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7 tipů, jak si doma udělat
tu pravou Skandinávii

MAGAZÍN ČESKOMORAVSKÉ
STAVEBNÍ SPOŘITELNY

„Každý rok se dostáváme o pořádný kus výš,
stejně tak nám rostou naše úspory.“
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Platnost akce do 30. 11. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.Tento dokument má pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku.
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Milí čtenáři,
tento rok je pro nás pro všechny
náročný, ale zároveň nám umožňuje
trávit více času s rodinou a blízkými.
Více než kdy jindy si uvědomujeme, jak
je důležité držet spolu a pomáhat
slabším lidem kolem nás. Okolnosti nás
„uvěznily“ v našich příbytcích – domech
a bytech, které nazýváme domovem.
A pro ty z vás, kteří si říkají, že by jejich
domov potřeboval lehce zútulnit,
upravit, zmodernizovat, či snad hledají
kde by se v nelehké době dalo ušetřit,
vznikl tento magazín. Provedeme vás
moderním skandinávským interiérem
na straně 4. Usnadníme vám rekonstrukci
koupelny díky tipům, které jsme sepsali
na stránkách 6 až 11. Prostor věnujeme
také oblíbenému tématu úsporného
rodinného domu. Tematika úspor

a zeleného bydlení rezonuje v této
době velmi intenzivně, nejen
z pohledu nákladů na bydlení, ale
i z pohledu ekologie. Příroda je pro nás
nyní důležitým „parťákem“ a pro
většinu z nás představuje zasloužený
a zejména „povolený“ relax. Možná nás
to vede k tomu, abychom mysleli
„zeleněji“ a více se o udržitelnost
přírody a jejích zdrojů zajímali.
V neposlední řadě se v magazínu Liška
dočtete také o tom, jak jsme stěhovali
centrálu ČMSS do moderního kampusu
ČSOB a o změně názvu ČMSS na
ČSOB Stavební spořitelnu, která nás
čeká v březnu roku 2021. Příjemné čtení.
Martina Nováková
Marketing ČMSS
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Téma 5
01 Utlumte barvy
Jako základní barvy využívejte bílou, šedou a béžovou,
což vytváří příjemně čisté interiéry. O to víc v nich pak
vyniknou rafinovaně používané barevné doplňky.
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02 Vsaďte na dřevo
Zapomeňte na laminát nebo lino, na podlahu volte
dřevo. Pokud máte v bytě staré parkety, nechte je zrenovovat a máte vystaráno. Moc dobře vypadají v severských interiérech dubová prkna.
03 Zapleťte se s kožešinou
Vsaďte na kožešinové koberečky, polštářky a velké pletení,
třeba takový přehoz na postel je to nejlepší a nejjednodušší řešení. Interiér „prohřejí“ a zútulní, vůbec nevadí,
že u nás nemáme zimy jako ve Švédsku.
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04 Zabruste do nadčasové minulosti
Severský design se řídí prostým pravidlem, že v jednoduchosti je krása, což je nejvíc patrné právě na nábytku.
Aktuálně jsou v módě hlavně retro kousky inspirované
šedesátými lety.
05 Kombinujte nové se starým
Když je pěkně barevně sladíte, perfektně zapadnou do
severského interiéru i vintage věci stejně jako proutěný
nábytek. Pokud tedy najdete u babičky ve sklepě nějaký
starožitný kousek, nebojte se ho použít.
06 Je to o světle
Skandinávskému stylu sluší buď jednoduché industriální
lustry a lampy, nejlépe když necháte viset dráty okolo,
nebo designové kousky. Je jen na vás, co si vyberete.

TIPŮ, JAK SI DOMA UDĚLAT
TU PRAVOU SKANDINÁVII

Kouzlo seversky laděného interiéru nespočívá pouze v čistém designu a studených
barvách, ale hlavně v detailech, které vašemu domovu dodají teplo a útulno.
Takoví Dánové by mohli vyprávět, svůj volný čas totiž nejraději tráví doma.
Poradíme vám, jak na to, abyste to měli stejně.

07 Nechte byt rozkvést
Je jedno, jestli nastříháte do vázy jehličnaté větve, nebo
natrháte pouliční kvítí cestou domů, případně dostanete
ke kolaudaci domácí květinu v květináči. Skandinávský
interiér květiny přímo miluje.
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REKONSTRUKCE
KOUPELNY
Rekonstrukce koupelny je výrazný zásah do
bytu, domu i běžného chodu života.
Je proto nutné ji předem promyslet
a vyhnout se základním chybám. Jedině tak
se dá zvládnout bez zbytečného stresu
a výdajů navíc. Malá koupelna automaticky
neznamená rezignaci na vysněný a stylový
prostor. Nejdůležitější je respektovat
konkrétní rozměry místnosti a taky zvyklosti
všech členů domácnosti. Podívejte se s námi
na tipy, jak uspořádat prostor v koupelně
tak, abyste zachovali praktičnost a zároveň
byli spokojeni s estetikou.

Téma 7
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Téma 9

1

Vynechání hydroizolace

2

Výměna rozvodů vody a elektřiny

3

Bezpečná elektroinstalace

4

Příliš rychle vyspárované dlaždice

5

Neprovedení tlakové zkoušky potrubí

Jestli vám koupelna nemá vlhnout, měl by na stěny
i podlahu přijít hydroizolační nátěr. Nedbejte na rady
kamarádů či línějších zedníků, které jste si na práci sjednali, že dlaždice
můžete klidně nalepit rovnou na omítku nebo na podlahový beton.

Když už jednou
do koupelny
sáhnete, udělejte to
pořádně. Je sice fajn,
že vám rozvody zatím
slouží, ale snadno se
může stát, že začnou
za pár let zlobit.
A potom budete muset
obouchat zánovní
obklady a vrtat do
nedávno omítnuté zdi.

Elektrikáři rádi zapomínají na ochranný žlutozelený
drát připojený na zemnící kolík, který slouží k vyrovnání
potenciálů a pro vedení případného poruchového proudu.
Můžete bez něj léta bez problémů bydlet, ale když třeba
vyhoříte po úderu blesku, máte problém.

5

NEJČASTĚJŠÍCH CHYB
PŘI REKONSTRUKCI KOUPELNY

Chystáte se ještě rychle před zimou zrekonstruovat koupelnu? Než se do toho
dáte, přečtěte si raději náš výčet omylů a opomenutí, kterých byste se měli
vyvarovat. Jinak totiž hrozí, že budete za pár let muset rekonstruovat znovu.

Poté, co nalepíte dlaždice, počkejte raději až
čtyřiadvacet hodin a teprve
potom mezery mezi nimi
vyspárujte. Jinak riskujete, že se
vám dlaždice hnou a spára
nebude vypadat dobře.

Po výměně rozvodů vody by topenáři měli provést tlakovou
zkoušku na vodovodní potrubí, abyste měli jistotu, že
vaše trubky vydrží tlak, který máte v domě. V opačném případě
se totiž můžete dočkat nepříjemného překvapení v podobě
prasklých trubek někde ve zdi.

10 Téma

Téma 11

KOUPELNA ZAVALENÁ VĚCMI? ZKUSTE TO JINAK!
Původně to měla být příjemná koupelna se svíčkami na okraji vany. Po pár letech užívání se
proměnila v odkladiště, kde jsou ale všechny věci hezky u ruky. Jak na malinkém prostoru
zachovat praktičnost a zároveň vnést styl, radí dekoratérka Bára Boldišová.

4

Do stropu
Do malých koupelen je ideální nábytek sahající ke stropu.
Zkuste jednoduché, uvnitř hojně členěné úzké skříně.
Můžete je postavit vedle umyvadla nebo sprchového koutu
a uskladnit v nich fén, čisticí prostředky, ručníky nebo kosmetiku.

1

Pračka pryč, nebo obestavět
Pokud to váš byt unese, dejte pračku kamkoliv jinam
(technická místnost, chodba).
Uvolněné místo může zabrat koš nebo stylový sušák na ručníky.
Kam taky ukládat ručníky?
Jestliže pračka v koupelně být musí, soustřeďte se na její estetické
a praktické umístění. Může být obestavěna skříní, jejíž horní
část má stejnou či menší hloubku než spodní. Praktičtější
pračka pro obestavění je pračka s předním plněním. Obestavba
může mít jakýkoliv design harmonický či kontrastní k barevnému
ladění koupelny.

5

Při rekonstrukci myslete hlavně na sebe
… a nezapomínejte na detaily. Použijte huňaté koberečky na zem, ručníky, které dobře sají a máte je kam
pověsit. Myslete na sanitární keramiku: zda vám třeba
zbytečně opticky nezmenšuje prostor, zvažte, zda chcete
mít v koupelně spáry, nebo ji mít beze spár. Pokud chystáte
větší rekonstrukci, využijte, že světlé plochy opticky zvětšují
prostor, myslete komplexně, prakticky a nezapomeňte, že
vaše koupelna je individuální záležitost.

Jak z malé koupelny udělat velkou parádu

2

Galerka klidně přes celou stěnu
Na stěnu nad umyvadlem umístěte galerku – velkou
zrcadlovou skříňku. Ta poskytuje dostatečné místo pro
uskladnění kosmetiky a hygienických potřeb. Může být
vybavená elektrickou zásuvkou a osvětlením s bezdotykovým
ovládáním.
Zajímavým řešením je i skříňka nad umyvadlo na míru – přes
celou stěnu až do stropu, třeba se zajímavým orámováním.
Může zasahovat i do prostoru s vanou. Rozměry zrcadel v ní
vymyslete vlastní. V místech, kde nechcete mít zrcadlo, zvolte
otevřené police, jednolitý prostor tím rozbijete.
Pod skříňkou můžete umístit stejně dlouhou polici. Nemusí
splňovat parametry přísného obdélníku. Naopak může mít
organické tvary, být z masivu, se suky… Tím naplňuje funkci
dřeva přesně tak, jak má. Masiv do koupelny považuji za velmi
vhodný, existují speciální laky proti vlhkosti a dřevo je chráněné
nebo alespoň lépe opravitelné než například plast. Bude-li
police zasahovat do prostoru s vanou, okrášlete ji svíčkami
a vhodnými dekoracemi z cest. Stále nemáte dostatečný pocit
útulnosti? Vedle vany umístěte subtilní stoličku na čaj a knihu.

I s malým prostorem, který na koupelny často zbývá, se dají dělat velké věci. Na pěknou proměnu minikoupelny
stačí pár dobrých nápadů, díky kterým se dříve nejméně využívaná místnost stane tou nejoblíbenější.

3

Skříňky nad vanu
a pod umyvadlo
Na strop nad rohem vany
instalujte rohový policový systém
z voděodolného materiálu:
na šampony, mýdlo a sprchové gely.
Není nutné mít všechny přípravky
vystavené na okraji vany, kde se
tolik usazují nečistoty.
Dalším skvělým místem pro uskladnění věcí jsou skříňky či police pod
umyvadlem. Elegantním řešením je
polootevřený systém: s otevřenými
policemi a uzavřenými šuplíky či
skříňkami tak, aby pod umyvadlem
netvořily těžkou jednolitou „stěnu“.

Úsporné umyvadlo
Tedy úzké a zasazené do mělkého
pultu vám oproti umyvadlu klasických
rozměrů a skříňce pod ním ušetří
skoro půl metru. I sem se vám přitom
vejdou kosmetické produkty, které
hluboké poličky vůbec nepotřebují.
Zrcadlo, které rozšiřuje k lepšímu
Zrcadlové skříňky vytažené až ke
stropu koupelnu vizuálně rozšíří téměř
na dvojnásobek. Jenom počítejte s tím,
že je budete muset častěji otírat než
skříňky s normálními dvířky.

Zaneprázdněné rohy
Záchod, umyvadlo i sprchový kout
rozstrkejte do rohů a můžete si být
jisti, že efektivněji už malý prostor
koupelny využít nejde.
Sprchový kout s bezrámovými
skleněnými dveřmi
Zvolte ho namísto sprcháče s klasickými
rámovými dveřmi a uvidíte, že
sprchový kout opticky jakoby zmizí
a koupelna bude působit rozlehlejším
dojmem.

Vanu strčte pod umyvadlo
I v malé koupelně si můžete dopřávat
vanu. Stačí tu část vany, kde máte
nohy, šikovně umístit pod umyvadlo.
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DESATERO ÚSPORNÉHO BYDLENÍ
V RODINNÉM DOMĚ
Náklady na bydlení, elektřinu, vodu a paliva tvoří v průměru okolo 25 %
pravidelných měsíčních výdajů domácností v České republice. Držte se
těchto tipů a sledujte, jak se vaše výdaje za bydlení snižují.

1
2

Plánovat se vyplatí
Vždy se poraďte s odborníkem, hledejte ověřená řešení
a zkušené dodavatele, porovnávejte. Ušetříte.

Pořádek v účtech za energie
Zjistěte si, kolik a za co platíte. Nemalé úspory za elektřinu
a plyn vám může přinést změna dodavatele. Průměrná
úspora podle portálu Ušetřeno.cz je 2 200 Kč za rok, u plynu je to více
než dvojnásobek. Neváhejte každé dva roky poptat nové dodavatele
nebo využijte služeb profesionálních srovnávačů cen energií.

3

Teplota tak akorát
Při odchodu z domu nebo při větrání nezapomeňte vypnout
topení nebo klimatizaci. Termostat dokáže teplotu pohlídat
za vás. Dvě třetiny z nás pravidelně přetápějí až k 25 °C. Každý
stupeň navíc stojí ročně tisíce. V obývacím pokoji je komfortní
teplota do 22 °C, v ložnici kolem 17–19 °C.

4

Zateplením k úsporám
Zateplením obvodových stěn, střechy a výměnou oken
docílíte snížení nákladů na vytápění o 50 až 90 %. Navíc tím
prodloužíte životnost stavby až o 30 let. Správně provedené
zateplení zvýší tepelný komfort v domě a sníží vlhkost. Vždy je
nutné pamatovat na správné větrání. Až polovinu nákladů
na zateplení vám pomůže uhradit státní dotace.

5

Obnovitelné zdroje jsou dostupné a výhodné
Slunce, vzduch i země dokážou přinést úspory a snížit
závislost na rostoucích cenách energií. Fotovoltaické domácí
elektrárny, termické solární panely i tepelná čerpadla jsou stále
kvalitnější a dostupnější. Snižují vaši závislost na dodavatelích
i dopad rostoucích cen energií na vaši peněženku.
A jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Navíc dostanete státní
dotaci až na třetinu investice.

6

Mějte své spotřebiče pod kontrolou
V pohotovostním, tzv. stand-by režimu mohou
starší přístroje spotřebovávat i 20 wattů za
hodinu, novější obvykle 1–5 wattů. I ty ale za celou
domácnost mohou spotřebovat třeba 500 kWh elektřiny
za rok, což vás přijde na 2 000 Kč. Energetické štítky
spotřebičů jsou dobrým vodítkem při nákupu. Většinou
je výhodné připlatit si za ten úspornější. A+ by dnes
mělo být minimum.

7

Staré žárovky za nové
LED žárovky jsou trendem–
a oprávněně. Vyplatí se
koupit ty kvalitnější. Jsou
úspornější než
halogenové a vydrží déle.
Zatímco klasická žárovka při
denním 4hodinovém svícení
vyjde na 400 Kč ročně, LED
žárovka na 60 Kč.

8

Vodou neplýtvejme
Že je sprchování úspornější než koupání, připomínat
nemusíme. Ani to, že kapající kohoutky a protékající
WC stojí v lepším případě stokoruny navíc. Je dobré
pravidelně sledovat účty za vodné a stočné. Úsporné
hlavice, šetřiče a perlátory jsou rychle návratné investice.
Úsporné mycí a prací programy nových úsporných
spotřebičů vám během jejich životnosti uspoří tisíce.

9

Využití dešťové a šedé vody
Dešťová voda je dar. Zvláště pro rodinné domy.
Zachytávejte ji a používejte alespoň na zalévání
zahrady. Stačí sud plněný z okapního svodu, jímka pod zemí
zachytí vody více. Může se zdát, že prší méně, ale prší.
V roce 2019 to u nás bylo stále okolo 500 litrů na m2, někde i
více. A i pro využití dešťovky je připravena státní dotace
v řádu desítek tisíc korun. Využít lze i odpadní vodu z mytí
a praní, tzv. šedou vodu.

10

Recyklovat a kompostovat
Pokud stále patříte mezi čtvrtinu Čechů, kteří nerecyklují, je čas to změnit. Třídění nikdy nebylo jednodušší.
Síť recyklačních kontejnerů máme jednu z nejhustších v celé EU.
Platí však, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pozornost si
zaslouží domácí kompostování, které je i legislativně považováno
za předcházení vzniku odpadu.
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05

05 Fotovoltaické elektrárny
Úspora až 12 000 Kč ročně na výdajích za elektřinu. Životnost
panelů: > 30 let (garance výkonu > 20 let). Orientační cena
(dle výkonu): 60 000–350 000 Kč po odečtení dotace.

MŮJ DŮM A MÉ ÚSPORY
Úsporného bydlení dosáhnete chytrou kombinací
jednotlivých řešení. Vždy záleží na výchozí
situaci vašeho domu a vašich prioritách.
Zde naleznete základní přehled a doporučení,
jaké řešení zvolit.
01 Střecha
Snížení tepelné ztráty kvalitní izolací > 70 %. Zvýšení
tepelného komfortu v létě. Orientační cena
(1 m2 nové střechy): 2 000 – 3 000 Kč.
02 Okna
Nová okna mají až 4× nižší tepelné ztráty. Náklady na
výměnu 1 okna: 2 000 – 3 000 Kč (bez ceny okna).
Orientační cena okna: 5 000 – 10 000 Kč/ks.

01

06 Větrání a kvalita vzduchu
Pravidelné správné větrání. Doporučená vlhkost 40–60 %
koncentrace CO2 do 700 ppm.
Vhodná technologie: rekuperace (centrální i místní), čističky
vzduchu.

06

02

07 Fasáda a její zateplení
Snížení spotřeby tepelné
energie domu až 4×. Dotace
až 50 % nákladů. Orientační
cena: 500 – 1 500 Kč/m2
07
03
09

08 Osvětlení
Na osvětlení připadá 15–20 % spotřebované
elektřiny. Hodina provozu LED žárovky stojí
4× méně než halogenové (a 6× méně než klasické).
LED žárovka vydrží > 10 let.

04

08
03 Voda v domácnosti
Spotřeba pitné vody na osobu: 100 l denně.
Chytré hlavice a šetřiče (uspoří až 50 % vody);
úsporné pračky; změna návyků. Využití šedé
a dešťové vody na splachování (s dotací).

09 Zahrada
Zastínění (stromy, keře) sníží vypařování o 70 %. Dotace programu „Dešťovka“
až 105 000 Kč. Doporučená technologie: podzemní automatizované kapkové
zavlažování / zachytávání dešťové vody.

10
04 Elektrické spotřebiče
Pohotovostní (stand-by) režim tvoří 8–10 % roční spotřeby
elektřiny ( jeden měsíc platíme jen za stand-by)! Lednička A+++ je
o polovinu úspornější než A+ (ročně uspoří okolo 700 Kč).
Přehled o spotřebě zajistí měřiče spotřeby / chytré zásuvky.

10 Voda v domácnosti
Spotřeba pitné vody na osobu: 100 l denně.
Chytré hlavice a šetřiče (uspoří až 50 % vody); úsporné pračky; změna návyků.
Využití šedé a dešťové vody na splachování (s dotací).
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VYLEPŠETE STARÝ NÁBYTEK
ZA JEDNO ODPOLEDNE

Zahrajte si na čalouníka
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Přeměna starého křesla vám zabere krapet více času, získáte tak ale jedinečný
kousek, který vám bude dělat radost léta. Na renovaci samotnou toho moc
nepotřebujete, vybavte se jen sponkovačkou, molitanem na výplň a látkou
s vysokou gramáží. Návodů je na internetu celá řada a dlouhé
zimní večery před námi, tak proč to nezkusit?

Máte doma starý nábytek, na kterém se podepsal zub času a už dávno ztratil
svůj lesk? Pomocí pár jednoduchých tipů proměníte i oprýskanou komodu
z blešáku ve zbrusu nový kousek. Nechť započne renovace!

Tapety vás budou bavit
Dalším parádním řešením, jak dodat starému nábytku šmrnc, jsou samolepicí tapety.
Skvěle zakryjí drobné šrámy i známky opotřebení. Opět je důležité si správně připravit
povrch nábytku. Při renovování se nebojte neotřelých kombinací a popusťte uzdu
fantazii. Na jedny dvířka skříně tak můžete použít tapetu s geometrickým vzorem,
ty druhé pak natřít pastelovou barvou. A pokud už šuplíky za nic nestojí, najděte jim
jiné využití.

Hurá do natírání
Barvy dokážou se zašlým nábytkem divy, stačí pár nátěrů a je
na něj opět radost pohledět. Před samotným natíráním je
důležité povrch nábytku odmastit. Důkladně ho proto omyjte
vlažnou vodou s octem. Pokud je renovovaný kousek i mechanicky
poškozen, nevěšte hlavu. Drobné oděrky hravě vyspravíte tmelem,
který po zaschnutí stačí jen vybrousit dohladka. Celou plochu
nábytku nakonec přejeďte jemným brusným papírem, který
povrch zdrsní, a barva na něm tak lépe ulpí. Pak už jen stačí vzít
do ruky štětec a pustit se do natírání. Chcete-li zvýšit životnost
barvy, přidejte vrstvu bezbarvého matného laku. A to je jen
jeden způsob jednoduché renovace nábytku.

Na detailech záleží
Nábytkové úchytky a madla jsou jednoduchou
cestou, jak dát třeba nevzhledné kuchyni nebo
bazarové komodě novou tvář. Taková přeměna
vás vyjde na pár korun a hotová je raz dva. Kožené úchytky dodají nábytku industriální šmrnc,
ty porcelánové zase nádech romantiky, a pokud
máte slabost pro vintage, sáhněte po těch s patinou. A jestliže se do toho plánujete pořádně
obout, možná se vám bude hodit sleva na nářadí.

18 Jak se bydlí

Z TOVÁRNÍ HALY
MODERNÍ BYT
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Modernizace průmyslové zóny
Městská čtvrť El Poblenou má perfektní umístění. Nachází se
v centru Barcelony a přitom sousedí s nejkrásnějšími plážemi.
V okolí se kromě obchodů, restaurací a futuristických budov
navržených slavnými architekty nabízí i prostor pro odpočinek
v podobě udržovaných parků. Za dob průmyslové revoluce
tu ale nic takového nebylo. Oblast totiž v minulosti patřila
k hospodářským centrům Katalánska a průmyslový boom ji
zaplnil hromadou továrních hal. Jakmile začala výroba s postupujícími roky klesat, začala tato čtvrť upadat a vylidňovat
se. Po dlouhém období stagnace naštěstí přišla na řadu
obnova. Systematickou a rozsáhlou revitalizaci bývalých průmyslových zón nastartovaly v roce 1992 olympijské hry. V roce
2000 navázal na tuto fázi projekt s názvem 22@. Přišli s ním
místní radní, kteří se rozhodli přeměnit území o rozloze
200 ha v moderní městskou čtvrť.

Netradiční stěny ze skla a dřevěných latí
Byt má tvar úzkého obdélníku a členění na 2 + kk. Samostatná
místnost patří ložnici, kterou od zbytku prostoru dělí přepážky
z dřevěných latí. Designéři zvolili toto netradiční řešení kvůli
větší vzdušnosti a proslunění prostoru bez vlastního okna.
Míru soukromí navýšili pomocí zelené vertikální stěny ze
živých rostlin, která vyrůstá před laťkami a částečně je kryje.
Podobně postupovali také v koupelně. Jedna z jejích stěn
zůstala kompletně prosklená, takže šíří denní světlo do tmavší
předsíně bytu. I před ní designéři zasadili rostliny, které výhled
částečně kryjí. Pro větší soukromí si může majitelka před
stěnou zatáhnout závěs, ale zatím ho nepotřebuje.

Z loftu vznikly tři byty
Součástí výše zmíněného revitalizačního projektu se stal
i dvoupokojový byt, který byl dokončen teprve minulý rok.
Situovaný je do původní průmyslové budovy, z níž se stává
budova rezidenční. Byt má rozlohu 46 m², ale ještě nedávno
byly jeho rozměry více než trojnásobné. Menší plocha ovšem
znamená nižší pořizovací cenu, takže se zmenšovalo a původní
loftový prostor byl nakonec rozčleněn na tři samostatné byty.

Většina měst s průmyslovou minulostí se musí
vypořádat s industriálními zónami, které zanechal
v jejich centrech hospodářský růst 19. století. Barcelona
by takovým snahám mohla jít příkladem. Původní tovární
oblast se před očima mění v moderní místo, kde také minulý
rok vznikl moderní byt s netradičně řešenými vnitřními zdmi.

Pohodlný interiér pro mladou majitelku
Interiér navrhlo studio Egue y Seta a teprve nedávno si ho
pořídila mladá žena, která v průběhu svých studentských let
žila dlouho sama, vždy v malých jednopokojových bytech.
Po ukončení školy zatoužila po prostornějším bydlení, protože
ji prý omrzelo spát v obýváku, jíst v kuchyni a své hosty usazovat na místo, kde sama v noci spí. Na druhou stranu nechtěla
bydlet v příliš velkém prostoru, na který už není zvyklá. Rozlohou
s několika metry navíc oproti předchozím domácnostem
a s docházkovou vzdáleností do nové práce ji proto nový byt
okamžitě nadchl.

Surový beton zjemnily doplňky
Centrum bytu představuje otevřená místnost kombinující
obývací kout s jídelnou a rohovou kuchyní. Její tmavší odstín
odkazuje společně s některými doplňky na industriální kořeny
budovy. Upozorňuje na ně i odhalený a lehce oprýskaný
beton jedné z delších obvodových zdí. Hrubší vyznění pak
pomáhají zjemnit přírodní materiály, živé rostliny, kusové
koberečky a výrazné dekorace čítající vzorované nádobí,
obrazy či originální stínidla lustrů.
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Rodiny s dětmi (31–50 let)

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
DLE ŽIVOTNÍ ETAPY
Během života se mění naše potřeby i priority a stejně tak se mění i představy o bydlení.
Po dokončení školy se toužíme přestěhovat z malých bytů, sdílených pokojů nebo kolejí po vlastním
bydlení s moderními technologiemi, ale i s nízkými provozními náklady. Málokdo začíná s dostatkem
naspořených prostředků, proto si bereme úvěry a hypotéky na pořízení bytu, stavbu nebo koupi
domu. Díky produktům skupiny ČSOB vám pomáháme řešit otázku bydlení v každé životní etapě.

V tomto věku si lidé nejčastěji uvědomí potřebu úsporného rodinného
domu. Mají vyšší příjmy a dlouhý aktivní život před sebou. S rozrůstající se
rodinou rostou nároky na prostor stejně jako provozní výdaje spojené se
spotřebou elektrické energie, tepla a vody. Optimální velikost užitné plochy
rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu je odhadována na 150 m2.
Na řadu přicházejí i myšlenky na přístavbu a nutné zahradní úpravy nebo
alespoň pořízení různých herních prvků a také se často rozhoduje o koupi
bazénu. Obvykle tak do 10 let od pořízení nového domu přichází nutnost
prvních výraznějších úprav, ale i oprav. Financování je možné úvěrem
ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí, novou hypotékou nebo
navýšením stávající hypotéky. Zajímavou možností je rovněž konsolidace
půjček. Citlivé plánování výdajů a průběžné aktualizace rodinného
rozpočtu jsou nezbytností.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Spořicí produkt, díky kterému zhodnocujete
své úspory až 3,2 % ročně a ještě za podpory
státu. Stavebko je skvělým produktem, pokud
do budoucna uvažujete o vlastním bydlení.
Díky smlouvě o stavebním spoření můžete
získat meziúvěr či řádný úvěr na financování
bydlení. Poslouží ale i jako rezerva v horších
časech.

Víte, že…

Prázdná hnízda (51–65 let)
Mění se využití vnitřních prostor. S tím jsou často spojeny menší i větší
rekonstrukce. Smysluplná může být investice do solárních systémů nebo
tepelných čerpadel s cílem snížit výdaje za energie v důchodu. Investice
do rekonstrukcí je možné částečně realizovat z dosavadních úspor, například
ze stavebního spoření. Jelikož tento produkt je k tomuto účelu přímo stvořen.
Rozhodně je ale nutné dbát na to, aby zůstaly dostatečné prostředky
na důchodový věk. Případné půjčky je vhodné citlivě plánovat a počítat
s výrazným poklesem příjmů po odchodu do důchodu.

Víte, že…

Ve dvou se to lépe táhne. Se spolužadatelem je možné dosáhnout na vyšší
částky hypoték a často i lepší sazbu. Jako zástava obvykle slouží financovaná
nemovitost. Rodinný dům je velká investice do dlouhodobého bydlení
a hodnota, která přetrvá několik generací. Důležitý je výběr lokality, typ domu
i zkušenosti těch, kdo již dům postavili a bydlí. Průměrná výše hypotéky
přesahuje v ČR 2,6 mil. Kč.

Úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním
právem k nemovitosti a splátky jistiny a úroků
jsou obvykle rozloženy do období 10 a více
let. Jako zástava nejčastěji slouží financovaná
nemovitost. Pamatujte, že na hypotéku
na koupi nebo výstavbu rodinného domu
v hodnotě 6 mil. Kč je vhodné mít nejméně
desetinu vlastních prostředků, tedy 600 tis. Kč.
Ty můžete naspořit na stavebním spoření.

koupit
h Čechů chce
40 % mladýc
y rádo
b
vitost a 15 %
vlastní nemo
ýc
d h chce
m? 57 % mla
postavilo dů
otékou, ale
é bydlení hyp
financovat sv
nou částku
má naspoře
ory
jen polovina
000 Kč a úsp
vyšší než 100
ina?
ět
p
Kč má jen
nad 300 000

Mladí bez závazků (20–30 let)
Pořízení prvního vlastního bydlení, často s první hypotékou. Požadavky na
prostor jsou obvykle nízké – mladé páry si pořizují nejčastěji první menší byt,
který s příchodem dětí přestane prostorově vyhovovat. Spoření na budoucí
bydlení se stává nutností, ideálně by s ním měli začít rodiče v raném věku
dítěte v podobě stavebního spoření pro děti. Jeho výhodou je příjemné
úročení vkladů a státní příspěvek. Přispívat na něj mohou i prarodiče.
Samotní mladí lidé by na bydlení měli začít spořit již ze svých prvních příjmů.
Při včasném zahájení spoření rodiči jsou vhodnými nástroji investice
(horizont > 10 let), ideálně v kombinaci se stavebním spořením. Při spoření
s výhledem koupě či rekonstrukce domu za 5–10 let je dnes stavební spoření
tou nejvhodnější formou přípravy na vlastní bydlení. Díky stavebku získáváte
nárok na čerpání řádného úvěru či možnost získání meziúvěru. Oba produkty
vám poskytnou prostředky na financování vašeho bydlení, meziúvěr okamžitě,
řádný úvěr po dvou letech spoření a splnění podmínek pro jeho přidělení.

HYPOTÉKA
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Seniorský věk (65+)
Nejpozději s počátkem postproduktivního věku je nutné vyřešit otázku,
zda v domě budou následně bydlet děti, nebo bude výhodnější ho prodat
a přestěhovat se do menšího domu či bytu. Často je nutné realizovat
nezbytné úpravy domu na bezbariérové bydlení nebo s nimi alespoň
v rodinném rozpočtu počítat. Starší lidé jsou citlivější na hluk, investice do
lepších oken jej může zmírnit. Za zvážení stojí i to, zda část svých životních
úspor nepředat další generaci smysluplnou rekonstrukcí domu zaměřenou
na zvýšení jeho úspornosti a hodnoty.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Díky penzijnímu spoření si můžete
budoucnost udělat hezčí. Vaše úspory se totiž
budou pravidelně zhodnocovat, získáte státní
příspěvek a ještě můžete ušetřit na daních.
Když si budete na penzijko vkládat měsíčně
1000 Kč a více, získáte nejvyšší státní
příspěvek až 2760 Kč ročně. Vložíte-li
za kalendářní rok celkem 36 000 Kč, můžete
si k tomu připočíst roční daňovou úlevu
až 3600 Kč. Máte tak každý rok
v kapse 6360 Kč.
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JAK JSME SE STĚHOVALI
ANEB POD JEDNOU STŘECHOU
Od října „bydlíme v novém“. My všichni z pražské centrály Lišky jsme stěhováním žili už dlouhé
měsíce. Kromě naší běžné práce pro vás, naše klienty, to pro nás bylo poměrně dlouhou dobu
téma číslo 1. Teď už jsme přestěhovaní a pod jednou střechou s našimi skupinovými kolegy.

Jak to všechno začalo? V Praze na Vinohradské jsme sídlili více než 20 let. Byli
jsme ve vlastním, v budově, kterou jsme
si před lety nechali postavit.
Nebudeme vám lhát, měli jsme ji rádi, byl
to pro nás bez nadsázky druhý domov.
Ale naše „rodina“ se rozrostla, stali jsme
se součástí silné skupiny, skupiny ČSOB,
a chtěli jsme s celou naší širokou rodinou
být pohromadě. A tak jsme se po delším
zvažování rozhodli, že naši milou a už
trochu zasloužilou budovu opustíme
a přestěhujeme se ke kolegům.
Většina z našich pražských skupinových
kolegů pracuje v Kampusu ČSOB. Je to
jeden z nejmodernějších kancelářských
komplexů, který získal ocenění Kanceláře
roku ve finančním sektoru nebo certifikát

za usměvavou obsluhou do místního
bistra?

LEED Platinum pro budovy mimořádně
šetrné k životnímu prostředí. To je přece
nádhera, řeknete si. Jít do nové moderní
budovy. Je. Ale stěhovali jste se někdy
z místa, kde jste žili léta? Znali každý kout,
měli vyšlapané svoje cestičky, každé ráno
zašli do oblíbeného pekařství a v poledne

Co vám budeme povídat, loučení to
nebylo jednoduché, ale věděli jsme, že
na nás čeká nové prostředí, noví
kolegové, nové možnosti spolupráce
a hledání ještě více výhod pro všechny
naše klienty, bez ohledu na to, jestli mají
spoření s Liškou, úvěr u Hypotečky, nebo
běžný účet v ČSOB. Teď už jsme všichni
pod jednou střechou, stejně jako vy
můžete mít pod jednou střechou
všechny své finanční produkty sladěné
tak, aby vám přinášely co nejvíce výhod.
My všichni ze skupiny už na tom
pracujeme.

Stěhování v číslech

500
Lišáků
(rozumějte zaměstnanců)

33

kamiónů
dokumentů

7 tun
IT techniky
umožňující provoz
datového centra
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MĚNÍME SE NA ČSOB STAVEBNÍ
SPOŘITELNU, LIŠÁK ZŮSTÁVÁ
Jak už pravděpodobně víte, k 11. březnu 2021 měníme svůj název z ČMSS na ČSOB Stavební
spořitelnu. Tím fakticky dojde k završení spojení se skupinou ČSOB. Oblíbený maskot Liška nám
zůstává. Změníme tedy pouze název, logo a vizuální podobu našich poradenských míst, která
postupně převlékneme do „modrého kabátu“.

Abyste si na nový název zvykli, v následujících měsících budou
naše kampaně i další marketingové aktivity doprovázet obě
značky – stávající ČMSS i nová ČSOB Stavební spořitelna.
Setkávat se tak budete se dvěma logy, která bude zároveň
doprovázet vysvětlující slogan: „Měníme se. Ještě více výhod
pro vás“. Celým tímto obdobím tzv. dual brandu vás provede
oblíbený Lišák.

Důležité je, že pro vás jako klienty se nic nemění. Všechny
klientské spořicí i úvěrové smlouvy zůstávají v platnosti.
Nemusíte podnikat žádné kroky. Stejně tak se můžete i nadále
obracet na svého finančního poradce tak, jak jste byli zvyklí.
Všechny kontakty zůstávají do začátku března v platnosti –
tedy infolinka, e-mail i samotné kontakty na poradce.
Díky našemu spojení s ČSOB naleznete všechny služby
spojené s bydlením pod jednou střechou a jednou značkou.
Skupina ČSOB je nejsilnějším poskytovatelem úvěrů na bydlení
v České republice, naším přejmenováním dále posilujeme naši
spolupráci s ČSOB, Hypoteční bankou i ČSOB Pojišťovnou.

Aktuální informace a novinky nejen ohledně dual brandu
naleznete na našich webových stránkách www.cmss.cz,
kde jsme pro vás připravili také nejčastější otázky a odpovědi
týkající se změny názvu ČMSS na ČSOB Stavební spořitelnu.
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM ČMSS
Podzimní dny se již hlásí o slovo a nabídka slev pro váš útulnější
domov také. Na webu www.najdetesevevlastnim.cz/vyhody si jistě
vybere každý. Čerpejte, nakupujte a také soutěžte.

Sleva při nákupu
nad 2500 Kč

Zahradní
nářadí Fiskars

Vše pro pečení
z kategorie Delícia
od Tescomy

400 Kč

20 %

20 %

Platnost do 30. 11. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Platnost do 31. 12. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Platnost do 31. 12. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Slevová nabídka se nevztahuje na akční, letákové a již zlevněné
zboží. Slevy ani akce nelze kombinovat nebo sčítat.

Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zbož, nebo zboží v akci.
Slevy se nesčítají.

Sleva se nevztahuje na akční ( již zlevněné) zboží a dárkové
poukazy. Slevový kód lze uplatnit pouze ve značkovém
e-shopu TESCOMA na stránce www.eshop.tescoma.cz a není
jej možné využít pro rezervaci zboží na prodejnu.

Nábytek a doplňky
od Sconto

Vybrané domácí
spotřebiče

Kuchyně
a koupelny

35 % + 20 %

10 %

10 %

Platnost do 30. 11. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Platnost do 30. 11. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Platnost do 31. 12. 2020.
Pro slevový kód se přihlaste na
www.najdetesevevlastnim.cz

Sleva se počítá z původních cen a vztahuje se pouze na zboží,
u kterého jsou tyto ceny uvedeny. Nevztahuje se na zboží
v aktuálním akčním letáku a označené jako výprodej nebo
cenový hit. Akce se vztahuje pouze na nově uzavřené kupní
smlouvy. Slevy nelze sčítat.

Sleva platí pouze na vybrané spotřebiče. Slevy nelze sčítat
nebo kombinovat s jinými slevami a VIP účtem.

Slevu lze uplatnit na kuchyně Naturel Classic, Naturel EASY
a na nákup koupelnového sortimentu. Kód je unikátní
a jednorázový. Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami,
akcemi a akční nabídkou. Akce platí v celé prodejní síti SIKO.

Soutěž

O 222 CEN?

ý den!
Tři výhry každ
dzimní
Zahrajte si po
nejen
soutěž o ceny
opu,
z našeho e-sh
0 Kč
ale i o 3x 10 00
na stavebko.

Designové kousky, užitečné předměty či
nezbytnosti pro komfort domova najdete
také v e-shopu dárkových předmětů ČMSS na

www.najdetesevevlastnim.cz/predmety.

Více informací se dozvíte na najdetesevevlastnim.cz

„Prémie nás nemine.“

Získejte
3500 Kč*
za stavebko
a běžný účet

Domluvte si schůzku s ﬁnančním poradcem.

cmss.cz
* Prémii 2500 Kč na stavební spoření a prémii 1000 Kč na běžný účet Plus Konto nebo Premium Konto získá klient při současném sjednání obou produktů
prostřednictvím obchodního zástupce ČMSS. Úplné podmínky poskytnutí prémií ve výši 3500 Kč najdete na www.cmss.cz/premie. Akce je určena pro osoby starší 18 let.
Poskytovatelem stavebního spoření a prémie 2500 Kč je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Poskytovatelem běžného účtu Plus Konto, Premium Konto a prémie 1000 Kč je
Československá obchodní banka, a. s. Platnost akce nejpozději do 31. 12. 2020. ČMSS si vyhrazuje právo na změnu termínu akce.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku.

