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Bohumínská nemocnice dál zůstává 
pouze ve vlastnictví města
w

BOHUMÍN - Bohumínská 
městská nemocnice vlastnic‑
kou strukturu měnit nebude. 

Zastupitelé města nabídli třicetipro‑
centní podíl v akciové společnos‑
ti za minimálně 10 miliónů korun 
ve veřejné soutěži, přísné podmín‑
ky pro postup do druhého kola ov‑
šem nikdo nesplnil.

„Tím se pro nás nic nemění. Ne‑
mocnice bude pacientům sloužit dál 
a my se už naplno soustředíme na 
plánované investice, kdy v dalších le‑
tech hodláme do modernizace areá‑
lu vložit přes sto miliónů korun. Do 
prodeje podílu nás vážně nic netlači‑
lo, spíš jsme tady viděli možnost ote‑
vřít si s případným partnerem nové 
možnosti rozvoje,“ konstatoval sta‑
rosta města Petr Vícha.

Výběrové řízení bylo vypsáno 
dvoukolově. V první fázi museli poten‑
cionální partneři doložit splnění sta‑
novených regulí. Po úspěšném zvlád‑
nutí by se dostali k interním informa‑
cím o chodu nemocnice, aby moh‑
li zpracovat finální nabídku. „Doku‑
mentaci si vyzvedly tři subjekty, na‑
bídka pak přišla jediná. Navíc nespl‑
nila podmínky pro další posouzení, 
protože zájemce sice vlastnil podíly 
ve zdravotnických zařízeních, ovšem 
sám péči neposkytoval. To pravidlům 
nevyhovovalo,“ řekl předseda před‑
stavenstva Bohumínské městské ne‑
mocnice Svatopluk Němeček.

Soutěž na prodej podílu je tedy 
u konce. „Ukázalo se, že při pande‑
mické situaci, kdy opakovaně není 
možné poskytovat ani plánovanou 
péči, přetížené zdravotnictví řeší úpl‑

ně jiné priority, než rozvojové stra‑
tegie. Uvědomovali jsme si i tvrdost 
našich podmínek. Případný partner 
by šel do rizika, neboť by zaplatil za 
minoritní podíl akcií, ale neměl by 
jistoty, jen naději na další rozvoj,“ 
uvedl starosta města.

Další pokus získat partnera není 
v Bohumíně na pořadu dne. „Roz‑
hodli jsme se, že soutěž opakovat ne‑
budeme. Nevylučujeme, že pokud se 
situace ve společnosti výrazně zlep‑
ší, naše rozhodnutí někdy v budouc‑
nu opět nepřehodnotíme. Teď je ale 
nejdůležitější, abychom zvládli vše 
spojené s pandemií, a v nemocnici 
pak úspěšně rozjeli všechny inves‑
tiční akce,“ dodal Vícha.
V Bohumínské městské nemocnici 
začnou letos práce demolicí nevyu‑
žívaného technického zázemí, kte‑
ré ustoupí novému ambulantnímu 
traktu. Následně vznikne v objek‑
tu bývalé prádelny moderní ener‑
gocentrum, kam se přemístí kotel‑
na, elektrorozvaděč i záložní zdroj. 
V prostoru, odkud je areál nyní zá‑
sobován energiemi, pak najde své 
místo moderní léčebna dlouhodo‑
bě nemocných. w
(zdroj: Město Bohumín)
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Očkování by mohlo probíhat v Družbě
KARVINÁ - Statutární město Kar‑
viná ve spoluprací s Nemocnicí s po‑
liklinikou Karviná ‑Ráj a Moravsko‑
slezským krajem připravuje velko‑
kapacitní očkovací centrum. To by 
mělo vzniknout v Obecním domě 
Družba.

Zástupci města a nemocnice si 
dnes prohlédli prostory v Obecním 
domě Družba a po posouzení kon‑
statovali, že se jedná o vhodné mís‑
to pro vybudování velkokapacitního 
očkovacího centra. Kapacita Druž‑
by je dostatečná, a navíc je u budo‑
vy velké parkoviště.
„Očkovací centrum jsme schopni 
v Obecním domě Družba připravit 
ve spolupráci s NsP Karviná ‑Ráj bě‑
hem několika dnů. Termín zprovoz‑

nění očkovacího centra nejsme však 
nyní schopni upřesnit. Bude se odví‑
jet od dostupnosti vakcín proti ne‑
moci Covid‑19,“ říká tajemník kar‑
vinského magistrátu Roman Nogol.

O přípravě a zprovoznění očkova‑
cího centra bude magistrát občany 
průběžně informovat. w

(zdroj: Město Karviná)
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Stonava se na konec těžby připravovala dlouhodobě 
w

STONAVA - Poslední vozík s 
uhlím, který dnes vyjel z pod‑
zemí Dolu Darkov, symbolic‑

ky ukončil těžbu v této lokalitě. Obec 
Stonava, pod kterou leží hlavní část 26 
km2 důlního pole, tím přijde o kom‑
penzace v řádu desítek milionů ko‑
run ročně. Starosta Ondřej Feber ří‑
ká, že jsou na tuto skutečnost dob‑
ře připraveni.

„Uzavření dolů má dvě stránky. 
Na jedné se zlepší ekologie, bude mé‑
ně prachu ve vzruchu z převáženého 
uhlí a hald, také se zklidní doprava ve 
špičkách. Druhá stránka věci je mno‑
hem smutnější. Hornictví k naší ob‑
cí patří po téměř dvě staletí. S ukon‑
čením těžby na Darkově do našeho 

rozpočtu už nepoplynou kompenza‑
ce v řádu desítek milionů korun roč‑
ně. To je u malé obce s 1820 obyva‑
teli hodně, tyto peníze jsme použí‑
vali na rozvoj a občanům jsme kom‑
penzovali život na poddolovaném 
území. S tím jsme počítali a účelně 
jsme přeinvestovali naši infastruktu‑
ru, abychom mohli bezbolestně pře‑
jít do režimu, ve kterém působí i ji‑
né obce,“ říká jeden z nejdéle slou‑
žících starostů v regionu a nyní i se‑
nátor, Ondřej Feber.

Vozík, který vyvezl poslední uhlí z 
dolu Darkov, těžební společnost předá 
obci. Samospráva ho nechá umístit 
do parku v centru obce na důstojné 
místo hned vedle dvou jiných šachet‑

ních vozíků, z dří‑
ve uzavřeného Do‑
lu 9. květen a z vo‑
zíku ke stému výro‑
čí Kroužku krojova‑
ných horníků.
Na území obce Sto‑
nava tak bude těžit 
nadále už jen po‑
slední černouhel‑
ný důl v Česku, 
kromě toho budou 
probíhat technické 
práce na šachtách, 
kde skončila těžba. 
„Jsme samozřejmě 
rádi, že zatím se bu‑
de dobývat uhlí na 

dolu ČSM. Jak dlouho? To záleží 
na ceně komodity a celosvětové si‑
tuaci,“ doplňuje stonavský starosta 
Feber, který sám začínal jako důlní 
inženýr a záchranář a na šachtě fá‑
ral dlouhé roky.
Obec bude také sledovat postup prací 
na zabezpečení území po ukončení těž‑
by a v rámci technické likvidace dolu.
„Těžní věže zde budou ještě mini‑
málně 5 až 10 let, část zaměstnan‑
ců zde zůstane pod firmou Diamo. 
Musí se čerpat voda, provádět od‑
plyňování chodeb, příprava na cel‑
kovou uzavírku je technicky nároč‑
ná,“ uzavírá Feber. w

(zdroj: Obec Stonava, foto: okd.cz)
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Kraj se společně se svými partnery zapojí do pomoci havířům
OSTRAVA/KARVINÁ - Moravsko‑
slezský kraj chce pomoci zachránit 
zhruba 5 tisíc pracovních míst, kte‑
rým po ukončení těžby v OKD hrozí 
zánik. Nabízí proto pomoc firmám, 
které jsou ekonomicky provázány s 
touto těžební společností, ale na je‑
jich zaměstnance se nevztahuje stá‑
tem připravený sociální program.

„Na OKD jsou navázány dodava‑
telské společnosti poskytující nejrůz‑
nější služby – svářeči, opraváři, uklí‑
zečky a spousta dalších profesí. Za‑
tímco pro kmenové zaměstnance 
OKD je na dobu útlumu těžby a po 
jejím definitivním skončení připra‑
ven opravdu dobrý a fungující soci‑
ální program, pro pracovníky spolu‑
pracujících firem nic podobného ne‑
existuje a z centrální úrovně pláno‑

váno není. Proto se Moravskoslez‑
ský kraj rozhodl iniciovat vytvoře‑
ní takového programu a založil k 
tomu odbornou skupinu s opravdu 
úderným pracovním názvem TASK 
FORCE OKD, ve které jsou relevant‑
ní partneři – profesní organizace 
Hospodářská komora a Svaz prů‑
myslu ČR, dále pak Úřad práce a 
Moravskoslezský pakt zaměstna‑
nosti,“ uvedl první náměstek hejt‑
mana Moravskoslezského kraje pro 
průmysl, energetiku a chytrý region 
Jakub Unucka.
 Upřesnil, že cílem krajského progra‑
mu je pomoci firmám vyrovnat se 
s útlumem a ukončením těžby uhlí 
v regionu tak, aby dál úspěšně fun‑
govaly a dávaly lidem práci.
„Nemůže nám být jedno, z čeho bu‑

de žít těch několik tisíc lidí, až se u 
nás po skoro dvou stech letech skon‑
čí s těžbou uhlí, nemůžeme je nechat 
ve štychu. Zároveň je velmi důležité, 
aby nezanikly samotné firmy, které 
dávají zaměstnání. Proto jsme pře‑
vzali iniciativu a připravujeme pro‑
gram pomoci, který bude mít něko‑

lik etap,“ řekl náměstek hejtmana Ja‑
kub Unucka s tím, že v akutní fázi 
kraj navrhne přímou finanční po‑
moc státu na vypláceném odchod‑
ném zaměstnancům, aby se firmy 
kvůli tomuto jednorázovému a po‑
vinnému výdaji neocitly v platební 
neschopnosti. „Ve druhé fázi půjde 
o koordinaci již naplánovaných ve‑
řejných investic státních organizací, 
jako jsou DIAMO, ŘSD, SFDI, ČE‑
PRO, ČEZ a další, tak, aby na nich 
co nejvíce participovaly firmy posti‑
žené útlumem činnosti OKD. Jiný‑
mi slovy chceme, aby stát tyto fir‑
my a jejich zaměstnance zapojil do 
připravovaných velkých veřejných 
zakázek v Moravskoslezském kra‑
ji a aby zakázky typu budování že‑
leznice, stavby dálnice vypsal rych‑

le,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ja‑
kub Unucka.
Upozornil, že Moravskoslezský kraj 
zároveň připraví mechanismus po‑
moci firmám, které chtějí změnit 
svůj výrobní program s využitím 
zvýhodněných dotačních a jiných 
finančních nástrojů. „To znamená, 
že chceme zajistit pro firmy finanční 
prostředky na úpravu jejich progra‑
mu, na inovace a nové, třeba i ‚chyt‑
ré‘ vybavení,“ dodal náměstek hejt‑
mana Jakub Unucka.

Aby mohl krajský program po‑
moci vzniknout a fungovat, je nut‑
ná spolupráce firem, jejichž další 
existenci, ekonomické výsledky a 
zaměstnanost ovlivní ukončení těž‑
by uhlí v regionu. „Oslovili jsme do‑
davatele OKD a v dopise je požáda‑

li o vyplnění dotazníku. Abychom 
přesně určili míru dopadu plánova‑
ného ukončení těžby na jednotli‑
vé firmy, potřebujeme některé úda‑
je, které není možné zjistit z veřej‑
ných zdrojů nebo orgánů státní sprá‑
vy. Pouze odhadujeme, že v doda‑
vatelském řetězci dojde k výpadku 
mzdových prostředků okolo 2 mi‑
liard korun, což v přepočtu na prů‑
měrnou mzdu představuje 4 až 5 ti‑
síc pracovních míst. Zda ale firmy 
dokáží výpadek nahradit jinými za‑
kázkami nebo dojde k masivnímu 
propouštění, nejsme bez jejich po‑
moci schopni zjistit. Věřím ale, že se 
nám to společně podaří,“ uzavřel ná‑
městek hejtmana Jakub Unucka. w

(zdroj: MSK)
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Stejně jako školství, trpí i amatérský sport
w

KARVINÁ - Už rok žijeme ve 
zvláštním režimu „utahování 
a povolování“ různých činností 

a aktivit, které jsme vždy vnímali ja‑
ko samozřejmé. Málokdo z nás by si 
před rokem dokázal představit, že by 
děti nechodily do školy, byly zavře‑
né obchody, nebo nefungoval ama‑
térský sport. V minulém vydání jsme 
se s Romanem Hamrusem, který je 
ředitelem ZŠ Majakovského, zaměři‑
li na situaci ve školství. Protože zastá‑
vá také funkci starosty karvinského 
Sokola, bude dnešní rozhovor zamě‑
řen na amatérský sport.

Jak tedy vnímáte situaci 
v amatérském sportu?
„Pokud jsem minule říkal, že situ‑
ace ve školství je složitá, dovolím si 
přitvrdit a rovnou říkám, že v rámci 

sportu a amatérského především je 
tragická! Pokud se nepřijmou v do‑
hledné době taková opatření, která 
v nějaké rovině umožní amatérský 
sport, bude to mít opravdu fatální 
následky. Rozumím, že epidemio‑
logická situace není dobrá, ale nám 
chybí od našich vládních představi‑
telů koncepce, která by naznačovala, 
za jakých podmínek a kdy se budou 
moci především děti vrátit do svých 
klubů či kroužků. Dnes jsme v situ‑
aci, kdy na četné dotazy, které má‑
me od rodičů, nebo samotných dětí 
jen zoufale krčíme rameny a nemá‑
me odpověď. Jednodušší návrat bu‑
dou mít zřejmě individuální sporty, 
ty kolektivní na tom budou nejspíše 
daleko hůře. Rovnou říkám, že pokud 
bude návrat ke kolektivnímu sportu 
na naší úrovni podmíněn testováním, 

může to být poslední pomyslný hřebí‑
ček do rakve. Nedokážu si představit, 
že v rámci našich napjatých rozpo‑
čtů, bychom měli zajišťovat testová‑
ní a chtít to po rodičích si taky nedo‑
kážu moc představit. Nicméně v pří‑
padě nutnosti se budeme muset ně‑
jak přizpůsobit. Důležité je, aby sys‑
tém, který bude dán, někdo pořád 
neměnil, zvláště pak svým nesmysl‑
ným a nekompetentním zviditelňo‑
váním se na vládních tiskovkách“.

Jaké sporty v rámci vašeho 
oddílu fungují?
„K dnešnímu dni máme oddíl bas‑
ketbalu mužů, házené žen, sokolské 
všestrannosti a jednáme o rozšíření 
o oddíl ledního hokeje žen. Ten byl 
svého času v Karviné na vysoké úrovni 
a my bychom jej chtěli znovu restarto‑ vat. V rámci stávajících oddílů basket‑

balu a házené jde celkem o 10 týmů, 
které pravidelně nastupují, či nastupo‑
vali v různých soutěžích. Čtyři z nich 
hrají celostátní soutěže: basketbalisté 
2. ligu mužů a ligu juniorů U19, há‑
zenkářky pak hrají také 2. ligu a do‑
rosteneckou ligu mladších dorostenek. 
Našim nejúspěšnějším týmem je jedno‑
značně basketbalové „Áčko.“ Jen v po‑
sledních třech sezónách jsme s ním 
postoupili vždy do play ‑off a skončili 
minimálně v semifinále. Co nás mr‑
zí nejvíce je, že právě v nedokončené 
sezóně 2019 – 20 jsme měli opravdu 
kvalitní kádr, do play off jsme postou‑
pili hladce a byli jsme žhavým kandi‑
dátem na postup do první ligy. Bohu‑
žel tři dny před startem byla soutěž 
přerušena a následně ukončena. Ne‑
smím opomenout také kategorii U20, 
která získala v minulosti dvakrát titul 
mistrů ČR.

Jak tedy probíhalo 
vaše poslední setkání 
s palubovkou?

„Jednoduše výborně. Od rozvolnění 
v loňském květnu jsme začali inten‑
zivně trénovat, absolvovali jsme vy‑
dařené soustředění a těšili se na os‑
trý start soutěže. Před ním jsme na‑
ši připravenost prověřili přípravný‑
mi zápasy povětšinou s prvoligový‑
mi týmy a vyhráli jsme velmi kva‑
litně obsazený turnaj EMIL – CUP, 
ve finále nad favorizovaným prvo‑
ligovým Snakes Ostrava. Vyhýbala 
se nám zranění, prostě příprava na 
jedničku a stejně tak vstup do sezó‑
ny. Úvodní tři zápasy s velmi kvalit‑
ními soupeři: UP Olomouc, Slovan 
Černé pole Brno a hlavně SAM Br‑
no jsme s přehledem vyhráli…a to 
bylo vše…12. 10. 2020 byla soutěž 
prozatím přerušena. V prosinci jsme 
3 týdny trénovali a čekali na restart 
soutěží, ten však nenastal“.

Co se děje u vás v Sokole 
nyní?
„Administrativa funguje, sledujeme 
s napětím vývoj situace. Ta oprav‑
du není dobrá, byli jsme nuceni zru‑

šit také náš tradiční Sokolský ples, 
čímž se všem pravidelným účastní‑
kům omlouváme a věřím, že si to 
za rok užijeme o to více. Stejně ja‑
ko v jiných sportech, nikdo neví, 
zda se rozjeté ročníky dohrají a po‑
kud ano, tak jakým způsobem. Na‑
bízí se třeba turnajový způsob, ale 
vše je opravdu jen v rovinách spe‑
kulací. Nikdo netuší, jakým způso‑
bem budou řešeny postupy či pří‑
padné sestupy. Pokud budou tabul‑
ky řešeny procentuelně mohlo by 
to pro nás být dobré, ale rádi by‑
chom si postup vybojovali normál‑
ním způsobem a ne rozhodnutím od 
zeleného stolu. Česká basketbalová 
federace má sice scénáře na dohrá‑
ní soutěží, ale žádný zatím nevešel 
v platnost. My opravdu stojíme na 
značkách, naši členové se připravu‑
jí individuálně a čekají prakticky na 
pokyn. Jak jsem již uvedl v úvodu – 
situace není dobrá, ale naděje umí‑
rá poslední.“

Děkuji za rozhovor
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Privatizace Karvinské hornické nemocnice patří 
mezi ty vydařené. Z nemocnice na periferii se stala 
zařízením republikového významu.
KARVINÁ - Počátkem února uply‑
nulo čtvrt století od privatizace kar‑
vinské nemocnice, jejímž úkolem by‑
lo pečovat především o zdraví hor‑
níků z okolních šachet. Převod do 
soukromého vlastnictví byl pro ne‑
jistou budoucnost dosluhujícího za‑
řízení klíčový. Nově vzniklá Karvin‑
ská hornická nemocnice prošla dy‑
namickým vývojem a v současné 
době je moderním zdravotnickým 
zařízením, které poskytuje specia‑
lizovanou, vysoce odbornou péči.

Vlastní objekt nemocnice byl vy‑
budován na začátku 50. let minulé‑
ho století. Fungovala v něm chirur‑
gie, interna a neurologie, později ta‑
ké ARO a rehabilitace. Vlivem no‑
vého uspořádání míst na lůžkových 
odděleních v karvinském okresu po 
roce 1990, která přinesla přesun ně‑
kterých oddělení do okolních nemoc‑
nic a z toho plynoucí snížení lůžkové 
kapacity, začala nemocnice upadat.
„Zdálo se, že dojde k jejímu uzavře‑
ní. Situace byla smutná, až zoufa‑
lá. Řada z nás si začala hledat mís‑
ta v jiných zdravotnických zaříze‑
ních. V roce 1996 došlo k privatiza‑
ci a to v nás vzbudilo pocit naděje, 
že se vše obrátí k lepšímu,“ vzpomí‑
ná radiologický asistent Marek Pri‑
bula, který do nemocnice nastoupil 
v roce 1988 jako sanitář.

Restrukturalizace nastartovala 
novou éru nemocnice
Po dohodě se společností OKD, stra‑
tegickým partnerem nemocnice, se 
v roce 2001 začalo budovat centrum 
pracovního lékařství. „Druhým nos‑
ným pilířem bylo vybudování oddě‑

lení chirurgie páteře, které bylo toho 
času jediným specializovaným sko‑
liotickým centrem na severovýchodě 
republiky,“ přiblížil počátky struktu‑
rální přeměny nemocnice její maji‑
tel Milan Canibal. Z doby před pri‑
vatizací zůstala interna, neurologie 
a rehabilitace. V roce 2005 se ote‑
vřelo iktové centrum.

Pozvolna se začaly projevovat 
změny v koncepci vedení nemocni‑
ce a směřování k jinému, moderní‑
mu typu poskytování zdravotní pé‑
če. Zrekonstruovaly se operační sály 
i stravovací provoz, pořídily se špičko‑
vé diagnostické přístroje na RDG od‑
dělení, včetně magnetické rezonance, 
výpočetní tomografie a mamografu. 
Digitalizace radiodiagnostického od‑
dělení, která vedla k odbourání kla‑
sických foliových snímků, umožnila 
spojení nejen s ostatními pracovišti 
v republice, ale i ve světě.

„Restrukturalizace nemocnice trva‑
la sedm let. V jejím závěru došlo vli‑
vem okolností k rozmachu ortopedie. 
Nastoupilo k nám šest ortopedů z or‑
lovské nemocnice, které následovala 
početná klientela,“ objasnil Milan Ca‑
nibal, který byl, ne náhodou, v letech 
2008 a 2009 zvolen Podnikatelem ro‑
ku Moravskoslezského kraje. Nemoc‑
nice zareagovala na rostoucí poptávku 
po ortopedických výkonech výstavbou 
třetího operačního sálu. Jeden z orto‑
pedický sálů pak uvolnila pouze pro 
výkony na velkých kloubech, kterých 
dnes provádí nejvíce v kraji.

Špičková péče, motivovaný 
personál, příjemné prostředí
Postupně byla zrekonstruována 

a zmodernizována všechna odděle‑
ní. V roce 2013 odkoupila nemocnice 
od společnosti OKD budovy, v nichž 
provozuje svou činnost, a od té doby 
financuje veškeré rekonstrukce z vlast‑
ních zdrojů. Završením 25leté usilov‑
né práce všech zaměstnanců je otevře‑
ní nové modulární nemocniční bu‑
dovy za více než 100 milionů korun.

„Vedení nemocnice má velký zájem 
i na našem vzdělávání a zvyšování od‑
borné kvalifikace. Rovněž pro nás or‑
ganizuje řadu mimopracovních akti‑
vit, ať už formou výletů, nebo společ‑
ných akcí určených i pro naše rodin‑
né příslušníky. Závěrem bych dodal 
jen to, že z nemocnice na kraji měs‑
ta, ve které pracuji přes 30 let, se sta‑
lo zdravotnické zařízení republikové‑
ho významu, které si svou kvalitou, 
péčí o pacienty a osobním přístupem 
k zaměstnancům, zaslouží úctu a re‑
spekt,“ říká Marek Pribula.
Zaměstnanců, kteří v nemocnici pra‑
cují už od její privatizace, nebo do‑
konce ještě déle, je v Karvinské hor‑
nické nemocnici bezmála padesát. Pa‑
tří mezi ně i pravá ruka ředitele Marce‑
la Wojnarová. „Pracovat 25 let u jed‑
noho zaměstnavatele se dnes už moc 
nenosí, ale já to vnímám jako ocenění 
své práce. Správně nastavená firemní 
kultura a práce v přátelském kolekti‑
vu, který je jako jedna velká rodina, 
což se potvrdilo i v této nelehké co‑
vidové době, mě, a myslím, že neje‑
nom mě, doslova nabíjí energií. Ta‑
to nemocnice pro mě vždy byla a bu‑
de srdeční záležitostí,“ svěřila se Mar‑
cela Wojnarová. w

(zdroj: KHN, a. s.)

KA210606
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Nová pravidla podpory pro stavebníky: město bude financovat 
zasíťování pozemků
w

KARVINÁ - V loňském ro‑
ce schválili karvinští zastupi‑
telé přípravu pozemků s in‑

ženýrskými sítěmi pro vybudování 
rodinných domů. V této iniciativě 
chce město pokračovat i v dalších 

letech. Cílem je přilákat do města 
nové obyvatele.
V současné době Karviná podporuje 
zájemce o výstavbu rodinných do‑
mů pomocí příspěvku ve výši 150 
tisíc korun na výstavbu inženýr‑
ských sítí nebo přístupové komu‑
nikace. „Od roku 2008 jsme pod‑
pořili přes tři sta žadatelů o finanč‑
ní příspěvek a rozdělili více než 47 
milionů korun. Individuální byto‑
vou výstavbu chceme podporovat 
i nadále, ale jiným způsobem,“ ří‑
ká náměstek primátora Karviné 
Lukáš Raszyk.
Nová forma městské podpory spo‑
čívá ve vytipování vhodných loka‑
lit a následném financování výstav‑
by inženýrských sítí a technické 

infrastruktury. Zájemci o výstav‑
bu rodinných domů tak budou 
mít k dispozici již kompletně při‑
pravené pozemky. Tím ušetří ne‑
jen čas, ale také starosti s ověřová‑
ním dostatečné kapacity inženýr‑
ských sítí v dané lokalitě a majet‑
koprávními záležitostmi. Součas‑
nou formu městské podpory sta‑
vebníci čerpají až po kolaudaci no‑
vostavby, resp. zapsání do katast‑
ru nemovitostí. Prostřednictvím 
nových zásad tak získají podporu 
již při koupi samotného pozemku 
pro výstavbu vysněného rodinné‑
ho domu v podobě ušetřených fi‑
nančních prostředků do přípravy 
pozemků pro stavbu.
Aktuálně Karviná připravuje po‑

zemky pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Nad Vagonkou 
a již v loňském roce zastupitelé 
schválili zásady prodeje jednot‑
livých parcel. „Cílem těchto zá‑
sad je zajistit, aby prodej zasíťo‑
vaných pozemků probíhal trans‑
parentně a pro každou osobu pla‑
tily stejné podmínky tak, aby se 
zamezilo případným pochybnos‑
tem o dodržení rovných podmí‑
nek pro všechny zájemce,“ říká 
náměstek primátora Karviné Lu‑
káš Raszyk.
Žádosti o poskytnutí podpory dle 
dosud platných zásad lze podávat 
ještě do 31. prosince tohoto roku. w

(zdroj: Město Karviná)

KA210207

i n z e r c e

Únor bílý, pole sílí …
KARVINÁ - Tak jsme se to učili 
jako děti a pokud mě paměť nekla‑
me, tak únor býval opravdu zasně‑
žený a řádně promrzlý. Asi tak, jak 
ten letošní, alespoň v našem regionu.

S touto pranostikou se nesla i oče‑
kávání úrody na našich polích a my 
včelaři očekáváme úrodu v našich 
úlech. Uvidíme, vždyť minulé dva 
roky nám úrodu nepřinesly a vlast‑
ně i ten únor nebýval také nic moc. 
Tak nevím, zda to pořekadlo bude 
platit. Že by na lepší čas? Zaslouži‑
li bychom si to, že?
No dobrá, zanechme úvah nad pro‑
bíhající zimou a podívejme se do na‑
šich úlů. Včely využily několik tep‑
lých dnů v lednu a trochu se prole‑
těly. Každý prolet v dlouhé zimě je 
dobrý. Umíte si představit, že bu‑
dete celé dny, týdny a měsíce sedět 
doma, úsporně jíst a topit a nemů‑
žete na toaletu? Já moc ne a vče‑
ly takto zimu přečkávají. Medvěd 
spí, ale včely ne. Včely nikdy nespí. 
Ony sníží teplotu svého chomáče do 
25°C, doprostřed schovají včelí krá‑
lovnu a svými těly ji chrání. Chrání 
nejen ji, ale navzájem i sebe, proto‑
že včela jako teplomilný tvor potře‑
buje ke své existenci teplo alespoň 
15 až 25°C. Vytvořený chomáč, ne‑
boli takový hrozen ze včel, který se 
pohybuje po včelích plástech v úle, 
ve kterých jsou uložené medové zá‑
soby. Z těchto zásob pomalu ujídají 
a vytváří teplo. Je to jejich systém vy‑
tvořený k přežití. A jakmile se ven‑
ku oteplí, včelí chomáč se rozvolní, 
roztáhne a včely pružně reagují na 
změnu okolní teploty.

K tomu, aby létaly ven, potřebují 
venkovní teplotu nad 10°C a hlav‑
ně ony nelítají jenom tak, že by 
měly dlouhou chvíli. Ony vždy lé‑
tají za konkrétním cílem. Tím cí‑
lem je buď vyprázdnění výkalové‑
ho váčku, nebo donesení květové‑
ho pylu, nektaru, propolisu anebo 
vody. V každém úlu mají skupinu 
včel (cca 400), které létají jako pá‑
tračky a hledají zdroj dobré potra‑
vy pro ostatní. A pokud něco zají‑
mavého najdou, podělí se s ostatní‑
mi o tuto informaci v úle a nastává 
úkol pro ostatní létavky, aby ten‑
to zdroj co nejefektivněji využily.

Včelstvo je živý organismus, kde 
každý jedinec má své místo a každý 
ví co má v daný okamžik dělat. Je 
zajímavé, že nikdo neprotestuje, ne‑
má nálady a ani nemají dlouhé po‑
rady. A vše funguje už miliony let 
pořád stejně. Člověk by mohl závi‑
dět. Pardon závidět je špatné slovo. 
Člověk by se mohl poučit a přenést 
tyto osvědčené věci do svého živo‑
ta a možná bychom se měli lépe, je‑
nomže máme parlamentní demokra‑
cii, což je něco jiného.

Dámy a pánové, měsíc únor je ta‑
kovým posledním měsícem pro vče‑
laře, kdy si musí připravit všechny 
potřebné věci pro pohodové zvlád‑
nutí včelařského provozu. Je to i ob‑
dobí, kdy se vzděláváme a plánuje‑
me, jak ten krátký letní čas využít.

Náš Včelařský spolek Moravy 
a Slezska z.s., který sídlí v Karvi‑
né vyhodnotil podporu roku 2020, 
kterou mu poskytl Magistrát města 
Karviná a Krajská úřad Moravsko‑

slezského kraje. Představitelé těch‑
to subjektů nás podpořili finančně 
na konkrétní projekty a hlavní část 
podpory ne ‑li veškerá šla na vzdělá‑
vací program a léčení včelstev.

Propagujeme včelařství a je až 
s podivem, že je mezi námi hodně 
lidí, kteří nevnímají užitečnost vče‑
ly a když jim řeknete, že pokud by 
vymřely včely, zchudl by náš jídel‑
níček o 50 % potravin, tak nevěříc‑
ně kroutí hlavou. A to je neoddis‑
kutovatelný fakt. A to, že včelí pro‑
dukty (med, pyl, propolis) posilují 
naši imunitu a pomůžou nám lépe 
zvládnout tlak Coronaviru je neod‑
diskutovatelná pravda. Včely nám 
obohacují život a pravidelná kon‑
zumace včelích produktů zkvalit‑
ňuje náš život.
Únor bílý, pole sílí. Přejme si, aby po‑
le sílila a aby nadcházející březen byl 
už prvním měsícem, kdy naše včel‑
ky vyletí ze svých úlů a svým bzuko‑
tem nám ohlásily, že je jaro tady.

A abych Vám podal i nějakou in‑
formaci, která je novum, opakova‑
ně chceme při našem spolku založit 
Kroužek mladých včelařů. Mají Va‑
še děti zájem o přírodu? Zajímaly by 
je včely? Pokud ano, tak prosím, aby 
se nám přihlásily. Přihlásit se stačí 
emailem na sciskala@vastoil.cz Zá‑
jemce budu kontaktovat, jakmile 
nám situace umožní se sejít.
Přeji Vám vše dobré a držte nám pal‑
ce, aby se i ty naše včely ve zdraví 
dočkaly jarních snůšek a obohatily 
nám náš život. w

Václav Sciskala, včelař

KA210211

i n z e r c e

Karviná by mohla mít v budoucnu energeticky pozivní čtvrť
KARVINÁ - Výzkumný ústav 
UCEEB Českého vysokého učení 
technického se pustil do návrhu 
energeticky pozitivní čtvrti v Kar‑
viné. Výsledkem bude vytipování 
vhodného území ve městě, které 
by díky zavedení technologických 
a organizačních inovací dosahova‑
lo energeticky aktivní bilance a sou‑
časně nabízelo vysoký standard kva‑
lity života.
Studie má být hotová do poloviny 
letošního roku. Její vznik umožnila 
nedávno schválená dotace na Ino‑
vační vouchery z Operačního pro‑
gramu Podnikání a inovace pro kon‑

kurenceschopnost, která pokryje až 
75 % nákladů.
Energeticky pozitivní čtvrť bude za‑
hrnovat a respektovat stávající zá‑
stavbu, v níž budou navržena opat‑
ření, která povedou k energetické 
úspoře samotných objektů a také 
zpříjemnění života v celé čtvrti. Její 
součástí budou také objekty k pod‑
nikání. Do návrhu energetických 
opatření v potenciálně vytipovaných 
lokalitách jsou kromě karvinského 
magistrátu zapojení také další míst‑
ní partneři, kteří se věnují energeti‑
ce, dopravě a bydlení.
Projekt je součástí rozvojových ak‑

tivit Karviná všemi deseti a je jed‑
ním z průlomových vzhledem k vizi 
energeticky úsporného managemen‑
tu města. Dostane také Karvinou na 
mapu energetických inovací. Inspi‑
ruje se obdobnými řešeními ve světě, 
například švédském Lundu a španěl‑
ském Mieres. Podobné lze najít také 
v Česku, například v Kladně nebo 
v Židlochovicích. Ve městech, kde 
se již obdobné energeticky pozitiv‑
ní čtvrti budují, se rovněž zvýšil zá‑
jem investorů o podnikání v daných 
lokalitách. w

(zdroj: Město Karviná)

ZE ZÁPISNÍKU VČELAŘE 

| |
Žádosti o poskytnutí 
podpory dle dosud 
platných zásad lze 
podávat ještě do 31. 
prosince tohoto roku.
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Jak nalézt optimální dispoziční řešení bytu
Někdo preferuje velké společné pro‑
story, jiný dá přednost soukromí jed‑
notlivých členů domácnosti. Když 
v bytě, který chceme rekonstruovat, 
vyrůstají malé děti nebo je určen pro 
starší partnerskou dvojici, liší se po‑
žadavky na bydlení dost výrazně. 
Zkrátka ‑ bydlení se musí přizpůso‑
bit zvyklostem rodiny. Jak tedy při 
plánování rekonstrukce bytu postu‑
povat a jaká kritéria brát v úvahu?  

Předsíň
U předsíní se většinou jedná o malý 
prostor, který je komunikačně vel‑
mi zatížený. Doporučujeme nezatě‑
žovat ho příliš nábytkem. Při vstupu 
do bytu bychom měli vyřešit pouze 
odkládání nejnutnějších částí oděvu 
na věšákovou stěnu. Ideální pak je 
vyhradit prostor pro botník, proto‑
že odkládání bot na chodbě je nejen 
nevhodné, ale i neestetické. 

Kuchyň
Spojit kuchyni s obývacím prosto‑
rem, aby se mnohdy její miniatur‑
ní prostory prosvětlily, může stát 
mnoho peněz. V kuchyni je také 
důležité zajistit maximální pracov‑
ní a odkládací plochu už proto, že se 
dnes běžně používá mnoho přístro‑
jů. Část pracovní plochy kuchyně je 
možné druhotně využít jako pult k 
rychlému stravování. Pokud to pro‑
story dovolují, je vhodné v kuchy‑
ni najít pracovní kout pro ženu ne‑

bo pro jednoduché administrativní 
práce. Žijí‑li v bytě malé děti, jistě 
uvítají, pokud v kuchyni bude i tzv. 
hrací kout. 

Obývací pokoj
U současného obývacího pokoje je 
třeba zvážit, zda některé dveře ne‑
ní účelné v rámci rekonstrukce za‑
zdít. Při zařizování obývacího pokoje 
nábytkem musíme vědě, kolik místa 
zabere. Na křeslo musíme počítat s 
hloubkou 1000 mm, na ušák s pod‑
nožkou dokonce 2200 mm. Kdo má 
rád hudbu, musí uvažovat pro kla‑
vír se stoličkou prostor o hloubce 
cca 2600 mm a pro pianino 1500 
mm. Kombinace čtyř křesel a kon‑
ferenčního stolku vyžaduje plochu 
3300 x 3300 mm. Daleko méně pro‑
storově náročné jsou dvě krátké po‑
hovky s délkou 1500 mm postavené 
proti sobě. Se stolkem zaberou cca 
2100 x 2800 mm. 

Dětský pokoj
Pro vybavení dětského pokoje by mě‑
lo platit pravidlo maximální varia‑
bility a barevnosti. Dítě rychle ros‑
te, přičemž se mění a vyvíjejí i jeho 
potřeby, jimž by se dětský pokoj měl 
přizpůsobovat. Při optimálním řeše‑
ní by měl být nejen místem pro spa‑
ní, ale zejména pro hry. Velký dět‑
ský pokoj by měl přes den sloužit ja‑
ko společné hřiště a večer by měl po‑
skytovat soukromí dvěma třeba roz‑

dílně starým potomkům nebo dívce 
a chlapci. Větší děti mohou být na 
svůj obytný prostor daleko nároč‑
nější. Jedno z nich potřebuje pro‑
stor na studium a druhé chce spát. 

Ložnice
Ložnice rodičů by svým vybavením 
měla oběma partnerům umožnit ne‑
jen spaní, ale i v oddělené části vy‑
tvořit pracovnu pro realizaci někte‑

rých jejich zálib, případné studium 
nebo jiný typ práce. 

Pracovna
Zajištění samostatné pracovny na‑
příklad v běžném panelovém by‑
tě je značně problematické vzhle‑
dem k omezenému počtu místnos‑
tí. Avšak potřeba pracovny se v po‑
slední době stále zvyšuje, a to v dů‑
sledku podnikání jednoho a mnoh‑

dy i obou rodičů. V takovém přípa‑
dě je třeba velmi pečlivě přehodnotit 
celkové dispoziční řešení bytu včet‑
ně vybavení jednotlivých místnos‑
tí a přistoupit k zásadním úpravám. 

Úložné prostory
Úložných prostorů není nikdy 
dost, přitom je třeba počítat s tím, 
že každý dospělý člen domácnos‑
ti potřebuje přibližně 1800 mm 

šatní tyče. Z prostorových důvo‑
dů se mohou použít i tyče umís‑
těné nad sebou. Vestoje dosáhne 
průměrná žena do výšky maxi‑
málně 1950 mm, potom potře‑
buje pantograf, pohyblivou tyč, 
kterou stahuje pomocí pružin, 
nebo schůdky. 

Koupelna a WC
Vybavení koupelen a záchodů se 
doporučuje jednotné. V paneláko‑
vých bytech, kde obě tyto místnos‑
ti jsou velmi malé, je třeba při mo‑
dernizaci přistoupit k volbě svět‑
lých zařizovacích předmětů, obkla‑
dů a dlažeb. Z estetických i prak‑
tických důvodů je vhodné obklá‑
dat stěny nejen do výšky například 
1800 mm, ale až k podhledu ne‑
bo ke stropu. V koupelně se vyplatí 
počítat s každým centimetrem. A 
to nejen na šířku nebo délku, ale i 
na výšku. Ulička před umývadlem 
nebo vanou by měla být minimál‑
ně 650 až 700 mm. Přesto, že v 
koupelně bývají stísněné prosto‑
ry, je třeba zde počítat i s umís‑
těním automatické pračky. Ten, 
kdo si chce pořídit bidet, by měl 
vědět, že jeho osa musí být mini‑
málně 600 mm od stěny nebo od 
záchodové mísy, pokud s ní sou‑
sedí. Jinak je totiž bidet prakticky 
nepřístupný. Pro záchodovou mí‑
su stačí její osa ve vzdálenosti 450 
mm od obou stěn. w
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Při plánování rekonstrukce bytu či domu je důležité vědět, 
jak v něm chceme bydlet 

Rekonstrukce je nutný proces, 
případě zanedbané údržby, ne‑
bo majitele objektu, případně 
se změnou užívání bytu, do‑
mu apod.

Jak začít s rekonstrukci?
Pro úspěšnou rekonstrukci bytu, 
či domu je nutné stanovit kritéria 
podle kterých si majitel vybere to 
nejvhodnější řešení. Zjednoduše‑
ně se dá říct, že pro rekonstrukci 
existuje většinou omezený počet 
řešení, která nám „padnou“. Zá‑
kladem pro úspěšnou rekonstruk‑
ci je dobře zvolený záměr pro vy‑
užití bytu – dobrá dispozice, funk‑
ce jednotlivých místností, uspo‑
řádání k světovým stranám apod. 
Prostě musíme si představit vyu‑
žití celého rekonstruovaného by‑
tu, či domu.

Dá se rekonstrukce rozdělit na 
jednotlivé fáze?
Rekonstrukce se dá dělit na jednot‑
livé fáze, které musí navazovat na 
sebe. První fáze je definitivní urče‑
ní potřeb. V této fázi rekonstrukce 
musíme určit místnosti, které v by‑
tě potřebujeme a představíme si je‑
jich využití – ložnice, pokoje, ku‑
chyň, koupelna, sociální zařízení, 
pracovna. Tyto představy je nutné 
rozmístit do půdorysu tak, aby od‑
povídaly našim představám. Dobré 
je stanovit několik variant, ze kte‑
rých je možné vybrat konečné řešení.

Co projektová dokumentace?
Chceme ‑li rekonstruovat a máme 
představu co chceme je čas se obrá‑
tit na architekta, kterému sdělíme 
své představy a požadavky. Projekč‑
ní kancelář provede zaměření sku‑

tečného stavu, pokud není k dispo‑
zici. Následně architekt zpracuje stu‑
dii pro rekonstrukci. Standardní je, 
že architektonická kancelář připra‑
ví budoucímu stavebníkovi několik 
návrhů, ze kterých se vybere opti‑
mální návrh.

Návrh je hotov, můžeme začít 
s vlastní rekonstrukcí?
Zdaleka ještě není příprava u kon‑
ce. Teprve nyní projektanti začnou 
se zpracováním projektové doku‑
mentace, jejíž součásti je zpracová‑
ní statické části PD, posouzení po‑
žárního řešení stavby, projekt elekt‑
ro, zdravotně technických instalací, 
vytápění, vzduchotechniky a další. 
Podle rozsahu ještě případně před‑
jedná řešení s orgány státní správy:
hygienikem, hasičským záchran‑
ným sborem, orgány péče o život‑

ní prostředí apod.
Z této spolupráce, kterou koordinu‑
je architekt, vyrůstá konečná verze 
řešení. Závěrem zpracuje projektant 
položkový rozpočet cele rekonstruk‑
ce, aby investor věděl kolik ho bude 
tato investice stát.

Kdo zajistí pro stavebníka 
stavební povolení?
V případě, že máme v ruce úplnou 
projektovou dokumentaci, začíná 
proces s vyřízením stavebního po‑
volení. Tady má stavebník několik 
možností:
‑ Požádá příslušný Stavební úřad 
sám, tady může nastat problém 
s tím, že stavebník není odborní‑
kem na danou problematiku a mů‑
že si přivodit spoust nepříjemných 
chvil a těžkostí.
‑ Požádá architekta a zpracovatele 
projektu o vyřízení stavebního po‑
volení. Projektant je odborník na tu‑
to činnost a zná veškeré povinnosti 
spojené s žádosti o stavební povolení.
‑ Požádá stavebního inspektora o vy‑
dání stavebního povolení. Stavební 
inspektor je odborná osoba opráv‑
něná k vydání stavebního povole‑
ní. V tomto případě stavebník ušet‑
ří spoustu času.
Vydání stavebního povolení (staveb‑
ní souhlas) stavebním úřadem je dle 
stavebního zákona do 30 dnů od po‑
dání žádosti.
V případě, že stavebník požádá o vy‑
dání stavebního povolení stavební‑
ho inspektora, doba vydání povolení 
trvá cca 14 dnů od podání žádosti.

Máme stavební povolení, 
můžeme začít rekonstrukci 
nebo nás čeká ještě nějaké 
překvapení?
Ano, máme stavební povolení a mů‑
žeme stavět. Jedno z řady doporu‑
čení zní: dobu, po kterou státní or‑
gány schvalují projekt rekonstruk‑

ce, vhodně využijeme k výběru do‑
davatelské stavební firmy.
Pokud je projektová dokumentace 
rekonstrukce dobře a dostatečně po‑
drobně zpracována, může stavební 
firma poměrně korektně zpracovat 
cenovou nabídku. Tady chci podotk‑
nout, že čím je vyšší stupeň projek‑
tové dokumentace zpracován (nej‑
lépe projekt pro realizaci stavby) tím 
je cenová nabídka přesnější. Zde je 
potřeba sledovat dvě věci. Ne vždy je 
nejlevnější firma ta nejlepší.
Seriózní a kvalitní firma poskytu‑
je stavebníkovi dobrý záruční a po‑
záruční servis a to je pro stavební‑
ka obrovská výhoda. Všechny tyto 
skutečnosti ukazují, který zhotovi‑
tel je ten nejvýhodnější. Proto je lé‑
pe dát na doporučení důvěryhod‑
né osoby, nebo si prohlédnout ně‑
kterou z referenci ‑ staveních úprav, 
které již firma realizovala. Ve výbě‑
ru firmy je nutné rovněž dbát na 
odbornou způsobilost firmy – zda 
její zástupci jsou odborníci v oboru 
stavební činnosti. Rovněž požada‑
vek na předložení certifikátů, kte‑
ré firma vlastní hodně napoví a po‑
může při výběru firmy.

Co vícepráce? V současné 
době se často stává, že firma 
zakázku v rámci nabídky 
podhodnotí a následně 
vyžaduje po stavebníkovi více 
náklady.
Tady si musíme uvědomit, čím je 
projekt dokonalejší a kvalitní, tím 
je riziko s víceprácemi menší. Nic‑
méně, může se stát, že u rekonstruk‑
cí se nějaké nepředvídané věci obje‑
ví. Uvědomte si, že rekonstrukce se 
provádí většinou na starších případ‑
ně hodně starých domech. V době 
kdy se rekonstruované domy stavě‑
ly, byly nároky na stavbu, na ma‑
teriály zcela odlišné než jsou v sou‑
časné době.

I tady platí jedno z doporučení: v pří‑
padě, že nejste odborníci v oboru 
stavebnictví, zajistěte si na svou re‑
konstrukci stavební dozor. Většinou 
jsou to osoby, nebo firmy s autori‑
zací pro výkon těchto prací a tito 
odborníci dovedou rozpoznat zda 
vícepráce je oprávněná nebo není.
Můžete tím ušetřit spoustu financí. 
A podhodnocená nabídka? Jak by‑
lo již zmíněno v případě nejlevněj‑
ších nabídek, ne vždy ta nejlevnější 
je ta nejvýhodnější. V případě výbě‑
ru firmy musíte posoudit Váš rozpo‑
čet, který zpracoval projektant s na‑
bídkovou cenou.

Co dál, už můžeme stavět?
Po výběru stavební firmy nás čeká 
ještě odsouhlasení smlouvy o dílo. 
Do této je nutné napsat vše, co je 
potřebné ‑ základ pro smlouvu je:
‑ jméno objednatele a zhotovitele
‑ specifikace prováděných prací 
(přesná)
‑ cena díla
‑ termín zahájení a dokončení
‑ ostatní skutečnosti, která považu‑
jeme za důležité, jako je splatnost 
faktur apod.
Dávejte si pozor na poskytnutí zálo‑
hy na provedené práce. Tady dopo‑
ručuji neposkytovat, raději stanov‑
te kratší dobu splatnosti za prove‑
dené práce. V případě, že si vybere‑
te osobu, která Vám bude vykoná‑
vat stavební dozor určitě bude v té‑
to fázi hodně nápomocný a v prů‑
běhu rekonstrukce se smlouvou bu‑
de často pracovat.
Po podpisu smlouvy už zbývá část 
vlastní stavby, kdy je nutné jednot‑
livé kroky, postupy dohodnou pře‑
dem formou harmonogramu. Tato 
příprava až po vlastní realizaci vy‑
padá velmi složitě, ale nepodceňuj‑
te jednotlivé kroky, mohlo by se to 
vymstít na konci díla, nebo v prů‑
běhu rekonstrukce. w
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HIT letošního léta pro 
zasklené lodžie
Mnoho panelových domů dostává 
v posledních letech v Karviné no‑
vou fasádu a s ní i prostorné lodžie. 
Jde o skvělý nápad i provedení. Z 
původních lodžií se stávají dvakrát 
větší “terasy” a tam, kde vůbec ne‑
byly, teď již jsou. A stále jich přibý‑
vá. Vzniká tak nový prostor, kde už 
je možné posedět, mít grill nebo tře‑
ba malou zahrádku. Lodžie jsou také 
skoro vždy zasklívány bezrámovým 
systémem, takže se vytvoří opravdu 
krásný a čistý prostor chráněný před 
větrem a deštěm. Patříte také k těch 
šťastným, kteří mají svou novou za‑
sklenou lodžii? Pak čtěte dále.

Abyste mohli trávit čas v prosto‑
ru lodžie a plně ji využívat také v lé‑
tě, budete muset myslet na její zastí‑
nění. Zasklením se v létě uvnitř lo‑
džie projevuje skleníkový efekt, kte‑
rý žene teploty do neúnosných vý‑
šek. Z radosti nad posezením na lo‑
džii pak v létě mnoho nezbyde. Ře‑
šení ale existuje.

Nabízí se několik možností, jak 
teplo na lodžii ovlivnit. Avšak pou‑
ze jedna je opravdu funkční. Na za‑
sklenou lodžii chce mnoho majite‑
lů umístit žaluzie nebo rolety, popř. 
vertikální žaluzie, dovnitř lodžie za 
zasklívací systém. U jednoduchých 
rovných lodžií je to technicky mož‑
né, u zkosených boků je to již prak‑
ticky nemožné. Skla musí mít mož‑
nost se otevírat, a tak skoro vždy na‑
razíme na problém, že žaluzie nebo 
rolety brání v otevírání skel. Ovšem 
podstatnější je to, že jakékoliv inte‑
riérové zastínění prakticky nezmění 
tepelnou pohodu na lodžii. Dosáh‑
ne se pouze toho, že do lodžie ne‑
svítí přímý sluneční svit. Okamžitý 
dojem je lepší, než když na oknech 
není nic. Sluneční záření i tak ale 
proniká přes skla a ohřívá vzduch 
uvnitř lodžie. Výsledkem je “krás‑
ných” 40°C. Otevření skel také ne‑
pomáhá, protože venku je stejných 
40°C. Vyvětrat horko uvnitř lodžie 
horkem zvenčí nemá smysl.

Dalším nápadem, který se zdá 
být dobrým, je polepení skel proti‑
sluneční fólií. Tyto fólie mají odrá‑
žet UV záření a tím snižovat ohří‑
vání interiérů. A to skutečně částeč‑
ně dělají. Tenká vrstva fólie dokáže 
podle zkušeností ovlivnit teplotu za 
sklem o 2 až 3°C. Fólie je po nalepe‑
ní na sklech trvale. Takže je nutné se 
smířit s úbytkem světla i ve dnech, 
kdy sluníčko nesvítí. Výhodou fó‑
lií je, že přes ně není vidět zvenčí 
do lodžie. Ve dne působí zvenčí na 
sklech jako zrcadlo. Tato výhoda se 
večer po rozsvícení světla na lodžii 
nebo v přilehlém pokoji obrací a skla 
se zrcadlí zevnitř. Zvenčí je tedy na‑
opak do lodžie vidět.

Jaké je tedy skutečně účinné řeše‑
ní, které vyhrává boj s teplem v za‑
sklené lodžii? Zásadní v této věci je 
nepustit teplo dovnitř přes skla. Za 
skly si už teplo dělá co chce. Nejlep‑
ší účinnost z protislunečních clon 
mají tedy prvky venkovního stíně‑
ní, které zabrání, aby sluneční zá‑
ření pronikalo oknem do interiéru. 
Nedochází tak k zahřívání vzduchu 
uvnitř. Celý interiér postupně chlad‑
ne, až je pocitová teplota ještě nižší 
než garantovaný rozdíl 10°C opro‑
ti vnějšku. Málo účinné je z tohoto 
důvodu použití interiérového stíně‑
ní (žaluzie, rolety, plisé), které ne‑
pohlcuje sluneční záření prošlé ok‑
nem. Pouze se mu staví do cesty, za‑
tímco sluneční záření již vesele zvy‑
šuje teplotu v interiéru. Sice na vás 
nesvítí, ovšem horko vám stejně je.

FUNKČNÍ ROLETY FUNGUJÍ 
JAKO PASIVNÍ KLIMATIZACE
Venkovní stínící technika řeší příči‑
nu tepla v interiéru. Např. klimatiza‑
ce pouze odstraňují důsledek. Navíc 

v případě přirozeného odvětrávání 
prostoru mezi clonou a výplní otvo‑
ru dosahují prvky fasádního stíně‑
ní ještě větší účinnosti. V místnosti 
je potom výrazně větší tepelná po‑
hoda. Tedy nižší teplota.

Specifikum dodatečně montova‑
ných betonových lodžií a jejich za‑
sklení neumožňuje uvažovat o hli‑
níkových roletách nebo venkovních 
hliníkových žaluziích. Umožňuje ale 
instalaci toho nejúčinějšího stínícího 
prvku, a tím jsou screenové rolety.

Vedle známých druhů stínění, ja‑
ko jsou venkovní hliníkové rolety, 
venkovní žaluzie nebo také markýzy 
jsou nejnovějším trendem nejúčin‑
nější ochrany před slunečním záře‑
ním funkční rolety s textilií zvanou 
screen. Tato speciální textilie do‑
káže filtrovat sluneční záření, tak‑
že propustí žádoucí množství den‑
ního světla, ale zadrží nepříjemné 
horko a škodlivé UV záření. Roleto‑
vé tkaniny Polyscreen zaručují díky 
svým vlastnostem účinnou bariéru 
pro UV záření a udržují dobrou vi‑
ditelnost směrem ven. To je obrov‑
ská výhoda screenových rolet. Tep‑
lo nepropustí, světlo pronikne a je 
přes ně vidět venkovní prostředí.
Materiály screenových rolet splňují 
nejpřísnější kritéria kvality na odol‑
nost, dlouhou životnost (více než 20 
let), omyvatelnost, nehořlavost a ne‑
překonatelné fyzikální parametry.

Funkční screenové rolety s touto 
speciální technickou tkaninou posky‑
tují nejdokonalejší možnost ochra‑
ny před slunečním zářením velkých 
prosklených ploch, výloh, oken ne‑
bo zimních zahrad. Jedná se v sou‑
časné době o nejefektivnější a nej‑
praktičtější způsob zastínění. Rolety 

jsou umístěny před sklem, které tak 
již není vystaveno slunečnímu záře‑
ní. Interiér je dokonale chráněn před 
nadměrným přehříváním. Funkční 
screenové rolety jako jediné zaručují 
stoprocentní ochranu. Textílie umís‑
těna 5 až 10 cm od povrchu skla do‑
káže odrazit 42 % slunečního záře‑
ní, dalších 52 % sama absorbuje a 
pouze 6 % prochází mezi textílii a 
sklo. Toto malé množství sluneční‑
ho záření nedokáže sklem projít, ani 
ho ohřát. Do interiéru se tak již do‑
stává pouze žádoucí světlo. I proto 
se screenovým roletám říká právem 
pasivní klimatizace.

Garance snížení teploty
Za staženými screenovými roleta‑
mi lze na lodžii v létě sedět i v pra‑
vé poledne. Při dodržení jednodu‑
chého doporučeného způsobu po‑
užívání a větrání je v přilehlé míst‑
nosti lodžie rozdíl teplot ještě mar‑
kantnější. Z praxe bývá rozdíl tep‑
lot o 13 až 15°C, nižší než je ven‑
kovní teplota. Je velký rozdíl mít do‑
ma 40 nebo 25°C.
Funkční screenové rolety nijak neza‑
sahují do fasády domu ani nemění 
vzhled domu. Instalace je provádě‑
na s citem pro detail a estetiku. Ro‑
lety jsou poháněny motorem, tak‑
že také jejich ovládání je velmi kom‑
fortní a jednoduché.
Pokud máte “horký” problém, po‑
kud je vám doma v létě teplo, po‑
kud vám to vadí, pokud se chcete 
vracet domů do chládku, je vhodná 
doba s tím něco udělat. Řešení exis‑
tuje. Do prvních letních dnů již ne‑
zbývá mnoho času. Tak ať si je uži‑
jete naplno. Jak venku, tak i doma. 
Pamatujte, že domov není pláž. w

KA210210
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Srdcem každého domova je kuchyň
Pokud se rozhodneme zrekonstruo‑
vat kuchyň, není od věci svůj záměr 
zkonzultovat s odborníky. Ti pomů‑
žou navrhnout vhodné rozmístění 
spotřebičů a přípravných ploch, roz‑
místí úložné prostory podle budou‑
cích potřeb kuchaře. Kuchyň rozdě‑
lí do dílčích zón, které na sebe ply‑
nule navazují a ulehčují pohyb po 
kuchyni.

Uspořádání kuchyně
Varné centrum, jak se říká varné des‑
ce, troubě a odsavači, bývá zpravidla 
na jedné straně kuchyně, nejčastě‑
ji po pravé ruce od hlavní pracov‑
ní plochy. Je třeba, aby kolem var‑
né desky bylo dostatek odkladné‑
ho místa na obou stranách. Trouba 
se velmi často v moderních kuchy‑
ních umísťuje do úrovně očí a ma‑
nipulace s horkými pekáči je tak 
pohodlnější a bezpečnější. Uvolně‑

ný prostor pod varnou deskou se 
pak může využít jako úložný pro‑
stor pro hrnce a jiné nádobí na va‑
ření. Na levé straně kuchyňské linky 
pak navazuje mycí centrum, což je 
dřez s baterií, příp. drtič a stále ob‑
líbenější myčka nádobí. Mycí cen‑
trum je vhodné vyvýšit oproti pra‑
covní ploše, aby při mytí nádobí ne‑
bolela záda. Hlavní pracovní plocha 
se nachází mezi zmiňovanými cen‑
try a měla by mít 100 až 120 cm. 
Většinou na okraj kuchyňské linky 
je umisťovaná chladnička a úložné 
prostory na potraviny. Vedle sklado‑
vacích prostor je dobré mít odkláda‑
cí plochu, která by měla skýtat ale‑
spoň 60 cm.

Jaký tvar dát kuchyňské lince?
Tvar kuchyně je nutno přizpůsobit 
členění a velikosti místnosti. Rovnou 
kuchyň, často používanou v panelo‑

vých domech, nej‑
více nahrazují ku‑
chyně s tvarem do 
písmene „L“. U ta‑
kových kuchyní se 
často varné cent‑
rum umisťuje na 
jednu stěnu a my‑
cí na druhou. V po‑
slední době je ob‑
líbené umísťová‑
ní dřezu do rohu. 
Dalším obvyklým 
tvarem kuchyňské linky je do tva‑
ru „U“. Není nutné, aby všechny tři 
strany kuchyně byly kolem zdí, zají‑
mavým řešením je použití odkláda‑
cího barového pultíku do prostoru, 
který opticky odděluje kuchyň od jí‑
delního koutu nebo obývacího poko‑
je. Méně častým prvkem v kuchyni 
je tzv. ostrůvek.
Umisťuje se doprostřed kuchyň‑

ské části a měl by být alespoň 
100 cm široký. Může sloužit ja‑
ko pracovní nebo odkládací plo‑
cha, nebo je do něj možné zabu‑
dovat mycí nebo varné centrum. 
U všech nevšedních tvarů kuchy‑
ně je však nutné dodržet vzdá‑
lenost 120 cm mezi jednotlivý‑
mi protilehlými částmi, aby by‑
lo možné zároveň otevřít dvířka 

nebo vysunout zásuvku a ještě 
kolem pohodlně projít.

První krok při výběru kuchyně
Když se rozhodneme zrekonstruo‑
vat nebo vybudovat novou kuchyň, 
je dobré poradit se s odborníky a na‑
vštívit specializované kuchyňské stu‑
dio. Vyškolení projektanti pomohou 
nejen s optimálním rozmístěním skří‑
něk a spotřebičů, ale také navrhnou 
potřebné stavební a instalační přípra‑
vy. Do kuchyňského studia bychom 
měli zajít co nejdříve, když se rozhod‑
neme pro novou kuchyni, rozhodně 
dříve, než propuknou stavební prá‑
ce. Místnost je ještě tvárná a instala‑
ce vody, elektřiny a případně plynu 
nám řemeslníci mohou upravit na 
míru. Platí obecná pravidla pro pří‑
pravu těchto instalací, ale pokud již 
všechny práce koordinujeme podle 
budoucí kuchyňské linky, ušetříme 
tím čas i peníze za předělávky.
Před návštěvou kuchyňského studia 
si s rodinou ujasněte, jakou kuchyň 

byste si chtěli pořídit – moderní, rus‑
tikální, světlou nebo tmavou. Ve stu‑
diu si pak prohlédněte vystavené vzor‑
ky, zaměřte se na všechny detaily 
a posuďte, zda je provedení kvalit‑
ní. Zvlášť velkou pozornost věnujte 
pantům a pojezdům zásuvek a ptej‑
te se dodavatele na záruku tohoto ko‑
vání. Nechte si vysvětlit materiálové 
složení pracovní desky a prohlédně‑
te si napojení desek. Kvalitní výrobci 
již nepoužívají žádné krycí lišty a do‑
vedou desky spojit tzv. zámky, kte‑
ré jsou naprosto rovné a neznatelné. 
Dále by vás měla zajímat záruka na 
nábytkové skříňky, jakou vyžaduje 
kuchyň údržbu a jestli dodavatelská 
firma zajišťuje i montáž kuchyně. 
Nedílnou součástí poradenství je vy‑
hotovení grafického návrhu kuchyň‑
ským architektem, který se zákazní‑
kem připraví podrobný plán kuchy‑
ně, poradí mu se současnými trendy 
a doporučí výběr zařizovacích před‑
mětů, jako je osvětlení, vnitřní vyba‑
vení skříněk a spotřebiče. w

Čtyři tipy, jak oživit stěny v interiéru. A prokoukne každý domov!
Stěna jako galerie? Vyšperkujte ji ta‑
petami, malbou, stěrkou nebo obkla‑
dem! Vaše stěny se mohou změnit k 
nepoznání. Nabízíme vám řadu ná‑
mětů. Které se vám budou nejvíce lí‑
bit? Keramika jako kámen, dřevo ze 
stěrky a vzoru prken, kůže z tapet, 
obklady nejen z MDF desek s plas‑
tickým povrchem či speciální ma‑
lířské techniky – to vše a mnohem 
víc můžete doma využít ke šperko‑
vání svých stěn.
Originální tapety 
Motivy současných tapet jsou nato‑
lik kreativní, že si vybere i ten, kdo 
by jinak rád v interiéru například 
kamenný nebo cihlový obklad, de‑
kor dřeva, zvířecí kůži, písečné du‑

ny…Výrobců na českém trhu najde‑
te nepřeberné množství, z těch nej‑
známějších jsou to například Di‑
mex, Vavex, Fiona a další.
Speciální výmalby
Fantazii se meze nekladou – všechno 
je jen otázkou vaší zručnosti. Stěnu 
můžete odekorovat barevnými ob‑
razy, nechat různé barvy stékat po 
zdi, volit šablony, použít dekor tře‑
ba s roztřepenými okraji nebo zku‑
sit staré dobré válečky. Možná bude‑
te sami překvapeni, jak zajímavých 
výsledků právě s válečky můžete do‑
sáhnout. Seženete je v obchodech s 
malířskými potřebami a také v ba‑
zarech s nábytkem. Klasické váleč‑
ky většinou mají geometrické či kvě‑

tinové ornamenty, ovšem k dostání 
jsou i specifičtější, například s deko‑
rem dřeva, stébly trávy a podobně. 
Než začnete s výmalbou, stěnu ošet‑
řete penetračním nátěrem! (HET A, 
AT‑Grund, Flügger Sealer)
Dekorativní povrchové úpravy stěn
Není podstatné, zda se bavíme o 
moderních stěrkách či hlazených 
omítkách – to je slovíčkaření. V dů‑
sledku vždy jde o povrchovou úpra‑
vu stěny, která přináší určitý zdob‑
ný efekt, jenž je trvalý (stěrky jsou 
podstatně odolnější než klasická vý‑
malba, většinou je stačí po čase otřít 
vlhkým čistým hadříkem). Obecně 
lze stěrky rozdělit na sádrové, což je 
například takzvaný benátský štuk, 

cementové, ty se používají nejčastě‑
ji, a epoxidové, vhodné do prostor s 
vlhkostí. Označení stěrka se odvozu‑
je od způsobu aplikace, kdy se konzi‑
stenčně hustší kašovitá masa naná‑
ší na plochu hladítkem a takzvaně 
se po této ploše stírá. Výsledný po‑
vrch záleží na kreativitě aplikátora. 
Mezi nejpoužívanější patří například 
tekutý štuk od firmy HET. Zajíma‑
vé jsou však samotné možnosti stě‑
rek, které nabízejí hladký i struktu‑
rovaný povrch, mat nebo lesk, per‑
leťové efekty, imitaci kamene, ko‑
vu… A protože jejich aplikace není 
zrovna snadná, rozhodně patří do 
rukou odborníků. Cena za tyto de‑
korativní povrchy se uvádí jak za 

materiál, tak i za práci. 
Obložení
Možností je spousta – můžete pou‑
žít reálný materiál, například dřevo, 
kámen, sklo, keramické obklady… 
Pěkně vypadá i umělý kámen, kte‑
rý je lehčí než přírodní, a tudíž se 
s ním lépe manipuluje. Či se vám 
snad líbí cihla? Pak zřejmě vsadíte 
na cihelné pásky.
Další výzdobu stěny nabízejí deko‑
rativní panely. Často se vyrábějí z 
MDF materiálu nebo dřevotřísko‑
vých desek. Pokud o jejich poříze‑
ní uvažujete a máte zájem o plastic‑
ké frézování, volte panely o vyšších 
tloušťkách. Dekorativní obklad o sí‑
le 18 mm umožňuje větší hloubku 

frézování a je tedy možné jej opat‑
řit 3D motivem. w

(zdroj: na3to.cz)


