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Druhá etapa průmyslové zóny má konečně prvního investora. 
Místní firma zde postaví závod za více než sto milionů korun.

w
KRNOV - Do konce letošní-
ho roku přesune své podnikání 
do druhé etapy průmyslové zó-

ny v Červeném dvoře krnovská firma 
DMHERMES TRADE. Závod, jehož vý-
stavba již byla zahájena, zaplní téměř 
třetinu z desetihektarové plochy. Do 
areálu firma zainvestuje 108 milionů 
korun bez DPH a bude v něm zaměst-
náno šedesát až sedmdesát pracovníků.
Podnik bude tvořit výrobní hala, ad-
ministrativní část a skladová hala su-

rovin a hotových výrobků, vše jako je-
den celek. „Se stavbou bychom měli 
být hotovi do konce srpna a do prů-

myslové zóny se chceme kompletně 
přestěhovat do závěru letošního roku,“ 
uvedl jednatel firmy Thomas Melios.
V závodu bude umístěno několik linek. 
Automatická linka na výrobu ovoc-
ných a proteinových tyčinek, plnící 
linka na datlový sirup a stoprocentní 
přírodní balsamikový krém s ovocný-
mi příchutěmi a průmyslová výrobní 
linka pro přípravu speciálních kaší bez 
přidaného cukru. Společnost má dá-
le záměr dovážet komodity zdravé vý-
živy z třetích zemí a přebalovat je do 
uživatelsky přívětivého balení, vhod-
ného pro evropský trh.
Druhá etapa průmyslové zóny v Čer-
veném dvoře má rozlohu deseti hek-
tarů. Vznikla za přispění státu, který 
finančně podpořil vybudování tech-
nické a dopravní infrastruktury za 63 
milionů korun. Město zde stále nabí-
zí k prodeji volnou plochu o rozloze 
75 230 metrů čtverečních. Cena po-
zemku je minimálně 325 korun za me-
tr čtvereční plus příslušná sazba DPH. 
V území jsou vybudovány veškeré in-

ženýrské sítě a stavební objekty, jako 
splašková a dešťová kanalizace, vodo-
vod, elektrická přípojka nízkého napětí 
a trafostanice, přípojka plynu, chodní-
ky a autobusové zastávky, zóna je na-
pojena na komunikaci I/57.
„Z hlediska využití je podporován ze-
jména zpracovatelský průmysl, stra-
tegické služby a technologická cent-
ra. V průmyslové zóně nelze umístit 
investice, které by využívaly pozem-
ky pro pěstování rostlin a chov živo-
čichů. Vzhledem k tomu, že zóna by-
la vybudována za přispění státu, mu-
sí být podnikatelský záměr každého 
investora před uzavřením smlouvy 
projednán s Ministerstvem průmys-
lu a obchodu ČR, jako s poskytovate-
lem dotace, a Zastupitelstvem města 
Krnova,“ řekla referentka pro podpo-
ru podnikání Melita Vodičková. Více 
informací k průmyslové zóně a dal-
ším investičním příležitostem v Krno-
vě najdete na webu krnovinvest.cz. w

zdroj: Město Krnov)
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Ra dim Ru dzin ski, 
vy da va tel

Průmyslová zóna a doprav-
ní obslužnost Krnova je té-
ma, kterému se v tomto vy-
dání věnujeme asi nejví-
ce. Dozvíte se, kdo je prv-
ním investorem druhé eta-
py průmyslové zóny, že nás 
opět čeká období, kdy se 
budeme muset řádně obr-
nit trpělivostí z důvodu ob-
jížďky do průmyslové zó-
ny Ve vrbině, čímž se pod-
statně zvýší provoz kami-
onové dopravy v blízkosti 
centra města. Dále se vě-
nujeme obchvatům Krno-
va a jejich různým fázím.
Dočtete se také o inicia-
tivě starostů západní čás-
ti našeho kraje a přidává-
me rozhovor s novou měst-
skou architektkou, což jis-
tě spoustu z vás může za-
ujmout, vzhledem k připo-
mínkám architektonických 
změn z posledních let v na-
šem městě.
V letošním roce se pouští-
me více než kdy jindy, také 
z důvodů vládních nařízení, 
do zvelebování svých obyd-
lí. Proto přidáváme v druhé 
polovině vydání tipy a ná-
vody na téma bydlení.
Věřím, že si tak jako vždy na-
jde každý to své. w

Objížďka zkomlikuje dopravu ve městě
KRNOV - Vozidla, která v součas-
nosti směřují do průmyslové zóny 
Ve Vrbině po komunikaci K Řem-
pu, budou od pondělí 1. března jez-
dit po objížďce. Objízdná trasa po-
vede ze směru od Opavy po ulicích 
Opavská, Soukenická a Hlubčická 
a dále po nově vybudované komu-
nikaci severovýchodního obchvatu. 
Užívání části obchvatu bude povole-
no jen vozidlům zásobujícím objek-
ty Ve Vrbině.
„Objízdná trasa bude spuštěna 1. břez-
na, kdy začneme s frézováním stáva-
jící komunikace a následným odtěžo-
váním nevhodného násypu od Vrbi-
ny k bývalému Řempu. Po obchvatu 
bude provoz probíhat přes nově vy-
budovaný most, na němž proběh-
la hlavní mostní prohlídka objed-
natele stavby, tedy Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, při které nebyly zjiště-
ny závady bránící provozu na před-
mětném mostě,“ uvedl Zdeněk Ján ze 
stavebního oddělení společnosti SIL-
NICE.CZ. Jelikož nově otevřený úsek 
obchvatu budou používat pouze vo-
zidla, která míří do průmyslové zó-

ny Ve Vrbině, zůstane zatím komu-
nikace v Hlubčické ulici jako hlavní.
O užívání místních komunikací v uli-
cích Soukenické a Hlubčické pro ná-
kladní vozidla dopravní obsluhy žá-
dal zhotovitel obchvatu město Kr-
nov již v srpnu 2019. „Uvědomuje-
me si, že toto opatření může způso-
bovat nepříjemnosti a komplikace, 
ale po prověření dalších možností 
rada města tomuto řešení dala sou-
hlas. Není jiná cesta, jak dostat vozi-
dla do firmy Santa Trans. Žádám te-
dy všechny občany, zejména Hlub-
čické ulice, o trpělivost. V letošním 
roce již dojde ke zprovoznění celé 
trasy obchvatu a doprava se nejen 
na této komunikaci opět zklidní,“ 
řekl místostarosta Pavel Moravec.
Slavnostní otevření severovýchod-
ního obchvatu Krnova je plánová-
no na začátek prosince letošního ro-
ku. Řidičům by ale měl být k dispo-
zici minimálně o měsíc dříve. Inves-
torem obchvatu je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, jeho výstavba vyjde na 
miliardu korun. w
(zdroj: Město Krnov)

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou  
vyjádřil za sebe a celou svou rodi-
nu poděkování celému Covidové-
mu oddělení Krnovské nemocnice. 
Lékařům, sestrám a všemu dalšímu 
zdravotnickému personálu. Také 
se hluboce sklonil před vaší vyso-

ce profesionální, nepřetržitou péčí 
a lidským přístupem k pacientům.
Děkujeme vám za ty hodiny, dny, 
týdny a měsíce co bojujete s pan-
demií Covid – 19.
Přeji vám všem mnoho zdaru a sil 
v boji s tímto prevítem.
S úctou a srdečným pozdravem

Pavel Bětík, Krnov
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krimi

Ze zápisníku městské policie v Krnově
Týden od 15. 2. do 21. 2. 2021
Zřejmě příliš divokým sexem ruši-
li sousedku
Na sousedy, kteří ruší noční klid, si ve 
čtvrtek 18. února po půlnoci opako-
vaně stěžovala obyvatelka bytového 
domu. Když hlídka dorazila na uve-
denou adresu, oznamovatelka už na 
ně čekala s vysvětlením, že mladý pár 
narušuje soužití v domě hlasitým mi-
lováním, což chtěla doložit nahrávkou 
v mobilním telefonu. Protože však už 
v domě panoval klid, strážníci ženě 
doporučili, aby choulostivou záleži-
tost zkusila nejprve řešit domluvou, 
případně pak s majiteli bytu, kteří jej 
mladému páru pronajímají.
Zásah proti muži v zelených mon-
térkách 
Hlášení o podnapilém muži v zelených 
montérkách, který obtěžuje cestující 
na hlavním nádraží, obdržel dispečink 
městské policie ve čtvrtek 18. února ho-
dinu po poledni. Hlídka po příjezdu 

na místo kontaktovala člověka odpo-
vídajícího popisu, který však nejevil 
známky podnapilosti. Strážníkům vy-
světlil, že do Krnova ho převezla z Jese-
níku rychlá záchranná služba s bolest-
mi břicha, po vyšetření byl propuštěn 
z nemocnice, ale u sebe měl pouze 20 
korun, což mu na lístek domů nesta-

čilo. Nepříjemnou situaci se proto po-
koušel řešit přímo na nádraží.
Opilá, hrubá a bez psa
Jezevčíka patřícího ženě, kterou pře-
vezla k ošetření rychlá záchranná služ-
ba, se ujali strážníci v pátek 19. úno-
ra odpoledne u jednoho z krnovských 
nákupních středisek. Když následně 

v nemocnici zjišťovali, kdy si jej ma-
jitelka bude moci vyzvednout, zdra-
votníci jim sdělili, že podnapilá žena 
už s nadávkami zdravotnické zařízení 
opustila. Strážníci ji proto informo-
vali telefonicky a ona pro zvíře ná-
sledující den poslala svého známého.
Týden od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021
Žena si záchranu kočky nedala vy-
mluvit
S žádostí o pomoc při záchraně ži-
vota se na městskou policii ve středu 
10. února odpoledne obrátila šesta-
padesátiletá obyvatelka Mikulášské 
ulice. V ohrožení podle ní byla koč-
ka, která seděla na stromě a zoufa-
le mňoukala. Službu konající stráž-
ník se ženě pokoušel vysvětlit, že k 
podobným zásahům městská poli-
cie nemá potřebné vybavení, ta ale 
trvala na svém s tím, že zvíře může 
uhynout. Hlídka proto vyrazila na 
místo a nezraněnou kočku ze stro-
mu sundala.

Armády spásy není záchranka
Hned ke dvěma podnapilým klien-
tům, kteří se dobývali do ubytov-
ny Armády spásy, vyjížděla hlídka 
městské policie v sobotu 13. úno-
ra. Po osmé hodině večerní to bylo 
k sedmačtyřicetiletému muži, kte-
rý se choval ke zdejším zaměstnan-
cům agresivně. O tři hodiny později 
se pak na místo hlídka vrátila, když 
další podnapilý klient, tentokrát ve 
věku pětapadesát let, rovněž vulgár-
ně vyhrožoval pracovnici ubytovny. 
Oba muži byli poučeni o nevhodnos-
ti svého počínání a došlo na jejich 
vykázání z místa s tím, že vrátit se 
mohou až po vystřízlivění.
Týden od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021
Pejsek se šel vzdělávat
Dobře to dopadlo s bišonkem, který se 
zaběhl v pondělí 1. února. Jeho majitel 
bydlící v Albrechtické ulici to oznámil 
na linku 156 kolem poledne a dispečer 
mu slíbil, že pokud bude mít o psovi 
nějaké informace, ihned ho kontaktu-
je. K tomu došlo už o hodinu později, 
kdy na městskou policii volala lektor-
ka doučovacího kroužku ve stejné uli-
ci, že v jejich třídě se nachází pes, kte-
rého zde nechali ohřát. Sloužící stráž-
ník proto předal kontakt majiteli bi-
šonka, jež si ho vyzvedl.
Strážník daroval ženě peníze na 
jízdenku

Do nezáviděníhodné situace se v úte-
rý 2. února dostala devětadvacetiletá 
žena, když se večer vracela vlakem ze 
Šumperka do Rýmařova. Měla totiž 
přestoupit v Krnově, ale usnula a pro-
budila se až v Opavě. Podařilo se jí ješ-
tě dostat zpět do Krnova, dále však po-
kračovat nemohla, protože žádný vlak 
už do její cílové stanice nejel. Protože 
u sebe neměla žádnou finanční hoto-
vost, ani telefon, prostřednictvím ně-
hož by kontaktovala příbuzné, s žá-
dostí o pomoc se obrátila na městskou 
policii. Strážníci zjistili, že do Rýma-
řova je možné se ještě dostat autobu-
sem s přestupem v Horním Benešově, 
ženu proto odvezli na nádraží a jeden 
z nich jí daroval peníze na jízdenku.
Přepadení se nekonalo a peněžka 
byla v tašce
Na základě telefonického oznáme-
ní vyjížděla ve čtvrtek 4. února ve-
čer hlídka městské policie k starší-
mu muži, který měl být okraden. Po 
příjezdu na místo jednasedmdesáti-
letý senior sdělil strážníkům, že při 
přepadení přišel o peněženku. Tu 
se však záhy podařilo najít v mužo-
vě igelitové tašce, a protože k žád-
nému trestnému činu nedošlo a se-
nior nejevil žádné známky zraně-
ní, strážníci pokračovali ve své běž-
né činnosti. w
(zdroj: Město Krnov)
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Nepodceňujte sílu svého hesla!
KRNOV – Výsledky ankety Vnímání 
pocitu bezpečí, kterou v lednu pro-
vedla krnovská radnice, ukázaly, že 
jen polovina respondentů má v po-
čítači uloženo silné heslo. „Protože 
se kvůli pandemii přesunulo mno-
ho aktivit do internetového prostoru, 
považujeme prevenci kyberkrimina-
lity za důležitou a této problematice 
se chceme věnovat. Hesla ke svým 
účtům totiž používá téměř každý, 
kdy si svůj jedinečný přístup vytvá-
říme u velkého množství služeb, ja-
ko jsou e-mailové schránky, sociál-
ní sítě, e-shopy, filmové kanály ne-
bo školní informační systémy,“ vy-
světluje referentka prevence krimi-
nality Irena Šindlerová.
Bezpečné heslo je takové, které je ne-
prolomitelné a jiná osoba ho nemá 
uhádnout. Rozhodně by to neměly 
být pohodlné řady čísel (12345678) 
či slovo password (česky heslo), pří-
padně datum narození nebo jména 
blízkých. „Důležitost zabezpečení 
často podceňujeme. Většina z nás 
si sice neumí představit, že by je-
ho účet chtěl prolomit hacker. Ži-
vot by nám však mohlo zkompli-
kovat, i pokud by do něj vstoupil 
někdo z našeho okolí. Běžný uživa-
tel je pohodlný a zapomíná, proto 
si chce vstupy na své účty co nejvíce 

zjednodušit a dovolí svému prohlí-
žeči, aby si heslo zapamatoval. To-
ho se však vyvarujme, zejména po-
kud s někým sdílíme své zařízení,“ 
radí Irena Šindlerová.
Pro každý účet je dobré si zvolit sa-
mostatné heslo, protože pokud ně-
kde unikne, problém nevznikne všu-
de. A jak na to? „Odborníci nabízejí 
řadu metod. Často uvádějí, aby hes-
lo bylo dostatečně dlouhé, minimál-
ně v počtu 8 znaků, optimálně ko-
lem 15. Používejte velká i malá pís-
mena, znaky a čísla. Mohou to být 
například emotikony nebo hashta-
gy #,“ vysvětluje Irena Šindlerová s 
tím, že oblíbenou i uživatelsky pří-
větivou je metoda takzvaného frá-
zového hesla. „Zapamatujte si ně-
jakou oblíbenou hlášku, text písně 
či větu, se kterou pak můžete pra-
covat. Například: Kávu si osladím 
o trochu víc, svý bendžo naladím a 
jinak nic. Můžete pak třeba použít 
první písmena slov: Ksootvsbnajn. 
Pomocná fráze ale může být napros-
to jednoduchá a takzvaně ze života: 
Moje milá babička z Holčovic má 2 
psy a 6 králíků. Variant je nekoneč-
ně mnoho, fantazii se meze nekla-
dou a vaše účty budou v bezpečí,“ 
uzavírá Irena Šindlerová. w
(zdroj: Město Krnov)
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Krnov, město obchvatů 
w

KRNOV - Slavnostní otevře-
ní severovýchodního obchvatu 
Krnova je plánováno na začá-

tek prosince letošního roku. Řidičům 
by ale měl být k dispozici minimál-
ně o měsíc dříve a v úseku od Hlub-
čické ulice po průmyslovou zónu Ve 
Vrbině se začne jezdit už v březnu.
Právě v tomto úseku jsou již téměř 
hotové protihlukové stěny, most pro-
šel první hlavní prohlídkou, zbývá 
už jen provést drobné úpravy na ko-
munikaci a nainstalovat provizorní 
dopravní značení. „Podle posledních 
informací, které máme od zhotovite-
le obchvatu, bude tato část zprovoz-
něna začátkem března, aby stavbaři 
mohli uzavřít příjezd do Vrbiny od 
bývalého Řempa a v těchto místech 
pokračovat s budováním obchvatu. 
Využívat nově otevřený úsek budou 
pouze vozidla, která míří do průmys-
lové zóny Ve Vrbině, čemuž bude od-
povídat i určení hlavní komunikace. 
Tou zatím i nadále zůstane Hlubčic-
ká,“ uvedl místostarosta Pavel Mo-
ravec. V Hlubčické ulici jsou už rov-
něž dokončeny přístřešky u podcho-
du a elektrikáři zde nahrazují provi-
zorní osvětlení za trvalé.
Ke změně organizace dopravy dojde 
také v Petrovické ulici, a to v době, 
kdy stavba pokročí do fáze napoje-
ní stávající komunikace na obchvat. 
„Vzhledem k tomu, že se v těchto 
místech sejdou dvě dopravní stav-
by – obchvat a oprava druhé polovi-
ny mostu přes řeku Opavici, uvažu-
je zhotovitel stavby o objížďce, kte-
rá povede po obchvatu mezi ulice-
mi Petrovickou a Hlubčickou. Před-
běžně by k tomu mělo dojít na kon-
ci jara a trvat zhruba dva měsíce,“ 
upřesnil Pavel Moravec s tím, že pro 
pěší a cyklisty by měl být průchod 

a průjezd stavbou po Petrovické uli-
ci zachován.
Kromě výstavby obchvatu a opravy 
mostu bude dopravní situaci ve měs-
tě na jaře komplikovat také posled-
ní etapa opravy průtahu městem. 
V loňském roce se podařilo opra-
vit komunikaci od vjezdu do Kos-
telce od Bruntálu po most přes ře-
ku Opavu u Kauflandu. Nyní zbý-
vá dokončit půlkilometrový úsek od 
mostu po lékárnu v Opavské ulici. 
Silničáři mají v plánu začít 6. dubna 
a opravu dokončit začátkem května.
Investorem zmíněných dopravních 
staveb na území Krnova je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Státní kasu 
vyjde obchvat na miliardu, opra-
va průtahu městem na 48 milionů 
a stavební práce na mostě na 10 mi-
lionů korun.

Západní obchvat protne ne 
jedna, ale rovnou dvě lávky
Ne jedna, ale dvě lávky pro pě-
ší a cyklisty přemostí západní ob-
chvat Krnova, který povede přes ne-
zastavěnou část Ježníku. K již dří-
ve avizované lávce na modré turis-
tické značce mezi Ježníkem a Bezr-
učovým vrchem nyní město přida-
lo ještě další. Bude se nacházet na 
vycházkové trase, jež vede z Kabá-
tova kopce na ježnickou rozhlednu.
„Tato trasa je už dnes hodně frek-
ventovaná, navíc na Kabátově kopci 
počítáme s výstavbou tří desítek ro-
dinných domů. Vybudováním láv-
ky chceme lidem umožnit poho-
dlný pohyb krajinou bez nutnosti 
zacházky pod estakádu, kudy bude 
možné pod obchvatem projít,“ uve-
dl starosta Tomáš Hradil.
Parametry lávek a jejich vzhled 
v současnosti řeší firma Atelier 38, 

která zpracovává pro město Krnov 
architektonický návrh. „Architekti 
k lávkám přistoupili jako k celku. 
Z pohledu řidiče je totiž bude dělit 
necelá minuta jízdy. Zatímco pro 
projíždějící by lávky měly být zají-
mavé a tím pádem snadno zapama-
tovatelné, pěší a cyklisté by naopak 
měli při překonávání lávky obchvat 
zaregistrovat co nejméně,“ řekl To-
máš Hradil.
Po dopracování návrhu bude násle-
dovat zadání projektové dokumen-
tace. Financování projektu ale mu-
sí ještě schválit zastupitelé, projed-
návat tuto záležitost budou pravdě-
podobně na březnovém zasedání.
Jelikož lávky nejsou vyvolanou in-
vesticí, náklady na projekt a je-
jich výstavbu bude hradit město. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, ja-
ko investor obchvatu, ale přislíbil 
městu poskytnout inženýrink, což 
znamená, že v rámci stavby zajistí 
veškerá povolení i vyjádření dotče-
ných orgánů státní správy a účast-

níků řízení.
Západní obchvat v budoucnu spo-
jí silnici I/45 v místech mezi Krno-
vem a Branticemi se silnicí I/57 v Al-
brechtické ulici. ŘSD v současnosti 
dokončuje projektovou dokumentace 
pro územní rozhodnutí, do níž pro-
jektant už obě lávky zapracuje. S vy-
dáním územního rozhodnutí se po-
čítá ještě letos. Stát také pokračuje 
s přípravnými pracemi, vloni v létě 
byly například prováděny předběž-
né geotechnické průzkumy, na jaře 
letošního roku by měly být k dispo-
zici vizualizace projektu. Stavba ob-
chvatu by měla začít v roce 2027.

Studie má prověřit obchvat 
Petrova dolu
Sdružení pro výstavbu komunikace 
I/11-I/57 poskytne městu Krnovu 
více než půlmilionovou dotaci na 
předprojektovou přípravu dvou vý-
znamných dopravních staveb – ob-
chvatu Petrova dolu a propojení ko-
munikací na obou stranách hrani-

ce v Petrovické ulici. Smlouvy o po-
skytnutí dotace musí ještě schválit 
rada města.
„Jsem velmi rád, že předsednictvo 
Sdružení naší žádosti vyhovělo a po-
skytne nám ze svého rozpočtu nein-
vestiční dotaci jednak na zpracování 
aktualizované technické studie a vy-
pracování záměru projektu, včetně 
hodnocení ekonomické efektivnos-
ti, na akci „I/57 Krnov – Petrův důl 
– obchvat“, a jednak na akci „I/45 
Krnov – hraniční přechod“. V tom-
to případě jde o studii odstranění 
nevyhovujících šířkových parame-
trů a poloměrů v délce 300 metrů 
v blízkosti hraniční čáry v Petrovic-
ké ulici. V uvedeném úseku má v bu-
doucnu dojít k propojení komunika-
cí na obou stranách hranice,“ uvedl 
místostarosta Pavel Moravec. Dotace 
na Petrův důl bude maximálně 313 
tisíc korun a na Petrovickou 198 ti-
síc korun, což u obou akcí pokryje 
padesát procent předpokládaných 
nákladů. Projekční práce provede 

společnost Dopravoprojekt Ostrava.
Třistametrový úsek v Petrovické ulici 
naváže na plánovanou přeložku silni-
ce, která má být vybudována od na-
pojení na severovýchodní obchvat po 
hraniční přechod s Polskem. Komuni-
kace má vést podél té současné, dělit je 
bude několikametrový pás zeleně, kte-
rý by měl pomoci s odhlučněním pří-
padné tranzitní dopravy. Projekt vý-
stavby přeložky na konci loňského ro-
ku schválila Centrální komise Minis-
terstva dopravy ČR, s realizací stavby 
se předběžně počítá v období od břez-
na 2025 do konce roku 2026. Stavbu 
bude financovat Státní fond dopravní 
infrastruktury, a to s výjimkou dvou 
úseků cyklostezek. K jejich financová-
ní se již město zavázalo.
Oddálení rušné komunikace od zá-
stavby a zvýšení ochrany obyva-
tel před hlukem je cílem obchvatu 
Petrova dolu. Technickou studii na 
tuto stavbu vypracoval již v roce 
2007 Dopravoprojekt Ostrava a zá-
měr stavby předložilo Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR o dva roky později 
k posouzení Krajskému úřadu Mo-
ravskoslezského kraje. Ten rozhodl, 
že záměr nebude z hlediska zákona 
o posuzování vlivů na životní pro-
středí dál posuzován. V roce 2016 
byl koridor pro přeložku silnice, kte-
rý je veden u železniční trati, zapra-
cován do Územního plánu Krnov. 
„Po aktualizaci technickou studii 
spolu se záměrem projektu a hodno-
cením ekonomické efektivnosti pře-
dáme Ředitelství silnic a dálnic ČR 
s požadavkem na zařazení obchvatu 
Petrova dolu do plánu investic Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury,“ 
uzavřel Pavel Moravec. w

(zdroj: Město Krnov)
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Starostové chtějí silnější vyjednávací pozici, vytvořili iniciativu MSK - ZÁPAD 

w
KRNOV - Starostové obcí 
v západní části Moravskoslez-
ského kraje (MSK) se dali do-

hromady v rámci iniciativy nazva-
né „MSK – ZÁPAD“. Chtějí prosa-
zovat rovnoměrný rozvoj kraje po-
zvednutím významu jeho západ-
ní části, dlouhodobě znevýhodně-
né polohou i historickým vývojem.
Starostové sedmi měst společně se 
senátorem za daný obvod Ladisla-
vem Václavcem uzavřeli v minulých 
dnech memorandum o spolupráci 
„MSK – ZÁPAD“. Vyjadřují v něm 
společnou potřebu a snahu vytvo-
řit předpoklady k vyrovnání podmí-
nek rozvoje Moravskoslezského kra-
je, a to jednotným vystupováním za 

zájmy obyvatel regionu.
Působnost iniciativy MSK – ZÁPAD 
je vymezena prozatím těmito měs-

ty a jejich správními obvody: Brun-
tál, Horní Benešov, Krnov, Město Al-
brechtice, Opava, Rýmařov a Vrbno 

pod Pradědem.
„Společně a jednotně budeme pro-

sazovat záměry, jejichž realizace bu-
de přínosná z hlediska rozvoje MSK 
– ZÁPAD, bude respektovat potřeby 
místních obyvatel, nebude znamenat 
další zatížení území a povede k za-
chování jedinečného přírodního 
bohatství regionu,“ uvádějí signa-
táři memoranda.
V dokumentu si také vytýčili pri-
oritní oblasti spolupráce, kterými 
jsou odpadové hospodářství a likvi-
dace odpadů v regionu, elektrifika-
ce železniční trati Olomouc - Opa-
va východ, podpora zaměstnanosti 
v území a životní prostředí a zelená 
energetika. „Se sousedními městy 

v západní části kraje nás pojí ne-
jen společná historie, ale také pří-
tomnost. Řešíme stejné problémy, 
čelíme podobným výzvám. Už jen 
pravidelná setkávání starostů, vý-
měna zkušeností a koordinace na-
šich aktivit je nesmírně cenná. Do-
mluvili jsme se také, že si jednot-
livá témata rozdělíme. Naše radni-
ce se bude věnovat především mo-
dernizaci železniční tratě Opava – 
Krnov – Olomouc,“ uvedl staros-
ta Krnova Tomáš Hradil. Jeho slo-
va doplnil starosta Bruntálu Petr 
Rys: „Řekli jsme si, že jedině spo-
lečným hlasem, postojem a tlakem 
uděláme nejvíce pro změnu vní-
mání našeho území a obrátíme ví-

ce pozornosti na západní část kra-
je. Velmi mě těší, že se na tom do-
kázali snadno shodnout a dohod-
nout starostové a senátor z různých 
politických uskupení.“
„Je důležité, že se města ze západ-
ní části Moravskoslezského kra-
je rozhodla táhnout za jeden pro-
vaz. V rámci tohoto projektu bu-
deme myslet také na obce, které se 
nacházejí v naší části kraje, a po-
čítáme s jejich zapojením. Smys-
lem memoranda je rozvoj celé zá-
padní části našeho kraje, nejen vel-
kých měst,“ doplnil senátor Ladi-
slav Václavec. w

(zdroj: Město Krnov)

„Největší potenciál města jsou jeho obyvatelé,“ říká nová městská architektka 
KRNOV - Krnov má novou měst-
skou architektku. Po Lubomíru De-
hnerovi, který tuto funkci zastával v 
minulých třech letech, se jí stala Zu-
zana Stanjurová Mateiciucová. Na rad-
nici působí od 21. ledna jako exter-
ní odborný konzultant. U příležitos-
ti svého nástupu do funkce poskytla 
následující rozhovor.
Co Vás přimělo k tomu, že jste se 
ucházela o pozici městského archi-
tekta v Krnově?
Již delší dobu mám zájem rozšiřovat 
své obzory, vidět poslání své profese 
z jiného úhlu, než jen z pohledu ak-
tivního tvůrčího architekta, který se 
k zakázce dostane až ve chvíli, kdy ji 
někdo vypíše či jinak iniciuje. Mám 
za to, že uvedené úhly pohledu není 
nutné separovat, ba právě naopak, 
mohou být všestranně obohacující. 
Když jsem si všimla vypsaného vý-
běrového řízení na městského archi-

tekta v Krnově, měla jsem radost z 
takové příležitosti v blízkosti mého 
bydliště a působiště. Přestože si my-
slím, že Krnov vcelku znám, od dět-
ství jej ráda navštěvuji a strávila jsem 
zde mnoho času, tento moment vy-
žadoval zcela nové zamyšlení. Zajela 
jsem do Krnova a v mraze jsem něko-
lik hodin chodila a přemýšlela, co já 
konkrétně jsem schopna městu dát. 
Když totiž dostanete nějaký impuls, 
že se na věc můžete dívat z jiného úh-
lu pohledu, než doposud, je to samo 
o sobě velmi inspirativní. V ten mo-
ment pochopíte, zda krok tím smě-
rem má pro vás a vůbec celkově smysl.
Role městského architekta má širo-
ký záběr, na co se chcete soustře-
dit především?
Už při té procházce se objevila řada 
postřehů, které, jak jsem následně zjis-
tila, byly některé již vyřčeny či jsou v 
řešení, jiné ještě vůbec. Jsou to otáz-

ky urbanismu města, návaznosti na 
jeho historii a budoucnost. Vedle ja-
kýchsi zásadních zásahů do hustoty 
městského jádra a vazeb na blízké a 
širší okolí města jsou to také menší a 
neméně podstatné celky a záležitos-
ti. Mám na mysli jednotlivé stavby a 
spolupráci s městem či soukromými 
investory při jejich přípravě. Nedílnou 
součástí městského života je veřejný 
prostor a vše, co do něj patří, tedy prá-
vě to, co vyžaduje dlouhodobou péči a 
kultivaci. Je nutno směrovat k udrži-
telné architektuře po stránce funkční, 
ekologické a ekonomické. Vedle péče o 
funkci a formu městské architektury, 
urbanismu a designu bych chtěla pra-
covat na intenzivní komunikaci mezi 
městem a oddělením úřadu územní-
ho plánování, tedy být jakýmsi spo-
jujícím prvkem mezi městskou samo-
správou a státní správou. Zaměření je 
široké a angažmá městského architek-

ta vnímám jako komplexní.
Jaké úkoly Vás čekají v nejbližších 
týdnech?
Jelikož byl kratší dobu Krnov bez měst-
ského architekta, mám vedle spoluprá-
ce na projektech, které jsou v přípravě, 
také řadu aktuálních akcí, které studu-
ji a k nimž se vyjadřuji tak trochu za 
běhu. Vedle toho se účastním napří-
klad přípravy soutěže na nové měst-
ské lázně a řešíme další malé či větší 
záměry. Mimo mou hlavní úlohu spo-
lupracujeme také s Fakultou architek-
tury VUT v Brně na studentských pra-
cích pro Krnov a pro letošní léto jsem 
se ocitla také v přípravách na Land-
scape Festival, který přinese spoustu 
uměleckého oživení do veřejného pro-
storu a lidem nabídne možnost vidět 
město z trochu jiného úhlu. Nepochá-
zím z Krnova, což může mít řadu vý-
hod, včetně mé nezatíženosti místním 
prostředím, na druhou stranu se v ně-

kterých oblastech musím o to rychle-
ji zorientovat a soustředit se na jejich 
rychlé pochopení. V tuto chvíli je mé 
angažmá velmi barvité.
V čem vidíte největší potenciál 
města?
Jako největší potenciál města vnímám 
jeho obyvatele, naladění společnosti. 
My, architekti, se můžeme snažit o ja-
koukoliv kultivaci prostředí, ale bez lidí 
a jejich aktivní účasti ve veřejném pro-
storu to nejde. Bez povědomí o vztahu 
mezi funkcí a estetikou, bez starosti o 
vlastní životní prostředí nemůže vzni-
kat sama o sobě kvalitní architektu-
ra. V tom ohledu vnímám dnešní Kr-
nov jako město s dobrou energií a vě-
řím, že má nakročeno dobrým smě-
rem. Z pohledu výstavby je zde vel-
ký potenciál stavebně ještě nezahuš-
těného centra města a pro Krnov ty-
pických brownfieldů. Je na čem pra-
covat. Jedná se o dlouhodobou kulti-
vaci prostředí jako celku. Krnov vní-
mám jako ekonomicky autonomní a 
hrdé město, schopné vlastního rozvo-

je, to je důležité.
Součástí Vaší práce je i poskytová-
ní konzultací pro veřejnost. S čím a 
jak se na Vás obyvatelé města mo-
hou obracet?
Mým úkolem vůči veřejnosti je ze-
jména konzultace připravovaných 
soukromých projektů s projektanty 
a architekty, obracet se mne mohou 
prostřednictvím e-mailu: architekt@
mukrnov.cz. Mou úlohou je mimo ji-
né také prezentace veřejnosti a osvěta 
v oblasti architektury a urbanismu.

Ing. arch. Zuzana Stanjurová
Mateiciucová
*1986 v Opavě
Studium a praxe
2001–2005 Mendelovo Gymnázium 
v Opavě
2005–2012 Fakulta architektury v Brně
2014 Autorizace u České komory 
architektů
2007–2016 Studio ROAD2
2016 – doposud ROAD2 architekti
(zdroj: Město Krnov)
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Rekonstrukce Mikulášské ulice zatíží město 80 milionovým úvěrem
w

KRNOV - Město Krnov má le-
tos v plánu zahájit opravu Miku-
lášské ulice. Veřejná zakázka již 

byla zveřejněna, zájemci mohou po-
dávat své nabídky do 2. března. Před-
pokládaná hodnota zakázky je 80 mi-
lionů korun bez DPH. Akci bude měs-
to financovat z úvěru. Který bankovní 
dům Krnovu poskytne investiční úvěro-
vý rámec, je v současné době v jednání.
„Předmětem zakázky je rekonstrukce 
Mikulášské ulice v rozsahu od ulice 
Nádražní po kruhovou křižovatku v 
Jesenické ulici, včetně ulice E. F. Bu-
riana. Zakázka obsahuje rekonstruk-
ci povrchu komunikací a chodníků, 
instalaci nového veřejného osvětlení 
a sadové úpravy,“ uvádí Petr Mynář 
z odboru investic a správy majetku.
Aby stavební práce neprobíhaly sou-
časně po celé délce ulice a byl mini-

malizován dopad takto rozsáhlé stav-
by na dopravní obslužnost, byla akce 
rozdělena na dvě etapy. První začíná 
u okružní křižovatky ulic Albrechtické 
a Jesenické, končí v křižovatce s Horo-
vou ulicí a zahrnuje také ulici E. F. Bu-
riana. Práce v tomto úseku by měly být 
zahájeny v květnu a skončit ještě letos. 
S dokončením druhé etapy, od Horo-
vy ulice po Nádražní ulici, se počítá v 
závěru října příštího roku. Náklady na 
první etapu rekonstrukce ulice jsou vy-
čísleny na 33 milionů korun, druhá bu-
de předběžně stát necelých 44 milio-
nů korun. Sadové úpravy přijdou na 
tři miliony korun.
O financování této velké investiční ak-
ce rozhodli zastupitelé již v září loňské-
ho roku, kdy na ni schválili zajištění 
finančního krytí ve výši 100 milionů 
korun z rozpočtových prostředků let 

2020-2022. „Tehdy ještě součástí ak-
ce byla i rekonstrukce Husova náměs-
tí. Přestože jsme o územní rozhodnutí 
a stavební povolení na tuto část požá-
dali speciální stavební úřad už v dub-
nu loňského roku, dosud řízení neza-
čalo a příslušná povolení tak nemáme. 
Proto bylo náměstí ze zakázky vyjmu-
to a bude realizováno později,“ upřes-
nila vedoucí odboru investic a správy 
majetku Klára Hazuchová.
Více než stoletá Mikulášská ulice dlouhá 
téměř jeden kilometr vznikla jako spoj-
nice mezi hlavním vchodem dřívější bu-
dovy vlakového nádraží a středem města 
s dominantou kostela sv. Martina. Jsou 
zde situovány důležité stavby z pohle-
du společenského a kulturního života 
města, jako divadlo, evangelický kos-
tel, výstavní palác Silesia a také školy. w
(zdroj: Město Krnov)
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Nejčastější výtka k MHD? Obsluha průmyslové zóny.
KRNOV - Více než 170 responden-
tů se zúčastnilo lednového dotazní-
kového šetření zaměřeného na spo-
kojenost s krnovskou městskou hro-
madnou dopravou (MHD). Jejich 
podněty se nyní bude zabývat do-
pravní expert Vladimír Návrat, kte-
rý s městem spolupracuje na přípra-
vě výběru dopravce, jež bude od ro-
ku 2022 po dobu deseti let zajišťo-
vat provoz MHD. Dopravní společ-
nosti chce město požádat o předlo-
žení nabídky nejpozději 1. května.
„Co mě z podnětů občanů v dotaz-
níkovém šetření asi nejvíce bilo do 
očí, je připomínka k obsluze průmy-
slové zóny v Červeném dvoře. Na 
to se podívám. Je ještě čas, abych 
to upravil,“ uvedl Vladimír Návrat 

na únorovém zasedání zastupitel-
stva města, kde zastupitelům před-
stavil souhrn doporučení pro výběr 
nového dopravce.
Z jeho návrhů vyplynulo, že město 
by mělo zachovat současný počet li-
nek, tedy sedm, a také počet vozidel, 

které je obsluhují a ročně najezdí 280 
tisíc kilometrů. Autobusů je nyní šest 
a jeden náhradní. Jejich budoucí po-
čet ale může ovlivnit zvolený druh po-
honu. „Bude záležet na zadání města, 
které musí rozhodnout, zda autobusy 
mají jezdit na naftu, CNG nebo elek-

trický pohon. Kdyby se rozhodlo, že 
chce pouze elektřinu, počet autobu-
sů by musel být s ohledem na nut-
nost dobíjení a omezený počet kilo-
metrů ujetých na jedno dobití o dva 
vyšší. Z vozidel by navíc mělo být jed-
no kratší, a to kvůli točně na Cvilí-
ně. Je možné také rozhodnout o ob-
služnosti okrajových částí města, je-
jichž obyvatelé využívají MHD mini-
málně, jiným režimem, například ci-
ty taxi. To je ale už politické rozhod-
nutí. V každém případě by autobu-
sy měly být nízkopodlažní,“ řekl Vla-
dimír Návrat.
Zůstat by mělo současné trasování 
linek, včetně linky 801, která jezdí 
od nemocnice přes Kostelec a SPC do 
Petrova dolu. „V dotaznících jsem se 

setkal s kritikou, že jednička je okruž-
ní a pomalá, ale když se podíváme na 
její využití, tak ona skutečně fungu-
je. Navíc se nám pro rychlejší přesun 
z SPC k nemocnici už podařilo za-
vést kratší spojení, a to linku 803,“ 
uvedl starosta Tomáš Hradil, který 
zdůraznil, že MHD v Krnově má vel-
kou konkurenci v pěší chůzi a cyklo-
dopravě, kterou v letošním roce po-
sílí nová služba sdílených jízdních 
kol. „U nás se velmi rychle dostane-
te pěšky nebo na kole kamkoli. Tou 
hlavní skupinou v MHD proto zů-
stanou žáci, senioři a pracovníci vel-
kých krnovských firem či nemocni-
ce, jimž by měla sloužit především,“ 
uzavřel starosta. w
(zdroj: Město Krnov)

| |
Z jeho návrhů 
vyplynulo, že město 
by mělo zachovat 
současný počet linek, 
tedy sedm, a také 
počet vozidel, které 
je obsluhují a ročně 
najezdí 280 tisíc 
kilometrů
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Podnikatelé mohou opět využít pomoci od města
w

KRNOV - Město Krnov opět 
podpoří podnikatele a živnost-
níky, jejichž podnikání ovlivnila 

koronavirová krize. Nájemcům měst-
ských prostor, kteří kvůli protiepide-
mickým opatřením měli či mají uza-
vřenou provozovnu nebo jejichž pod-
nikatelskou činnost v provozovně ta-
to opatření omezila, bude po dobu de-
víti měsíců sníženo měsíční nájemné 
o 40 procent. Zbývající podnikatelé, 
kteří také museli své provozovny uza-
vřít, mohou požádat město o patnác-
titisícový dar.
Zastupitelé podporu schválili na za-
sedání, které se konalo ve středu 10. 
února. „Snažíme se alespoň tímto způ-
sobem pomoct podnikatelům překle-
nout současné těžké období,“ uvedl 
místostarosta Miroslav Binar.

Sleva z nájemného
Nájemci městských prostor mohou 
požádat o snížení nájemného ve vý-
ši 40 procent po dobu devíti měsíců, 

od dubna do prosince 2021. Uzávěrka 
příjmu žádostí je 15. března.
Nárok na slevu z nájemného bude mít 
podnikatel, který byl dotčen vládními 

opatřeními proti šíření koronaviru. 
Buď byl nucen uzavřít svou provozov-
nu, nebo přijatá opatření omezila jeho 
podnikatelskou činnost v provozovně, 
kterou užívá na základě platné nájem-
ní smlouvy s městem Krnovem, pří-
padně podnájemní smlouvy uzavřené 
s Technickými službami Krnov. Další 

a poslední podmínkou je bezdlužnost 
vůči městu. „Na rozdíl od podobného 
podpůrného programu po první vlně 
epidemie už podmínkou není podá-

ní žádosti o finanční příspěvek státu 
v programu COVID – Nájemné, čímž 
se celý proces zjednoduší a urychlí,“ 
uvedla Eva Petrová z odboru investic 
a správy majetku.
Nájemce podá žádost o snížení nájem-
ného v prostorách pronajímaných měs-
tem Krnovem prostřednictvím formulá-
ře, který je umístěn na webových strán-
kách města krnov.cz. Jeho nedílnou sou-
částí je čestné prohlášení nájemce o spl-
nění podmínek pro snížení nájemného. 
Formulář si je možné také osobně vy-
zvednout v úřední hodiny u pracovní-
ků odboru investic a správy majetku, 
Hlavní náměstí 34, kancelář č. 402.

Dar 15 tisíc korun
Finanční podpora ve formě patnác-
titisícového daru je určena podnika-

telům, kteří nejsou nájemci nebyto-
vých prostor ve vlastnictví města Kr-
nova, ale měli ke dni 22. 10. 2020 na 
území města provozovnu, v níž byl od 
tohoto data v souvislosti s vládními 
opatřeními provoz zakázán.
Žadatelé musí vykonávat činnost, která 
je podnikáním podle živnostenského 
zákona se sídlem na území města Kr-
nova, nesmí mít dluh vůči městu Kr-
novu ke dni podání žádosti nebo být 
v likvidaci či konkurzu. Uzávěrka pří-
jmu žádostí je 10. března.
Finanční dar bude poskytnut do vy-
čerpání vyčleněných finančních pro-
středků, nebo do 10. 3. 2021 do 13.00 
hodin. V rozpočtu města jsou na tu-
to finanční podporu určeny tři milio-
ny korun. w
(zdroj: Město Krnov)

KR210229

i n z e r c e

Řidičák půjde vyřídit online, musíte však  
mít datovou schránku
KRNOV - Předběžně od 1. dub-
na bude možné požádat elektronic-
ky o výměnu řidičského průkazu v 
případě uplynutí jeho platnosti ne-
bo blížícího se konce platnosti. Řidi-
či budou moci žádat o výměnu pro-
střednictvím Portálu občana, jehož 
zřizovatelem je ministerstvo vnitra, 
nutné však bude zřízení vlastní da-
tové schránky.
Po podání žádosti si občan zvolí 
obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností (ORP), který je příslušný 
pro vyřízení žádosti a převzetí řidič-
ského průkazu. Tato žádost již bu-
de předvyplněná daty z Centrální-
ho registru řidičů či jiných registrů 

a na žadateli bude pouze její kont-
rola. Následně bude občanovi na-
bídnuta fotografie (nejnovější, sta-
žená z registrů řidičských, občan-
ských průkazů nebo pasů), kterou 
odsouhlasí, musí ale korespondovat 
s jeho aktuální podobou. Po odsou-
hlasení fotografie a veškerých dal-
ších údajů vše odešle přes datovou 
schránku do podatelny příslušné 
ORP, kde si řidičský průkaz bude 
moci vyzvednout.

Prosloužení platnosti 
stávajících dokladů
Evropský parlament schválil pro-
dloužení platnosti řidičských prů-

kazů a průkazů profesní způsobi-
losti, které propadly nebo propad-
nou v období od 1. 9. 2020 do 30. 
6. 2021, a to v rámci tzv. nařízení 
Omnibus II. Toto nařízení prodlu-
žuje platnost i některých dalších do-
kumentů v oblasti dopravy a odklá-
dá provádění některých pravidelných 
kontrol a školení.
Platnost jednotlivých dokladů bude 
prodloužena o 10 měsíců, a to v celé 
Evropské unii. Po formálním schvá-
lení v Radě EU a zveřejnění v Úřed-
ním věstníku EU mohou občané na-
řízení využívat od 6. března 2021. w

(zdroj: Město Krnov)

Nejčastější jména novorozenců? U dívek vede 
Viktorie, Eliška a Julie, u chlapců Jakub, Jan a Vojtěch. 
KRNOV - Zaměstnanci evidence 
obyvatel krnovského městského 
úřadu zaznamenali ve statistikách 
změnu k lepšímu. Od přelomu ti-
síciletí, kdy počet obyvatel Krnova 
neustále klesal, se vloni zvýšil o 96. 
Zatímco na konci roku 2019 v Kr-
nově žilo 23 120 obyvatel, o dva-
náct měsíců později to bylo 23 216.
O dva roky dříve ve městě žilo 23 
508 osob, v roce 2017 to bylo 23 
834 lidí a v roce 2016 měl Krnov 
24 005 obyvatel. „Počet odhláše-
ných osob zůstává v posledních 
letech přibližně stejný. V loňském 
roce to bylo 488 lidí, v roce 2019 

jejich počet činil 483 osob. Přetrvá-
vá také důvod odchodu z Krnova, 
kdy nejčastěji uvádějí stěhování do 
větších měst,“ upřesnila referentka 
odboru správního Pavlína Drndo-
vá a dodala, že k 31. lednu letoš-
ního roku se odhlásilo 39 osob. Co 
se týče počtu zesnulých, ten se vý-
razněji nemění a již několik let či-
ní kolem tří stovek osob ročně. V 
roce 2020 zemřelo 296 obyvatel, o 
rok dříve to bylo 291 osob.
Dobrou zprávou je, že v posled-
ních letech rovněž mírně vzrostl 
počet narozených dětí. Vloni při-
šlo na svět 213 novorozenců (113 

dívek, 100 chlapců) s trvalým byd-
lištěm v Krnově, o rok dříve to by-
lo 221 dětí (113 dívek, 108 chlap-
ců). V roce 2018 byl přitom jejich 
počet 189. „Vloni matrika zapiso-
vala u dívek nejčastěji jména Vik-
torie, Eliška a Julie, u chlapců Ja-
kub, Jan a Vojtěch. O rok dříve byl 
u chlapců mezi třemi nejoblíbeněj-
šími jmény také Jakub, tehdy ov-
šem s Tomášem a Matějem. U dí-
vek to byla opět Eliška společně s 
Annou a Natálií,“ sdělila na závěr 
Zdeňka Richtárová. w

(zdroj: Město Krnov)

| |
Uzávěrka příjmu 
žádostí je 10. března
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KR210217

i n z e r c e

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov má dva nové primáře
w

KRNOV - Dvě důležitá od-
dělení Sdruženého zdravot-
nického zařízení Krnov vedou 

od začátku února noví primáři. Ti 
uspěli v řádném výběrovém řízení 
a jejich cílem je zlepšovat kvalitu 
péče o pacienty ze spádové oblasti.

Nového šéfa mají na plicním od-
dělení a na neurologickém odděle-
ní.  „V naší nemocnici je nepsaným 
zvykem, že ve chvíli, kdy vedoucí 
pracovník některého oddělení do-
sáhne hranice důchodového věku, 
dá k dispozici svoji funkci a na je-
ho místo je vypsáno výběrové říze-
ní. Tak tomu bylo v případě plicní-
ho oddělení. Neurologické oddělení 
vedl několik měsíců jako pověřený 
primář jeden z lékařů a i tam bylo 
na funkční místo vypsáno výběro-
vé řízení,“ sdělil mluvčí nemocnice 
Jiří Krušina.
Ředitel nemocnice MUDr. Ladislav 
Václavec, MBA poděkoval končící 

primářce plicního oddělení MUDr. 
Evě Pončové: „Eva Pončová je mimo-
řádný lékař a člověk. Celý svůj pro-

fesní život spojila s naší nemocnicí. 
V čele oddělení stála bezmála čtvrt 
století. Jako primářka začínala v lé-

čebně na Ježníku a podílela se na roz-
voji plicního oddělení v nemocnici. 
Je velmi dobrou zprávou, že i nadále 
zůstává v našem týmu a kromě péče 
o pacienty bude moci předávat cen-
né zkušenosti mladším kolegům.“
Novým primářem plicního odděle-
ní se stal lékař Zbyněk Vrba, který 
v SZZ Krnov pracuje na plicním od-
dělení od roku 2002. „Protože jsem 
byl zástupcem paní primářky celých 
17 let a měl možnost podílet se na 
rozvoji oddělení, tak neplánuji žád-
né zemětřesení. V posledních dese-
tiletích ubylo pacientů s profesním 
poškozením plic a tuberkulózou, a 
tak bude naše péče směřovat zejmé-
na k pacientům: s maligními nádo-
ry plic, s novými druhy plicních in-
fektů, s virovými infekty plic, s au-
toimunitním onemocněním plic a s 
obstrukční plicní nemocí. Rádi by-
chom zavedli nové ultrazvukové vy-
šetření hrudníku, které nám usnad-

ní provádění punkcí,“ uvedl primář 
plicního oddělení Zdeněk Vrba.

Udržet špičkovou péči
Novým primářem neurologického 
oddělení se stal lékař Marek Knap-
čík. Letos v létě to bude přesně dva-
cet let od jeho nástupu do krnovské 
nemocnice. Po celou dobu svého pů-
sobení v nemocnici se aktivně po-
dílel na rozvoji prestižního odděle-
ní. Neurologické oddělení proslavi-
lo zejména Iktové centrum, kde se 
specializují na léčbu cévních mozko-
vých příhod. Toto pracoviště je ne-
závislou asociací řazeno na základě 
přísných kritérií mezi nejlepší v Ev-
ropě. „Mým cílem bude udržet sou-

časnou úroveň poskytované péče v 
našich ambulancích a na našem od-
dělení. Rád bych také rozšířil tým lé-
kařů, kterým nabízíme možnost pro-
fesního rozvoje na moderně vyba-
veném pracovišti,“ sdělil neurolog 
Marek Knapčík.
Noví primáři mají plnou důvěru ve-
dení nemocnice. „Oba noví primáři 
jsou mnoho let profesně spjati s na-
ší nemocnicí. Dobře znají odděle-
ní, do jejichž čela byli vybráni. Rád 
bych, aby navázali na vynikající prá-
ci svých předchůdců a prioritou pro 
ně zůstal rozvoj kvalitní zdravotnické 
péče a spokojený pacient,“ dodal ře-
ditel nemocnice Ladislav Václavec. w
(zdroj: SZZ Krnov)

Nemocnice rozšířila možnost antigenního testování na celý týden
KRNOV - Stále vysoká poptávka po 
bezplatných antigenních testech /na 
Covid-19/ přiměla Sdružené zdravot-
nické zařízení Krnov k navýšení ka-
pacity těchto testů. Dosud se v ne-
mocnici prováděly antigenní testy 
od pondělí do středy. Nově se budou 
provádět každý den včetně víkendů. 
„O antigenní testy mají zájem pen-
dleři i lidé, kteří chtějí například na-
vštívit své blízké s jistotou, že je ne-
ohrozí bezpříznakovou formou one-
mocnění Covid-19. V našem odběro-
vém centru jsme byli týdně schopni 
bezplatně otestovat přes 300 zájem-

ců. Nyní bude tato kapacita přibližně 
dvojnásobná,“ sdělil ředitel nemoc-
nice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Zájemci o antigenní test se musí 
zaregistrovat prostřednictvím spe-
ciálního portálu reservatic. Odkaz 
na tento portál naleznou na hlavní 
stránce nemocnice www.szzkrnov.
cz. Program jim vygeneruje volné 
termíny. Poté si zájemci vyberou da-
tum i čas testu a na zvolený termín 
se dostaví do nemocnice.
Antigenní testování bude v SZZ 
Krnov probíhat v pracovní dny od 
12:00-16:00 hodin. V sobotu a ne-

děli od 11:00 do 13:00 hodin. Právě 
víkendové testování by mohlo výraz-
ně zpomalit šíření nákazy. „Každý, 
kdo bude mít pocit, že na něj něco 
takzvaně „leze“, se může zaregistro-
vat a otestovat v průběhu víkendu. 
Výsledek antigenního testu se dozví 
do patnácti až dvaceti minut. V pří-
padě pozitivního výsledku testova-
nou osobu čeká karanténa a PCR 
test. Naopak člověk s negativním 
výsledkem nemusí mít takové oba-
vy, že nakazí někoho ve svém oko-
lí,“ dodal ředitel Václavec. w
(zdroj: SZZ Krnov)

KR210224

i n z e r c e

| |
Antigenní testování 
bude v SZZ Krnov 
probíhat v pracovní 
dny od 12:00 do 16:00 
hodin. V sobotu 
a neděli od 11:00 do 
13:00 hodin.

Neurologické oddělení SZZ Krnov vede 
primář MUDr. Marek Knapčík.   

Primářem plicního oddělení SZZ Krnov 
se stal MUDr. Zbyněk Vrba.
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doporučujeme

Euroregion Praděd pokračuje v rozdělování dotací, 
připravuje se na nové programové období
w

VRBNO POD PRADĚ-
DEM - Ve Fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Praděd je 

stále dostatek finančních prostřed-
ků, které je možné čerpat na česko-
-polskou spolupráci v oblasti kultur-
ní, sportovní, společenské, ale i na 
menší projekty investičního charak-
teru. Informovala ředitelka eurore-
gionu Alena Šmigurová. Připravu-
je se také nové programové období.

Euroregion Praděd před dvaceti 
lety přijal úlohu Správce Fondu mi-
kroprojektů. Díky této činnosti bylo 
na české straně euroregionu realizo-
váno již více než 600 projektů s cel-
kovou dotací přes 170 milionů ko-
run. Pro současné programové ob-
dobí na léta 2014 až 2020 bylo do 
Fondu mikroprojektů vEuroregio-
nu Praděd vyčleněno přes 9,6 mili-

onů euro, z toho pro českou stranu 
necelých 3,8 milionů euro, pro pol-
skou stranu přes 5,8 milionů euro.

„Ačkoliv se blíží konec tohoto pro-
gramového období, ve Fondu mikro-
projektů na české straně Euroregio-
nu Praděd je stále dostatek finanč-
ních prostředků, které je možné čer-
pat na česko -polskou spolupráci v ob-
lasti kulturní, sportovní, společenské, 

ale i na menší projekty investičního 
charakteru,“ řekla ředitelka Euroregi-
onu Praděd Alena Šmigurová.
Na rok 2021 jsou naplánovány tři 
příjmy projektových žádostí. Ten 
první byl ukončen ke dni 17. úno-
ra 2021, druhý byl stanoven na 26. 
května 2021, třetí proběhne v září. 
Žadatelé však musí mít na pamě-
ti, že realizace všech projektů mu-

sí být ukončena nejpozději do 31. 
prosince 2022.

„Současný nepříznivý vývoj koro-
navirové epidemie česko -polské spo-
lupráci příliš nepřeje. Řada projektů 
prodlužuje svoji realizaci a posouvá 
aktivity. Je zde reálné riziko, že po-
kud se situace v dohledné době vý-
razně nezlepší, dojde k nedočerpání 
celého fondu. Abychom této situaci 
předešli, doporučuji našim žadate-
lům plánovat své aktivity tak, aby 
je bylo možné uskutečnit také on-
line formou a realizace projektu tak 
nebyla narušena,“ pokračovala ředi-
telka Šmigurová.

Euroregion Praděd se připra-
vuje na nové programové období

Souběžně s implementací stá-
vajícího programu se Euroregi-
on Praděd již připravuje na nové 

programové období. Nezbytnou 
podmínkou je zpracování Stra-
tegie rozvoje česko -polské spo-
lupráce v Euroregionu Praděd, 
na jejíž aktualizaci euroregion 
nyní pracuje.
„Podoba Fondu mikroprojektů na 
léta 2021 až 2027 zatím ještě ne-
má jasné obrysy, avšak euroregio-
ny by se opět měly aktivně podílet 
na jeho implementaci. Společně se 
zástupci ostatních euroregionů po-
ukazujeme na slabá místa součas-
ného fondu a usilujeme o lepší pod-
mínky v příštím období. Výsledkem 
těchto snah je příslib zástupců Mi-
nisterstva pro místní rozvoj (MMR), 
že pro žadatele Fondu mikroprojek-
tů bude v příštím programovém ob-
dobí připraven samostatný, a hlav-
ně jednodušší systém pro podávání 

a administraci projektových žádos-
tí,“ dodala k nově připravovanému 
programovému období Šmigurová.
„Záměrem MMR je rovněž výraz-
ně zjednodušit vykazování výdajů 
projektu v rámci závěrečného vy-
účtování tak, že by podstatná část 
výdajů byla hrazena formou paušá-
lu, a nikoliv přímým vykazováním, 
které bylo mnohdy složité a neefek-
tivní. Věříme, že tyto změny přispě-
jí k většímu zájmu z řad našich ža-
datelů a že se tak podaří opět reali-
zovat spoustu zajímavých projektů, 
jež povedou nejen k podpoře česko-
-polské spolupráce, ale v konečném 
důsledku k rozvoji celého příhrani-
čí,“ v závěru řekla ředitelka Eurore-
gionu Praděd Alena Šmigurová. w

(zdroj: STA)

Napravte škody po zimě s přírodní 
kosmetikou Natura Siberica
KRNOV - Po dlouhé zimě, kdy do-
chází k velkým výkyvům teplot, tr-
pí nejen pokožka, ale i vlasy. Pře-
chody z vytopených místností do 
zimy oslabují přirozenou obrany-
schopnost vlasů, které jsou kvůli 
tomu slabé, křehké, třepí se a ztrá-
cejí lesk. Může ale také dojít k pod-
ráždění pokožky a tvorbě lupů. Ka-
ždodenní nošení roušky či respirá-
toru také může vyvolat podráždění, 
svědění či zhoršení stavu pleti. Mů-

že docházet k lehkému zapaření po-
kožky, tření o roušku, ale i pomno-
žení patogenů, které oslabují přiro-
zenou obranyschopnost pokožky. 
Trpí nejen pleť, ale i dutina ústní 
včetně zubů.
Ve zdravé výživě Obilka na Říčním 
okruhu v Krnově pro vás objednali 
vysoce kvalitní organickou kosme-
tiku Natura Siberica, která dokáže 
opravdu pomoci při vadách na krá-
se či zdraví výše zmíněných obtíží. 

Jedná se o kosmetiku ze sibiřských 
bylin a rostlin, které jsou sklízeny 
ručně a v laboratořích pak studují 
jejich jedinečné vlastnosti, aby do-
sáhli maximálního účinku. Vývo-
jáři kosmetiky Natura Siberica pro-
vádí výzkumné expedice a hledání 
nejlepších léčivých složek pro pé-
či o pleť. Tyto výrobky splňují ev-
ropské standardy kvality organické 
kosmetiky, což je potvrzeno mno-
ha prestižními certifikáty.

Kosmetika Natura Siberica se za-
měřuje na pleť, tělo, vlasy a zuby, 
zvlášť u mužů, žen i dětí. Mají spous-
tu vynikajících výsledků u bylinných 
krémů, masek, peelingů, sprchových 
gelů, solí do koupele, v péči o vla-
sy s živými vitamíny, šampóny pro 
růst vlasů i větší objem, poškozené 
vlasy, nebo citlivou pokožku. U dětí 
je potřeba dodat, že se jedná o kva-
litní bio kosmetiku vhodnou již od 
narození. Najdete zde také řadu pří-
rodních zubních past na bázi planě 
rostoucích sibiřských bylin, které 
mají místně působící ochranný, re-
generační, posilující účinek a doda-
jí vám zdravý bílý úsměv na dlou-
hou dobu. Výběr je ze šesti druhů 

pro dospělé a dvou druhů pro děti.
Možná vás tato kosmetika zauja-
la, ale říkáte si, že problém bude 
ve vysoké ceně výrobků. Pak se ale 
mýlíte. Ceny vás příjemně překva-
pí, protože se téměř neliší od běž-
ně dostupných výrobků v drogeri-
ích. Přesvědčte se sami a navštivte 
prodejnu zdravé výživy Obilka, kde 
vám skvěle poradí ochotný a vstříc-
ný tým prodejny, který z produktů 
bude vhodný právě pro vás. Bude-
te mile překvapeni rozsahem sorti-
mentu zdravé výživy a přírodní kos-
metiky, kterou má Obilka v nabídce.
Pokud tápete, kde je najdete, je to 
na Říčním okruhu 26 v Krnově, ve-
dle Moneta Money Bank.

KR210232

KR210213

i n z e r c e

KR210216
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Není kancelář, jako kancelář
w

KRNOV - „Když nepočítám 
dobu na spánek, tak lze říct, že 
v zaměstnání strávíme za den 

stejný čas jako doma. Někdy i víc,“ 
usmívá se Iva Uvírová ze společnos-
ti TGA Development, která zajišťu-
je prodej a pronájem rezidenčního 
bydlení a Komerčního centra Nová 
Kasárna v Krnově. „Jestli je to dob-
ře nebo špatně, na to si musí každý 
odpovědět sám, ale je to tak. I proto 
dnes moderní firmy mnohem více 
než dříve kladou větší důraz na pří-
jemné a reprezentativní prostředí, ve 
kterém se zaměstnanci, zákazníci i ná-
vštěvníci firmy budou cítit příjemně.
Prostředí, ve kterém pracujeme, má 
totiž veliký vliv na naši výkonost, psy-
chiku a celkovou atmosféru ve firmě. 
Proto jsme se snažili, ať naše komerč-
ní centrum nabídne moderní, vzduš-
né, prosluněné a útulné prostory.“

Komerční centrum Nových 
Kasáren je tedy kancelářská 
budova?
Zdaleka ne. Je to opravdu moderní 
víceúčelové centrum, kde budou na-
příklad ordinace, prostory pro služby 
a samozřejmě kancelářské prostory – 
to vše nedaleko centra města a v klid-
ném prostředí. Nic podobného v Kr-
nově zatím není. Důležitou roli hraje 
to, že komerční centrum je integrál-
ní součástí celého komplexu Nových 
Kasáren. Obyvatelé rezidenční části 
budou moci využívat jeho služby, 
nájemci si mohou naopak vybudo-
vat stálou klientskou základnu. Služ-
by budou ale samozřejmě dostupné 
všem občanům a návštěvníkům Kr-
nova, nejedná se o žádnou uzavře-
nou komunitu, ale o moderní měst-
ský prostor, který se ve vyspělých 
městech stává standardem.

Pro koho je centrum vhodné?
Především pro všechny podnikatele 
a firmy, kteří chápou moderní pra-

covní prostředí nejen jako důležitou 
součást firemní filozofie, ale i jako 
podstatnou a nezanedbatelnou sou-
část vlastní prezentace vůči svým zá-
kazníkům a klientům. Návštěvníci 
budovy si v pěkném prostředí vyří-
dí, co potřebují a jako bonus navíc si 
mohou dopřát třeba masáž.

Můžete nám komerční centrum 
představit podrobněji?
V přízemí je počítáno hlavně s pro-
storem pro služby. Díky velkým pro-
skleným plochám vyniknou interi-
éry při pohledu zvenčí a návštěvní-
kům, kteří budou uvnitř, se zase ote-
vře prostor, který je propojí s děním 
venku. V prvním nadzemním pod-
laží jsou prostory vhodné například 
pro lékárnu, ordinaci lékaře, fyziote-
rapeutické centrum a podobně. Dru-
hé nadzemní podlaží je pak koncipo-
váno jako office centrum. Kanceláře 
k pronájmu jsou k dispozici od 24 
m2 do velmi nadstandardních 150 
m2 a lze propojit i více modulů. I zde 
budou mít nájemci k dispozici do-
statek světla a výhled na okolní ze-

leň. Věřím, že v takovém stylovém 
pracovním prostředí se bude dobře 
pracovat a lidé tam budou rádi do-
cházet. Jak jsem již řekla, velmi důle-
žitá je i reprezentativní funkce těch-
to kancelářských prostor.

Celá budova má bezbariérový 
přístup a výhodou je i velmi dob-
rá dopravní a pěší dostupnost. Za-
městnanci i návštěvníci Komerční-
ho centra mohou využívat také velké 
parkoviště v těsné blízkosti budovy.

Troufám si říct, že charakter našeho 
Komerčního centra bude jedinečný – 
otevřený, přátelský, pohodový a dis-
krétní. Těšíme se na všechny zájemce, 
kterým rádi ukážeme vše, co komerč-
ní centrum Nová Kasárna nabízí. Ob-
raťte se na nás! Všechny důležité kon-
takty a informace naleznete na našich 
stránkách www.novakasarna.cz

Dopřejte vašemu podnikání pro-
stor, vašim zaměstnancům moder-
ní zázemí a vašim zákazníkům a kli-
entům důvod, proč se k vám budou 
rádi vracet.

Děkuji za rozhovor

 info

KR210219

i n z e r c e

Ostraváci chtějí se svým unikátním konceptem 
fitnesscentra proniknout i do zbytku republiky 
OSTRAVA - Vypadá to pomalu 
jako zázrak. Pokud se totiž podí-
váme na sektory podnikání, které 
nejvíce zasáhly pandemická opat-
ření, bude fitness na čelních příč-
kách. Proti proudu se však rozhod-
li jít majitelé ostravského gymu Co-
lliery CrossFit Stanislav Kupčík a Jan 
Peršín. V průběhu pandemie stihli 
nejen svůj oblíbený ostravský gym 
přestěhovat, ale navíc v nových pro-
storách na ulici 1. máje ve Vítkovi-
cích vybudovat místo, které nemá v 
České republice obdoby.
Než se rozpovídáme o vašem no-
vém projektu, můžeme krátce za-
brousit do historie?
Začínali jsme v roce 2014 na Podě-
bradce. Poměrně brzy následoval pře-
sun do prostor na Mírové ulici, kde 
jsme mohli Ostravákům poprvé na-
plno ukázat naši představu klasické-
ho amerického gymu. To znamená 
těžký industry styl, typicky plechová 
hala, vysoké stropy. Po několika mě-
sících fungování jsme nicméně zjis-
tili, že i tahle budova nebude stačit.
Následoval další přesun?
Ne tak docela. Neustálé stěhování 
nás vyčerpávalo, tak jsme si řekli, 
že pokud máme jít opět do něčeho 
nového, musí to být už nastálo, ne-
bo minimálně dlouhodobě. Nako-
nec jsme po mnoha peripetiích vy-
brali prostor ve Vítkovicích na ulici 
1. máje. Ten splňoval naše vize ne-
jen co do velikosti samotného mís-
ta pro cvičení, ale také z pohledu 
možného rozvoje, který jsme mě-
li v plánu. Ať už jde o Bistro, Reco-
very, SportsAcademy, nebo přidru-
žený vzdělávací institut. Celý kom-
plex se sestává ze tří budov a napl-
no tak vyhovoval našim záměrům. 
Nicméně, tak jak popisujeme výše, 
celý ten proces se díky různým pe-

ripetiím protahoval a k finálnímu 
odkoupení budovy investory došlo 
až počátkem roku 2020.
S ohledem na pandemii to nebyl 
nejšťastnější start v novém.
My jsme zvyklí bojovat, navíc celý 
projekt byl v tak pokročilé fázi, že 
nakonec padlo rozhodnutí pokra-
čovat. Dá se dokonce říci, že koro-
nakrize nám v jistém smyslu pomoh-
la. To berte lehce nadneseně, protože 
finanční ztáty jsou brutální. Nicméně, 
měli jsme alespoň více času se sou-
středit na budování nového. Za stan-
dardní situace bychom zároveň „do-
jížděli“ ve starých prostorách, budova-
li nové a pak se „narychlo“ stěhovali.
Zmínili jste finanční ztráty, máte 
už spočítano, na kolik přišla rekon-
strukce nových prostor?
Tratíme zhruba na 200 tisících měsíč-
ně. Nové prostory jen co do komplet-
ně nového designového vybavení a re-
konstrukce pak přišly asi na 6 miliónů.
To není zrovna málo, jaké jsou te-
dy vaše další plány?
Málo to rozhodně není, o to víc nás 
to nutí přemýšlet a rozvíjet naše plá-
ny do budoucna. Zastavit se teď by 
byla lidově řečeno sebevražda. V prů-
behu pandemie jsme makali nejen 
na rekonstrukci, ale rozjeli jsme ta-
ké e-shop, který nám přeci jen po-
mohl zmírnit finanční dopady. Má-
me kolem sebe neuvěřitelnou komu-
nitu lidí, kteří nám fandí a nakupu-
jí u nás. Zato jim patří obrovské po-
děkování. Možná právě ta komunita, 
kterou jsme stvořili, upravila i finál-
ní koncept našeho gymu, který dnes 
může případně fungovat, jako franší-
za kdekoliv v republice. V našem hle-
dáčku jsou například města Opava či 
Olomouc. Aktuálně nám nejvíce času 
zabírá příprava kampaně na Hithitu.
 Kampaně na Hithitu jsou nyní vel-

mi populární, čím se bude ta vaše 
lišit aby zaujala?
Neponechali jsme nic náhodě a na pří-
pravě kampaně jsme spolupracovali s 
ostravským fenoménem poslední do-
by, kterým je podle nás Divadlo Mír.  
S Albertem Čubou a Robinem Ferrem 
jsme natočili kampaň, kterou jsme po-
jali na téma návrat do minulosti. Al-
bert s Robinem v ní budou prezento-
vat jak starý gym, tak ten nový. Ne-
bude chybět ani papírový DeLorean. 
Celé by to mělo popisovat náš vývoj 
završený vybudováním Colliery kom-
plexu, který je špičkou ve střední Ev-
ropě. Víc bychom neradi prozrazova-
li. Jen snad, že toto video bude fungo-
vat jako intro pro celou kampaň, ná-
sledovat bude zhruba 30 až 45 minu-
tový dokument.  
Co tedy získají za odměnu vaši při-
spěvatelé?
Jednou z odměn bude lístek do kina 
na promítání tohoto dokumentu. Na-
vrch dostanou od dalšího partnera 
Los Capolitos misku nachos se sal-
sou. Z dalších můžeme vyjmenovat 
jednu z pecek, kterou bude členství 
Colliery NAFURT. Určitě zaujme ta-
ké možnost koupě voucheru na ho-
dinu tréninku pro handicapovaného 
člena, kdy druhou hodinu přidávají 
naši trenéři zdarma. Tohle je jen ma-
lá ochutnávka, přeci jen chceme zů-
stat opravdu trošku tajemní.
Kdy bude kampaň spuštěna a máte 
představu o cílové částce?
Startujeme právě v těchto dnech – 
v pátek 26.02. 2021 v 18:30! Ne-
budeme ukrývat, že bychom rádi 
co nejvíce, především proto, aby-
chom mohli ukázat lidem v celé re-
publice, co se nám podařilo v Ost-
ravě vybudovat. Naše ambice je do-
sáhnout si v rámci prvního „nakop-
nutí“ na 400 000 korun.
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Krnovský internet zažívá další rozmach! 
Mění se také legislativa. Víte na co máte nově nárok?
w

KRNOV - Přesně před třičtvrtě 
rokem jsme psali o první vlně 
internetové revoluce v Krnově. 

Po tehdejší návštěvě krnovského po-
skytovatele internetového připojení 
MOSES se v našem městě opravdu 
událo hodně zajímavého a nyní při-
chází další zásadní novinky.

„Hned po spuštění našich tarifů 
nové generace se spustilo doslova ší-
lenství a byla období, kdy zákazníci 
museli čekat téměř měsíc na připoje-
ní,“ říká spolumajitel firmy Jiří Matta 
a dodává: „Do dneška jsme zvládli, jak 
připojit několik stovek nových klientů, 
tak zároveň zrychlit všechny stávající 
klienty a většině z nich vyměnit rou-
tery za nové. Mimochodem, tato ak-
ce stále pokračuje. Za dotovanou ce-
nu 500 Kč získáte router v hodnotě 
1500 Kč.“ A co nás čeká v tomto ro-
ce? „Právě spouštíme další inovaci na 
bezdrátové síti. Nároky zákazníků stá-
le stoupají, proto nově nabízíme i tam, 
kde není pokrytí optickou infrastruktu-
rou rychlost 250 Mb/s. Obnáší to vy-
budování úplně nové a moderní infra-
struktury, abychom dostali takto rych-
lý internet vzduchem až k zákazníko-
vi. Samozřejmě bez investic v minu-
lém roce by to naše síť nebyla schop-
ná zvládnout.“
Z naší návštěvy je zřejmé, že inter-
net v Krnově zažívá zajímavé změ-
ny a MOSES je společností, která se 
nebojí inovovat, modernizovat a při-
nášet to nejlepší co aktuální techno-
logie nabízí a držet si tak místo lo-
kálního lídra internetových služeb.
Všechny informace včetně detailní 
mapy pokrytí se dozvíte na adrese 
www.moses.cz .

Zajímavost
Dle našeho průzkumu ke dni uzávěr-
ky máme v Krnově nejlevnější připo-
jení s rychlostí 500 Mb/s z celé ČR.

Servis a ostatní služby
Pokud nechcete zažívat rozčilení 
z pomalého připojení, nebo výpad-
ků a frustraci při volání na servisní 
linku, kde se problém řeší i několik 
dní, je MOSES jasná volba. Problé-
my se řeší v den nahlášení a ma-
ximálně profesionálně. Pokud ne-
lze problém vyřešit vzdáleně, vyjíž-
dí technik k zákazníkovi. I dohled 
nad sítí je profesionální záležitost. 
O problému na síti jsou technici dí-
ky inteligentnímu dohledovému sys-
tému informováni téměř okamžitě 
v mobilní aplikaci, a to i mimo pra-
covní dobu. Takže síť je pod dohle-
dem stále a případný problém se ře-
ší ihned. Tuto osobnější úroveň vám 
může nabídnout pouze lokální po-
skytovatel služeb.

Věděli jste, na co máte nově 
právo v telekomunikacích?
V loňském roce vešla v platnost 
novela telekomunikačního záko-
na. Došlo ke zjednodušení pod-
mínek pro zákazníky. Ti tak dnes 
mohou přecházet k novému po-
skytovali služeb, ať již interneto-
vých či mobilních, rychleji a bez 
hrozby velkých sankcí. Typickým 
příkladem je uhrazení instalační-
ho poplatku v případě nedodrže-
ní závazku. Tyto poplatky již není 
možné zákazníkovi účtovat. Tato 
změna platí pro všechny smlouvy 
i dříve uzavřené.

Další změna v legislativě je plat-
ná od 1. 1. 2021 a upravuje kvali-
tu nabízených služeb. Všichni ope-
rátoři jsou nyní povinni zveřejnit 
na svých webových stránkách pa-
rametry služeb a jejich garantované 
rychlosti. V případě poklesu pod tu-
to rychlost má zákazník právo služ-
bu reklamovat. Pryč jsou tedy časy, 
kdy jste si pořídili internet s rych-
lostí 30Mb/s, ale reálně jste dostali 
jen 10Mb/s a operátor se vymlou-
val, že je služba definována jako AŽ 
30Mb/s a neměli jste nárok na re-
klamaci. Tato změna jistě přidělá 
mnohým operátorům vrásky na če-
le, MOSES si s tím ale hlavu nedělá. 
Vždy nabízeli jen garantované služ-
by a po modernizaci celé sítě v loň-
ském roce nabízí maximální mož-
nou kvalitu na trhu.

Na co si dát tedy pozor?
Než podepíšete smlouvu, měli bys-
te se ujistit, že se nezavazujete v pří-
padě ukončení smlouvy uhradit ce-
nu nějakého zařízení. Také si dejte 
pozor na skryté zřizovací poplatky, 
pronájmy routerů nebo ceny, které 
platí jen při roční platbě služby do-
předu. Nikdy dopředu nevíte, jak 
budete spokojeni. Zjistěte si, jakou 
celkovou cenu měsíčně budete pla-
tit. Velmi častou fintou pro naláká-
ní zákazníka jsou slevy. Ujistěte se, 
že cena připojení není například jen 
na šest měsíců a poté nedojde k na-
výšení ceny automaticky. Slevám se 
raději vyhýbejte úplně, operátoři by 
se mohli snažit při ukončení smlouvy 
před uplynutím závazku o doúčtová-
ní poskytnutých slev, a to může být 

i dost vysoká částka. I když se český 
telekomunikační úřad snaží omezit 
tyto praktiky, operátoři jsou vyna-
lézaví a stále se můžete nechat na-
pálit. Vsaďte raději na jednoduchou 
nabídku a rovné podmínky.

Lokální patriotismus
Za poslední dva roky se MOSESu da-
ří budovat silnou lokální společnost, 
která se nezaměřuje jen na svůj roz-
voj, ale podílí se aktivně na podpoře 
a rozvoji různorodých místních akti-
vit. Právě v průběhu těch předešlých 
dvou let započali spolupráci s několi-
ka místními sportovními kluby, pod-
porují také různé kulturní a charita-
tivní akce. V tom chce společnost 
nadále nejen pokračovat, ale i roz-
víjet se. Pokud má někdo z našich 
čtenářů zajímavou myšlenku, kam 
by mohla jejich podpora směřovat, 
ať neváhá a zkontaktuje se s nimi.

Chcete se připojit? Můžete 
rovnou z gauče!
Aby ušetřili zákazníkům čas a ti ne-

museli nikam chodit, stačí vyplnit 
osobní informace na www.moses.
cz nebo zaslat e -mail. Následně se 
v MOSESu postarají o připojení no-
vé, případně zrušení stávající pří-
pojky. Samozřejmě Vás rádi přiví-

tají i osobně na kontaktním místě 
v kavárně MOSES na Říčním okru-
hu 28 (vedle banky Moneta). Nebo 
zavolejte na telefonní číslo 774 407 
075, kde Vám odpoví na všechny Va-
še dotazy. w

nepřehlédněte

KR210231

i n z e r c e
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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?  

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.

Koupelna a WC
Vybavení koupelen a záchodů se do-
poručuje jednotné. V panelákových 
bytech, kde obě tyto místnosti jsou 
velmi malé, je třeba při moderniza-

ci přistoupit k volbě světlých zaři-
zovacích předmětů, obkladů a dla-
žeb. Z estetických i praktických dů-
vodů je vhodné obkládat stěny ne-
jen do výšky například 1800 mm, 
ale až k podhledu nebo ke stropu. 
V koupelně se vyplatí počítat s kaž-
dým centimetrem. A to nejen na šíř-
ku nebo délku, ale i na výšku. Ulička 
před umývadlem nebo vanou by mě-
la být minimálně 650 až 700 mm. 

Přesto, že v koupelně bývají stísně-
né prostory, je třeba zde počítat i s 
umístěním automatické pračky. Ten, 
kdo si chce pořídit bidet, by měl vě-
dět, že jeho osa musí být minimál-
ně 600 mm od stěny nebo od zá-
chodové mísy, pokud s ní sousedí. 
Jinak je totiž bidet prakticky nepří-
stupný. Pro záchodovou mísu stačí 
její osa ve vzdálenosti 450 mm od 
obou stěn. w

KR210208

i n z e r c e

KR210228

i n z e r c e

OPRAVY A SERVIS 
BÍLÉ TECHNIKY

pračky, myčky, ledničky, sporáky, bojlery 
a další spotřebiče

Servis Krnov
Tel.: 554 716 579, 554 716 969 

Mobil: 603 891 113

DÁLE ROZŠIŘUJEME NAŠI NABÍDKU O:
Prodej, instalace a servis klimatizací, tepelných čerpadel, průmyslových
chladících zařízení, průmyslovou gastrotechniku a fotovoltaické systémy

PROVÁDÍME SERVIS: 
LCD i Plasma televizorů, DVD přehrávačů, hi-fi věží, radiomagnetofonů, rádií,
CD přehrávačů a další audio a video techniky.

KR210212

bydleníin fo  téma
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KR210225

i n z e r c e

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 ob-

rátit na architekta, kterému sdělíme 
své představy a požadavky. Projekč-
ní kancelář provede zaměření skuteč-
ného stavu, pokud není k dispozici. 
Následně architekt zpracuje studii pro 
rekonstrukci. Standardní je, že archi-
tektonická kancelář připraví budou-
címu stavebníkovi několik návrhů, ze 
kterých se vybere optimální 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 sta-
vebnictví, zajistěte si na svou rekon-
strukci stavební dozor. Většinou jsou 
to osoby, nebo firmy s autorizací pro 
výkon těchto prací a tito odborníci 

dovedou rozpoznat zda vícepráce je 
oprávněná nebo není.Můžete tím 
ušetřit spoustu financí. A podhod-
nocená nabídka? Jak bylo již zmíně-
no v případě nejlevnějších nabídek, 
ne vždy ta nejlevnější je ta nejvýhod-
nější. V případě výběru firmy musíte 
posoudit Váš rozpočet, který zpraco-
val projektant s nabídkovou 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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Nevyhazujete peníze oknem?

w
KRNOV - Byt jako lednička, 
sauna nebo pračka? Ano, i by-
ty mají své průkazy energetic-

ké náročnosti, stejně jako elektrické 
spotřebiče. V Nových Kasárnách na 
to klademe veliký důraz.

Na štítky energetické náročnosti 
u různých elektrických spotřebičů 
jsme si už asi všichni dávno zvykli. 
Umíme se orientovat v tom, co zná-
zorňují jednotlivá písmena a barvy: 
písmeno „A“ v zeleném poli předsta-
vuje velmi úsporný a moderní spo-
třebič, naopak písmeno „G“ v čer-
veném poli znamená, že po zapoje-
ní takového „supervýhodného vý-
robku“ se elektrické hodiny mohou 
protočit „rychlostí světla“. Podle to-
ho se mnohdy také řídíme při ná-
kupu spotřebiče, protože víme, že 
čím blíže k začátku abecedy, tím ví-

ce ušetříme na účtech za elektřinu. 
Pro pořádek dodejme, že se stan-
dardně používá škála 7 úrovní: A, 
B, C, D, E, F a G.

Věděli jste však, že se stejné hod-
nocení energetické náročnosti použí-
vá i u budov, potažmo u bytů? Stejně 
jako u elektrospotřebičů i zde platí, 
že „A“ představuje budovu s oprav-
du hospodárným provozem, „G“ na-
opak budovu velmi nehospodárnou, 
s věčně „otevřenými okny“, který-
mi vám utíká energie a sní mnoho, 
mnoho peněz.

Průkaz energetické náročnosti bu-
dov (PENB) tak dává zájemci o kou-
pi nebo pronájem bytu možnost re-
álně odhadnout náklady na provoz 
nebo případnou rekonstrukci.

V České republice je zákonná po-
vinnost tento průkaz doložit při pro-

deji nebo pronájmu bytu. Je to věc, 
na kterou je dobré dát si pozor, pro-
tože většina budov postavených do 
r. 1982 je zařazena v třídě F a G.

Byt si většinou pronajímáme ne-
bo kupujeme na delší dobu, mnoh-
dy na celý život, a k měsíční splát-
ce hypotéky či nájmu je vždy nut-
no si připočíst i pravidelné náklady 
na energie. Jednoduchými počty tak 
můžeme odhadnout, kolik v dlouho-
dobém horizontu ušetříme nebo na-
opak zaplatíme navíc.

Energetická náročnost budovy 
se vyhodnocuje na základě celkové 
roční dodané energie včetně energie 
vyrobené a spotřebované v budově 
(např. obnovitelné zdroje). Jedná se 
především o energii k vytápění, vět-
rání, úpravě vlhkosti vzduchu, pří-
pravě teplé vody, osvětlení a další. 

Zjednodušeně se dá říci, že PENB 
ukazuje, v jaké je budova kondici.

Byty v Nových Kasárnách budou 
opravdu v prvotřídní kondici! Jsou 
v energetické třídě „B“ i proto, že se 
jedná o novostavbu. To samo o so-
bě ale nezaručuje takové dobré hod-
nocení, je nutno připočíst celkovou 
vysokou kvalitu provedení, účinnou 
izolaci, podlahové vytápění, kvalitní 
okna a další moderní stavební po-
stupy a řešení.

Zajímají Vás podrobnosti?
V naší kanceláři na Opavské 20, 
nebo na tel. č. + 420 702 269 835 
Vám poskytneme všechny potřeb-
né informace o projektu a nabídce 
bytů k prodeji i k pronájmu v loka-
litě Nová Kasárna.

KR210220

i n z e r c e
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Jakou zvolit podlahu do vašeho bytu 
Přemýšlíte, jakou zvolit podlahu 
pro vaše bydlení? 
Rozhodujete se mezi laminátovou, 
korkovou, dřevěnou, vyrobenou z li-
nolea či si přejete plně funkční anti-
bakteriální a antistatickou podlahu? 
Možná vám také není lhostejná pří-
roda a rádi byste zvolili ekologický 
typ podlahy garantující ochranu ži-
votního prostředí. Druhů podlah se 
na trhu zkrátka vyskytuje hned ně-
kolik, na co je třeba si dát však po-
zor je kvalita výroby. 
Podlaha dle jejího umístění
Zaleží nejen na místnosti, ale také 
na tom, zda je podlaha vybírána do 
domku či panelákového bytu nebo 
do nebytového prostoru. Dnešní trh 

nabízí velmi široký sortiment podla-
hových krytin a je tedy třeba vhod-
ně vybírat.
Do místností jako je koupelna či ku-
chyň by se měly volit podlahy, které 
jsou odolné proti vlhkosti. Při výbě-
ru podlahy do kuchyně je také tře-
ba myslet na možnost poškození v 
případě pádu ostrých předmětů ja-
ko nožů a jiných kuchyňských po-
třeb a podlaha by tedy měla být ví-
ce odolná. Vhodné jsou podlahy ty-
pu dlažeb, které jsou však studené. 
Dnešní trh nabízí také kvalitní a tep-
lejší vinylové podlahy.
Do obytných místností je zase vhod-
né myslet spíše na pohodlnost a tep-
lo a volit tak podlahy příjemné na 

dotek. Vhodné jsou například růz-
né typy PVC, přírodní linolea, plo-
voucí podlahy nebo dřevěné podla-
hy a případně i koberce.
Vybíráte-li podlahu do nebytových 
prostor, je nutné přemýšlet nad je-
jím zatížením a snadnou údržbou. 
Hodí se například různé typy PVC 
podlahových krytin, linolea či viny-
lová podlaha.
Speciální požadavky při výběru 
podlahy
Dalším požadavkem, který by měl 
být při výběru zohledněn, je napří-
klad bezpečnost podlah pro děti. 
Podlahy tak volíme nekluzké (PVC, 
linoleum, vinylové podlahy), případ-
ně upravíme povrch dřevěné podla-

hy protiskluzným lakem. Chcete-
-li vybrat podlahu, která je vhodná 
pro alergiky, z výběru vyřaďte ur-
čitě koberce. Máte-li domácí maz-
líčky, i pro ty by měly být voleny 
podlahy neklouzavé a také odolné 
proti poškrábání.
V případě pokládání podlahy do pa-
nelákového bytu, je nutné přemýšlet 
o izolaci hlučnosti. Té se může do-
pomoci také vhodným podkladem 
pod podlahu. Pokud přemýšlíte ne-
bo jste už rozhodnuti o instalaci 
podlahového topení, musíte tomu 
výběr podlahy přizpůsobit. Vhod-
né jsou zejména vinylové či PVC 
podlahy, naopak méně vhodné je 
použití dřeva.
Jaké základní druhy podlah se dnes 
nabízejí, pokud pomineme linole-
um a koberce?
Za prvé jsou to podlahy laminátové 
o tloušťce 6- 8 mm. Tyto se nedají 
renovovat a jejich lamely se spojují 
k sobe na sucho, zámkovými spoji.
Výhodou laminátových podlah je 
jejich vysoká zátěž tvrdosti. Tyto 
podlahy, pro příklad, „snesou“ tí-
pání cigaret…
Co by na druhou stranu mohlo být 
považováno za jejich nevýhodu, je 
dutý zvuk, který při chození zazní-
vá. Další problém nastává v přípa-
dě poškození, jelikož většinou ne-
zbývá, než měnit lamely, což je ne-
snadná práce.
Dalším druhem jsou podlahy vrstve-
né, které mají již tloušťku 14 mm. 
Jejich vnitřek je z měkkého dřeva a 
nášlapná vrstva je silná 4 mm. Vyro-
bí se ze dřeva, které si zákazník pře-
je. Nabízí se dub, buk, ořech a tak 
dále. Tento typ podlahy má tu vý-
hodu, že se dá renovovat, to zname-
ná přebrušovat. Po tomto zásahu vy-
padá podlaha zase jako nová a toto 

lze praktikovat až třikrát za sebou.
Podlahy vrstvené jsou na desítky let. 
Je třeba je samozřejmě lakovat, nabízí 
se opět v různých zátěžích laku. Je-
jich výhodou je tedy věrohodný, dře-
věný povrch, který se dá renovovat.
Nevýhodou vrstvené lakované podla-
hy je, že již nalakovaný povrch z to-
várny není tak tvrdostní a je chou-
lostivý na otěr. Není lepená celoploš-
ně k podloží, a tak je její zvuk také 
trochu dutý. Ale méně než u pod-
lah laminátových.
Posledním typem podlahy jsou pod-
lahy masivní, kam řadíme parkety, 
prkna, čtverce, mozaiky atd.
Jejich tloušťka je zpravidla 22 mm 
masivního dřeva. Dále se masivní 
podlahy řadí do třech skupin, dle 
rustikálnosti. Hlavními aspekty v 
tomto ohledu jsou sukatost a běl-
mo ve dřevě.
Do třetí skupiny masivních podlah pa-
tří tedy velmi sukovité a nestejnoba-
revné povrchy, ale mně osobně se prá-
vě tyto líbí. Vypadají živě a přirozeně!
Výhody masivu jsou nasnadě. Je 
to prostě dřevo, které je velmi pěk-
né a živé. K tomu se dá renovovat, 
přebrousit a novým lakem ladit do 

mnoha barev a odstínů. Lze reno-
vovat parkety, které jsou staré napří-
klad 30 nebo i 50 let. Toto se prakti-
kuje nejvíce ve čtvrtích staré zástav-
by, jakými jsou například pražský 
Žižkov nebo Vinohrady.
Jejich snad jedinou nevýhodou je 
fakt, že mají tendenci se sesychat 
při suchém ovzduší v bytě.

Kolik za tyto podlahy 
zaplatíme?
Laminátové podlahy: Od 500 Kč/
m2 až 1 300 Kč/m2 včetně materiá-
lu a práce. Lišty dle výběru jsou oko-
lo 95 Kč/bm. Slušná podlaha s pra-
cí se dá pořídit okolo 630 Kč/m2.
Vrstvené podlahy: Od 1 100 Kč/m2 
až 3 500 Kč/m2 včetně materiálu a 
práce. Lišty dle výběru, zhruba 130 
Kč/bm. Kvalitní podlaha s dobrou 
selekcí dřeva se dá pořídit okolo 1 
380 Kč/m2.
Masivní podlahy: Parkety: v jakos-
ti II dub, buk, jasan … okolo 1 250 
Kč/m2 včetně materiálu a práce. Liš-
ty okolo 130 Kč/bm. Samozřejmě se 
dělají i exotické parkety, a tak po-
dobně, a ty se pořídí přibližně za 2 
000 Kč/m2. w
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Zvažujete výměnu oken? Nenechte se napálit!
Zima pomalu končí. Mnohé z 
nás opět přesvědčila, že otřepa-
né „topení Pánu bohu do oken“ 
se opravdu nevyplatí. Platí to v 
podstatě doslova. Když pomine-
me všechny ostatní příčiny úni-
ků tepla z domu či bytu, jedno 
místo je opravdu nejpodstatněj-
ší. Jsou to právě okna. Pokud jste 

je ještě nevyměnili, možná nade-
šla ta pravá chvíle. Proto dbejte 
při výběru firmy na výměnu oken 
či dveří těchto rad: 
- při výběru dodavatele oken nebo 
dveří dbejte hlavně na kvalitu dodá-
vaných výrobků i prováděných prací, 
dbejte také na jeho tradici a reference
- dívejte se na konečnou nabíze-

nou cenu, ne na výši poskytova-
ných slev, které jsou mnohdy za-
vádějící, důsledně si porovnejte na-
bídky, aby jejich obsah co se týče 
výrobků a prací byl shodný (stej-
né počty a typy oken, dveří, stej-
ný rozsah prací, stejné příslušen-
ství…. až pak se dají ceny v na-
bídkách porovnat) w

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 pane-
lových domech, nejvíce nahrazují 
kuchyně s tvarem do písmene „L“. 
U takových kuchyní se často varné 
centrum umisťuje na jednu stěnu 
a mycí na druhou. V poslední do-
bě je oblíbené umísťování dřezu do 
rohu. Dalším obvyklým tvarem ku-
chyňské linky je do tvaru „U“. Není 
nutné, aby všechny tři strany kuchy-
ně byly kolem zdí, zajímavým řeše-
ním je použití odkládacího barové-
ho pultíku do prostoru, který op-
ticky odděluje kuchyň od jídelní-
ho koutu nebo obývacího pokoje. 
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 stu-
dia si s rodinou ujasněte, jakou ku-
chyň byste si chtěli pořídit – moder-
ní, rustikální, světlou nebo tmavou. 
Ve studiu si pak prohlédněte vysta-
vené vzorky, zaměřte se na všech-
ny detaily a posuďte, zda je prove-
dení kvalitní. Zvlášť velkou pozor-
nost věnujte pantům a pojezdům zá-
suvek a ptejte se dodavatele na záru-
ku tohoto kování. Nechte si vysvět-
lit materiálové složení pracovní des-
ky a prohlédněte si napojení desek. 
Kvalitní výrobci již nepoužívají žád-
né krycí lišty a dovedou desky spojit 

tzv. zámky, které jsou naprosto rov-
né a neznatelné. Dále by vás měla 
zajímat záruka na nábytkové skříň-
ky, jakou vyžaduje kuchyň údržbu 
a jestli dodavatelská firma zajišťu-
je i montáž kuchyně. Nedílnou sou-
částí poradenství je vyhotovení gra-

fického návrhu kuchyňským archi-
tektem, který se zákazníkem připra-
ví podrobný plán kuchyně, poradí 
mu se současnými trendy a dopo-
ručí výběr zařizovacích předmětů, 
jako je osvětlení, vnitřní vybavení 
skříněk a spotřebiče. w
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