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Uvedené marketingové akce platí od 18. 5. do 31. 7. 2022 pro nové nebo následné
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Milí čtenáři,
poslední dva roky jsou dost turbulentní.
Po ustupující pandemii covidu-19 přišla
další „rána“ v podobě útoku na Ukrajinu,
který vzbudil obrovskou vlnu solidarity
po celém světě. Kombinace těchto
událostí přinesla zdražování, éru
nedostupného bydlení, politického
napětí a utahování opasků. V oblasti
bydlení atmosféra houstne a rezonují
témata jako obnovitelné zdroje energie,
udržitelnost a financování vlastního
bydlení. Značná část magazínu je tak
věnována právě těmto oblastem.
Z blogu Tadyjemoje.cz jsme pak vybrali
atraktivní články o pergolách, vyvýšených
záhonech nebo třeba capsulovém šatníku. Nezapomněli jsme ani na výherce

soutěže Interiér roku v kategorii Ceny
veřejnosti ČSOB Stavební spořitelny,
která se letos objevila poprvé.
A mimochodem – věděli jste, že 4 z 10
Čechů se díky stavebnímu spoření
pouští do rekonstrukce a vylepšování
obydlí? Přečtěte si výsledky našeho
průzkumu a podívejte se, jak si Češi
vylepšují bydlení. A pokud dojdete až
na konec, čekají tam na vás výhodné
nabídky partnerů z věrnostního programu
Světa odměn. Máte se na co těšit. Přejeme příjemné čtení a krásné letní dny.
Martina Nováková
Marketing ČSOB Stavební spořitelna
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obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČSOB Stavební spořitelny.
Více informací získáte na www.csobstavebni.cz.
V případě, že si již nepřejete, aby vám byl magazín Liška zasílán, sdělte nám tento požadavek buď písemně
na adresu ČSOB Stavební spořitelny, nebo info@csobstavebni.cz.
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DŘEVOSTAVBA TROCHU JINAK
Před deseti lety se o nich začalo horečnatě mluvit, pak zažily velký boom a dnes už jsou v nabídce
nového bydlení standardem. Řeč je o dřevostavbách. Což je téma, které vydá na knihu.
Proto dnes pohled zaměříme na specifický druh – na stavby z CLT panelů.
Ať už uvažujete o stavbě nového rodinného domu ,nebo jen
chaty, technologie masivních dřevěných panelů umožňuje
snadno realizovat i odvážnější architektonické návrhy, nejenom krabice nebo přízemní pavilony, které má část lidí ve
spojitosti s CLT panely bezdůvodně zafixované. Na úvod si
ale upřesněme, co že to vlastně CLT panely jsou.

šen vzhled. Co CLT panely zásadně odlišuje od ostatních systémů dřevěných konstrukcí a dělá je jedinečnými, je právě
vzhled a estetické vlastnosti. Proto s nimi rádi pracují i progresivní architekti, nejenom ti, co se věnují výhradně rezidenční výstavbě. Pohledová jednota beze spár a jemná struktura
masivního dřeva ve velké ploše působí úžasně celistvě.

Jedná se o anglickou zkratku sousloví cross laminated timber –
masivní, křížem vrstvené dřevěné lamely. Konstrukční systém
z nich není nijak složitý, základem nosného systému je velkoformátový dřevěný panel složený zpravidla z lichého počtu
na sebe kolmých vrstev lamel. Vrstvy se k sobě lepí polyuretanovými lepidly bez obsahu formaldehydu, lisují nebo šroubují, čímž panel získává nosnou funkci. Panely ji mají již při
tloušťce 60 mm. Zjednodušeně se dá říct, že jeden panel
tvoří jednu stěnu domu, panely se ale používají i pro stropy a
střechy.

Pro panely, které budou v interiéru vidět, se při výrobě používá
výběrové dřevo a jejich povrch je broušený beze spár a zbytků
lepidla, nadto opatřen ochranným UV nátěrem, který dřevo
chrání i před tím, aby časem nedocházelo k velkým změnám
v jeho barevnosti.

Jako u téměř každé modulové stavby i v případě CLT panelů
se konstrukce nemusí omezovat jen na jeden materiál. Panely
lze kombinovat s jinými materiály, například betonem, stěrkou;
kombinovat různé druhy dřeva mezi sebou ( je možné použít
kterékoli řezivo z jehličnanů); panely lze použít pouze jako
Jejich opláštění tvoří vrstvená deska, na kterou jsou nalepena pohledový obklad. Masivní panely jsou na stavby dodávány již
žebra v podélném i příčném směru. Vzniklé dutiny se mohou v konečném tvaru po opracování na CNC portálovém centru.
vyplnit akustickou či tepelnou izolací nebo mohou sloužit pro Pokud se jedná o panely pohledové, mohou mít již připravené
otvory pro montáž zásuvek. Dodávají se v různých rozměrech,
vedení instalací. Většina spojů je prováděna „nasucho“ pozáleží na architektonickém a konstrukčním plánu.
mocí vrutů a ocelových kotev, navíc skrytě, takže není naru-
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PLUSY CLT panelů
statická a tvarová stálost
požární odolnost
dobrá tepelná akumulace
difuzní otevřenost regulace vlhkosti v interiéru
(v konstrukci není potřeba fóliová parozábrana)
štíhlost stěn a tím pádem větší podlahová plocha
dlouhá životnost (fasáda po letech vyžaduje obnovu
nátěr, stejně jako u zděných domů)
rychlost výstavby v řádu týdnů

Tipů, s jakými firmami a architektonickými studii stavět
z CLT panelů, je spousta. Jeden z adresářů naleznete
například na webu drevostavby.cz. My si jako referenci
dokonale zvládnutých CLT dřevostaveb vybrali jednu
velkou chalupu a jednu malou chatu, po nichž s přicházejícím jarem bude opět velká sháňka. Obě si lze
pronajmout a obě navrhli skvělí architekti.
Ta první v Orlických horách od architektky Magdy
Stolkové z MAG Design okouzlí kombinací světlého dřeva
a černého kovu.
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MINUSY CLT panelů
větší investiční náklady v porovnání s tradičním lehčím
rámovým systémem (pokud se tyto dvě technologie
hodnotí v kategorii stavby v pasivním standardu, pak
se cenové rozdíly stírají)
nepraktické opravy
při kompletaci domu je potřeba počítat s příjezdem
těžké techniky a jeřábu na pozemek
změna barvy dřeva – sice ne radikálně, ale i přes UV
nátěr světlý CLT panel lehce tmavne

CLT panely jsou obloženy smrkovou biodeskou, ale ze smrkové
biodesky jsou vyrobeny také dveře i většina nábytku, na který
byly použity kusy, jež zbyly při řezání obkladů. Černé akcenty
se objevují v podobě konstrukce schodů, kovových podnoží lavic
a stolů, svítidel, vypínačů a zásuvek. Dlažby a obklady, dveře
v patře, kuchyně, sedací souprava i koberce jsou drženy
v neutrální šedé, zatímco kuchyň v hlavním obytném
prostoru i zařizovací předměty jsou bílé.
Výraznější barevné akcenty se objevují
v ložnicích dětí a apartmánech
k pronajmutí. Jedním z hlavních
požadavků bylo maximálně
využít kapacitu pro ubytování
i větších rodin s dětmi
a úměrně tomu vytvořit
dostatek úložných prostor.
V apartmánech jsou proto
na míru vyrobeny rozkládací pohovky a matrace
na spaní jsou umístěny
také na galeriích.
bovida.cz
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TIPY, JAK SE OBEJÍT
4 JEDNODUCHÉ
BEZ VRTAČKY, KLADIVA A HŘEBÍKŮ
Správně vyvrtat otvor do zdi může být celkem věda. Tím spíš, když je to ve vašem podnájmu podle
smlouvy naprosté tabu. Dnes už lze spoustu předmětů naštěstí připevnit pomocí technologií.
Podívejme se na nejlepší způsoby, jak se vrtání vyhnout.

Možná bydlíte v podnájmu a nájemní smlouva obsahuje omezení zásahu do zdí. Možná máte špatné stěny a při každém pokusu o zatlučení hřebíku vám spadne omítka. Nebo jednoduše
nevlastníte patřičné náčiní. Důvody, proč se vyhnout kladivu,
hřebíkům či vrtačce, jsou různé a je jich mnoho.
Pro všechny tyto případy pro vás máme čtyři tipy, jak připevnit
poličky, obrazy, věšáky či jiné předměty, aniž byste na povrchu
zanechali stopy. Uvidíte, že to jde i bez děr ve zdi a oprýskané
omítky.

2. Montážní lepidlo: tekuté hřebíky
pro každou příležitost
Jinak přezdívané tekuté hřebíky. Výhody jsou obdobné jako
u lepicí pásky – snadno se nanáší a rychle účinkují. Lepidlo je
pružné a odolné vůči vlhkosti, můžeme ho tak použít prakticky
ve všech případech a na všechny druhy materiálů. Jen pozor,
na různé typy povrchů existují různá lepidla.

1. Lepicí páska: life hack, který udrží i 100 kg

Že se obejdete bez vrtání, možná ocení i vaši sousedi. Jaké
s nimi máte vztahy?

S oboustrannou izolepou se asi setkal každý. Že se s ní však
kromě plakátů dají lepit i těžší obrazy, police nebo třeba
zrcadlo, bude pro některé možná nová informace. Existují
speciální lepicí pásky, které unesou různé druhy zátěží.
K dostání jsou i pěnové, jejichž výhodou je tvarová tolerance.
Jsou proto vhodné i na nerovné povrchy. Některé udrží až 100 kg.

Liší se také nosnost a čas schnutí, proto i zde platí: věnujte
pozornost tomu, co je napsáno na obalu. Důležitým krokem
u lepení nesavých povrchů je tzv. odvětrávání. Některá lepidla
dosahují finální pevnosti do pěti minut, u některých to trvá déle.
V praxi to znamená nechat odpařit rozpouštědlo, než materiály
spojíme a stlačíme. Doba schnutí, po které lepidlo snese plnou
zátěž, je obvykle 48 hodin.

Manipulace s páskou je navíc úplně jednoduchá – povrch nejprve důkladně očistíte, z pásky postupně odstraníte ochranné
vrstvy a nakonec předmět na několik sekund pořádně přitlačíte.
Nezapomeňte si pečlivě nastudovat přiložené informace u konkrétního produktu.

Téma
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3. Nalepovací hřebíky: aplikujte po poslední
výmluvě, proč to nejde přichytit
Dalším šikovným pomocníkem jsou nalepovací hřebíky. Jedná
se o lepicí proužek a na něm hřebík nebo také šroubek či
háček. Poradí si se zátěží do 10 kg, jsou vhodné tedy především
pro zavěšování obrazů. Dobře drží na omítce, tapetě i na dlaždicích, výjimkou jsou pouze vinylové tapety a nepřilnavé
povrchy (silikon, PTFE). Jejich přínos tkví v tom, že je lze
snadno odstranit a nastavit délku „trnu“. Jeden pár obvykle stojí
kolem sta korun.

4. Vakuová montáž: podtlak do každé rodiny
Přísavné držáky na kartáčky, ručníky nebo přesýpací hodiny se
v našich koupelnách objevovaly odjakživa. Jejich typickým
rysem bylo, že nikdy moc nedržely. To se vám se současnou
montážní technologií naštěstí nestane. Pořád ale platí, že se vakuové přísavky uplatní především v koupelně. Dobře si totiž rozumí se sklem a dlaždicemi.
Vakuová montáž funguje na základě úchytek s otvory a použití
pumpičky. A jaké jsou benefity? Lze je bez poškození povrchu
odstranit, přemístit, znovu použít. Unesou až okolo 30 kg.
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INTERIÉR ROKU
Interiér roku poprvé vyhlásil cenu ČSOB Stavební spořitelny, o které rozhodla veřejnost. Vyhrál
jednopokojový byt. Chcete ho vidět?
Vox populi. Když vyjadřuje veřejnost své mínění k určité záležitosti, je to vždy hodně napínavé.
Jak hodnotí naše interiérové architekty?
Ať už jde o volbu hlavy státu, místní referendum o tom, kudy
povede obecní silnice, či o to, které architektonické projekty se
líbí většině hlasujících. Před pár týdny byli pořádně napjatí i pořadatelé a další odborníci, kteří organizují a sledují ceny Interiér
roku (o její historii a struktuře jsme psali už v půlce března).
Sedmý ročník přinesl hned dvě nové soutěžní kategorie:
Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení a Hlasování
veřejnosti – cena ČSOB Stavební spořitelny. A právě kolem té
druhé kategorie se vznášelo hodně otázek. Bude se názor
široké veřejnosti krýt s pohledem profesionálů a půjdou si někteří architekti pro cenu z toho důvodu víckrát? Budou lidé víc
přihlížet k estetice, nebo k praktickým stránkám návrhů?
A odrazí se v hlasování nějaký trend nebo problém týkající
se bydlení, který aktuálně lidé nejvíc řeší?
Kdybychom si měli vsadit my, tipovali bychom špatně. Hádali
jsme, že veřejnost bude hlasovat pro nějaký barevný interiér,
který je líbivý a inspirativní díky odvážným nápadům. Velkým
překvapením bylo, že nakonec víc než extravagance oslovila
racionálnost a řešení problémů s nedostatkem obytného
prostoru. Žádné perforované růžové panely nebo krby, ty

zabodovaly u osmnáctičlenné mezinárodní poroty v ostatních
kategoriích, ale laickou veřejnost zaujalo „jednoduché“ sdružení několika funkcí do jedné místnosti a vestavění multifunkčních bloků vestavného nábytku. Vítězem se nakonec stal
jednopokojový byt ve Zvolenu od slovenského studia Mimesis.
Jedná se o rekonstrukci, při níž byl v nosné zdi vytvořen velký
stavební otvor, čímž se kuchyně propojila s obývacím prostorem
a prostor nabyl vzdušnosti, světlosti a čistoty.
Další stavební úpravy znamenaly vybourat a přezdít nenosné
konstrukce bytu, tak aby v koupelně (původně v umakartovém
jádru) vznikl sprchový kout. „Minimální prostorové možnosti
vstupní chodby si žádaly specifické řešení, abychom z ní vytěžili
maximum. Chodbová stěna s věšákem je součástí nábytkového
bloku pokračujícího úložným prostorem na boty, malou pracovnou
v obýváku a šatní skříní v ložnicové části. Korpus pracovny
přitom lze uzavřít posuvným dveřním křídlem, které takto
zároveň zpřístupní prostor pohotovostního věšení a dekorativního poličkového sloupu. Paletu použitých materiálů tvoří
harmonické schéma dubového dřevodekoru vinylové podlahy
a nábytkových povrchů a UNI barev stěn i keramického
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z obyčejného 2 + 1 změnou dispozice i použitím materiálů
a barev architekti udělali otevřený loft s prosklenou příčkou do
ložnice.

obkladu. Posuvné dveře do koupelny tvoří součást dřevěného
obkladu v chodbě, který plynule přechází do nábytkové stěny
kuchyňské linky. Jídelní zóna tvoří pomyslnou dělicí hranici mezi
kuchyní a obývací částí pokoje. Sedačku v obýváku jsme vybrali
záměrně nízkou, aby vizuálně nepůsobila jako bariéra. Obývací
zónu půdorysně vymezuje kulatý koberec s konferenčním
stolkem ve stejné kruhové geometrii. Materiálový obklad TV
stěny je nosným výrazovým prvkem propojujícím celý byt.
Ložnicovou část v pokoji pak předěluje knihovna. Samotná
postel je pokračující součástí knihovny. Je vybavena výklopnými
rošty, aby byl umožněn přístup k úložnému prostoru pod
postelí sloužící jako peřiňák.“ Tak popsali svůj vítězný projekt
architekti Lenka Zoban Janeková a Marek Ceglédy.

Podle dalších finalistů soudíme, že pro většinu lidí je aktuálním
horkým tématem opravdu otázka, jak kvalitně bydlet na malém
prostoru, jak z investice do vlastního bytu dostat co „nejvíc“.
Dále totiž mezi 21 tisíci hlasujících zabodovala garsonka
na Proseku, v níž studio DesignPro využilo každý centimetr
čtvereční, a také projekt Z bytu loft od B2 Architecture, v němž

Společným jmenovatelem všech tří projektů je mimořádně
efektivní rozvržení úložných prostor stejně jako promyšlené
skloubení několika funkcí interiéru na relativně malé ploše.
Veřejnost sice vybírala interiéry s vysokou estetickou hodnotou
a značnou mírou kreativity, ale z výsledků jasně vyplývá, že
důraz klade zejména na praktickou stránku interiéru a nehodlá
z ní slevovat za žádnou cenu,“ říká ředitel a zakladatel soutěže
Petr Tschakert.

Absolutním vítězem sedmého ročníku soutěže Interiér roku se
stal Mezonet 69 v Praze od No Architects, pro jehož koncepci,
barevnou škálu a výrobu mobiliáře se inspirací stal stejnojmenný obraz Vladimíra Houdka, který majitelé mezonetu chtěli
vystavit jako dominantu. Výrazná barevnost bytu má tedy
opodstatnění, od díla jsou odvozeny i další detaily, jako jsou
„ohryzaná“ dvířka nástěnných kuchyňských dvířek. Imitují
originální rám obrazu. K modré architekti jako kontrast vybrali
růžovou. Motiv čísla 69 se objevuje v dalších mnoha vycizelovaných detailech.
Které projekty zvítězily v dalších kategoriích cen Interiér roku,
se dozvíte na webu soutěže www.interierroku.cz.
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PERGOLY
Chcete pocítit spojení s přírodou a uvažujete o týdenním
pronájmu vily na Kostarice? A neuspokojí vás náhodou
víc nová zahradní pergola s lehátkem nebo krbem
po ruce, z níž se budete radovat celé léto? A i to následující
a další a další…
Zahradní pergoly nejsou žádná novinka. Jako konstrukci
přiléhající k fasádě domu nebo solitérní objekt si je svépomocí
stavěli lidé už v 70. letech, kdy zažily první boom. Tehdy bylo
populární mít vedle malou udírnu, v 90. letech se staly oblíbené
rustikální zahradní kuchyně vsazované do již sériově
vyráběných, dovážených a montovaných pergol z robustního
dřeva a s klasickou stříškou. S pnoucí vistárií nejlépe. Což je
dnes už zase trochu zastaralá představa. Jaké modernější řešení
nyní vládne? Takzvané bioklimatické pergoly se zastřešením a
stíněním regulovatelným podle počasí. Střechu stáhnout úplně
nebo nechat otočnými lamelami prostupovat sluníčko jen
částečně, při dešti naopak zakapotovat celou plochu.

Je to flexibilní
řešení nejenom
vzhledem ke světlu, ale
také kvůli proudění vzduchu, kdy pod fixní střechou
bývá vedro a dusno k zalknutí. Skleníkový efekt vyrušen! Otočné střešní lamely lze
nastavit do poloh 45 °, 90 ° a 135 °, což umožňuje natočit lamely
tak, aby propouštěly svit, ale také tak, aby vytvářely stín nebo
polostín. Po uzavření fungují lamely jako běžná střecha, která
nepropustí déšť, dokonce unese i menší sněhovou nadílku.
Voda je ze střechy odváděna odtokovým systémem skrytým v
podpěrných sloupech pergoly. Což je velmi elegantní, neviditelné řešení, které nijak nenarušuje její minimalistický vzhled.

Téma

Nové bioklimatické pergoly jsou většinou vyráběné z hliníkových
modulů a není problém konstrukce doplnit o boční clonu, která
může chránit před větrem nebo zvědavými pohledy sousedů.
Přidat lze i průhlednou stěnu z polykarbonátu a z pergoly si tak
vytvořit malou zimní zahradu, volbou je i stínění z tahokovu
nebo opět lamely. Pohyblivé mohou být také stěny nebo lze
místo nich do konstrukce pergoly nainstalovat předokenní žaluzie či screenové rolety. Některé modely nabízejí LED osvětlení
zabudované v lamelách nebo infratopení, díky kterému si relaxační pobyt pod pergolou můžete prodloužit i do hlubokých
chladných nocí až do podzimních měsíců. Často se také lamely
obsluhují pomocí pohonu Somfy napojitelného na inteligentní
čidla, takže když je potřeba, pokyn uzavřít lamelovou střechu
provedete i z kanceláře nebo interiéru domu.
Kromě lamelových střech se vyrábějí i střechy lehké, z nepromokavých PVC látek, ale ty už tak „chytré“ nebývají, ovšem zase
tolik nenabourají rodinný rozpočet. Firem, které bioklimatické
pergoly produkují nebo importují, je mnoho, namátkou
jmenujme Lamark, Alutech či Rolux. Z nejluxusnějších značek
s nabídkou modulárních pergol tento rok přišla i španělská
společnost Kettal. Nejnovější řada Pavilion H odráží snahu
povýšit pergoly na stylovou architekturu.
Pokud svoji pergolu nechcete pojmout ve stylu letního obýváku
nebo slunečních lázní, ale jako letní kuchyni, máte opět řadu
možností. Nejjednodušší varianta je pořídit si jen mobilní gril
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nebo postavit malý krb. Náročnější eventualitou je přivést
do pergoly (bezpečně!) elektřinu a zařídit si plnohodnotnou
sestavu spotřebičů, a když přidáte i rozvod vody, málokdo vás
ze zahradní kuchyně dostane. Ani špinavé nádobí nebudete
muset přenášet. Takový komfort si však žádá prostor, protože
když řekneme A – celá kuchyně (třeba i včetně vinotéky nebo
pípy na pivo), bylo by nesmyslné neříct B – velký jídelní stůl.
To už radíme plán pergoly si pečlivě rozkreslit a nechat
si poradit od architekta. A také počítat s tím, že pokud překročíte půdorys 25 metrů čtverečních, budete si muset pro stavbu
zahradní kuchyně a pergoly sehnat stavební povolení.

12 Úsporný rodinný dům

y
V ČSOB je možné získat půjčk
na obnovitelné zdroje
za výhodnějších podmínek.

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Náklady na energie tvoří až dvě třetiny provozních výdajů na bydlení.
Češi stále nejčastěji odebírají elektřinu z centrální odběrné soustavy
a topí zejména tuhými palivy nebo plynem, což je v tuto dobu
značně neekonomické.
Při výběru vhodného systému vytápění hraje zásadní roli
vlastní potřeba tepla. U pasivních domů s nízkou potřebou
dodatečného tepla může být ekonomické i (do)vytápění
elektrickým přímotopem, což se rozhodně nedá říct o starších nezateplených domech. Každý dům je jiný a každému
se může vyplatit jiné řešení. Neexistuje jedno univerzální.
V této publikaci nemáme prostor na srovnání ekonomické
a ekologické efektivity jednotlivých systémů vytápění.
Ze zkušenosti ale můžeme doporučit vaši konkrétní situaci
řešit s nezávislým odborníkem na oblast vytápění. Nevíteli, kde jej najít, využijte našeho seznamu. My se zde zaměříme na něco, čemu věříme a co nám dává z pohledu
ekonomické návratnosti a ekologické zátěže čím dál tím
větší smysl. A tím je využití obnovitelných zdrojů energie
v rodinném domě.
Ceny energií průběžně rostou a díky technologickému
pokroku přichází šance, která dává domácnostem v rodinných domech možnost pokrýt si i větší část své potřeby
energií pomocí vlastních zdrojů. Obnovitelné zdroje

energie, jako je slunce, vzduch, země či vítr, jsou často vysoce ekologická řešení se stále se zlepšující návratností
vložených peněz. Pojďme se na ně společně podívat.
Od září 2022 staré kotle na tuhá paliva zakáže zákon a vy
si budete muset povinně pořídit ekologičtější zařízení.
Je velmi pravděpodobné, že necháte-li koupi na poslední
chvíli, budete se muset obejít bez dotace, a dokonce
sou hrozbou finančního postihu. Zvažte proto výměnu za
novou technologii topení v dostatečném předstihu a využijte výhod dotací NZÚ, které vám uspoří až třetinu investice do nového kotle nebo tepelného čerpadla.

Úsporný rodinný dům
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
Největší potenciál pro samovýrobu elektrické
energie mají a zároveň nejdostupnějším řešením
jsou fotovoltaické elektrárny s panely na střeše domu.
Pořízení fotovoltaické elektrárny je jednoduché. Domácnost si vybere dodavatelskou firmu, a to podle referencí, ceny nebo nabízených parametrů a záruk jejích produktů. Instalační firmy propočítají
návratnost projektu a doporučí vhodné řešení podle spotřeby
a charakteru užívání energie v daném domě. Dalšími důležitými
parametry pro návrh solárního systému jsou velikost a orientace
střechy. Z dobrého návrhu pak zájemce pozná návratnost investice, míru vlastního využití elektřiny z FVE a poskytované záruky pro
jednotlivé komponenty.
Například panely mohou mít garanci výkonu až 25 let. Stát navíc
podporuje nákup technologií svým dotačním programem Nová
zelená úsporám. Domácí solární elektrárna o výkonu cca 2,7 kWp
vás při dodání na klíč bude stát okolo 180 tisíc Kč, se státní dotací
se cena sníží o 52 tisíc Kč na necelých 130 tisíc Kč. Ceny výkonnějších fotovoltaických systémů s akumulací do baterií se šplhají
k 500 tisíc Kč. Čím je vyšší pořizovací cena, tím je však vyšší i dotace
NZÚ.
Uložte si energii Stále oblíbenější jsou systémy s akumulací získané
energie. Celá polovina z nových solárních instalací na rodinných
domech byla vloni s akumulací do baterie. Lithiové baterie se dobíjejí z fotovoltaických panelů během dne, kdy je dostatek slunečního
záření. Panely vyrábějí energii pro okamžitou spotřebu, zbytek
se ukládá. Z akumulátorů se energie čerpá v době, kdy slunce
na panely nesvítí. Životnost baterií se odhaduje na 10–15 let. Jejich
kapacitu je možné průběžně navyšovat. Doplňkem nebo dočasnou alternativou jsou služby tzv. virtuálních baterií, které nabízejí
někteří dodavatelé. V jejich rámci jsou, typicky za určitý poplatek,
přebytky z vaší fotovoltaiky posílány zpět do sítě a dodavatel vám
umožní za výhodných podmínek jejich využití později, kdykoliv
budete potřebovat.

Jaké
jsou ekonomické benefity?
Úspora přes 20 tisíc Kč ročně na
výdajích za elektrickou energii.
Se zohledněním rostoucích cen energií se návratnost může dostat
i k 8 rokům. Může být i mnohem delší. Základem je volba vhodného
výkonu a zapojení. Klíčovou roli hraje střídač.
Akumulace (do baterie nebo do vody) ekonomickou návratnost
zvyšuje.
Současně prodávané solární panely mohou dodávat energii déle než
30 let.
Dotace NZÚ je nyní až 225 tisíc Kč.

5

KW /

4,9

MW ročně

je celkový výkon solárních panelů, které se pohodlně vejdou na běžný
rodinný dům. Potenciál slunečního záření dopadajícího na území ČR
je 950–1 200 kWh/m².

14 Úsporný rodinný dům

TEPELNÉ ČERPADLO
Mezi stále oblíbenější zdroje tepla patří tepelná čerpadla. I jejich atraktivitu zvyšuje možnost získat podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám.
Investice do tepelného čerpadla jako náhrady starého kotle
na tuhá paliva také zvýší komfort obsluhy a je vstřícnější
k okolí tím, že odpadnou oblaka dusivého dýmu. Odpadá
i nutnost skládat uhlí nebo štípat dříví. Rozhodujícím faktorem však především zůstává úspora nákladů. Pořízení tepelného čerpadla nebrání ani instalace. Často lze v případě
rekonstrukce domu využít původní otopný systém
s radiátory nebo s podlahovým vytápěním. Domácnost se
nemusí bát hlučnosti zařízení. Při volbě kvalitního výrobku
jsou zvuky při chodu tepelného čerpadla minimální.
Systémů tepelných čerpadel je více. Nejúčinnější jsou tepelná
čerpadla využívající teplo země. Jsou ale dražší, zejména kvůli
nutnosti hloubkových vrtů. Ne každé podloží tyto vrty
umožní. V poslední době jsou tak nejčastější čerpadla pracující s venkovním vzduchem.

Cena kvalitního tepelného čerpadla je nyní až
350 tisíc Kč. Návratnost pak mezi
šesti a osmi lety. Ekonomiku vylepšuje možnost získat podporu
z programu Nová zelená úsporám.

Tepelné čerpadlo je téměř nutností pro toho, kdo chce společně s domem postavit bazén, který bude potřeba vytápět.

Úsporný rodinný dům
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ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ
aneb jak kvalitní máte doma vzduch
Nedostatečné větrání obytných prostor může vést k únavě a dlouhodobě i k chronickým zdravotním
potížím. Cílem větrání je nahrazovat znečištěný vzduch uvnitř tím čerstvým zvenku.
Důležitým vodítkem je změřená koncentrace oxidu uhličitého (CO2), zejména v obytných místnostech.

Existuje mnoho řešení větrání, často i bez nutnosti dodatečných investic. Přirozeným způsobem větrání je infiltrace neboli přirozená
výměna vzduchu netěsnostmi oken, dveří a různých prostupů.
S novými okny a zejména v nízkoenergetických domech je ale přirozená výměna vzduchu minimální. Moderní okna proto nabízejí
polohu s malou štěrbinou, mikroventilací, a venkovní vzduch tak
může dovnitř pronikat průběžně, a to bez větších tepelných ztrát.
Nevýhodou je snížená izolace od venkovního hluku a horší
ochrana proti vloupání.
Nárazové větrání – efektivní způsob, jak obnovit vnitřní vzduch. Má
však i své nevýhody. Musíte u něj být, v noci je prakticky nerealizovatelné a sousedův komín, nedaleká výrobna krmiv nebo pylová
sezona nejsou zrovna přátelé nárazového větrání.

Řízené větrání přináší do domu vyrovnanější teploty v létě i v zimě a pomáhá udržovat v interiéru optimální vlhkost. Do domu stále pomalu
proudí čerstvý vzduch přes filtry, které jej vyčistí od prachu, alergenů
i obtěžujících pachů. Ani údržba systému není nijak náročná, stačí
vyměnit vzduchové filtry alespoň 2× ročně, což zvládne prakticky každý
uživatel sám.
Náklady na pořízení řízeného větrání se různí podle zvolené technologie. Pokud bychom počítali návratnost systému jenom přes úsporu
energie, pohybujeme se na hranici jeho životnosti. Ovšem úspora energie je „jenom“ bonus navíc, hlavní je zdravé vnitřní prostředí a tepelná
pohoda.

Systémy řízeného větrání – větráky většinou pouze odvádějí vnitřní
vzduch ven. Větrací jednotky oproti tomu nasávají čerstvý vzduch
zvenku a mohou být vybaveny prachovými, pylovými i pachovými filtry.
Až 90 % je účinnost zpětného získávání tepla díky rekuperaci, která zajistí
kvalitní vnitřní klima bez plýtvání energiemi.

Řízené větrání
Pro zdravé a úsporné bydlení je vhodným řešením systém řízeného větrání. Ten s rekuperací vzduch současně přivádí i odvádí
a díky zabudovanému tepelnému výměníku je schopen předávat
teplo zpět do interiéru. Má sice o něco nižší větrací výkon (mezi
15 a 100 m³/h) – ale díky schopnosti předávat teplo vám může ušetřit i tisíce korun ročně za energii.

Často diskutované jsou rovněž lokální čističky vzduchu. Základní funkcí
čističky vzduchu je záchyt polétavého prachu. Stejně jako systémy řízeného větrání musejí i tyto čističky být zejména účinné a tiché. Čistička
vzduchu je účinná pouze v jedné uzavřené místnosti, nevhodná je proto
do chodeb. Zejména v domě alergiků (především při alergiích na roztoče) a v domě s malými dětmi v oblastech se znečištěným vzduchem
jsou i lokální čističky možným řešením zlepšení vnitřního vzduchu. Jsou
spíše alternativou než doplňkem k systémům řízeného větrání.
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SUCHO A JAK S NÍM (EKONOMICKY) BOJOVAT
Česko pravidelně sužuje sucho, v půdě chybějí hektolitry vody a může být i hůř. Vzhledem k postupujícím
klimatickým změnám se mnohé domácnosti zamýšlejí nad tím, jak se připravit na zdražování a případná
omezení v dodávkách pitné vody či jak se vyrovnat s vysychající studnou.
Více než polovinu denní spotřeby pitné vody je možné nahradit vodou nepitnou, z jiných zdrojů. Těmito zdroji mohou být
studny, zachycená dešťová voda a upravená voda z umyvadel,
sprch a van. Ekonomický propočet pak vychází z reálně
spotřebované vody domácnosti a ceny vody (pohybuje se
od 52 do 112 Kč/m³). Využití dalších zdrojů závisí na individuálních
možnostech investora.

Postřehy ze života
Rodina Vodochodských si postavila dům v lokalitě, kde v průměru naprší 650 l srážek / m² za rok. V dané obci je cena vody
95 Kč/m³. Kvůli růstu cen vody a prohlubujícímu se suchu se
rozhodli, že budou pitnou vodou šetřit. Pořídili si tak systém
na dešťovou vodu s biologickou úpravou a hygienickým
zabezpečením za 70 000 Kč. Na investici dostali dotaci 50 %
z programu Dešťovka. Při koupi technologie počítali se svou
plochou střechou o rozloze 160 m². Díky systému ušetří
104 m³ pitné vody a především 10 000 Kč každý rok. Jejich
investice se při využití dotace vyplatí do 3,5 roku.

Čtyřčlenná rodina Zelených z jižní Moravy se nechce spoléhat
na nejisté dešťové srážky, rozhodla se řešit úsporu pitné vody
jiným způsobem. Každý den jim umyvadly, sprchou a vanou
proteče přibližně 240 litrů tzv. šedé vody. Jejich denní spotřeba vody na WC dosahuje téměř 120 litrů. Zelení si pořídili
systém na využití recyklované šedé vody v hodnotě 140 000 Kč
a dostali dotaci ve výši 50 %. Díky tomuto systému ušetří
každý rok 88 m³ pitné vody, což představuje každoročně více
než 8 000 Kč. Jejich investice se při využití dotace vyplatí do
8,5 roku.

Moderní trendy v bydlení

Víte, že…
barel na dešťovou vodu o objemu 300 litrů stojí okolo
1 000 Kč, retenční nádrž s objemem 5 m³ pak cca 25 000 Kč?
systém využití šedých vod u rodinných domů přijde až
na zhruba 230 000 Kč a návratnost se pohybuje v řádu
desítek let?
systémy pro akumulaci dešťové
vody bez využití šedých vod se
pohybují v cenové relaci
50–100 000 Kč a při využití
dotace lze polovinu nákladů
pokrýt z dotačních prostředků
programu Dešťovka?

Studna
V současné době je tento zdroj stále méně využitelný. Jednak
se čerpáním zhoršují hydrogeologické podmínky a navíc
na velké části území již tyto zdroje nejsou dostupné (vyschly
studny o hloubce desítek metrů).

Dešťová voda
Vzhledem k tomu, že se mění rozložení dešťů v čase, je
potřeba zachycenou dešťovou vodu upravit, aby se v nádrži
nekazila a dala se použít na závlahu v době sucha. Lze ji ale
využít i pro splachování WC a praní prádla.

Recyklovaná šedá voda
Vodu z umyvadel, sprch a van lze moderními technologiemi
upravit tak, aby byla bezpečná pro použití na splachování či
závlahu. Princip této technologie spočívá v biologické
degradaci organické i anorganické zátěže včetně bakterií
a virů v šedé vodě. Systém čištění zahrnuje fáze sedimentace,
aerace a ultrafiltrace. Vyčištěná voda se shromažďuje
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v akumulační nádrži, odkud je čerpána do systému rozvodu
užitkové vody a případně ještě dezinfikována. Nádrže musí
mít bezpečnostní přepad proti přetečení a záložní dopouštění
pitné vody. Systém lze též dopouštět upravenou dešťovou
vodou. Průběh procesu hlídá řídicí jednotka.
Doporučení
Pro volbu využití jednotlivých systémů či jejich kombinace
(dešťová/šedá voda) je nutné zvážit ekonomické a environmentální motivy a také individuální podmínky lokality bydlení.
Použitím alternativních zdrojů vody v domácnosti lze snížit
spotřebu pitné vody z vodovodního řadu i o více než 40 %.
Pokud je k dispozici studna jako další spolehlivý zdroj, mohly
by tak být vyřešeny potíže se zásobováním vodou v mnoha
geografických oblastech.
Možnosti financování
Část nákladů vám pokryje dotace státu, na zbytek vám
půjčíme naším meziúvěrem na úsporné bydlení. Pokud
systémy úspory vody řešíte jako součást širší rekonstrukce,
nebo dokonce výstavby, pak jsou řešením zajištěné úvěry –
hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření. Ty jsou díky
zajištění s nižšími sazbami.
Text vznikl s přispěním Centra pasivního domu a Jany Petrů ze
společnosti KONCEPT EKOTECH, s. r. o.
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KDO VYZKOUŠÍ, NECHCE JINAK
K vytvoření vlastní malé zahrádky nám stačí opravdu málo, někdy i jen metr čtvereční. A to ani
nemusíme mít vlastní pozemek, stačí terasa nebo větší balkon a pořídit si jednu věc – vyvýšený záhon.
Anebo si jich pořídit víc a na zahradě z nich vystavět kout a v něm
nakombinovat několik záhonů, přízemních i vyvyšenych,
v různych úrovních. Proč se ale vlastně zahrádky ve vyši našich
kolen a boků v poslední době stávají tak populární? Jaké mají
vyhody?
Jednoduše se udržují, protože se nemusíme při péči o ně ohýbat
až k zemi. O kolik jsou pro nás lépe přístupnější a obdělávání
jednodušší, o tolik mají smůlu mnozí škůdci, kteří se k rostlinám
už tak snadno nedostanou. Vyvýšený záhon je pro ně přirozenou
mechanickou překážkou. Nebolí nás tolik záda a také rostlinky
jsou v lepší vegetační kondici, protože je neohrožují přízemní mrazíky, ani je tolik neobrůstá plevel (šíří se podstatně méně než v záhonu na úrovni terénu, a to platí i pro náletový). Slunce opírající
se do bočních stěn záhon navíc víc prohřívá. Dokonce i při tlení
organické hmoty v záhonu se uvolňuje teplo. Vysoký záhon sice
nikdy nenahradí pařeniště, přesto se ze sklizně uzrálé zeleniny budeme těšit o pár dní dřív.

K vyvýšeným záhonům máme většinou přístup z obou stran a nešlapeme po nich, což zamezuje nežádoucímu zhutňování půdy.
Ta se současně přirozeněji obnovuje. Pokud pravidelně přidáváme kompost, půda se nevyčerpává a záhony lze intenzivně využívat z roku na rok, nemusí se nechávat odpočinout nebo měnit
výsadbu. Díky vyvýšenému záhonu zároveň nemusíme hledět na
to, jaký druh zeminy máme na pozemku. Co by na něm díky jeho
vlastnostem nerostlo, ve vyvýšeném záhonu může, protože
v něm rostlinám můžeme poskytnout půdu s ideálními vlastnostmi. Půdní prostředí pro pěstování konkrétní plodiny je
v něm podstatně jednodušší a méně nákladné připravit – například
pro pěstování borůvek, které vyžadují kyselé prostředí. Povýšené
pěstební místo také pojme mnohem více vody než běžný záhon
na stejné ploše. Organické hmoty je v něm totiž víc a ta funguje
vůči srážkové vodě jako houba.

Inspirace Tady je moje
Na druhou stranu díky kyprosti půdy a vyvýšenosti nad terénem
se voda může rychleji odpařovat. To je nevýhoda. Sice proti ní
můžeme úspěšně zasáhnout mulčováním vhodnou hmotou
(posekaná tráva, seno, štěpka z listnatých dřevin), ale i přesto
musíme počítat, že záhony budou vysychat rychleji než ty přízemní
a zvlášť v létě budeme muset hlídat pravidelnost zálivky. Řešením
je napojení vysokých záhonů na kapkovou závlahu, ale to už vyžaduje

určitou investici. Ještě nějaká negativa vyvýšené záhony mají? Už
jen jedno – vyvýšený záhon nevydrží navěky. Jak se materiál uvnitř
rozkládá, záhony postupně sléhávají. A i když je každý rok doplňujeme o vrstvu kompostu, je vhodné zhruba jednou za pět let záhony znovu založit.
Jak vyvýšený záhon založit?

Vybrat si, jestli ho formovat vlastními prostředky a jen nakupit
zeminu a vyvýšenému terénu vymezit bariéru pomocí obruby
z dřevěných trámů, plechu, cihel, proutí či kamenů. Nebo koupit
hotový výrobek – pěstební „kontejner“, které nabízí už mnoho
značek, a to ve velmi zajímavých provedeních – plechovém, plastovém, klasickém dřevěném i atypickém betonovém. Tipy na konkrétní výrobky naleznete na konci článku. Výhodou prvního
low-cost řešení je, že tvar záhonů si můžete sami určit. Nejčastější
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je obdélníkový tvar, ale vhodný je i půdorys tvaru písmene L nebo
U (pro snadnější přístup k pěstovaným rostlinám nevytvářejte
záhon širší než 130 cm). Výhodou druhé volby je to, že je bez
práce. Můžete rovnou začít vrstvit náplň záhonu. A to v pořadí od
nejtlustších a nejhrubějších materiálů k jemnějším: nejníž patří haluze a větvičky, ideálně zbytky z prořezu stromů, na ně patří odřezky keřů a trvalek, pak drny trávy (travnatou částí dolů), listí,
posekaná tráva, následuje částečně zetlelý kompost, další vrstvu
tvoří nepřesetý, ale už vyzrálý kompost a nakonec jemně přesátý
vyzrálý kompost smíchaný se zeminou v poměru 1 : 1. Pokud máte
půdu těžkou, přidáme i písek, dřevěné uhlí, kamennou moučku,
perlit, zeolit či vermikulit, aby organická hmota v záhonu byla
kyprá. Každá vrstva by měla být vysoká asi 25 cm. Zemina ve vyvýšeném záhonu se nemusí rýt, před výsevem vždy stačí povrch
jen uhrabat.
Co do vyvýšeného záhonu zasadit?
Kromě trvalek, lučních květů, vysokých trav nebo malých keřů samozřejmě i flóru užitnou.
Výběr plodin závisí na vyhnojení záhonu. U vyvýšených záhonů
platí zásada rozlišovat plodiny podle tratí. Záhon můžeme vyplnit
hnojem, což vyhovuje náročné zelenině, například plodové, jako
jsou okurky, rajčata či dýně, také se bude dařit košťálovinám. Kořenovou zeleninu, saláty, špenát a mangold pak pěstujeme až následující rok stejně tak jako některé ovoce (jahody). Na každý
záhon je vhodnější vysadit směs různých druhů zeleniny. Při výsadbě sázíme vyšší druhy jako rajčata doprostřed, čímž umožníme lepší přístup ke světlu nižším druhům. A nezapomeňme
vysadit také aromatické bylinky, které se budou hodit do každého
vaření!
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ŠATNÍKOVÁ CESTA K UDRŽITELNOSTI:
JAK DOSÁHNOUT CAPSULE WARDROBE?
Udržitelný, kombinovatelný a padnoucí. To je capsule wardrobe. Šatník, který ctí hodnoty ekologie
a etiky, ale který také pomáhá nositeli s definováním vlastního stylu a orientací ve světě, kde rychle
se měnící trendy nutí spotřebitele kupovat neustále nové oblečení. Pokud máte plnou skříň a stejně
propadáte pocitu, že nemáte nic na sebe, možná je čas její obsah trochu přeorganizovat.
Neexistuje žádná univerzální škála oblečení pro všechny
a rozhodně neplatí, že nadčasový šatník se skládá z padnoucích džín, malých černých a bílé košile, jak nás to dodnes učí
většina magazínů pro ženy. Jednotlivé kousky si musí každý
vybrat sám podle toho, co mu padne, ale hlavně podle toho,
v čem se cítí dobře. Roli hrají střihy, barvy a materiál. Ale také
původ a způsob výroby.
Z čeho bude poskládaný právě váš capsule wardrobe, je sice
jen na vás, ale my jsme sestavili návod, jak při sestavování
nadčasového a minimalistického šatníku postupovat.
Proměnné ideálního šatníku
Než se pustíte do radikálního překopání skříně, ujasněte si,
proč se do konceptu capsule wardrobe vlastně pouštíte.
Od toho se totiž bude odvíjet následující postup. Co dáte

pryč, co si naopak pořídíte a jak změníte svoje nákupní návyky.
První důležitý aspekt je oděvní průmysl jako takový. Pokud
člověk například směřuje k minimalismu, zero waste a zajímá
se o ekologii, nemůže ignorovat, jaký dopad má textilní průmysl na životní prostředí. Řetězce s rychlou módou nejen že
přispívají k zahlcení a znečištění planety, ale zároveň nezřídka
využívají levné pracovní síly např. z Bangladéše, Kambodže
nebo Indonésie.
Druhý důvod je spíše praktický. Pokud bude váš šatník složen
z kvalitních padnoucích kousků v omezeném množství,
vymýšlení outfitů bude rázem o mnoho jednodušší. Jeho
čistka navíc odhalí, co z oblečení, které máte ve skříni, je váš styl,
a co je jen módní kousek, který vás oslovil na sociálních sítích.

Jak se bydlí
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Máte styl? A dokážete ho popsat?
Samozřejmě, že styl a vkus se v průběhu let částečně mění.
Nejen s věkem, ale třeba i s ročním obdobím. Přesto každý
tak nějak přirozeně tíhne k určitým módním rysům. Někdo si
třeba myslí, že žádný osobitý styl nemá. To ale nemusí být
pravda, protože způsob oblékání nevzniká uměle a není
definitivní, je to proces, který se děje neustále a přirozeně.
Jaké barvy ve vašem šatníku převládají? Cítíte se lépe v sukni,
nebo v kalhotách? Jaké značky sledujete na Vinted a kdo vás
inspiruje na Instagramu? I tohle vám napoví. Nemá smysl
skladovat doma lodičky na jehlách, když podpatky nesnášíte,
jen proto, že máte pocit, že by v botníku neměly chybět.
Je to hlavně o tom, v čem se cítíte dobře, co vyjadřuje vaši
osobnost, ale hlavně úplně jednoduše, co se vám líbí.

Nehodící se vyhoďte
Třetí fáze je především o dělání místa ve skříni, což v praxi
znamená dát značnou část oblečení pryč. Můžete se inspirovat popularizátorkou minimalistického životního stylu Marií
Kondo, každý kousek vzít do rukou a zjistit, jestli ve vás vzbuzuje radost.
Také si můžete u každého oděvu jednoduše odpovědět na
otázky: Nosím tento kousek? Jak často? Zabalil/a bych si ho
na měsíční pobyt v zahraničí? To platí hlavně pro oděvy,
u kterých si nejste jistí, jestli je unosíte a zda se k vám hodí.
Pokud je nějaké oblečení zničené, nesedící či nepohodlné,
mělo by jít pryč automaticky.
Optimální počet kousků funkčního šatníků se uvádí okolo
třiceti. Je ale naprosto v pořádku, že i po revizi obsahuje vaše
skříň dvojnásobek nebo i víc. Dejte tomu čas a třeba to přijde.

Capsule wardrobe je běh na dlouhou trať
Jak naložíte s vyřazeným oblečením, je na vás. Ideální a v souladu s udržitelným přístupem k módě je prodat ho nebo darovat dál. Někomu, kdo ho potřebuje nebo komu udělá radost.
Oděvní kontejnery nebo popelnice by měly být až poslední
varianta.
Capsule wardrobe ale není jednorázová akce. Je to zároveň
i způsob myšlení, filozofie nakupování i péče o oblečení.
To, že máte najednou místo v šatníku, neznamená, že ho
hned zaplníte novými věcmi. Nakupujte s rozmyslem.
I na to existuje několik dobrých triků.
Při koupi nového kousku se zamyslete, jestli je kombinovatelný alespoň s polovinou vašeho šatníku. Impulsivním
nákupům se ubráníte tak, že si danou věc zapíšete a počkáte.
Pokud po ní budete toužit například i za šest týdnů, je velká
pravděpodobnost, že ji budete nosit. Koukejte také na kvalitu
a lokálnost. Jednotlivým kouskům věnujte individuální péči,
každý materiál vyžaduje něco jiného. A o tom zase třeba
někdy příště.
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MAMI, JÁ TEDA JDU:
STĚHUJU SE DO VLASTNÍHO
Je jedno, jestli jste mileniál, je vám 25, 30 nebo 35.
Jednou prostě skončí výhody mamahotelu, dostanete
se do fáze, kdy vám spolubydlení leze na nervy nebo chcete
spartnerem/partnerkou založit rodinu. Prostě přijde čas
na vlastní bydlení. Jaké by měly být první kroky? Co si ujasnit?
Na koho se obrátit? Zkusíme vám pomoci, navedeme.
Než začnete obíhat byty a posuzovat výhledy z balkonu, je dobré
si udělat osobní inventuru svých financí. Chcete-li koupit byt jako
jednotlivec, bude to jiné, než když budete o půjčku žádat v páru.
Navíc může záležet i na tom, jestli žijete jen tak na hromádce,
nebo máte po svatbě a budete žádat o hypotéku společně.
Záleží na velikosti bytu a kde ho budete pořizovat, ale obecně
byste v začátku měli mít aspoň 200 či 300 tisíc Kč (v Praze a ve velkých městech ještě víc). Banka vám může půjčit 80 % z ceny
bytu.U hypotéky pro mladé pak počítejte s 90 % z ceny bytu.
Nejkratší cesta vede přes zástavu nemovitosti rodičů, ale ne každý
se na to může spolehnout, anebo vůbec má chuť do toho jít.
TIP: Při pořízení prvního bydlení je ze zákona možné zvýhodnit
některé parametry, jako hypotéka do 90 % z ceny nemovitosti
nebo mírnější posuzování příjmů. Abyste na ně měli nárok, musí
vám být méně než 36 let.
Co vás čeká step by step
1. Nejprve se spíš „ochytřujete”, abyste měli představu, co vás čeká.
2. Spočítejte si na internetu sami nebo se přijďte zeptat do banky,
na co se svými příjmy máte.
3. Začnete hledat to správné bydlení pro vás.
4. V další fázi vyberte banku, se kterou si plácnete a spojíte síly
na následujících obvykle 20 až 30 let.
5. A ve finále jděte naplno do vyřízení půjčky či hypotéky.
Zkušení matadoři by vám poradili, že začít až 3. krokem by mohla
být chyba, proto si nejprve získejte informace. Pořád platí, že na
internetu je všechno, tak hajdy nejdříve tam. Vygooglíte si různá
srovnání bank, seznámíte se se základními pojmy a podmínkami.
Určitě si pohrajte s online hypoteční kalkulačkou. Nabízí ji každá
banka, ale vaše banka vás zná, takže umí nabídku ušít na míru
a garantovat ji. Pravděpodobně vám nabídne i předschválený

limit, kde kromě čísel
upřesní, které doklady nemusíte
předkládat, protože jste „její dobrý
klient“.
A teď k výběru vysněného bytečku nebo domu. Situace na realitním trhu je turbulentní, takže je dobré si svého favorita včas zarezervovat. Ty nejlepší tipy mizí jak pára nad hrncem.
Utápíte se v tom? Tady je pomoc
Klid. Na vyřízení hypotéky nemusíte být sami. Pokud dáváte přednost osobnímu jednání, můžete vyrazit za svým bankéřem.
Z našich průzkumů vyplývá, že žadatelé oceňují rychlost jednání
a informace přímo od zdroje. Na druhou stranu mívají strach,
že nebudou nabídce rozumět, dostanou jen jednu nabídku
od své banky, a nebudou mít tedy mít srovnání. Ale vždycky je dobré
začít nebo se stavit určitě u své banky, zná vás a je na ni spoleh.
Na co se v nabídkách hypoték zaměřit
Někdo si říká, že nejdůležitější je asi úroková sazba a délka fixace,
pak výše splátky a také RPSN (roční procentní sazba nákladů
neboli na kolik vás vyjádřeno procentem vyjde hypotéka za rok
se vším všudy).
Pověstným jazýčkem na vahách pak mohou být doplňkové podmínky. U nás v ČSOB například u všech typů hypoték nabízíme
odpuštění poplatku za odhad nemovitosti nebo použití až 30 %
z hypotéky na zařízení domácnosti. Rádi bychom dodali, že hypotéka není jen o sazbě, ale i o řadě podmínek tak, aby vaše financování opravdu odpovídalo vašemu záměru a vše dopadlo, jak má.
Jde se do finále…
Nemovitost máte vyhlídnutou, případně rezervovanou, hypotéku
jste si taky vybrali a nic nebrání tomu, abyste si plácli a šli do toho.
Tak hodně štěstí a ať se vám dobře bydlí.
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PRŮZKUM:
4 z 10 Čechů se díky stavebnímu spoření pouští do rekonstrukce
a vylepšování obydlí. Většinou svépomocí.
Přes tři čtvrtiny Čechů si založily stavební spoření s cílem investovat do vlastní nemovitosti. Během
posledních dvou let utratilo 60 % z nás za úpravy a vybavení domova částku do 50 tisíc korun. Jak
ukazují data z průzkumu pro ČSOB Stavební spořitelnu, i větší vylepšení zvládne 57 % domácností
obstarat bez pomoci profesionálů. Podle vlastních odpovědí tak Češi stále zůstávají národem kutilů.
Stavba, koupě či rekonstrukce nemovitosti jsou nákladnou aktivitou, kvůli níž si 77 % lidí založilo stavební spoření. Přitom 37 %
spořících si s jeho pomocí plánuje pořídit vlastní nemovitost
a 40 % se díky němu chystá na rekonstrukci stávajícího majetku.
„Investice do vylepšení vlastního bydlení je dlouhodobě nejčastějším důvodem, proč si lidé zakládají stavební spoření. Pro své
úspory hledají stabilní a bezpečné prostředí, kde své peníze
navíc ještě zhodnotí. S garantovanou podporou státu ve výši
2 000 korun ročně a širokými možnostmi využití naspořené
částky je tak stavební spoření spolehlivou volbou při plánování
budoucí renovace,“ říká Vlastimil Nigrin, člen představenstva
ČSOB Stavební spořitelny.

V delším pětiletém horizontu si dvě třetiny Čechů pořizují nový
nábytek, polovina se pak pouští do výměny koberců. Najde se
ale i 12 % takových, pro které je nákup koberce záležitostí, jež
podstoupí jen jednou za život. Jednou za deset let si pak nejčastěji vybíráme novou sedací soustavu, kupujeme novou matraci
či velké spotřebiče, jako jsou pračka nebo lednice.

Stavební spoření je ideální pro všechny typy rekonstrukcí bez
ohledu na jejich velikost. Ať už naspořené finance po šesti letech vyberete a využijete podle svého, anebo se v případě větší
rekonstrukce rozhodnete uzavřít úvěr ze stavebního spoření.
Díky němu dosáhnete na lepší podmínky financování, než nabízejí standardní spotřebitelské úvěry.
Bydlení si zkrášlujeme alespoň jednou za pět let
Vybavení svého obydlí v menším měřítku modernizujeme minimálně jednou za pět let. Drobné spotřebiče (např. rychlovarná
konvice, žehlička, mixér) kupuje skoro třetina lidí nejméně jedenkrát za rok a každé tři roky je pořizují v průměru 4 z 10
Čechů. Doplňky do bytu nebo domu kupují dvě třetiny z nás
v průběhu roku, přičemž 40 % žen je dokonce nakupuje přinejmenším každý půlrok.
Vylepšování domova se dotýká rovněž koupě nové elektroniky
(např. televize, přehrávače, počítače), inovace a nejnovější
technologické vychytávky jsou pro Čechy velkým lákadlem.
Tři čtvrtiny z nich do novinek investují v průměru každé 3 až 10 let,
a 19 % respondentů dokonce rok co rok.

Kutilové každým coulem
Do malování pokojů se alespoň jednou za tři roky pouští 49 %
Čechů, pětina dotázaných pak maluje po deseti nebo i více
letech. Jednou za 10 let či méně často provádíme také vylepšení,
která mají trvalý charakter. Kuchyňskou linku renovuje přes
80 % respondentů převážně co 10 let. Desetina respondentů ji
vyměňuje každé tři roky nebo častěji.
I s většími úpravami si 57 % domácností poradí svépomocí,
jsme totiž národem všeumělů. Třetina domácností zvládne
sama obstarat veškerá vylepšení, maximálně s pomocí kama-
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rádů či známých. Při řadě oprav a modernizací se obejdeme
bez odborníků, sami zvládneme například položit novou podlahu či obklady. 9 % z nás si naopak i na drobnější úpravy raději
najímá řemeslníky.
Vylepšování domova platíme převážně z vlastních úspor
V uplynulých dvou letech 60 % dotazovaných utratilo za úpravy
a vybavení domácnosti částku do 50 000 Kč. Pětina dokonce
investovala přes 100 000 Kč. Více než tři čtvrtiny lidí financovaly
vylepšování svého bytu či domu pomocí vlastních úspor uložených na běžném a spořicím účtu či v hotovosti. Desetina
domácností na tyto investice využila úvěr v bance.
„Ti, kteří vnímají, že nastal čas na rekonstrukci, by se měli
snažit také o zodpovědnější přístup k životnímu prostředí.
Úsporné bydlení se totiž dlouhodobě vyplácí, lidé žijící v šetrných domech a bytech ročně ušetří i desetitisíce na nákladech za elektřinu, vodu či plyn,“ říká Vlastimil Nigrin a dodává:
„Jestliže při pořizování nemovitosti nebo modernizaci bydlení
domácnost jednorázově zainvestuje do energeticky šetrnějšího
řešení, v kombinaci s dotacemi a dalšími finančními stimuly se
tato investice díky nižším nákladům za energie navrátí v řádu
jednotek let.“
ČSOB jako jediná banka na trhu poskytuje slevy a zvýhodněné
úroky u úvěrů na energeticky šetrnější bydlení. Meziúvěr
na úsporné bydlení od ČSOB Stavební spořitelny zájemcům
o investici do bydlení dokáže nabídnout výhodnější úrokovou
sazbu. Meziúvěr je možné využít na financování a rekonstrukce
bydlení, které splňují parametry pro zařazení do energetické
třídy A nebo B. Tato úroveň je však již dnes běžná pro všechny
novostavby a s volbou správné rekonstrukce je na dosah i pro
starší budovy.

Průzkum byl v únoru 2022 realizován prostřednictvím aplikace
Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1050 respondentů.

Jak získat 500 Kč ke stavebku
Také patříte mezi většinu, která již stavební spoření
má? Líbila by se vám odměna 500 Kč? Stačí, když
doporučíte stavebko někomu ze svého okolí, a pětistovka je vaše. Zkontrolujte si mailovou schránku,
zda vám spolu s magazínem Liška nepřišel i unikátní
odkaz na online sjednání stavebního spoření, který
jen stačí doporučené osobě přeposlat. Podrobná
pravidla marketingové akce se dočtete na našem
webu.

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
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Nechte se hýčkat skvělými nabídkami a inspirujte se na prázdniny nebo
si zpříjemněte letní nákupy. Čerpejte, nakupujte a užívejte si výhod
na svetodmen.csob.cz.
Pro slevový kód se přihlaste na svetodmen.csob.cz.
UŽIJTE SI CHYTROU ZÁBAVU
V SCIENCE CENTRECH

VEŠKERÉ PRODUKTY NA
WWW.PLASTIA.EU

20 %

20 %

Platnost do 31. 12. 2022.

Platnost do 30. 9. 2022.

Při nákupu vstupenek u pokladny daného science
centra se stačí prokázat platební kartou s logem
ČSOB, ČSOB Premium, ČSOB Private Banking,
Poštovní spořitelny nebo Ery a zaplatit s ní.

Sleva se nevztahuje na nákup dárkových poukazů a
nelze ji kombinovat s jinými slevovými kódy. Slevový
kód lze uplatnit pouze ve značkovém e-shopu Plastia.

SLEVA NA VŠE
NA WWW.KNIHCENTRUM.CZ

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
FISKARS

10 %

40 %

Platnost do 30. 11. 2022.

Platnost do 31. 12. 2022.

Sleva platí pouze na e-shopu www.knihcentrum.cz.

Sleva se vztahuje pouze na zboží Fiskars.
Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží ani zboží
v akci. Slevy se nesčítají.

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, SUPLEMENTY
A DOPLŇKY CVIČENÍ

SLEVA NA VŠE NA
WWW.PHILIPS.CZ

44 %

20 %

Platnost do 31. 12. 2022.

Platnost do 31. 8. 2022.

Slevu není možné kombinovat s jinými slevami.
Sleva se vztahuje na vybrané zboží.

TIP PRO VÁS
Sbírejte body za platby ČSOB kartou a čerpejte ještě více výhod!
Aktivujte si věrnostní účet pomocí virtuální asistentky Kate
v aplikace ČSOB Smart a získejte 500 bodů do začátku.

Více informací na svetodmen.csob.cz.

SJEDNEJTE SI ZAJIŠTĚNÝ

MEZIÚVĚR NA
ÚSPORNÉ BYDLENÍ
A UŠETŘETE

MÁME KLÍČ K ZÍSKÁNÍ
BYDLENÍ
Díky zajištěnému Meziúvěru na úsporné bydlení ušetříte přírodu i své peníze.
Domluvte si schůzku s finančním poradcem.
Bližší informace naleznete na www.csobstavebni.cz/uvery-se-zajistenim-nemovitosti.
www.csobstavebni.cz

