liška
4 Zelené bydlení v centru Sydney
16 Moderní trendy v bydlení

10 Téma:

Glamping

MAGAZÍN ČSOB STAVEBNÍ SPOŘITELNY

2/2021

STAVEBKO BEZ LIMITŮ
PŘEKVAPÍ I SKUTEČNÉ ZNALCE
Odteď si ho sjednáte bez vstupního poplatku i omezení cílové částky.
Sjednejte si stavebko online, u našich finančních poradců, v pobočkách
České pošty i ČSOB.
Bez omezení cílové částky až do 5 000 000 Kč.
www.csobstavebni.cz

3

OBSAH tohoto čísla
3 Editorial
Téma
4 Zelené bydlení v centru Sydney
6 Krásný podkrovní byt z maličké půdy
8 Malý byt a velké město
10 Glamping – stylová a pohodlná varianta klasického kempování
Úsporný rodinný dům

12 Na návštěvě ve srubu:
svoboda voní po dřevě
14 Zaměřeno na topení: co vychází
nejlépe pro přírodu i peněženku
16 Moderní trendy v bydlení:
energeticky soběstačná domácnost
Inspirace Tady je moje
18 Rozhoupané kvítí: vyrobte si
vlastní kokedamu
18 Z tovární haly moderní byt
20 5 nápadů, které vám provoní domov
21 Zero waste domácnost ještě dnes
Jak to u nás chodí
22 Proč rostou ceny domů a bytů?
23 Průzkum ukázal, na čem Čechům
v životních fázích nejvíc záleží
24 Jsme jednička v bydlení:
co je u nás nového
26 Věrnostní program Svět odměn

Milí čtenáři,
zvykáme si na omezení v souvislosti
se všudypřítomným koronavirem;
covid-19 – nosíme roušky, cestujeme
omezeně, dovolenkujeme více v Čechách
a doufáme, že se brzy vrátíme k „normálu“.
Aktuální situace se odrazila také při
tvorbě tohoto čísla a výběru témat.
Prozkoumáme evropské země a tamní
trendy v bydlení alespoň takto na
dálku, na stránkách magazínu Liška.
Máme pro vás tip na čím dál oblíbenější
dovolenou v přírodě – tzv. glamping,
který vám učaruje stejně jako nám.
Rezonujícím tématem současné doby,
i u nás ve skupině ČSOB ( jistě jste
zaznamenali naši říjnovou Zelenou
výzvu), je udržitelnost. Proto ani tentokrát nevynecháme témata z edice
úsporného rodinného bydlení, kde se

podíváme na energetickou soběstačnost
domácností, a nebudou chybět ani tipy
z redakce Tadyjemoje.cz – jak na provoněnou domácnost bez odpadu
a plýtvání. Věděli jste, že i Liška má produktovou novinku, a to zelený meziúvěr, díky kterému můžete zafinancovat
energeticky úsporné bydlení?
A na samém konci vás tradičně čekají
výhodné nabídky našich partnerů
z věrnostního programu Světa odměn.
Máte se na co těšit. Přejeme příjemné
čtení a klidné podzimní dny.
Martina Nováková
Digitální marketing
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ZELENÉ BYDLENÍ V CENTRU SYDNEY
Moderní a ekologicky zaměřený pár z Austrálie si nechal předělat menší domek v centru Sydney
na soběstačný a nízkoenergetický domov s permakulturní zahradou. Geoff a Julie přitom nezůstali jen
u využití solární energie, ale přímo v metropoli si klidně pěstují vlastní zeleninu, kompostují bio odpad,
recyklují dešťovou vodu a chovají slepice i ryby.

Ekologické bydlení ve velkoměstě
Geoff Carroll a Julie Young představují dvojici, která chce žít
způsobem šetrným k přírodě, což se samozřejmě odráží
i na jejich bydlení. Oba pracují ve firmě, jejímž úkolem je řešit
důsledky přelidněnosti měst a klimatických změn, a nejspíš
i díky tomu se jim podařilo zařídit si ekologický domov i ve
městě se 4,5 miliony obyvatel.

Venkovská klasika v moderním městském podání
Sympatický řadový domek s nevelkou obytnou plochou se
tomuto páru podařilo sehnat ve skvělé lokalitě. Čtvrť Alexandria
leží pouhé 4 kilometry od hlavního obchodního centra města
a přitom nabízí až neuvěřitelně klidné prostředí pro život.
A přesně o to novým majitelům šlo. Navíc si ale ještě přáli
uzpůsobit své městské bydlení pro pěstování vlastní zeleniny
a chov menších hospodářských zvířat, hlavně slepic.
Modernizace domu z 80. let
S návrhem soukromé oázy klidu a míru uvnitř velkoměsta
pomohlo studio CplusC Architectural Workshop. Dvoupatrová
stavba s jižní orientací vznikla už v osmdesátých letech, takže
si o celkovou renovaci přímo říkala. Modernizace se nakonec
týkala vnějšího i vnitřního uspořádání domu včetně zahrady.

Představení interiéru
Vnitřní dispozice domu se člení na 3 + kk. Přízemí dominuje
obývací pokoj propojený s kuchyňskou linkou, jídelním koutem
a proskleným atriem. K dispozici tu je i toaleta a prádelna.
V prvním patře se nachází hlavní ložnice s volně stojící vanou.
Místnost přechází v průchozí pracovní kout, pak následuje
koupelna a pokoj pro hosty. Obě patra spojuje točité schodiště
integrované do průčelí domu, kde vytváří zajímavý architektonický prvek.

Soběstačnost, nízkoenergetický standard a samozásobitelství
Ekologické založení majitelů se v domě projevilo využíváním
solárního ohřevu vody nebo instalací podzemního rezervoáru
na dešťovou vodu. Ta se v domě dostává znovu do oběhu
při praní, splachování toalety i při zalévání. Dům pak ještě
nechali vybavit filtračním systémem pro pitnou vodu.
Tím ovšem Geoff s Julií neskončili.

Permakulturní zahrada včetně hydroponie a akvaponie
Původní parkovací stání ve dvoře předělali na permakulturní
zahradu inspirovanou ekologickým zemědělstvím, které usiluje
o udržitelný přístup k přírodním zdrojům a k přírodě obecně.
A tak mají Julie a Geoff na zahradě také kompostér, vertikální
zeleninovou zahradu nebo kurník se slepicemi, díky nimž mají
neustálý přísun domácích vajec. Aby toho nebylo
málo, pěstování domácí zeleniny propojili
s chovem ryb prostřednictvím systému
akvaponie. V tomto uzavřeném ekosystému se chovají ryby určené ke
konzumaci v souladu s hydroponickým systémem pěstování
rostlin. Voda z nádrží s odpadními látkami, které vyprodukují ryby, se totiž využívá
k výživě rostlin, následně se
pročistí a opět se vrací do
nádrží s rybami.
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KRÁSNÝ PODKROVNÍ BYT Z MALIČKÉ PŮDY
Mladá španělská architektka Marta Badiola dokázala z nevzhledného a stísněného půdního bytu
udělat nesmírně příjemný a vzdušný prostor, ve kterém je radost bydlet. Není taky divu, že si dala tak
záležet, předělávala ho totiž sama pro sebe. Aby mohla bydlet ve vlastním bytě, musela zkrátka tvořit,
vymýšlet a upravovat.
Levné bydlení v drahé lokalitě
V roce 2010, jen několik málo let po úspěšném dokončení
studií, se Marta rozhodla přestat platit nájem a peníze raději
investovat do vlastního bytu. Brzy ale zjistila, že to nebude tak
jednoduché. Ve městě San Sebastián, které leží na severu

7

Pět pokojíčků jak pro hobity
Nakonec si Marta vybrala dům s názvem Villa Piedad. Šlo
o dvougenerační vilu z roku 1950, kterou majitelé později rozdělili
na osm malinkých bytů. Architektka, která vloni založila vlastní
studio Pura Arquitectura, si tu vyhlédla původní půdní prostor.
V průběhu let sice přestal sloužit svému původnímu účelu, ale
potenciál bývalého skladiště nepotřebných věcí nikdo nevyužil.
Vznikl z něj stísněný a téměř neobyvatelný byteček s pěti pokojíčky a uzoučkou chodbičkou. Bylo jasné, že tady pomůže jenom
radikální změna dispozic a totální rekonstrukce.

Španělska poblíž hranic s Francií, jsou totiž ceny nemovitostí
dost vysoké. Do levnější oblasti se ale stěhovat nechtěla, místo
toho začala pátrat po menších bytech k rekonstrukci.

Bílá barva a přírodní dřevo – nadčasová kombinace
Interiéry opticky i fakticky propojuje jednotná podlaha
v šedém odstínu. Pouze v pracovně je podlaha dřevěná, což
perfektně koresponduje s materiálem, jímž je obložena
zkosená střecha. Dřevo, světlé odstíny a příliv denního světla
(napočítáte tu dokonce sedm střešních oken) jsou vlastně
hlavními poznávacími znaky bytu.

Mezipatro přidá metry
Jakmile si mladá architektka vzala byt do parády, nic nezůstalo
na svém místě. Došlo na vybourání všech příček, zmizela
i letitá střecha, která byla v katastrofálním stavu. Tím se
otevřel jednoduchý čtvercový prostor o rozloze 40 m². Martě
se ho podařilo o dalších 12,5 m² nafouknout díky dostavbě
mezipatra, kam umístila pracovnu a koupelnu. Ve spodním
patře zbylo místo pro ložnici, kuchyň, obývák a jídelnu.
Všechny interiéry včetně mezipatra jsou propojené a navazují
na sebe, protože majitelka bytu měla od samého začátku
v plánu zabydlet celý prostor – od podlahy až po strop.

Neskutečné výhledy
Samotná vila je postavena na vyvýšeném místě. Pohled
z hlavní obytné části podkrovního bytu proto nabízí překrásné
výhledy na město. Kuchyňský kout je pro změnu orientovaný
směrem na východ, každé ráno se tu Marta při přípravě
snídaně kochá východem slunce. V ložnici se nachází další
střešní okno umístěné přímo nad postel, ze které může
spokojená majitelka pozorovat noční oblohu plnou hvězd.

-
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Industriál i na malém prostoru
Nově zvolený styl interiéru sleduje techničtější ráz. Dominantním materiálem se stal oprýskaný kov. Užití tmavých odstínů
a chladných materiálů nebývá u malometrážních bytů úplně
běžné. Industriální odkaz v tomto případě značí definitivní odpoutání se od původního zařízení garsonky.

MALÝ BYT A VELKÉ MĚSTO
Majitelům malého bytu v Budapešti přestalo vyhovovat jejich 2 + kk. Jedna špatně promyšlená
místnost, jeden stísněný pokoj a kuchyně na chodbě už rozhodně nedopovídaly představě
o moderním bydlení. Architekti minibyt s rozlohou 35 m² kompletně předělali a pro malý prostor
netradičně zvolili tmavé barvy a spoustu oprýskaného kovu.

Městský minibyt bez pokojů
Maďarské architektonické studio Masepiteszek letos realizovalo
zajímavou rekonstrukci malého městského bytu. Garsonka se
nachází v centru Budapešti jen pár desítek metrů od Dunaje.
Práce na kompletní proměně interiéru bytu ve staré zástavbě
představovala pro architekty příjemnou výzvu.„ Vzhledem
k neustále stoupajícím cenám nemovitostí je nezbytné efektivně
využívat každý metr čtvereční a vytvořit dobré podmínky pro
bydlení i v těch nejmenších bytech,“ vysvětlují autoři proměny.
Renovace starého 2+kk
Byt se před rekonstrukcí členil na dva samostatné pokoje, koupelnu se sprchovým koutem i toaletou a předsíň, kde se naproti
uskladněným botám a odloženým kabátům nacházel neprakticky umístěný kuchyňský kout. Majitelé bytu se rozhodli, že
s přípravou jídla hned za vstupními dveřmi musí skoncovat,
a architekti s nimi jednoznačně souhlasili: „Hlavní koncept

tohoto bytu směřoval ke kompletnímu znovupromyšlení původního bytu o velikosti 35 m². Pro vytvoření co možná největšího prostoru bylo nutné odstranit všechny interiérové stěny.“

Byt se nedělí na pokoje, ale na funkční zóny
Od přepážek očištěný prostor se příjemně otevřel. Vznikla
jedna hlavní obytná místnost, kam architekti nově situovali zóny
určené pro vaření, stolování, odpočinek a spaní. Ostatní zóny,
které vyžadují jistou míru soukromí či nenápadnosti, a tedy
i možnost zavřít za sebou dveře, systematicky soustředili kolem
vstupní části bytu. Vznikla tak nová samostatná koupelna,
oddělená toaleta a technická místnost.
Architekti si pomohli autorským nábytkem
„Jelikož bylo zapotřebí vyhnout se nepořádku a neuspořádanému míchání různých funkcí v jednom prostoru, navrhli jsme
posuvný a variabilní nábytek,“ doplňují designéři. Pomohli si
posuvnými stěnami, za které schovali nejen různorodá úložiště
a výklopnou postel pro dva, ale dokonce i celou kuchyňskou
linku. Vedle vestavěného nábytku navrhli také vzhled sofa
i lampy.

Detaily, které byt zútulní
Studenější vyznění interiérového designu zjemňují detaily, jako
jsou hřejivé podsedáky ze světlé kožešiny na židlích, velký
závěsný truhlík plný zelených rostlinek nad jídelním stolem
nebo vestavěné police rozjasněné knihami s barevnými
přebaly, výraznými květináči a fotografiemi.
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Což znamenalo sehnat investory a pustit se do stavby ubytování. „Rozmanitost našeho pozemku nás přímo vybízí k diverzifikaci staveb a jsme tak schopny oslovit i různé zákazníky,“
vysvětluje Monika. Na návštěvníky tak čekají maringotky
Pomněnka a Volavka, posedy Lišák, Ledňáček a Vážka
a v procesu jsou momentálně také dvě další chatky.
Základem všech domečků jsou pohodlné postele a co největší
soukromí. Zájem o místo, kam můžeme vypadnout, vzrostl
i kvůli koronavirové pandemii.
Vevnitř i venku zároveň
Autorem chat a maringotek je Petr Šindelář. Charakteristická
jsou pro ně veliká okna, která hostům umožňují být téměř
neustále v kontaktu s okolní přírodou. „Jak to tak bývá, tak za
většinou dobrých věcí je i náhoda. Hledaly jsme lokálního
realizátora našich dřevostaveb a ten již spolupracoval
s Petrem Šindelářem z architektonického studia VLLNNA.
My jsme ho přitom samy měly na našem listu potenciálních
architektů. Tak se vše propojilo,“ popisuje Monika.
Na stavbě posedů podnikatelky spolupracovaly s TreeBee, projektem Ladislava Trpáka, který dává posedům moderní tvář.

GLAMPING – STYLOVÁ A POHODLNÁ VARIANTA
KLASICKÉHO KEMPOVÁNÍ
Kdo občas nemá potřebu uniknout do přírody a alespoň na chvíli vypnout? V představách řady z nás je
ale daň za zurčící potůčky a vůni lesa příliš vysoká – vzdát se komfortu, na který jsme zvyklí. Pokud jste
už slyšeli o glampingu, tak ale tušíte, že to jde i jinak. Glamping neboli luxusní kempování totiž označuje moderní pojetí této aktivity.
Glamour camping kombinuje klasické prvky kempování
s pohodlím stylových apartmánů. Během posledních let se
tento trend objevil i v Česku a vznikla u nás řada krásných
projektů. Jedním z nich je Two Fingers, přírodní resort
vznikající pod rukama dvou kamarádek Moniky a Martiny,
které samy toužily najít místo, kde budou moct načerpat síly
a odpočinout si od stresu běžného života.

Oáza klidu nedaleko od Prahy
„Hledaly jsme únik od práce spočívající zejména v papírování.
Obě milujeme přírodu a hlavně vodu, která nás uklidňuje.
A tak jsme pátraly po malém rybníku, u kterého bychom postavily jednu chatku pro nás a jednu na pronájem,“ popisuje
Monika počátek Two Fingers. „Narazily jsme na krásný pozemek v Krabčicích – sedm hektarů rybníků, lesa a louky. Byly
jsme tak nadšené, že jsme se rozhodly jít do poněkud většího
projektu,“ dodává.

Vzpomínky na Afriku
Ačkoliv u nás se začal prosazovat poměrně nedávno, ve světě
má tento způsob ubytování dlouhou tradici. „Glamping jsem
poprvé zažila před patnácti lety v Africe. Byla jsem naprosto
unešená,“ vzpomíná Monika. „Principem je poskytnout hostům ubytování v co největším sepětí s přírodou při zachování
vysokého komfortu.“ Dodává, že jsou šťastné, že se mohly stát
hrdou součástí platformy Amazing Places, která podobné
projekty v Česku sdružuje.
Zájem je podle majitelky velký. „Samotný start byl samozřejmě ovlivněn covidovou situací, nyní již přijímáme rezervace a doufáme, že budeme mít v létě plno. Na druhou stranu
vnímáme naše ubytování i jako možnost zažít třeba home office jiným způsobem a věříme, že k nám hosté dorazí i mimo
letní sezónu,“ podotýká. Wi-fi tady však nečekejte.
Žádný internet, žádné starosti. Vypotit všechny starosti
Filozofii glampingu vystihl přírodní resort Two Fingers dokonale. „Vše, co je s kempováním spojeno, si u nás návštěvníci
užijí s co nejmenšími starostmi,“ uvádí Monika jednu z hlavních předností. Kromě netradičně pojatých příbytků mají
hosté k dispozici ohniště, grily, houpací sítě a zakladatelky se
ještě letos chystají postavit také sauny. V ceně je ale rovněž
snídaně nebo košík na houby.

Tím plány ale rozhodně nekončí. Na příští rok si Monika
s Martinou naplánovaly rozšíření počtu chatek a realizaci
jógového pavilonu. „Chtěly bychom se tak orientovat
i na hromadné pobyty – nejen jógové, ale i různé workshopy,
netradiční teambuildingy či malé svatby,“ uzavírá Monika.
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Vyplatí se také v případě, že se jedná o novou stavbu s dobrým zateplením. U takových staveb vstupní investice v podobě zavedení plynu není příliš výhodná, spotřeba energie
totiž není tak velká. Výhodou elektrického vytápění je, že na
rozdíl od provozu vstupní náklady nejsou vysoké. Pokud je
pro vás důležitý i ekologický aspekt, je možné využít tzv.
zelenou elektřinu (pochází z obnovitelných zdrojů), která
se navzdory vyšší ceně těší čím dál větší oblibě.
Osmdesátkové vafky
Lokální plynová podokenní topidla WAW, známá jako vafky,
najdeme zejména ve starších činžovních domech. Svému
účelu slouží dobře, péče i obsluha je snadná, provoz levný, ale
jejich koncept je přece jen poněkud zastaralý a mnohdy ne
úplně zdraví prospěšný.
Tou největší nevýhodou starých vafek totiž je, že spaliny, které
z nich vznikají, nejsou odváděny do komína, ale dostávají se
do místnosti. Existují ale nové typy, které odvodem disponují.
Samotné topné těleso je finančně dostupné, není tedy problém ho vyměnit za modernější.

ZAMĚŘENO NA TOPENÍ: CO VYCHÁZÍ NEJLÉPE
PRO PŘÍRODU A PENĚŽENKU

Plynový kotel
Topení plynem je pohodlné, poměrně nenákladné a dalo by
se říci i ekologické. Pokud se zaměříme na nízké provozní
náklady, vítězem je určitě plynový kotel. Výměna např. vafek
za kotel se však může vyšplhat na desítky tisíc korun. Z dlouhodobého hlediska se nicméně rozhodně vyplatí, a to hlavně
při větším počtu místností.

Funkční a efektivní topení je základ každého dobrého bydla. Jeho správný výběr má velký vliv jak na
domácí pohodu, tak na naši peněženku a v neposlední řadě také na životní prostředí. Jednoznačná
odpověď na otázku, čím je nejvýhodnější topit, neexistuje. Záleží totiž na mnoha faktorech. Pojďme se
v tom společně zkusit zorientovat.
Topná sezóna je v plném proudu a vy se možná už teď děsíte,
kolik budete doplácet, až vám přijde roční zúčtování. Tipy
a návyky, kterými lze nějaké drobné ušetřit, jsou fajn, ale co si
budeme povídat, klíčové je hlavně to, čím vlastně topíte.
Obecně platí, že plyn je úspornější než elektřina. Každé obydlí
má ale jiné dispozice a svá specifika, která je třeba zvážit. Patří
mezi ně rozloha, počet bydlících, tepelná spotřeba. Záleží ale
i na individuální finanční situaci. Někomu nevadí na začátku připlatit, když ví, že provozní náklady budou nízké a investice se mu

Shrnutí
Elektrické vytápění má sice svoje výhody, ale co se týče úspornosti, spíše bychom ho nedoporučili. Hodí se do bytů
s nízkou tepelnou ztrátou nebo jako doplňkové topení, např.
přímotop do zásuvky, který můžete přemisťovat a zapínat dle
potřeby.

za několik let vrátí. Někdo jiný zas více ocení nízkou pořizovací cenu.
Elektrické vytápění
Pokud nemáte plynovou přípojku, je váš výběr omezený. Jednou z možností je vytápění elektřinou, například přímotopy,
akumulačními kamny nebo tepelnými čerpadly. Elektřina je
dostupná v každé domácnosti, ale je výrazně dražší než plyn.
Vybudovat plynovou přípojku na vlastní náklady by se značně
prodražilo, v takovém případě se tedy topení elektřinou určitě
vyplatí víc.

Pořízení plynového kotle není úplná hračka, vyžaduje to rozsáhlejší rekonstrukci, která je časově i finančně nákladná.
Výhod je však celá řada. Kotel zvládá topit a ohřívat vodu současně. V neposlední řadě ušetříte také za plyn, díky možnosti
snadné regulace teploty v každé místnosti. Kotle navíc pracují
v nízkoteplotním režimu, a provoz je tak méně nákladný.

Ve většině případů se vyplatí topit plynem. Vafky postačí těm,
kdo se spokojí s nízkými účty, nevadí jim řešit ohřev vody karmou a obývají menší prostory. Máte-li však vlastní byt větších
rozměrů nebo plánujete-li větší bytovou rekonstrukci, určitě
zvažte pořízení plynového kotle. Přinese vám větší komfort
a v delším časovém horizontu i návratnost investice. A jako
příjemný bonus i ekologičnost.

14 Úsporný rodinný dům
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NA NÁVŠTĚVĚ VE SRUBU: SVOBODA VONÍ
PO DŘEVĚ
Na místě, kde se střední Čechy pomalu lámou do jižních, si Veronika s Bobem pořídili vysněný
srub. Od svého exodu z Prahy očekávali mnohé. Určitě ale ne to, že jim stěhování z města zkvalitní vztahy s přáteli a rodinou. Jaký je jejich život v dřevěném království a proč srub není bydlení
pro milovníky pravidelných tvarů? A má opravdu dřevo pozitivní vliv na psychiku člověka?
Vypravili jsme se na návštěvu, abychom to zjistili.
Nádhera, která stála odvahu
I když jsou několikrát týdně v Praze, čas ve vlaku je prý skvělý
prostor na práci, čtení nebo oblíbené podcasty. Noční cesty
domů zase prostor na hluboké partnerské debaty.

v létě na zahradu. Bob a Verča jsou hodně společenští lidé
a návštěvy si jejich pohostinnosti užívají často a rády. S příjemnou
závěrem, že většinou zůstávají alespoň do druhého dne, což
má na přátelství blahodárný vliv. Prostě výhoda za výhodou.

O životě ve srubu snil Bob ještě, když byl teenager. A pro svůj
sen nadchnul i svoji partnerku Verču. Oba jsou velmi aktivní
a zvyklí trávit hodně času v přírodě, která je pro ně velmi důležitá. Když se jim naskytla příležitost koupit si vlastní srub, byť
70 kilometrů od Prahy, moc neváhali. A i když se na začátku
báli, jak tohle všechno půjde skloubit s prací, přáteli, rodinou
a tréninky, za nimiž několikrát týdně do hlavního města dojíždí,
nakonec tenhle odvážný krok podnikli. A jak sami říkají, nelitují,
protože jejich krok prohloubil vztahy s přáteli a zároveň jim
přinesl vysněný život s krásnou přírodou okolo.

Přátelé, kteří zůstanou
Kdyby měli Verča s Bobem každý den dojíždět do Prahy
autem, bylo by to podle jejich slov nad vlastní možnosti, 50minutová jízda vlakem ale spíš udělá hezkou tečku za pracovním
dnem. A pak už se člověk jen těší do vyhřátého srubu nebo

Nic není tak jednoduché
Abychom se jenom nerozplývali… I bydlení v romantickém
srubu uprostřed České Kanady může být výzva. Hledáte-li
bezúdržbové bydlení, pravidelné tvary a další jistoty, nebude
srub zřejmě nic pro vás. Zdi jsou křivé, v kulatinách jsou díry,
do kterých se zvenku schovávají netopýři, dům praská a hýbe
se. Ale to je právě to, co na něm současní majitelé milují.
Nevýhodou při stavění nového srubu je fakt, že dřevo musí
vyschnout, v důsledku čehož pracuje více než obvykle.
Na jednom výškovém metru se může srub „snížit” až o 10 cm.
V praxi to znamená, že byť je srub postavený velmi rychle,
člověk pak stejně musí čekat klidně i dva roky, než může
hrubou stavbu osadit okny a dveřmi, které by jinak mohly
vlivem vysychání srubu popraskat.

Příběhy, které vypráví dřevo
U kulatin, ze kterých se sruby staví, je důležité, aby byly co nejrovnější a houževnaté. V tomto případě je srub postavený ze
smrků ze slovenských Tater. Smrk není zrovna nejtvrdší dřevo,
ale pokud se pro stavbu použijí smrky, které rostou ve vysokých
nadmořských výškách, umí i ty být pěkně tvrdé a rovné. Izolace
se u srubů dává mezi kulatiny, aby se při vysychání netvořily
otvory, kterými by profukoval vzduch. K tomuto účelu se používají různé druhy materiálů, od ovčí vlny pro syntetické výplně.
Stěny jinak izolované nejsou – zevnitř i zvenku je opravdu
jenom ta kulatina.
Dřevo má skvělé izolační vlastnosti. Neabsorbuje teplo, nýbrž
ho odráží zpět do prostoru. Když tedy zatopíte v kamnech, tak
se uvnitř udělá teplo velmi rychle.
Plány do budoucna
Úžasný podkrovní prostor čeká na novou dubovou podlahu.
Původní majitel si to tady stavěl pro sebe a dával do toho srdce.
To je na pozemku i srubu hodně vidět. Verča s Bobem si

vlastně jen zařídili interiér k obrazu svému. Jediné, co majitelům
vadí, je podlaha v podkroví. Levná plovoucí podlaha, která
vrže a do srubu se moc nehodí. Chystají se tam dát masivní a
bytelné dřevo, které se ani nehne. A dalších plánů mají tihle dva
plnou hlavu. Kromě zahradního jezírka a Bobovy dílny chystají
sklípek ve svahu na skladování vína a zeleniny a také patio na
koncerty a promítání. V tomhle srubu se nikdo nudit nebude.

16 Úsporný rodinný dům
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MODERNÍ TRENDY V BYDLENÍ
ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ DOMÁCNOST
Existuje řada možností, jak zlepšit energetickou soběstačnost domácností a snížit tak závislost
na energii dodávané skrze distribuční síť. Může se jednat o dílčí opatření pro ohřev teplé vody nebo
zajišťující přitápění, ale také o kompletní energetický systém, který bude do značné míry, nebo dokonce
zcela nezávislý na vnějších dodávkách energie.

Možnosti financování
Při koupi samostatné FVE nebo
TČ je možné využití financování
nezajištěnými bankovními úvěry
nebo nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření. Splátku a dobu
Trendem moderní
splatnosti je možné nastavit dle
energetiky je decentravaší situace. Ve skupině ČSOB
lizovaná výroba elekjsou úvěry na FVE a TČ
třiny a tepla. Tomu se
zvýhodněny nižší úrokovou
přizpůsobují technologie
sazbou.
a postupně i fungování
přenosových sítí. Více se
dozvíte i v odkazech uvedených na konci publikace.
Tepelné čerpadlo (TČ) umí celý rok
ohřívat teplou vodu, v zimě topit a v létě
chladit. Na rozdíl od klimatizace, která má vysoké provozní
náklady, spotřebovává TČ elektřiny opravdu málo.
Fotovoltaická elektrárna (FVE) dokáže přeměnit sluneční
záření na elektrickou energii. FVE s akumulací vyrábí elektřinu jak pro okamžitou, tak pro pozdější spotřebu. Energie

Důvody k pořízení
Vedle návratnosti investice je pro mnoho lidí při rozhodování o pořízení FVE nebo TČ důležitý také přínos
životnímu prostředí, ochrana před rostoucími cenami energií, příprava na budoucí zákonné požadavky zdroje vytápění
domácnosti, ale i nezávislost na dodávkách elektřiny a plynu.
je ukládána buď do baterie, nebo do vody. Dnes již více než tři
čtvrtiny nových FVE pořizují lidé právě s akumulací.

TIP
5–15 LET je návratnost investice do kvalitně provedeného
řešení fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla.
Při pořízení TČ anebo FVE pomáhá dotační program NZÚ.
Typická výše investice do TČ nebo FVE se pohybuje mezi
200 a 300 000 Kč po odečtení dotace. Lidé, kteří chtějí vyřešit
energetickou stránku svého bydlení kompletně, volí často
i kombinované systémy TČ a FVE. To je již vysoká investice,
často přesahující 500 000 Kč i po zohlednění dotace.

PROSUMER – nové slovo moderní energetiky. Prosumer
(producer + consumer = výrobce + spotřebitel energie
v jedné osobě) je domácnost, která si sama vyrábí energie
a zároveň je z velké části také spotřebovává (ať již ihned,
nebo později díky domácí akumulaci).
Postřehy ze života
Pan Úsporný před sedmi lety postavil pro svou rodinu
útulný dvoupatrový dům. Nemá v něm zavedený plyn a využívá pouze elektřinu. Ročně spotřebuje i více než 7 MWh
elektřiny, za kterou dává každý rok více peněz. Vloni to bylo
již přes 35 000 korun. Rozhodl se proto pořídit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterie, která mu
díky vhodnému umístění domu vyrobí v průměru přes
4 MWh za rok. Pro začátek zvolil lithiové baterie o kapacitě
lehce přes 5 kWh, může je dále rozšiřovat. Součástí systému

je i třífázový asymetrický střídač, takové srdce, které optimalizuje
využití vytvořené energie podle aktuální spotřeby. Celý systém
včetně montáže stál necelých 360 000 Kč a dostal na něj dotaci
od státu ve výši 155 000 Kč. Výsledná cena tak byla 205 000 Kč.
Pan Úsporný si společně s dodavatelskou firmou udělal detailní
projekci možných úspor a vyšly mu na 16 000 Kč ročně. Roční
náklady na odběr elektřiny ze sítě se mu tak sníží pod 20 000 Kč.
Návratnost investice je v tomto případě necelých 13 let. Pakliže
ceny elektřiny porostou, FVE se mu sama zaplatí ještě dříve.
Na panely získal záruku výkonu 25 let a jejich životnost je odhadována na více než 30 let.
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ROZHOUPANÉ KVÍTÍ: VYROBTE SI
VLASTNÍ KOKEDAMU
Můžou to být piley, draceny, fialky nebo třeba monstery, fantazii se meze nekladou. Hlavně ať se to
pořádně houpá. Řeč je samozřejmě o kokedamách. Pokud jste duší plant lover, vsadíme se, že už jste
nějakou určitě závistivě obdivovali. Tak jako Kika. Ale ta ve svém obdivu k mechovým koulím zašla tak
daleko, že se je naučila sama vyrábět. A dneska se s námi o tuto schopnost podělí.
Na svých cestách po Asii se Kika setkávala s různými druhy
zavěšených rostlinek, které jí učarovaly. Po návratu začala
brouzdat po internetu, protože si kus téhle orientální krásy
chtěla užít i tady v Čechách, a narazila na kokedamy. Za pár
měsíců už byla na kurzu vázání a začala vyrábět svoje první
kousky pro kamarády. Netrvalo dlouho a objednávek začalo
přibývat. A dneska si od ní mechovou krásku můžete objednat
i vy "objednat".

Jdeme na to

1.

K výrobě kokedamy si připravte:
• směs substrátů – třeba pro pokojové nebo zelené rostliny
• japonský jíl
• akadamu – speciální substrát, který se obvykle používá pro
bonsaje a skvěle drží vodu
• smíchejte v poměru substrát/jíl/akadama: 2/1/0,2
• odstátou vodu na zalití směsi a postřik mechu
• pláty mechu
• rostlinku
• provázek

Důkladně promícháme substrát, jíl a akadamu

2.

Rostlinku vyjmeme z květináče a odstraníme přebytečnou
zeminu. Teď můžeme začít s postupným nabalováním
připravené směsi na kořínky rostliny. Směs nanášíme opatrně a zlehka,
abychom kořínky neponičili. Postupně vytvarujeme kouli.

TIP

4.

Teď si připravíme pláty mechu, které očistíme
od přebytečných větviček, jehličí či případných
obyvatel, a pomocí rozprašovače pláty z obou
stran navlhčíme odstátou vodou.

5.
6.

Velikost koule volíme dle
velikosti rostliny, měla by
být vždy větší než obsah
původního květináče.

Kouli s rostlinkou postupně obalujeme mechem. Začneme po větších
kusech a poté doplňujeme místa, která se nepokryjí. Mech přitlačíme
k substrátu a tvarujeme kouli.

Hotovou kouli začneme omotávat provázkem. Ideální šňůra je
PES 0,8, kterou seženete v galanterii. Kouli omotáváme cik cak
a při každém omotání provázku utáhneme a uděláme uzlík.
Vždy je dobré zkontrolovat, zda nám mech někde netrčí nebo
nechybí. Pokud chybí, doplníme místo malým kouskem mechu
a převážeme opět provázkem.

7.
Přidáme trochu vody a vytvoříme lepkavou směs, která by se neměla
drolit. Dávejte si pozor, aby vody nebylo moc a nevzniklo spíš bláto.
Pokud se vám to stane, situaci snadno zachráníme přidáním substrátu a jílu.
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TIP
Nakonec mech na hotové kokedamě
zastřihneme a začistíme.

Mech v interiéru dlouhodobě nevydrží zelený,
můžete jej pravidelně
rosit a vytvářet mu potřebnou vlhkost.

Gratulujeme!
Právě jste se stal hrdým majitelem své první kokedamy. A vůbec nevadí, že nevypadá jako ze žurnálu. Hotová kokedama vám
udělá radost položená na talířku nebo zavěšená v interiéru. Jak se o svou kokedamu nejlépe starat?
Jednou za týden až 10 dní ponořte kokedamu do odstáté vody a nechte ji pořádně napít. Že je dostatečně nasáklá, poznáme
podle toho, že klesne na dno nádoby.
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5 NÁPADŮ, KTERÉ VÁM PROVONÍ DOMOV

ZERO WASTE DOMÁCNOST JEŠTĚ DNES

Baví vás neustále objevovat nové způsoby, jak si zútulnit byt? Tentokrát jsme pro vás našli nápady, jak
si domov provonět bez chemie a za pár korun.

Domácnost bez odpadu. To je téma, které naštěstí poslední dobou velmi rezonuje. Satisfakce z pomoci
planetě totiž nekončí tříděním odpadu. Když ale člověk mění životní styl i roky budované návyky, je
dobré postupovat po malých krůčcích a bez výčitek. Generovat méně odpadu může být vlastně velmi
zábavné. Přinášíme čtyři jednoduché vychytávky do domácnosti, které se nesou v duchu zero waste
a budou vás bavit.

1

Osvěžení pro vaše koberce
Snadno a hlavně ekologicky můžete aromatickým pudrem osvěžit
i zatuchlé koberce. Jeho výroba je navíc úplně snadná. Na jednu várku
smíchejte 200 g jedlé sody, pár lžiček sušeného rozmarýnu a několik
kapek levandulového oleje. Vzniklou směsí pak posypte koberce, nechte
působit 15 – 20 minut a nakonec vysajte. Po takové očistě vám koberce
výrazně prokouknou a bytem se vám bude linout příjemná vůně.

2
3

Vyrobte si difuzér
Bytové difuzéry se těší velké oblibě a doma si je navíc můžete vyrobit úplně
jednoduše. Jediné, co budete potřebovat, je pěkná skleněná nádoba s užším
hrdlem, ratanové tyčinky, alkohol a trošku jakéhokoli esenciálního oleje. Čím více
kapek přidáte, tím intenzivnější vůně docílíte. Do ložnice se například skvěle hodí
uklidňující levandulový olej, obývák vám zpříjemní aroma jasmínu a v kuchyni
sáhněte po citrusových vůních, které velmi dobře neutralizují pachy.

4
5

Ještě voňavější svíčky
Během zimních večerů není lepší kombinace než mihotavé tlumené
světlo svíčky a příjemné aroma. Ne od každé svíčky se ale dočkáte
intenzivní vůně. Zkuste proto příště čajové svíčky usadit na tácek
s kávovými zrny. Sálající teplo zrnka prohřeje a ona vám pak parádně
provoní celý byt.

Aromatické sklenice
Milujete svěží vůni citrusů? Pak se vám bude líbit tenhle nápad
na přírodní osvěžovač vzduchu. Hotový je za chvilku a potřebovat
budete jen několik málo přísad. Do uzavíratelné sklenice napěchujte plátky
citronů, snítky rozmarýnu, pár kapek vanilky a zalijte vodou.
Skvělé na tomhle nápadu je, že díky víčku můžete regulovat intenzitu vůně.

Jako v lázních
Proměňte svoji koupelnu ve voňavé lázně. Stačí si jen provázkem svázat
pár snítek rozmarýnu, levandule a eukalyptu (ten seženete například
v květinářství). Bylinky pak zavěste vzhůru na místo, kde na ně nebude
přímo stříkat voda. Díky stoupající páře při koupeli vám pak taková aromatická dekorace příjemně provoní celou koupelnu.

Komp(l)ot
Současná statistika ukázala, že směsný odpad tvoří z 60 %
biologicky rozložitelná složka. Proč ji tedy nezužitkovat právě
kompostováním, když je to tak snadné? Navíc přitom můžete
poznat spřízněné duše z blízkého okolí díky praktické mapě
komunitních zahrad a kompostérů: mapko.cz. Do kompostu
kromě ovoce a zeleniny (vyjma exotických kousků, které se
u nás nedají přirozeně vypěstovat) zužitkujete pytlíky od čaje,
rozložitelné ruličky toaletního papíru, vlasy, kompostovatelné
odpady i papírový odpad vyjma toho křídového a voskového.
Nebojte se kompostově spiknout.
Dvakrát měř, jednou jez
Nelze vést bezodpadovou domácnost bez počáteční, alespoň
matné, vize. Přehlcená spíž, kde v temném koutě čekají vajíčka
od babičky či moly se hemžící načatá mouka, vám cestu k udržitelnému cíli neusnadní. Je tedy dobré před větším nákupem
projít zásoby a načrtnout si (nebo rovnou napsat) hrubý nástřel
týdenního jídelníčku. Menší zásoby trvanlivých potravin, dovoluje-li vám to místo, kde žijete, vám přinesou častější střídání
jídelníčku, objevování nových ingrediencí a také ušetří místo
v bytě. A jak nakupovat? Bez obalu. Do vlastních sklenic, látkových sáčků ze starého oblíbeného trička nebo síťové tašky ze
záclony po babičce vám v bezobalových obchodech či v lokálních
masnách, zelinářstvích i farmách prodají potřebné množství
a vy tak podpoříte produkty z přímého okolí. Pokud bojujete
s místem v lednici, vězte, že ne všechno do ní patří.
Tolik skloňovaný minimalismus
Nepotřebujete celou skříňku přípravků na úklid, není třeba ani
vana obestavěná různými kosmetickými vychytávkami a už
vůbec nepotřebujete jednorázově využitelné věci, když se dají
pořídit znovupoužitelné. Nevěříte? Tak si to vezmeme po pořádku. Na úklid bytu bude stačit silné trio citron, soda, ocet.
Přírodní kosmetika je nejenom šetrná k lidskému tělu
a planetě, ale také je úžasná ve složení, nebývá ho mnoho, takže
se dá jednoduše vyrobit doma. Jako základ většinou postačí

bambucké máslo
s všestranným využitím.
Posledním jednoduchým krokem je nahrazení jednorázově použitelných věcí:
odličovací tampónky
za látkové, papírové kapesníčky za ty po dědovi či obyčejná houbička na nádobí.
Je až s podivem, čím vším se
dá nádobí umýt. Houbičku
si lze dokonce vypěstovat z
tykve lufy.
S sebou, ale ve svém
„Chcete tu kávu s sebou?“
Ano, ale do vlastního hrníčku,
z toho chutná nejlépe. Trh se
jenom hemží rozličnými
znovupoužitelnými nádobami
na kávu. Své si najdou
milovníci designu i ekologie,
například kelímky z bambusu po omrzení můžete jednoduše zkompostovat. Jídlo z restaurace si nemusíte nechat balit do polystyrenové
krabičky, co vždycky proteče a několika plastových sáčků. Vlastní uzavíratelná krabička poslouží mnohem lépe. Domácí vaření do krabičky
není jen přežitkem dietářek, naopak je nejsnazším nástrojem, jak se
stravovat
z kvalitních potravin přesně tak, jak je máte rádi – a víte, co jíte.
Zero waste domácnost je především o mazanosti jejích obyvatel. Začít
se dá kdykoli, a to pouhým vyhýbáním se zbytečným obalů, věcem,
které skutečně nepotřebujete, a především vytvářením odpadu, který
se dá ještě využít. Splynutí s těmito jednoduchými návyky zbaví váš životní prostor přebytečných podnětů, naučí vás maximálně zužitkovat
vše, co potřebujete – a je toho mnohem méně, než se zprvu zdá.
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VLASTIMIL NIGRIN: PROČ ROSTOU CENY
DOMŮ A BYTŮ?

PRŮZKUM UKÁZAL, NA ČEM ČECHŮM
V ŽIVOTNÍCH FÁZÍCH NEJVÍC ZÁLEŽÍ

Otázek kolem vývoje cen domů a bytů je v poslední době stále hodně. Nabízených vysvětlení ještě více.
U nás v ČSOB Stavební spořitelně se tomuto tématu samozřejmě věnujeme nejen kvůli kvalitnímu
a zodpovědnému financování bydlení našich klientů, ale i proto, že máme největší portfolio zastavených
nemovitostí. Svůj pohled nám představí člen představenstva ČSOB Stavební spořitelny Vlastimil Nigrin.

Při pořizování vlastního bydlení Češi nejvíce dbají na dostupnou přírodu, parkování či bezpečnost lokality. Některé požadavky Čechů na bydlení se ale s věkem mění. Zatímco dostupnost obchodů je pro ně
s přibývajícími roky čím dál důležitější, na míru okolního hluku či dostatek pracovních příležitostí
dbáme hlavně mezi 35 a 44 lety. Celková spokojenost s bydlením s věkem mezi Čechy stoupá.

Nejvíce zaručených pravd se objevovalo v době lockdownu.
Mnozí spoléhali na to, že nedostatek turistů donutí provozovatele krátkodobých pronájmů byty prodat, a tím toto novodobé podnikání skončí. Brzy se však ukázalo, že těchto bytů
není tolik, aby ovlivnily ceny na celém realitním trhu, a že
jejich majitelé si, byť neradi, počkají na lepší časy. Mimo jiné
i proto, že zase tak moc jiných příležitostí k investování se v té
době neobjevovalo.

Jak ukázal průzkum agentury NMS Market Research pro skupinu ČSOB, nejvíce si svůj domov chválí lidé kolem šedesátky.
Právě věk hraje v postoji Čechů k vlastnímu bydlení velkou roli.
Odvíjí se od něj i hlavní požadavky na domov a jeho okolí.
„S přibývajícími lety konstantně roste i celková spokojenost
s bydlením, ale jen do určitého věku. Nejspokojenější věkovou
kategorií jsou Češi mezi 55 a 64 lety, a to 66 % z nich. Naopak
mladí lidé mezi 18 a 24 lety jsou se svým bydlením v 57 %
případů nespokojeni. To může souviset zejména s horší dostupností vlastního bydlení pro mladé a tím, že častěji bydlí
v pronájmu,“ vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva
Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Hodně se píše o raketovém růstu cen bytů v nových developerských projektech. Magická hranice sto tisíc korun za metr
čtvereční bývala spojována s nejlepšími pražskými lokalitami.
Postupně se začala objevovat i na okraji města a dnes se
průměr pohybuje kolem 120 tisíc/m2. A to i v situaci, kdy
developeři mají kde stavět. Zájem je stále obrovský nejen
v Praze, ale ve většině měst. Lidé podepisují rezervační
smlouvy v momentě, kdy ještě „není kopnuto“. Banky
a stavební spořitelny si mnou ruce, protože rok 2021 je pro
ně v úvěrování historicky rekordní. Stejně jako byly historicky
rekordně nízké úrokové sazby pod dvěma procenty. Rychle
se však přehouply k hodnotám začínajícím číslovkou tři
a s rostoucí inflací a zásahy ČNB míří ještě výš. Je evidentní,
že především trh refinancování se zklidní.
Četl jsem vyjádření jednoho odborníka, že za všechno mohou
realitní kanceláře. Chytrou komunikací a marketingem prý
šponují ceny prodávaných domů a bytů. Je pravda, že například organizování aukcí je jedním z takových nástrojů. Podle
mne ale realitní makléři jen využili tržní příležitost a obrovský,
někdy až iracionální zájem lidí o koupi. Zahradní domky,
chaty a chalupy, ty všechny vzali Češi útokem. Kvůli obavám
z omezení cestování do zahraničí se tyto nemovitosti dle
mého názoru dostaly do rizika cenové bubliny.
Mění se ale i chování lidí doma. Hezky je to vidět například
na širším využívání home office. Stávající byty nejsou

I vzhledem ke zvyšování cen nemovitostí je proto pro budoucí
zájemce o vlastní bydlení důležité začít myslet na uspoření
dostatečného množství financí co nejdříve. „Pro mladé lidi je
dobrým startem zejména stavební spoření, které pak mohou
využít buď k získání úvěru na bydlení, nebo jako základ pro
rekonstrukci,“ říká Jiří Feix.

u lidí ve věku 35–44 let. Pro stejnou skupinu je nejvíce důležitá i míra
hluku, a to především kvůli jejich dětem.
„Češi nejsou zvyklí se za prací stěhovat, proto při výběru vlastního
bydlení dbají na to, aby v okolí bylo dostatek pro ně vhodných pracovních příležitostí. Stejně tak ale preferují klidná místa pro své rodiny. Pro ostatní věkové skupiny naopak tyto faktory přestávají hrát
velkou roli,“ doplňuje Jiří Feix.
S postupným stárnutím a horší mobilitou jsou pro Čechy důležité
také vhodné cesty pro chodce a jejich celková bezpečnost v silničním
provozu. Stejný vývoj pozorujeme i u dostupnosti obchodů,
u kterých vliv na spokojenost s bydlením také postupně narůstá.
Na regionu tolik nezáleží
Češi jsou se svým bydlením obecně spokojeni. Mezi faktory, které se
s časem nemění a jsou pro ně při hledání nového bydlení nejdůležitější, patří dobré sousedské vztahy, bezpečnost lokality a dostupnost
přírody a parků. Průzkum pro skupinu ČSOB ukázal, že respondentům velmi záleží i na možnostech parkování či hustotě automobilové
dopravy.

uzpůsobeny současně probíhajícímu on-line vyučování i práci.
Registrujeme proto větší zájem o rekonstrukce a také
o bydlení více za městem. Dopravní dostupnost práce ztrácí
na svém významu.
Jsme tržní jedničkou ve stavebním spoření a máme obrovské
zkušenosti s financováním vašich potřeb v oblasti bydlení.
Přijďte se poradit a využít naše služby. Aktuální nabídkou
zeleného meziúvěru reagujeme na rostoucí ceny energií
a u staveb s energetickým štítkem třídy A nebo B nabízíme
slevu na úrokové sazbě i na pojištění. Budete platit méně
za úvěr i za energie ve svém úsporném bydlení.

Obchody i chodníky
Mezi faktory, kterým různé věkové skupiny přikládají rozdílnou
důležitost, patří zejména míra hluku, dostatek pracovních
příležitostí, bezpečnost chodců, dostupnost obchodů i vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Právě MHD a množství pracovních příležitostí ovlivňuje spokojenost s bydlením především

Rozdíly ve spokojenosti s bydlením pak nejsou patrné ani mezi
jednotlivými lokalitami v republice. Zatímco v hospodářsky slabších
regionech, jakými jsou Ústecko nebo Moravskoslezský kraj, dosahuje
podíl spokojených obyvatel s bydlením 52 %, v silnějších regionech se
celková spokojenost pohybuje okolo 55 %.
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JSME JEDNIČKOU V BYDLENÍ
CO JE U NÁS NOVÉHO?
Na podzim jsme zveřejnili novinku na bankovním trhu, kterou chceme motivovat naše klienty k udržitelnému bydlení. Nově můžete financovat své bydlení šetrné k životnímu prostředí pomocí Zeleného
meziúvěru. Novinka tak doplňuje řadu zvýhodněných produktů určených pro podporu udržitelného
bydlení, které skupina ČSOB průběžně uvádí na trh.
Pokud již máte stavební spoření a řešíte jakoukoliv bytovou
potřebu energeticky šetrného bydlení s Průkazem energetické
náročnosti budovy ve třídě A nebo B, můžete čerpat zajištěný
překlenovací úvěr se slevou 0,2 % na úrokové sazbě. A to není
všechno. Pro zájemce je připravena také sleva 30 % na pojištění
domácnosti, sleva na zhotovení energetického štítku a odhad
nemovitosti zdarma.
TIP
Zelený meziúvěr je možné využít na koupi, výstavbu, rekonstrukci
či refinancování nemovitosti splňující podmínky moderního energeticky šetrného bydlení.
Zelený meziúvěr tak doplňuje stávající portfolio skupiny zaměřené na udržitelnost. Skupina ČSOB již dříve představila Zelenou
hypotéku na nízkoenergetické domy, Zelené úvěry na pořízení
fotovoltaiky a kondenzační kotle či Zelenou autopůjčku na vozy
s alternativním pohonem. Že to banka s ekologií myslí vážně, pak
potvrdila při zavedení recyklovatelných platebních karet a v neposlední době také při říjnové Zelené výzvě.

Zelená výzva
Zaměstnanci skupiny ČSOB a jejího největšího konkurenta
České spořitelny se v měsíci říjnu zapojili do soutěže o zelené
kilometry a při dojíždění do zaměstnání volili takovou dopravu,
která zatěžuje životní prostředí co nejméně. Během této doby
se jim společně podařilo nasbírat téměř 865 tisíc zelených
kilometrů a tím ušetřit 97 tun CO2 uhlíkové stopy. A jak
to dopadlo? Zvítězili všichni, kteří se zapojili.

Zelené bydlení se dlouhodobě vyplácí
Bydlení v úsporných domech a bytech je při prvotních nákladech
často o něco dražší, vyplácí se ale dlouhodobě. Především
na nákladech za elektřinu, plyn či vodu mohou lidé žijící v úsporném bydlení ušetřit i desetitisíce ročně.

Výhody Zeleného meziúvěru
Sleva 0,2 % p. a. na úrokové sazbě zajištěného meziúvěru. Sleva
30 % na pojištění Náš domov. Sleva 30 % na zhotovení energetického štítku u vybraných specialistů. Odhad nemovitosti zdarma
I STAVEBKO PROŠLO ZMĚNAMI
V minulém čísle jsme také avizovali o revoluční novince u stavebního spoření. V červenci bylo představeno nové stavebko bez
limitů, díky kterému již nemusíte přemýšlet nad omezením cílové
částky při uzavírání smlouvy nebo nad vstupním poplatkem, který
byl „odpuštěn“ pouze v rámci marketingových akcí.
Nové nastavení oblíbeného spořicího produktu se tak liší od standardního modelu tím, že při sjednání stavebního spoření neplatíte
1 % z cílové částky uvedené ve smlouvě. Smlouva bez vstupního
poplatku je nyní na jakoukoli cílovou částku až do 5 000 000 Kč
a zcela bez jakýchkoli dalších podmínek.

Spoření na rekonstrukci i pro děti
Jedním z hlavních faktorů, proč je stavební spoření mezi Čechy
oblíbené, je možnost získat garantovanou státní podporu
až 2 000 korun ročně. Naspořené peníze lidé většinou využívají ke
koupi vlastního bydlení nebo rekonstrukci, po šesti letech je
nicméně možné úspory vybrat na cokoliv. Jedná se navíc o bezpečný produkt – vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur.
Stavební spoření bez limitů nabízí solidní zhodnocení. Spoření tak
nabízí zajímavý výnos a zhodnocení úspor.

Věrnostní program 26

SVĚT ODMĚN
Nechte se hýčkat báječnými nabídkami věrnostního programu, inspirujte
se na vánoční nákupy nebo si zpříjemněte podzimní dny. Čerpejte,
nakupujte a užívejte si výhod na svetodmen.csob.cz.
Pro slevový kód se přihlaste na svetodmen.csob.cz.

PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč
V HERVIS SPORTS SLEVA

PŘI NÁKUPU NA BONPRIX.CZ
NAD 499 Kč SLEVA

SNADNÝ ÚKLID
S KÄRCHER

500 Kč

15 %

20 %

Platnost do 31. 12. 2021.

Nevztahuje se na zboží označené jako „1. cena“, kamery
GoPro, hodinky, jízdní kola, elektrokola, elektrokoloběžky,
paddleboardy, lyže, vybavení Thule, dárkové poukázky, na
zboží z platného letáku a na položky v e-shopu v akci „Mega
CountDown“. Nelze kombinovat s dalšími slevami a kupóny.

SLEVA NA KOMPLETNÍ SORTIMENT

Platnost do 31. 12. 2021.

Platnost do 31. 12. 2021.

Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží nebo ji kombinovat
s jinými slevovými kódy.

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

E-SHOPU KNIHY DOBROVSKÝ

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
FISKARS

PŘI NÁKUPU NAD
1000 Kč SLEVA

10 %

40 %

100 Kč

Platnost do 30. 11. 2021.

Sleva se nevztahuje na slevové akce typu 1+1, Dobrovskou
nabídku v košíku e-shopu a tituly se štítkem „Dobrá sleva".

PŘEDPLATNÉ VYBRANÝCH

Platnost do 31. 12. 2021.

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

Platnost do 31. 12. 2021.

Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými kódy a VIP
účtem. Akce se nevztahuje na mobilní telefony, notebooky
a produkty značky Apple.

TITULŮ VYDAVATELSTVÍ MAFRA

SLEVA NA VEŠKERÝ
SORTIMENT NA PHILIPS.CZ

VEŠKERÉ KUCHAŘKY
NA JIMEZDRAVE.CZ

až 25 %

20 %

19 %

Platnost do 31. 12. 2021.

Platnost do 31. 12. 2021.

Platnost do 31. 12. 2021.

Více informací se dozvíte na svetodmen.csob.cz

SJEDNEJTE SI

ZELENÝ
MEZIÚVĚR
A UŠETŘETE

MÁME KLÍČ K ZÍSKÁNÍ
ZELENÉHO BYDLENÍ
Díky Zelenému meziúvěru ušetříte přírodu i své peníze.
Domluvte si schůzku s finančním poradcem.

www.csobstavebni.cz

