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Železárny plánují letos investovat přes miliardu a půl
w

TŘINEC - Před výzvami spo-
jenými se snížením uhlíkové 
stopy při výrobě železa a oceli 

stojí v roce 2021 Třinecké železárny. 
Promítne se to do dalšího rozvoje fir-
my i do investičních plánů. Třinecká 
huť letos plánuje proinvestovat 1,6 
miliardy korun. V roce 2020 investi-
ce dosáhly výše 1,4 miliardy korun.

„Plán investic jsme sestavovali 
s ohledem na současnou situaci na 
trhu, ekonomické výhledy, a také jsme 
v něm zohlednili následky pandemie 
koronaviru,“ uvedl Jan Czudek, gene-
rální ředitel Třineckých železáren (TŽ).

Rekonstrukce vysoké pece
Ve druhé polovině srpna začne nejvý-
znamnější investice letošního roku, kte-
rá potrvá 70 dnů, rekonstrukce jedné ze 
dvou vysokých pecí v třinecké huti, vy-
soké pece č. 6 v celkové výši přesahují-
cí 600 milionů korun. Její podstatou je 
rekonstrukce technologického zaříze-
ní, které je v provozu nepřetržitě 22 let 

a s ohledem na technický stav zařízení 
vyžaduje rozsáhlou obnovu.
Dojde také k renovaci nístěje pece a do-
končí se modernizace posledního ze tří 
ohřívačů větru, které zajistí energetic-
ké úspory. „Snížením spotřeby energie 
dojde ke snížení emisí CO2, což je jed-
ním z klíčových cílů rekonstrukce. In-
stalací nového zařízení pro předehřev 
spalovacího plynu a vzduchu dojde ke 
snížení spotřeby topných médií a pod-
statným energetickým úsporám při vý-
robě surového železa,“ upřesňuje in-
vestiční ředitel Radek Olszar.

Modernizace výroby oceli
Třinecké železárny letos také zmoder-
nizují zařízení plynulého odlévání oce-
li č. 1, kde vymění původní rámy vodí-
cích stolic z roku 1989 a transformují li-
cí proudy na možnost odlévání průmě-
ru kontislitku 600 mm. Dva licí prou-
dy s tímto rozměrem už v železárnách 
fungují od roku 2018. Celkové nákla-
dy nepřesáhnou 300 milionů korun.

„Průměr 600 mm vyžadují především 
výrobci součástí pro energetický prů-
mysl nejčastěji pro větrné elektrárny. 
Naší strategií je navyšovat podíl výrob-
ků do ekologických oborů přispívají-
cích ke snížení uhlíkové stopy. Proto 
jsme se rozhodli pokračovat v rozšiřo-
vání kapacity výroby kontislitků vyš-
ších průměrů,“ podotýká Jan Czudek.
Díky této investici budou Třinecké 

železárny moci dodávat další mate-
riál pro nové větrné elektrárny, kte-
ré mohou každoročně ušetřit milio-
ny tun CO2. „Do jednoho zařízení 
dodáme ocel na součástky přibliž-
ně v objemu 15 tun. Jde o listová, 
azimutová a hřídelová ložiska a třecí 
spojky,“ podotýká generální ředitel.
Pokud jediná moderní 2MW větrná 
elektrárna vyrobí zhruba 4 000 MWh/

rok, ve srovnání s elektrárnou spalují-
cí uhlí se jedná o úsporu ve výši okolo 
4000 tun CO2 za rok. Loni z třinec-
ké huti směřovalo do větrné energe-
tiky přibližně 50 000 tun oceli, což je 
množství potřebné pro výrobu 3000 
větrných elektráren. Díky jejich pro-
vozu dochází k roční úspoře o zhru-
ba 12 milionů tun CO2.

Ekologické investice
V létě TŽ spustí významnou ekologic-
kou investici na zpracování surovin. Jde 
o odprášení Zařízení pro odběr a zpra-
cování směsi pro výrobu vysokopecní-
ho aglomerátu. Nový velkostroj je vy-
baven systémem odprášení, díky če-
muž uniká do ovzduší méně prachu při 
zpracovávání surovin pro výrobu suro-
vého železa a oceli. Oba projekty huť 
financuje společně s prostředky Ope-
račního programu Životní prostředí.

Budoucnost hutnictví a jeho 
transformace

„Hutnictví čelí stejně jako další ener-
geticky náročné obory výzvám spo-
jeným se snížením emisí oxidu uhli-
čitého. Oteplování planety vnímáme 
jako závažný problém, na jeho řešení 
se však musíme podílet všichni. Pro 
výrobu oceli tradičním způsobem to 
znamená nastartovat zásadní tech-
nologické změny, které budou z his-
torického hlediska průlomové,“ na-
stiňuje Jan Czudek.
Firmy ve skupině Moravia Steel – Tři-
necké železárny budou v letošním ro-
ce intenzivně pracovat na aktualiza-
ci strategie výroby oceli s cílem sní-
žení emisí CO2 v oblasti prvovýro-
by i energetiky. „Transformace na-
šeho podniku bude velmi náročná, 
vypořádáme se s ní jen tak rychle, 
jak efektivní a rychlá bude dotační 
podpora z Evropské unie,“ uzavírá 
generální ředitel s tím, že jde o fi-
nančně velmi nákladné projekty. w

(zdroj: Město Třinec)
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Třinec poskytuje půjčky na 
bydlení i letos
TŘINEC - Uvažujete o zřízení čis-
tírny odpadních vod u svého domu 
nebo o prohloubení studny? Máte 
starší dům a potřebujete ho zatep-
lit, izolovat proti spodní vodě, obno-
vit fasádu a oplechování domu, re-
konstruovat koupelnu nebo vymě-
nit rozvody? Na tyto a řadu dalších 
investic můžete získat úvěr s úro-
kovou sazbou 3% z fondu rozvoje 
bydlení statutárního města Třince.

Zájemci o poskytnutí úvěru se mo-
hou přihlásit do 24.05.2021 včet-
ně, a to formou vyplněné žádosti.
Úvěry budou poskytovány na základě 
výběrového řízení, pro rok 2021 bylo 
schváleno poskytnutí úvěrů v celkové 
výši 1.500.000 Kč. Nově si mohou zá-
jemci zažádat o úvěr i na opravy hos-
podářských budov, garáží apod., tvo-
řící funkční celek s domem.
Podrobný rozpis, na co lze úvěr zís-

kat, je k dispozici na webových strán-
kách města zde, kde zájemci také na-
jdou plné znění Zásad a pravidel čer-
pání prostředků z Fondu rozvoje by-
dlení města Třince, tiskopis žádosti 
o poskytnutí úvěru a souhlas se zpra-
cováním osobních údajů.
Bližší informace zájemci získají ta-
ké v kanceláři č. 405 u Bc. Kateři-
ny Potůčkové, tel. 558 306 174. w
(zdroj: Město Třinec)

Minulý rok se narodilo nejvíce Jakubů a Terezek
TŘINEC - Kolik nás loni přibylo 
a kolik ubylo? Ze statistických úda-
jů Magistrátu města Třince vyplývá, 
že se počet občanů Třince mírně sní-
žil. K 1. lednu 2020 měl Třinec cel-
kem 34 868 občanů a na konci ro-
ku 2020 jich bylo 34 815. Za loňský 
rok tedy ubylo 53 občanů.
V Třinci se narodilo celkem 788 mi-
minek (z tohoto počtu bylo 258 tři-
neckých občánků) a třinecká mat-
rika zaznamenala 901 úmrtí (z to-
ho 398 občanů Třince).
Podle údajů matriky magistrátu patří 
mezi nejoblíbenější chlapecká jména 

Jakub (19), mezi dívčími jmény zví-
tězila Tereza (18). Mezi nejčastějšími 
jmény se objevují ještě jména Tobi-
áš, Matyáš, Matěj, Jan a u holčiček 
zůstává v oblibě Ema, Sofie, Eliška, 
Anna. Rodiče své děti pojmenováva-
li i nezvyklými jmény, takže v Třin-
ci se narodily děti se jmény Melisa, 
Loriana, Malachi, Klarisa, Jeremi.
V loňském roce zaznamenala tři-
necká matrika celkem 154 sňatků, 
což je sice ve srovnání s rokem před-
cházejícím o 52 méně, ale vzhledem 
k situaci je pokles pochopitelný. Po-
čet sňatků v Třinci měl dlouhodo-

bě vzrůstající tendenci a každým ro-
kem jejich počet narůstal, ale vzhle-
dem k loňské situaci s covidem bylo 
hodně sňatků zrušeno nebo přelo-
ženo na rok 2021. Z celkového po-
čtu svatebních obřadů bylo 45 cír-
kevních a 109 občanských. Mezi 
oblíbená místa k uspořádání svatby 
mimo obřadní síň patří už tradičně 
Fojtství v Oldřichovicích, penzion 
Mlýn Ropice, hotel Vitality ve Ven-
dryni a Javorový vrch. Mezi nejžá-
danější měsíce pro pořádání svateb 
patří už tradičně květen až září. w
(zdroj: Město Třinec)
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Výtvarná soutěž „Tata robi ve werku 2021“
w

TŘINEC - Ztvárnit tatín-
ka, maminku či jiného čle-
na rodiny na jeho pracovi-

šti v areálu Třineckých železáren 
je úkolem dětí ve výtvarné sou-
těži nazvané „Tata robi ve wer-
ku 2021“. Vyhlašuje ji třinecká 
huť spolu se Základní umělec-
kou školou Třinec.
Jedním ze záměrů soutěže je 
v dnešní digitální době povzbu-
dit rodiny ke společnému povídá-
ní. Aby mohli malí umělci dobře 
zachytit pracoviště svých příbuz-
ných, musí si nechat dopodrobna 
povyprávět, jak to vlastně u nich 
v zaměstnání, kde tráví podstat-
nou část dne, vypadá.
„Třinecké železárny zaměstnávají 
několik generací lidí zdejšího regi-
onu. Tradice hutnictví se mnoh-
dy předává z otce na syna, dodnes 
se na našich provozech potkávají 

příbuzní. A kdo jiný by měl dětem 
o řemeslu, které utvářelo historii 
našeho regionu, povídat, než je-
jich rodiče či příbuzní,“ míní ge-
nerální ředitel hutě Jan Czudek.
Odborná komise ze zaslaných vý-
kresů vybere 10 vítězných prací, 

které pak spolu s mladými umělci 
přenese do velkoplošných obrazů 
rozměru 2x7 metrů na betonovou 
zeď lemující Závodní ulici. „Věří-

me, že se do soutěže zapojí děti 
se stejným odhodláním jako vloni 
a pomohou nám se zvelebováním 
okolí fabriky,“ podotýká generál-

ní ředitel.
Letošní výtvar-
né klání naváže 
na akci Děkuje-
me 2020, která 
prvních 10 po-
lí zdi rozzářila 
barvami obráz-
ků žáků výtvar-
ných oborů míst-
ní základní umě-
lecké školy. Díla 
zachycují práci li-
dí, kteří čelili ná-
kaze v první vlně 
pandemie nemo-
ci covid-19 a jsou 
poděkováním za 
jejich nasazení.

„Loňská akce byla pro naše žá-
ky skvělou zkušeností. Věřím, že 
svým umem přispějí i letos ke zve-
lebení ulice, jíž do práce směřu-

jí denně tisíce místních,“ uzaví-
rá ředitel Základní umělecké ško-
ly v Třinci Jiří Zabystrzan.
Výsledky soutěže vyhlásí firma le-
tos v rámci Dne pro rodinu, který 
v květnu pořádá město Třinec. Vý-
herci se mohou těšit na rodinný 
oběd v penzionu Ovečka v Nýd-
ku a další drobné ceny.
Obrázky mohou žáci všech roční-
ků základních škol posílat do 31. 
3. 2021. Zadní strana výkresu 
musí být opatřena těmito úda-
ji: jméno a příjmení autora, škola 
a třída, obec či město, kde žák by-
dlí. Nesmí chybět ani údaje o tom, 
koho na obrázku ztvárnil, v jaké 
profesi a na jakém provoze či fir-
mě v areálu hutě pracuje.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Najděte si na sebe čas a poví-
dejte si spolu o tom, jak vypadá 
pracoviště rodiče nebo jiného čle-

na rodiny, a co přesně tam dělají.
2. Nakresli obrázek na výkres ve-
likosti A4 nebo A3.
3. Na zadní stranu obrázku na-
piš: jméno a příjmení, věk školu 
a třídu, město (obec) kde bydlíš.
4. Na zadní stranu obrázku na-
piš, koho jsi kreslil (mamka, tať-
ka, brácha, děda, sestra, teta, 
strejda…), jaká je jeho profese 
a kde v areálu Třineckých železá-
ren pracuje (název provozu, firmy).
5. Pošli obrázek do 31. 3. 2021 
na adresu:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Vnější vztahy, Renata Poloková, 
Průmyslová 1000, 739 61 Třinec, 
nebo přineste do MUZEA TŘI-
NECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚS-
TA TŘINCE.
Dotazy pište na: 
Renata.Polokova@trz.cz
(zdroj: TRŽ)
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Šetrnější testování na Covid
TŘINEC - Odběrové místo Nemoc-
nice Třinec zahájilo možnost výbě-
ru při testování na přítomnost viru 
SARS -CoV-2 v těle metodou PCR. 
Pacienti indikovaní praktickým lé-
kařem nebo krajskou hygienickou 
stanicí si mohou vybrat stěr z no-
sohltanu nebo novou metodu tes-
tování ze slin, která je pro pacienty 
výrazně příjemnější.
Nyní již nemusíte podstupovat nepří-
jemný stěr z nosohltanu, ale stačí za-
kašlat do roušky a poté vyplivnout do 
malé zkumavky za pomocí trychtýře své 

sliny. Tato zkumavka se následně ode-
šle do laboratoře k vyhodnocení. Pokud 
si indikované osoby vyberou tento no-
vý způsob odběru, neměly by nejmé-
ně 10 minut před samotným odběrem 
jíst, pít, žvýkat žvýkačku ani kouřit. w
(zdroj: Nemocnice Třinec)

Tříkrálová sbírka stále pokračuje, přispívat můžete až do konce dubna 
OKRES - Letošní průběh Tříkrálové 
sbírky ovlivnila platná opatření proti 
šíření koronaviru. Připravení koledníci 
bohužel nemohli vyjít do ulic a osob-
ně přinášet novoroční požehnání pří-
mo do domácností. Tříkrálová sbír-
ka se uskutečnila prostřednictvím sta-
ticky umístěných pokladniček a dále 
pokračuje on -line formou.
Ze 174 úředně zapečetěných poklad-
niček se v rámci sbírky využilo cel-
kem 66 pokladniček (statických), do 
kterých dárci přispěli celkovou část-
kou 384 536,- Kč. Umístěny byly do 

24. ledna na úřadech, v obchodech, 
knihovnách, kostelích a farnostech. Ti, 
kteří svou statickou pokladničku nena-
šli, přispěli bezhotovostním převodem 
do on -line pokladničky 135 630,- Kč. 
Celkem se tedy jedná k dnešnímu dni 
o částku 520 166,- Kč.
„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců 
jsme i přes netradiční průběh letoš-
ní Tříkrálové sbírky dosáhli téměř 
poloviny loňského výnosu. Tímto 
bychom chtěli poděkovat za veli-
kou ochotu, vstřícnost a čas míst-
ním koordinátorům a dobrovolní-

kům, kteří pomáhali s umístěním 
pokladniček a podíleli se na průbě-
hu letošní sbírky. V neposlední řa-
dě patří díky také médiím za pro-
pagaci on -line pokladničky“, vzka-
zuje ředitelka Charity Český Těšín 
Ing. Monika Klimková.
Statické pokladničky jsou již rozpe-
četěny, ale do online kasičky je stále 
možné přispívat a to do 30. 4. 2021. 
Po tomto termínu bude jisté, zda bu-
deme moci zrealizovat všechny schvá-
lené záměry, např. bezbariérové úpra-
vy Charitního centra pro seniory ne-

bo rekonstrukci topení v Charitním 
domě pro matky v tísni, anebo bu-
deme stát před rozhodováním, koho 
z potřebných podpoříme.
Připojit se ke sbírce a podpořit tak 
lidi v nouzi prostřednictvím služeb 
Charity Český Těšín je možné až do 
30. 4. 2021 na webu www.trikralova-
sbirka.cz nebo přímo převodem na 
sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 
u České spořitelny s variabilním sym-
bolem: 77708002 nebo prostřednic-
tvím QR kódu. w
(zdroj: Charita Český Těšín)

| |
Obrázky mohou 
žáci všech ročníků 
základních škol posílat 
do 31. 3. 2021
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Práce na třetím úseku obchvatu Třince mají být hotovy příští rok

w
TŘINEC - Stavební práce na 
třetím úseku obchvatu Třince 
intenzivně pokračují i v zim-

ním období. Podle informací z Ře-
ditelství silnic a dálnic se na hlav-
ní trase momentálně provádějí po 
odvozech ornic konsolidační násy-
py a pracuje se na mostních kon-
strukcích.
„Stavba I/68 Třanovice – Nebory 
přes všechny dosavadní překážky, 
a to zejména v souvislosti s pande-
mií COVID-19 a dlouho blokovanou 
demolicí posledního domu nyní po-
kračuje v absolutním nasazení,“ po-
tvrdila Lucie Franquesa z Ředitelství 
silnic a dálnic. „Usilovně se pracuje 
na téměř všech mostech této stav-
by, a to od vrtání pilot, betonáž zá-
kladů, armování dříku po provádění 
pilot. Na mostě na silnici I/68 přes 
Ropičanku a trať ČD se nyní pro-

vádí montáž a svařování polí nos-
né ocelové konstrukce. Provádějí se 
také práce na některých přeložkách 
inženýrských sítí,“ dodala.
Stavba klíčové dopravní komunika-
ce v úseku Nebory – Třanovice od-
startovala v listopadu 2019 a hotová 
by měla být v létě příštího roku. Po-
slední úsek naváže na obchvat Třin-
ce zprovozněný v roce 2017 a de-
finitivně dořeší plynulé dopravní 
propojení od Mostů u Jablunkova 
po Třanovice.
„Obchvat Třince má dopad na ži-
vot v celém regionu nejen z pohle-
du bezpečnosti i z pohledu životní-
ho prostředí. Už se nemůžeme do-
čkat, až se po nové cestě projedeme 
a bedlivě sledujeme postup staveb-
ních prací. Největší roli sehrálo na-
še město v době příprav a zahájení 
stavby, ale i nyní jsme připraveni být 

nápomocni, pokud bude potřeba,“ 
uvedla primátorka Třince, která se 
v záležitosti obchvatu Třince angažu-
je už od roku 2006 jako členka pra-
covní skupiny vedené náměstkem 
ministra dopravy ČR a o dokonče-
ní třetího úseku dlouhodobě usiluje.
Třetí úsek silnice I/68 Nebory – Třa-
novice v délce 5 400 metrů naváže 
na stávající obchvat Třince. Nová 
kapacitní čtyřpruhová komunikace 
povede mimo zastavěné území, kde 
budou veškerá křížení mimoúrovňo-
vá. Součástí nové komunikace je ta-
ké 25 protihlukových stěn s celkovou 
délkou téměř deset kilometrů. Nový 
úsek vytvoří pokračování silnice I/11 
od dálnice D48 až po státní hranici 
se Slovenskem a definitivně dořeší 
plynulé propojení od Mostů u Jab-
lunkova po Třanovice. w
(zdroj: Město Třinec)
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i n z e r c e
Jak dále rozvíjet česko -polskou 
přeshraniční spolupráci?

ČESKÝ TĚŠÍN - Zhodnocení dosa-
vadní přeshraniční spolupráce, zvý-
šení její úrovně a stanovení směru 
pro její další rozvoj – to je ve zkratce 
podstatná koncepce česko -polského 
projektu „InfoSpace”, který reali-
zuje polská a česká část Euroregi-
onu Těšínské Slezsko a spolek Člo-
věk na hranici.
Česko -polská přeshraniční spoluprá-
ce v Euroregionu Těšínské Slezsko se 
posouvá dopředu každým rokem více 
a více. Do této spolupráce je zaanga-
žováno či zapojeno mnoho subjektů, 
organizací a osob. Velký význam pro 
její rozvoj mají evropské finance, díky 
kterým se v době aktuálního progra-
mového období podařilo podpořit ví-
ce než 170 iniciativ s velkým přeshra-
ničním přínosem. Ve snaze zhodnotit 
výsledky z posledních 6ti let se Euro-
region Těšínské Slezsko a spolek Člo-
věk na hranici snaží o nastavení další-
ho elementu profesionalizace v česko-
-polské spolupráci. Nápomocné jsou ta-
ké tzv. transfery dobré praxe v oblasti 
řízení přeshraničních a nadnárodních 
informací z francouzsko -neměckého 
pohraničí, kde již více než 30 let v rám-
ci Evropského sdružení územní spolu-
práce Eurodictric Pamina funguje sys-
tém INFOBEST.
„V rámci projektu „InfoSpace” chce-
me využít cenné a praktické vědo-

mosti našich partnerů z francouzsko-
-německého pohraničí a využít je dále 
k rozvoji oblasti řízení informací na na-
šem území“, vysvětluje Bogdan Kaspe-
rek, ředitel kanceláře sdružení „Olza”, 
který reprezentuje polskou část Eurore-
gionu Těšínské Slezsko a dodává, „že 
i když je dosavadní rozvoj přeshranič-
ní spolupráce v Euroregionu Těšínské 
Slezsko úspěšný, stále je prostor na její 
rozšiřování a prohlubování“.
V rámci realizace projektu již part-
neři vykonali virtuální návštěvu 
francouzsko -německého pohrani-
čí a další je ještě před nimi. Přípravy 
zahrnují také zhodnocení dosavad-
ní přeshraniční spolupráce na česko-
-polském pohraničí. Důvodem k hod-
nocení a vyznačení nových směrů spo-
lupráce je také končící programové 
období evropských programů, které 
od roku 2014 podporovaly hodnot-
né společné iniciativy partnerů z Pol-
ska a České republiky.
„Euroregion Těšínské Slezsko se již 
23 let snaží bořit opravdové i men-
tální hranice mezi našimi zeměmi. 
I tento projekt na tyto aktivity nava-
zuje a hlavně se chceme dobře připra-
vit i na blízkou budoucnost“, podotkl 
Tomáš Balcar, výkonný ředitel Regio-
nálního Sdružení územní spolupráce 
Těšínského Slezska, reprezentující čes-
kou část Euroregionu.

Výsledkem hodnocení, které je postave-
no na zkušenostech a očekávání osob, 
institucí, zástupců samopsráv a orga-
nizací aktivně působních v přeshra-
niční spolupráci, bude také aktualiza-
ce budoucí územní spolupráce v Euro-
regionu Těšínské Slezsko s ohledem na 
nové programové období 2021-2027.
„Čas letí rychle a než jsme se nadá-
li uběhlo 6 let rozvíjení přeshranič-
ních partnerství. Velkou podporou 
byl Program Interreg V -A Česká re-
publika – Polsko a jeho nedílná sou-
část Fond mikroprojektů Euroregio-
nu Těšínské Slezsko. Náš spolek se ta-
ké rozvíjí a rádi se účastníme projek-
tů v rámci Programu a potěšil nás ná-
vrh, že bychom byli součástí shroma-
žďování dosavadních zkušeností, vy-
pracování nových nástrojů spoluprá-
ce a přispěli tím k rozvoji přeshranič-
ní česko -polské spolupráce“, dodává 
Petra Slováček Rypienová, reprezen-
tující v projektu „InfoSpace” spolek 
Člověk na hranici.
Již brzy se na internetových stránkách 
a profilech na sociálních sítích objeví 
další informace ohledně pokračování 
realizace projektu „InfoSpace”. Zveme 
Vás k jejich sledování a aktivní účasti 
na jednotlivých aktivitách projektu. w

(Autor: Člověk na hranici | 
| Człowiek na granicy)

Nový gastroskop zaručí šetrnější vyšetření
TŘINEC - Koncem roku 2020 po-
řídila Nemocnice Třinec nový gast-
roskop. Přístroj v hodnotě téměř mi-
lionu korun byl hrazen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, který ne-
mocnici zřizuje.
Šetrnější vyšetření pacientů gastro-
enterologické ambulance Nemocnice 
Třinec umožní další nový gastroskop 
nejvyšší řady. Díky vynikající kvali-
tě obrazu můžou lékaři lépe diagnos-
tikovat slizniční léze v jícnu a žalud-
ku. Přístroj rovněž umožňuje zobra-
zit povrch sliznice s větším kontras-
tem. „Toho je dosaženo užitím spe-
ciálně filtrovaného světla, díky které-
mu lze zachytit i drobné milimetro-
vé změny a zlepšit diagnostiku i ma-
lých slizničních lézí. Navíc tento en-
doskop má možnost napojení opla-
chové pumpy a tím usnadňuje očis-

tu sliznice v průběhu vyšetření,“ vy-
světlila vedoucí lékařka gastroente-
rologické ambulance Anna Czyžová.
Nový gastroskop patří mezi ty nej-
modernější a je vybaven celou řa-
dou funkcí, které umožňují lepší dia-
gnostiku a léčbu. Díky novému pří-
stroji se pacientům dostane rychlej-

šího a zároveň kvalitnějšího vyšetře-
ní trávicího traktu.
Ročně na našem pracovišti provede-
me více než tisíc gastroskopických 
vyšetření, přičemž většina z nich se 
provádí ambulantně. w

(zdroj: Nemocnice Třinec)
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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, symbolicky 

ukončil těžbu v této lokalitě. Obec 
Stonava, pod kterou leží hlavní část 
26 km2 důlního pole, tím přijde o 
kompenzace v řádu desítek milionů 
korun ročně. Starosta Ondřej Feber 
říká, 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 převážené-
ho uhlí a hald, také se zklidní do-
prava ve špičkách. Druhá stránka vě-
ci je mnohem smutnější. Hornictví 
k naší obcí patří po téměř dvě sta-
letí. S ukončením těžby na Darko-
vě do našeho rozpočtu už nepoply-
nou kompenzace v řádu desítek mi-
lionů korun ročně. To je u malé obce 
s 1820 obyvateli hodně, tyto peníze 

jsme používali na rozvoj a občanům 
jsme kompenzovali život na poddo-
lovaném území. S tím jsme počíta-
li a účelně jsme přeinvestovali naši 
infastrukturu, abychom mohli bez-
bolestně přejít do režimu, ve kterém 
působí i jiné obce,“ říká jeden z nej-
déle sloužících starostů v regionu a 
nyní i senátor, Ondřej Feber.

Vozík, který vyvezl poslední uh-
lí z dolu Darkov, těžební společnost 
předá obci. Samospráva ho nechá 
umístit do parku v centru obce na 
důstojné místo hned vedle dvou ji-
ných šachetních vozíků, z dříve uza-
vřeného Dolu 9. květen a z vozíku 
ke stému výročí Kroužku krojova-
ných horníků.

Na území obce Stonava tak bu-
de těžit nadále už jen poslední čer-
nouhelný důl v Česku, kromě toho 
budou probíhat technické práce na 

šachtách, kde skončila těžba. „Jsme 
samozřejmě rádi, že zatím se bude 
dobývat uhlí na dolu ČSM. Jak dlou-
ho? To záleží na ceně komodity a ce-
losvětové situaci,“ doplňuje stonav-
ský starosta Feber, který sám začínal 
jako důlní inženýr a záchranář a na 
šachtě fáral dlouhé roky.

Obec bude také sledovat postup 
prací na zabezpečení území po ukon-
čení těžby a v rámci technické lik-
vidace 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)

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 
jejich zaměstnance se nevztahuje 
státem připravený sociální program.

„Na OKD jsou navázány doda-
vatelské společnosti poskytující nej-
různější služby – svářeči, opraváři, 
uklízečky a spousta dalších profesí. 
Zatímco 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 nee-
xistuje a z centrální úrovně plánováno 
není. Proto se Moravskoslezský kraj 
rozhodl iniciovat vytvoření takového 
programu a založil k tomu odbornou 

skupinu s opravdu úderným pracov-
ním názvem TASK FORCE OKD, ve 
které jsou relevantní partneři – profes-
ní organizace Hospodářská komora 
a Svaz průmyslu ČR, dále pak Úřad 
práce a Moravskoslezský pakt zaměst-
nanosti,“ 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 

bude 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 
Jakub Unucka s tím, že v akutní fá-
zi 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, ČEP-
RO, ČEZ a další, tak, aby na nich co 
nejvíce participovaly firmy postižené 

útlumem činnosti OKD. Jinými slo-
vy chceme, aby stát tyto firmy a je-
jich zaměstnance zapojil do připra-
vovaných velkých veřejných zakázek 
v Moravskoslezském kraji a aby za-
kázky typu budování železnice, stav-
by dálnice vypsal rychle,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana Jakub 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 exi-
stenci, ekonomické výsledky a za-

městnanost ovlivní ukončení těžby 
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 jednotlivé 
firmy, potřebujeme některé údaje, 
které není možné zjistit z veřejných 
zdrojů nebo orgánů státní správy. 
Pouze odhadujeme, že v dodavatel-
ském řetězci dojde k výpadku mzdo-
vých prostředků okolo 2 miliard ko-
run, což v přepočtu na průměrnou 
mzdu představuje 4 až 5 tisíc pra-
covních míst. Zda ale firmy doká-
ží výpadek nahradit jinými zakáz-
kami nebo dojde k masivnímu pro-
pouštění, nejsme bez jejich pomoci 
schopni zjistit. Věřím ale, že se nám 
to společně podaří,“ uzavřel náměs-
tek hejtmana Jakub Unucka. w

(zdroj: MSK)

                         Malé zamyšlení nad ohňostroji
Vážená redakce info Těšínska, 
úvodem Vám chci poděkovat za 
zveřejnění tohoto článku.

„Oblíbené Novoroční oh-
ňostroje přinášejí kromě chvil-
kové zábavy a těžkých kovů 
v ovzduší i stres a smrt zvířa-
tům včetně ptáků. Česká spo-
lečnost ornitologická před Sil-
vestrovskými a jinými oslava-
mi apeluje na veřejnost a žádá 
o ohleduplnost vůči volně žijí-
cím živočichům. Oslava přícho-
du Nového roku může proběh-
nout důstojně a vesele i bez oh-
ňostrojů, zato s vědomím sou-
náležnosti člověka s ostatními 
živými tvory“, říká ředitel ČSO 
Zdeněk Vermouzek.

Doufám, že oslovím tu část 
našich spoluobčanů, kterým ne-
ní lhostejno jak bude naše příro-
da vypadat a to jak se k ní cho-
váme. Věřím, že ji budou chrá-
nit podle svých možností. Střel-
ci jsou pravděpodobně lidé, kte-
ří si neuvědomují jakou bolest 
mohou způsobit jiným živým 
tvorům. Proto se tímto člán-
kem snažím apelovat na ty spo-
luobčany, kteří si následky své-
ho konání neuvědomují. Z ne-
znalosti a nevědomosti se po-
dílejí na týrání zvířat a jejich 
úhynu a třeba změní po pře-
čtení tohoto textu svůj přístup 
k ohňostrojům a živým tvorům. 
Chtěl bych popsat zkušenosti 
z loňskými i předcházejícími 

oslavami. Jsou si velice podob-
né a rok od roku horší. Oslavy 
probíhají primitivním způso-
bem jako každý rok a jsou stá-
le intenzívnější. Odpalovaním 
petard všech možných kalibrů 
včetně dělbuchů. Hluk je ohlu-
šující a dlouhotrvající a podílí se 
největší mírou na týraní ptáků 
a ostatních zvířat. Střílení začí-
ná před štědrým dnem a končí 
po Novém roce. Obce tuto situ-
aci vůbec neřeší. Petardy jsou 
levné a lehce dostupné. Nebere 
se ohled na celou faunu včetně 
lidí. Všude v městech, obcích 
a přírodě okolo nich, žijí chrá-
něné a přísně chráněné druhy 
ptáků. Od roku 2018 a následně 
k nám na krmítka již nezavítali 
lesní ptáci, kteří předtím byli za-
stoupeni aspoň v malém počtu. 
Byli to například sojka obecná, 
datel, žluna zelená, brhlík les-
ní, stehlík obecný, hýl obecný, 
strakapoud, čížek lesní, sýkora 
modřinka. Zdá se, že tyto dru-
hy a řada jiných jsou silně zde-
cimovány.

Na podzim a v zimě k nám 
migrují ptáci ze Skandinávie 
k přezimování. Kolik z nich 
dostalo šanci k návratu zpět?! 
Ale ohňostroje nejsou jen zále-
žitostí oslav konce roku. Zažívá-
me je i v jarních a letních měsí-
cích při různých oslavách. Toto 
brání odchovu mladých ptáčat. 
Pokud rodiče opustí v důsled-

ku velkého hluku své hnízdo, 
dochází k prochladnutí vajíček 
a u vylíhnutých ptáčat k jejich 
úhynu. Uvědomme si, že ptáci 
hnízdí i přímo v obcích a měs-
tech. Jsou to vlaštovky, rorýsi, 
čápi apod.

V Moravskoslezských Besky-
dech byla vyhlášena ptačí oblast 
„Beskydy Natura 2000“. Ptačí 
oblasti jsou jedním z nástrojů, 
kterými se Evropská unie snaží 
reagovat na prokazatelný úby-
tek mnoha ptačích druhů. Pta-
čí oblast Beskydy má rozlohu 
41 702 ha. Je v nadmořské výš-
ce 384 až 1320 m n. m. Délka 
51 km a na šířku 1,5 až 17 km. 
Území se nachází - Rožnov pod 
Radhoštěm, Hostišov, Morávka, 
Komorní Lhotka a Dolní Lomná. 
Ohňostroje v údolích mají vel-
ký rozsah a zasahují daleko do 
chráněných území.

V Moravskoslezských Besky-
dech jsou chráněné přírodní re-
zervace, NP Mionší, přírodní re-
zervace Ostrý Čerňavina, Úplaz, 
Velký Polom, Ropice, Javorový – 
Gutské Peklo a další. A ve Slez-
ských Beskydech je to NP Čan-
toryje a přírodní rezervace Ple-
nisko. Institut národních par-
ků, přírodních rezervací a pta-
čích oblastí má za úkol ochrá-
nit faunu v ní žijící.

Dalším institutem, který má 
za úkol chránit přírodu a usměr-
ňovat činnosti lidí jsou zákony. 

Např. Zákon č. 246/1992 Sb. na 
Ochranu zvířat proti týrání ve 
znění pozdějších předpisů. Za-
hrnuje jak ochranu volně žijících 
zvířat tak i zvířat v lidské péči. 
Citace zákona, §. 4 odst 1. pís-
meno j., zní – „za týrání je po-
važováno vyvolávat bezdůvod-
ně nepřiměřené působení streso-
vých vlivů, biologické, fyzikální 
nebo chemické povahy“. Lze vy-
vozovat, že pořádání ohňostrojů 
v blízkosti biotopů volně žijících 
zvířat nebo v blízkosti areálů ne-
bo obydlí, kde jsou držena zví-
řata v lidské péči se může podle 
jeho intenzity a místa považovat 
za takové nepřiměřené působení 
hlukem, (fyzikální příčina). Ta-
to primitivní zábava, ohňostroje 
a pyrotechnika, přinášejí do živo-
ta zvířat zmatek, úzkost a strach. 
Zvířata bývají vyděšená a snaží se 
uniknout. Dochází k jejich závaž-
ným zraněním a úhynům. Stres 
zkracuje ptákům život! V klidu ži-
jí déle. U ptáků je možno pozoro-
vat zvýšený srdeční rytmus, pa-
niku, neklid. Hluk má dosah ně-
kolik kilometrů daleko od zdroje. 
Navíc v noci zvukový efekt vyvo-
lává silnější reakce, protože denní 
ruch utichá. Má tedy ještě větší 
dopad než efekt vizuální. Mno-
ho ptáků zahyne. Ohňostroje na 
ptáky působí celý rok (hnízdění, 
zimování, migrace, pelichání). Je 
mnoho zákonů na ochranu zvířat, 
ale ty se vůbec nedodržují. Sezna-

my ohrožených druhů jsou ve vy-
hlášce 395/1992 Sb.

Věděli jste že oči naprosté vět-
šiny ptáků jsou adaptovány pou-
ze na denní vidění? Přizpůso-
bení očí na vidění za šera tr-
vá velmi dlouho a v noci nevi-
dí vůbec. Tak je to u všech pěv-
ců a denních ptáků. Vylétají do 
tmy ve velkém stresu, narážejí 
do překážek, zraňují se a vnitř-
ně krvácejí, padají na zem a hy-
nou. Stávají se kořistí nočních 
predátorů jako jsou kočky, ku-
ny apod. Schází nám osvěta té-
to problematiky.

Je zde i zákon o myslivos-
ti č. 449/2001 Sb. Podle § 9, 
odst. 1, je zakázáno zvěř plašit 
jakýmkoli způsobem. Obce mají 
možnost ohňostroje usměrnit, 
omezit nebo zakázat. Obce, ja-
kožto územní samosprávné cel-
ky mohou vydávat obecně závaz-
né vyhlášky na základě článku 
104 odst. 3 Ústavy České Re-
publiky. Na to navazuje přede-
vším § 10 zákona č. 128/2000 
Sb. O obcích. Sankce stano-
ví zákon č. 200/1990 Sb. §46 
odst. 2 – neohlášené ohňostro-
je. A zákon 61/1998 Sb. o zajiš-
tění bezpečnosti, ochraně zdra-
ví lidí a zvířat a ochraně noč-
ního klidu.

Česká republika má spous-
tu dalších zákonů a ustanove-
ní, které pamatují na ochranu 
zvířat a přírody. Nebudu je tu 

všechny vyjmenovávat, abych 
čtenáře příliš nenudil. Situace 
je však alarmující. Nelze ji ba-
gatelizovat. Dle tvrzení ornito-
logů, uhyne v Evropě ročně 100 
miliónů ptáků vinou lidské čin-
nosti. Zkusme se nad tím zamy-
slet. Každý z nás může svým ko-
náním přispět k záchraně flo-
ry a fauny. Zvířata nejsou vě-
ci, ale živí tvorové, kteří vníma-
jí týraní a stres. Chci poděko-
vat všem, kteří se rozhodli ne-
bo rozhodnou nepoužívat pyro-
techniku a udělají pro záchra-
nu naší fauny aspoň to mini-
mum. Nebuďme sobci. Namís-
to vyhazování peněz za nesmy-
slné petardy je raději vydejme 
za krmivo pro zvířata, která to 
hlavně v zimních měsících oce-
ní. Namísto zpopelnění jedno-
ho tisíce korun v pár minutách 
hluku a světelných efektů, dej-
te raději tyto peníze za krmi-
vo. Například za tuto cenu mů-
žete na podzim pořídit až 100 
kg jablek u sadařů a můžete kr-
mit ptáky celou zimu. Pokud by 
jste sledovali stavy ptactva na 
krmítku před sezónou ohňostro-
jů a po ní, zaznamenali by jste 
velký úbytek ptáků.

Těšíme se na předjaří a jaro, 
kdy nás ptáci oblaží a potěší 
svým krásným zpěvem a pomů-
žou nám s ochranou naší úrody.

S úctou Jan Morcinek

Z REDAKČNÍ POŠTY
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z kraje

Na startu loňského roku byla návštěvnost kraje rekordní,  
pak přišel tvrdý pád
w

KRAJ - Po rekordním roce 
2019, kdy do Moravskoslez-
ského kraje přicestovalo po-

prvé v historii více než milion ná-
vštěvníků, nastal zlom. Po mnoha-
letém nárůstu přišel kvůli koronavi-
rové krizi propad. V roce 2020 kles-
la návštěvnost kraje oproti přede-
šlému roku o necelých 40 procent. 
Celostátní meziroční pokles byl do-
konce 51 procent.
„Rok 2020 začal z hlediska příjezdo-
vého cestovního ruchu v Moravsko-
slezském kraji velmi slibně. V lednu 
a v únoru se v hromadných ubyto-
vacích zařízeních ubytovalo o 15 ti-
síc návštěvníků více než ve stejném 
období vloni. Přesto nám koronavi-
rová krize udělala tlustou čáru přes 
rozpočet. Návštěvnost našeho kra-
je i zbytku republiky potvrzuje, jak 
náročný rok za sebou turismus má,“ 
uvedl náměstek hejtmana Moravsko-

slezského kraje pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch Jan Krkoška a upřes-
nil, že meziročně návštěvnost naše-
ho regionu poklesla o 39,5 procen-
ta. V hromadných ubytovacích za-
řízeních si v roce 2020 zaplatilo po-
byt 615 685 hostů, což bylo o 400 
061 méně než v roce 2019.
„Čísla nám nepomohlo dorovnat ani 

uvolnění restrikcí v letních měsících, 
které vedlo k obrovskému zájmu o 
dovolenou v Česku. O více než pět 
procent vzrostl zájem o turistickou 
oblast Beskydy-Valašsko. Oblast Je-
seníky-východ nalákala v červenci, 
srpnu a září oproti loňskému letní-
mu kvartálu o skoro devět procent 
více výletníků. Dokonce i celoroční 

průměrný počet nocí, kdy se u nás 
turisté zdrželi, se z loňských 2,8 zvý-
šil na celé 3 noci.  Přesto se na tu-
rismu těch 128 dní, kdy bylo v mi-
nulém roce omezeno poskytová-
ní ubytovacích služeb, hodně po-
depsalo,“ řekl náměstek hejtmana 
kraje Jan Krkoška.
I přes složitou situaci však bylo v 

Moravskoslezském kraji zrealizo-
váno na poli turismu mnoho skvě-
lých projektů. Ať už se jednalo o 
Vstupy do atraktivit Moravskoslez-
ského kraje zdarma nebo mediální 
kampaň Máme světový kraj. „Po 
loňském úspěchu prvního ročníku 
soutěže Cen cestovního ruchu Mo-
ravskoslezského kraje jsme se roz-

hodli uspořádat i druhý ročník. Ta-
ké prostřednictvím této ankety by-
chom chtěli kvalitní projekty ocenit 
a subjekty v cestovním ruchu v této 
nelehké době alespoň trochu moti-
vovat,“ sdělil ředitel destinační spo-
lečnosti Moravian-Silesian Tourism 
David Karčmář. w
(zdroj: MSK)

TE210203

i n z e r c e

Bezruči se zapojili do 
dobrovolnického projektu
KRAJ - Do krajského dobrovol-
nického projektu #BoSmePartyja 
se zapojilo také ostravské Divadlo 
Petra Bezruče. Jeho členové dochá-
zejí pravidelně do domovů senio-
rů, aby zpříjemnili volný čas kli-
entům a ulehčili práci zaměst-
nancům. Projekt #BoSme Partyja 
už tak „do te-
rénu“ poslal 
224 ochot-
ných pomoc-
níků.

„Velmi si 
vážím spolu-
práce, kterou 
jsme v rám-
ci projektu 
#BoSmePar-
tyja navázali 
se všemi part-
nery. Dobro-
volnické centrum ADRA Ostra-
va dělá obrovský kus práce, když 
všechny dobrovolníky, kteří se 
nám do projektu hlásí, kontak-
tuje, proškoluje a hledá pro ně 
nejvhodnější umístění. Dobrovol-
nictví je fenomén, který se u nás 
stále více rozšiřuje. Je to důkaz, 
že se naše společnost stává vyspě-
lejší a soudržnější. Moc si vážím 
ochoty všech, kteří nabízí svůj 
volný čas a upřímný zájem těm, 
kteří to potřebují,“ uvedl hejtman 
Moravskoslezského kraje Ivo Von-
drák a dodal, že pandemie ukáza-
la, jak je dobrovolnictví pro na-
ši společnost důležité a přínosné.

Nově se do projektu zapojilo ta-
ké Divadlo Petra Bezruče. „Kvůli 
pandemii nám proti naší vůli při-
byl volný čas, a tak jsme rádi, že 
ho můžeme věnovat lidem, kteří 
se cítí osamělí. Neděláme jim žád-
né kašpárky, spíš se snažíme na-
slouchat a být jim nablízku. Čte-
me jim, nebo si povídáme. Naše 
divadelní maskérka si do domova 
nosívá kufřík, a tak babičky i dě-
dečky zkrášluje. Stříhá jim vlasy, 
češe je, a taky s nimi samozřej-
mě klábosí,“ řekla herečka Diva-
dla Petra Bezruče Markéta Matu-
lová, která pravidelně dochází do 
ostravského Domova pro senio-
ry Kamenec.

Dobrovolnictví se od Bezručů 
věnuje desítka lidí: herci, mas-
kérka, technikář, ale také režisér 
a umělecký šéf Jan Holec. „#BoS-
mePartyja není jediným projek-
tem, kterým chceme být užiteč-

ní. Seniory navštěvujeme i v rámci 
filmařského projektu Stará láska 
nerezaví. Se seniory si povídáme, 
natáčíme jejich životní příběhy 
a budeme je představovat našim 
divadelním fanouškům. Z materi-
álů, které nasbíráme, pak vznikne 
dokumentární inscenace. Tato se-

tkání jsou po-
dobně jako 
návštěvy do-
movů v rám-
ci #BoSmePar-
tyja nesmírně 
přínosné. A to 
nejen pro se-
n iory ,  a l e 
i pro nás,“ vy-
světlil umělec-
ký šéf Bezručů 
Jan Holec.

S dobrovol-
níky komunikuje, poskytuje jim 
školení a potřené pojištění ADRA. 
„Do projektu se přihlásili dobro-
volníci z celého regionu. Z Ostra-
vy, Frýdku -Místku, Příboru, Čes-
kého Těšína, Opavy, Třince nebo 
Jablunkova. Když pro ně hledáme 
uplatnění, vycházíme jim vstříc, 
aby nemuseli daleko dojíždět. Po-
máhají nejčastěji v sociálních za-
řízeních napříč krajem. Doufám, 
že s nimi zůstaneme v kontaktu 
i po konci pandemie. Osamoce-
ných a smutných lidí je spousta, 
ať už tu řádí koronavirus, nebo 
ne,“ řekla vedoucí ostravského 
Dobrovolnického centra ADRA 
Dagmar Hoferková.

Projekt #BoSmePartyja vzni-
kl v říjnu minulého roku, při-
hlásilo se do něj už přes 700 li-
dí, školení má za sebou více než 
300 z nich, v terénu jich aktuál-
ně pomáhá 224. „Dobrovolnictví 
chceme podporovat i v budoucnu. 
Je spousta oblastí, ve kterých by 
nezištná pomoc dobrovolníků by-
la velmi přínosná. Může jít nejen 
o čas strávený se seniory, ale ta-
ké péče o životní prostředí, práce 
s nadanými dětmi, doučování ško-
láků nebo třeba pomoc v nemoc-
nicích,“ uzavřel hejtman Morav-
skoslezského kraje Ivo Vondrák.

Více o dobrovolnictví na 
webu kraje. Dobrovolníci se mo-
hou hlásit na mailové adrese 
spolu2@msk.cz. w

(zdroj: MSK)

| |
V roce 2020 klesla 
návštěvnost kraje 
oproti předešlému 
roku o necelých 40 
procent
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bydleníin fo  téma

Při plánování rekonstrukce bytu či domu je důležité vědět,  
jak v něm chceme bydlet 
Rekonstrukce je nutný proces, pří-
padě zanedbané údržby, nebo ma-
jitele objektu, případně se změnou 
užívání bytu, domu apod.

Jak začít s rekonstrukci?
Pro úspěšnou rekonstrukci bytu, či 
domu je nutné stanovit kritéria pod-
le kterých si majitel vybere to nej-
vhodnější řešení. Zjednodušeně se 
dá říct, že pro rekonstrukci existuje 
většinou omezený počet řešení, kte-
rá nám „padnou“. Základem pro 
úspěšnou rekonstrukci je dobře zvo-
lený záměr pro využití bytu – dobrá 
dispozice, funkce jednotlivých míst-
ností, uspořádání k světovým stra-
nám apod. Prostě musíme si před-
stavit využití celého rekonstruova-
ného bytu, 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 in-
spektor je odborná osoba oprávněná 
k vydání stavebního povolení. V tomto 
případě stavebník ušetří 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 re-

konstrukce 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 stavebníka 
obrovská výhoda. Všechny tyto sku-
tečnosti ukazují, který zhotovitel je 
ten nejvýhodnější. Proto je lépe dát 
na doporučení důvěryhodné osoby, 
nebo si prohlédnout některou z refe-
renci - staveních úprav, které již firma 
realizovala. Ve výběru firmy je nut-
né rovněž dbát na odbornou způso-
bilost firmy – zda její zástupci jsou 
odborníci v oboru stavební činnos-
ti. Rovněž požadavek na předložení 
certifikátů, které firma vlastní hodně 
napoví a pomůže 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 považujeme 
za důležité, jako je splatnost faktur apod.
Dávejte si pozor na poskytnutí zálohy 
na provedené práce. Tady doporuču-
ji neposkytovat, raději stanovte krat-
ší dobu splatnosti za provedené prá-
ce. V případě, že si vyberete osobu, 
která Vám bude vykonávat stavební 
dozor určitě bude v této fázi hodně 
nápomocný a v průběhu rekonstruk-
ce se smlouvou bude 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

TE210207
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i n z e r c e

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)


