost přírody vy−
tváří pohodu, posiluje naši vitalitu
a má zvláštní léčivou sílu.
Velkou příležitostí k tomu, jak mít do−
ma kus přírody, je vytápět byt, rodin−
ný dům přírodním kamenem. Mnoha−
leté zkušenosti s výrobou a montáží
topných panelů z přírodního kamene
má firma eurotop in ve Kdyni, která
zároveň poskytuje veškerý záruční
i pozáruční servis. Co můžete očeká−
vat od topení z přírodního kamene
nám řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

jednotlivých místností včetně výšky
stropu se stručným popisem stav−
by. Všechny naše poradenské služ−
by jsou zdarma.

Vytápění není drahé

Kámen v bytě
Kámen sám o sobě působí blahodár−
ně na lidský organizmus, například
odstraňuje blokády v těle, které brání
průtoku životodárné energie, posiluje
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Topení z přírodního kamene je
zcela ideální pro lidské tělo. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří se

rodního kamene. Jsou z Brazílie, Itálie,
Řecka, Indie, Portugalska. Na povr−
chu topného tělesa vytvoříme podle
přání zákazníka jakýkoli ornament ne−
bo do kamene namontujeme svítidla.

Napojení na fotovoltaiku
Mnozí zákazníci srovnávají naše to−
Napojit topení z přírodního kamene
pení s přímotopy. Snaží se nám tvr−
na fotovoltaiku je ideální řešení. Je to
dit, že princip vytápění je v podstatě
ta nejrozumnější kom−
stejný, protože to−
binace, když máte ne−
píme elektrickou
bo plánujete mít na
energií. Je to myl−
střeše rodinného domu
ný názor. Ano, vy−
fotovoltaiku. Už jsme
tápíme elektrickou
na několika místech
energií, ale naše
montovali naše topné
vytápění funguje
panely do rodinných
na zcela jiném
domů, jejichž majitelé
principu než pří−
měli fotovoltaiku. Za
motopy. Panel je
všechny snad jmenuj−
z přírodního kame−
ne a je v něm za− Tepelné záření z přírodního kame− Konvenční topení. Topení ohřívá me pana Jiřího Nováka
budovaný topný ne. Díky dlouhovlnnému tepelné− vzduch v blízkosti topného těle− z Nýrska, který si tuto
kabel, který kámen mu záření je teplota v místnosti sa. Teplý vzduch stoupá nahoru, kombinaci nemůže vy−
stejnoměrně rozložena. Nevzniká kde se ochlazuje a klesá opět nachválit. Za vytápění
nahřává. Využívá−
k podlaze. Co znamená tato cir−
žádná cirkulace vzduchu.
ušetří a investice, kte−
me jedinečných
kulace? Horká hlava, studené
rou vložil do fotovoltai−
akumulačních vlastností přírodního prach a aler− nohy a víření alergenních látek.
ky a topení z přírodního
kamene. Po nahřátí na 90 °C a po− genní částice.
stupném chladnutí má ještě po 2,5 Díky stejnoměrnému rozložení tepel− kamene, se mu postupně vrací. Z to−
ného záření nemají vlhkost, alergeny hoto pohledu se elektrická energie je−
hodinách teplotu 30 °C.
Samotný princip vytápění místnosti a plísně žádnou šanci. Přírodní kámen ví jako topné médium budoucnosti.
se zásadně liší od přímotopů. udržuje konstantní vlhkost v místnosti
Vytápění je na základě dlouho− 52 až 58 %, nevysušuje pokožku, Pro radu do Kdyně
vlnného tepelného záření jako vzduch a nespaluje kyslík. Topení je Jestliže uvažujete o topení z přírodní−
u kachlových kamen. Jedná se o sá− vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi ho kamene, přijďte se k nám do firmy
lavé teplo, které je v místnosti rovno− s dýchacími potížemi a pro novoro− poradit. Naše společnost eurotop in
měrně rozložené. Mezi podlahou zence. Velmi příznivě působí na psy− sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
a stropem je maximální rozdíl 3 °C. chiku, zvyšuje vitalitu, posiluje imunit− (u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
Ve srovnání s klasickými přímotopy ní a kardiovaskulární systém.
s námi můžete každý pátek od 8:00
uspoří naši klienti až 40% za elektric−
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00
kou energii. V porovnání s ostatními Estetický doplněk
topnými systémy, jako je plyn, uhlí, Topení přírodním kamenem má také hodin. Každý pátek v týdnu se vám
topný olej je roční úspora 20 až svou estetickou hodnotu. Vzhledem budeme individuálně věnovat, ukáže−
30 % na nákladech. Topení z přírod− k barevnosti a kresbě kamene je me topné panely z přírodního kamene
ního kamene lze připojit na 20 hodi− vhodným doplňkem do bytu. V naší a zodpovíme všechny vaše dotazy.
nový nízký tarif a celá domácnost je vzorkové prodejně ve Kdyni si klienti Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
(re)
mohou vybrat tvar, barvu, kresbu pří− nám pošlete e−mail.
měřena v této sazbě.
Termostat zdarma

Propočty předem
Většina zákazníků chce vědět, kolik
za vytápění zaplatí. Každému pře−
dem zdarma vypočítáme provozní
náklady a pořizovací náklady.
Sou částí je i návrh na rozmístění
a velikost panelů. Energetický vý−
počet vypracujeme jak na jednu
místnost, tak i pro celý rodinný
dům. Stačí nám poslat rozměry
30

Každá místnost, ve které je topný
panel z přírodního kamene, má sa−
mostatný prostorový digitální termo−
stat. Ten dostane náš zákazník zdar−
ma. Pouhým nastavením si volí tep−
lotu v každé místnosti. Další nespor−
nou výhodou je, že majitelé našeho
topení nemusejí platit za čištění,
opravy a revize komínu, odpadá jim
starost o uhlí, dřevo, nemusejí mys−
let na výměnu kotle, vodních panelů
a rozvodů. Životnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100 let. Záruka
na naše topení je 14 let.
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Jednodušší podávání žádostí díky nové službě

Plzeň spustila nový web, prostřednic−
tvím něhož si developeři i občané
chystající stavbu rodinného domku či
jiného objektu mohou elektronicky
požádat o vyjádření k existenci sítí.
V projektu je nyní zapojeno pět měst−
ských správců, od nichž lidé vyjádření
potřebují, snahou města bude po−
stupně rozšířit službu i o mimo−
městské správce sítí. Žadatelům by
tak zcela odpadla nutnost obíhat jed−
notlivé subjekty. Za první měsíc a půl
pilotního provozu už web https://
gis.plzen.eu/vfe/ využilo přes sto lidí.
Novinka, za níž stojí Správa informač−
ních technologií města Plzně, je sou−
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částí konceptu Smart City Plzeň. Ten
využívá moderní technologie k usnad−
nění a zpříjemnění života Plzeňanů.
„Dlouhodobě se snažíme zjedno−
dušovat komunikaci občanů s úřady,
i tato nová služba k tomu přispěje.
Jsem přesvědčen, že Plzeň je už nyní
chytrým městem, například aplikace
Plzeň – občan lidem srozumitelně po−
pisuje co, jak a kde mají v Plzni řešit,
pomocí aplikace Plzni.to mohou hlásit
závady na městském majetku a po−
dobně. V rámci koncepce Smart City
Plzeň aktuálně připravujeme řadu dal−
ších projektů,“ uvedl primátor Martin
Zrzavecký.

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře, pod kterého
Správa informačních technologií
města Plzně spadá, nový projekt zjed−
noduší občanům vyřizování věcí na
úřadě. „Dosud to fungovalo tak, že
když člověk potřeboval vyjádření,
musel navštívit osobně postupně
všechny městské správce sítí, tedy
Vodárnu Plzeň, Plzeňskou tepláren−
skou, Správu informačních technolo−
gií města Plzně, Plzeňské městské
dopravní podniky a Správu veřejného
statku města Plzně. To nyní odpadá,“
přiblížil Pavel Šindelář. Zájemce si po−
dá elektronickou žádost přes web.
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„Průvodce podáním žádosti umož−
ňuje zadat údaje žadatele, popřípadě
investora, popsat žádost, vybrat
správce infrastruktury, přidat přílohu
a zakreslit lokalitu, přičemž k jedné
žádosti jich může být více. Vybraní
správci se pak samostatně vyjádří
přímo žadateli ve lhůtě do 30 dnů,“
přiblížil Luděk Šantora, ředitel Správy
informačních technologií města Plz−
ně. Ten by rád službu v další etapě
rozšířil tak, aby bylo pomocí aplikace
možné požádat o vyjádření ke všem
sítím i ostatní správce. Postupně také
počítá s tím, že správci začnou využí−
vat i toho, že systém dokáže řešit žá−
dosti automatizovaně, tedy ve stan−
dardních případech odpoví sám.
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Bezpečnost a nezávadnost
dětských pískovišť
Klidné a příjemné bydlení vyhledává
stále více lidí. K jejich prioritám také
patří bezpečné hry a prostředí pro
děti. Toho si je vědom i Městský
obvod Plzeň 3, na jehož území se
v současné době nachází celkem
73 dětských pískovišť, z toho je 44
v lokalitě předních a zadních Skvrňan,

v borské části, Doudlevcích a Rado−
byčicích jich najdeme 29. Na všech
pískovištích obvod dbá o bezpeč−
nost a hygienickou nezávadnost.
Každý rok probíhá v pískovištích
výměna písku, a aby nový písek zů−
stal co nejdéle nezávadný, zavedl
Úřad městského obvodu Plzeň 3
pravidelnou bezpečnostní kontrolu
Plzeňský rozhled 9/2016

detektorem kovů těchto pískovišť
a také dopadových ploch u dět−
ských prvků.
„Pro obvod je prvořadým kritéri−
em bezpečnost a funkčnost všech
dětských zařízení, tedy i pískovišť,
a to je samozřejmě náročné zejména
na opravy, výměnu písku, údržbu
a pravidelné kontroly,“ ří−
ká David Procházka, mís−
tostarosta MO Plzeň 3.
Obvodní pískoviště ale
nejsou jen pod kontrolou
detektoru kovů, ale také
zdravotního dozoru, kte−
rý namátkově prověřu−
je dodržování hygienic−
kých norem.
„V nedávné době bylo
například kontrolováno
odběrem pěti vzorků písků dětské
hřiště na Velké Hvězdě. Ty byly
laboratorně vyšetřeny na případné
mikrobiologické a parazitologické
znečištění. Rozborem nebylo zjiště−
no překročení závazných limitních
hodnot a to je dobrá zpráva, protože
nám jde o maximální bezpečnost
dětí,“ dodal David Procházka.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

33

Nejvíce pojistných
událostí je
zapříčiněno vodou
Vytopená domácnost je nejtypič−
tější majetková škoda, kterou řeši−
lo 46 % Čechů. Nehodu souvisejí−
cí s únikem vody – ať už z důvodu
prasklého potrubí, nefunkčního
kohoutku nebo poškozené hadice
od pračky nejčastěji řešili lidé
z Ústeckého kraje, kde se tato ne−
příjemnost stala 52 % dotázaným.
Průzkum ukázal, že s tímto pro−
blémem často zápolí i obyvatelé
hlavního města (51 %). „Únik vo−
dy je evergreen, který každoročně
způsobuje v domácnostech nejví−
ce škod, ať už škoda vznikne vo−
dovodní havárií v bytě klienta ne−

bo škodu způsobí jeho nepozorný
soused,“ vysvětluje Karel Žyla. Na
druhém místě mezi příčinami
vzniku škod na majetku je vloupá−
ní do bytu, domu, garáže nebo za−
hrady. Téměř třetina Čechů muse−
la někdy řešit nějakou formu vlou−
pání. Vykradení bytu, domu, skle−
pa nebo garáže řeší nejčastěji
v Praze, kde s ním má špatné
zkušenosti 40 % respondentů.
Nejméně lidé řešili nějakou formu
vloupání na Vysočině, kde se s tě−
mito následky muselo vyrovnat
pouze 15 % lidí.

Soutěžící architekti a krajináři
přinesli zajímavé pohledy
Do soutěže Šance pro vnitroblok
v Plzni na Borech byla na základě
dosavadní kvality práce a zkuše−
ností s podobným druhem projektu
i se zapojením veřejnosti oslovena
tři architektonická a krajinářská
studia. Přišla s neotřelými návrhy,
jak upravit rezidenční vnitroblok
mezi ulicemi Majerova, Raisova,
Dvořákova a Politických vězňů.
Porotu nejvíce zaujalo řešení ate−
liéru Rusina Frei Architekti.
„Autoři návrhu vymysleli skvělý
koncept, který dělá z mála hodně.
Zachovávají stávající strukturu vnit−
robloku, ale jednotlivé prvky a funkce
lépe prostorově uspořádávají, jejich
řešení navíc nepostrádá lehkost
a vtip. Například dnešní objízdnou
komunikaci, kterou hojně využívají
i děti na kolech a odrážedlech, po−
vyšují na „sportovní dráhu“. Střed
vnitrobloku pojednávají jako víceúče−
lovou travnatou louku a sporné hřiš−
tě, které se dnes částečně nachází
na soukromém pozemku, posouvají
do jižní části prostranství a komplet−
ně ho revitalizují. Odpovídají i na přá−
ní obyvatel ponechat dostatek parko−
vacích míst – ta řeší mimo jiné ve
studeném a dnes nevyužívaném jiho−
západním rohu vnitrobloku. Svůj ná−
vrh akcentují subtilními prvky vyba−
venosti – ať už se jedná o sušáky na
prádlo, mobiliář nebo dětské hřiště,
a především myslí na snadnou údrž−
bu a trvanlivost svého řešení,“ po−
pisuje vítězný návrh týmu Martina

Rusiny a Martina Freie architekt Petr
Lešek, předseda poroty soutěže.
Na druhém místě skončil ateliér
Sporadical, na třetím krajinářské stu−
dio Land05. Sporadical zvolil odváž−
ný „utopistický“ přístup – navrhuje

ve vnitrobloku vybudovat zčásti za−
puštěné podzemní garáže, na jejichž
střeše by byl umístěn park. Podle je−
ho názoru je hodnota místa příliš vel−
ká na to, aby ho zabíraly automobily,
v budoucnu se navíc bude ještě zvy−
šovat. Netradiční řešení přineslo řadu
zajímavých podnětů, porotu ale ne−
přesvědčila velkolepost tohoto kon−
ceptu přesahující měřítko vnitrobloku
i nepoměrně vysoká cenová ná−
ročnost. Myslí si však, že je návrh
důležitým příspěvkem do diskuse
o řešení veřejných prostranství a do−
pravy v klidu v rámci celého města.
Studio Land05 ve svém návrhu do
vnitrobloku vkládá řadu zajímavých
prvků od přístřešků sloužících jako
zázemí pro trávení společného času

až po květinové výsadby. Porotcům
však u tohoto návrhu chyběl sjedno−
cující koncept, každodenní využívání
a údržba staveb by si navíc pravdě−
podobně vyžádaly vlastního správce.
Návrh také neřešil opravu povrchu
silnice a hřiště, do kterých
by byla zapotřebí další
investice.
„Odborná porota vybrala
nejlepší návrh a Městský
obvod Plzeň 3 nyní bude
jednat s jeho autory o vypra−
cování kompletního projek−
tu. Aby měli i občané mož−
nost se k vítěznému návrhu
vyjádřit, připravíme společ−
né setkání občanů s archi−
tekty a s organizačním tý−
mem,“ říká místostarosta městského
obvodu Radoslav Škarda, jenž parti−
cipační projekt inicioval.
Jednotlivé návrhy jsou ke shlédnu−
tí na webu pestujprostor.plzne.cz
a umo3.plzen.eu. Obyvatelé vnitro−
bloku i další zájemci je navíc budou
mít možnost vidět na vernisáži výsta−
vy projektů, která se koná ve středu
7. září od 17.30 hodin přímo ve
vnitrobloku (vchod z ulice Majero−
va). Vítězný projekt zde představí pří−
mo jeho autoři, na akci jsou navíc
zváni autoři všech návrhů, porotci
soutěže a představitelé městského
obvodu. Součástí vernisáže bude
i veřejná debata o vybraném návrhu,
půjde tedy již o čtvrté plánovací set−
kání v rámci tohoto projektu.

Téměř polovina
dotázaných
neaktualizuje své
pojistné smlouvy
Pojistné smlouvy je nutné čas od
času aktualizovat. „Občané by si
měli uvědomit, že hodnota jejich
nemovitosti a vybavení domác−
nosti se neustále v čase mění vli−
vem situace na trhu bydlení, re−
konstrukcemi, pořízení nového
vybavení a nábytku. Pravidelnou
aktualizací pojistných smluv se
vyhneme podhodnocení majet−
ku,“ vysvětluje Karel Žyla. Průběž−
ně dle potřeby aktualizuje po−
jistné částky ve smlouvě 37 %
Čechů. Občané Plzeňského kraje
jsou i zde na špici celorepubli−
kového žebříčku. Průběžně své
smlouvy v Plzeňském kraji aktua−
lizuje 55 % obyvatel.
34
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Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Komfortní vytápění a dotace
bodují proti starým kotlům

Poptávka po automatických kotlích
na tuhá paliva neustále roste.
Hlavním důvodem je nejenom kom−
fortní provoz s minimálními nároky
na obsluhu, ale také ekologické
a úsporné vytápění a možnost vy−
užít kotlíkové dotace.
Automatické kotle totiž umožňují
vytápění a ohřev teplé vody pevný−
mi palivy, zároveň však nabízejí
komfort srovnatelný s plynovými
nebo elektrickými kotli. Na rozdíl od
stávajících kotlů je jejich účinnost
až 95%, čímž splňují nejpřísnější
emisní třídu č. 5. Vlivem řízeného
spalování elektronickou jednotkou
je automatický kotel maximálně
šetr ný i k životnímu prostředí při
úspoře až 30 % paliva oproti běž−
ným kotlům.
V současné době je dalším důle−
žitým parametrem pro zájemce
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o nový kotel při využití kotlíkové do−
tace certifikace automatického kot−
le do tzv. ekodesignu a zapsání vý−
robků do seznamu podporovaných
dotačních kotlů v registru Minis−
terstva životního prostředí s přidě−
lením tzv. SVT kódu. Při splnění
těchto parametrů je možno žádat
o kotlíkovou dotaci i v Plzeňském
kraji. Při zvolení kombinace paliv
(hnědé uhlí a pelety) je výše dotač−
ní částky 120 000 Kč v prioritních
obcích a 112 500 Kč v ostatních.
Další vlna kotlíkové dotace v Plzeň−
ském kraji bude spuštěna 19. záři
2016 v 8:00 hodin.
Specialistou na ekologické a efek−
tivní vytápění pro domácnosti a fir−
my je rokycanská společnost EKO−
IMPULS s.r.o., s letitou zkušeností
v dodání, montáži i servisu kotlů
s automatickým přikládáním. Dnes

jsou již regionálními montážními
a servisními partnery předních čes−
kých výrobců. Samozřejmostí jsou
cer tifikace povinné pro montáže
dotovaných kotlů.
„Svým zákazníkům poskytujeme
poradenství pro výběr vhodného
dotovaného kotle přímo pro jejich
nemovitost a podání žádosti
o kotlíkové dotace poskytujeme
jako službu zdarma.
Další nedílnou čin−
ností naší společ−
nosti jsou i tolik zmi−
ňované a mnohdy
zbytečně obávané
povinné kontroly
všech stávajících
kotlů na tuhá paliva.
Při revizní prohlídce
informujeme zákaz−
níky o možnosti pro−

PRACOVNÍ NABÍDKY

vozu i již nevyhovujícího kotle až do
roku 2022, ale zároveň poskytne−
me informace o možnosti využití
kotlíkové dotace, případně po−
radíme a doporučíme jinou alter−
nativu splňující přílohu zákona
201/2012 Sb. za jejich stávající ne−
vyhovující kotel,“ uvedl jednatel
a obchodní ředitel společnosti
EKOIMPULS s.r.o., Aleš Sedláček.
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