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Letošní léto potvrdilo nebla-
hý trend. Naše města se stále
více zahřívají, přibývá míst,
která jsou téměř neobyvatelná,
a krajinu trápí vysychání. 

Podle údajů NASA je rok 2016
nejteplejší za celých 136 let mě-
ření. Ve městech celý problém
ještě zhoršuje zástavba. Před ne-
dávnem proběhlo v rámci pro-
jektu UrbanAdapt hyperspektár-

ní snímkování území města Brna,
na kterém se podílela Akademie
věd České republiky. Výsledkem
je podrobná teplotní mapa, která
jasně ukazuje, že souvislé zasta-
věné plochy (např. brněnské vý-
staviště) se v létě rozpalují až na
60 °C. 

V případě několika po sobě ná-
sledujících teplých dní pak ani
v noci nestihne zástavba zchlad-
nout, dále vyzařuje teplo do oko-
lí, což vede i k úbytku srážek nad
danou lokalitou.

Vezměme 
si příklad z přírody

Naše města se tak svým letním
teplotním profilem přibližují
pouštím. Závažnost problému
roste spolu s tím, jak postupuje

urbanizace krajiny. Podle údajů
ministerstva zemědělství je úby-
tek zemědělského půdního fondu
téměř 10 ha denně.  „Každý den
se tak území našich ‚pouští‘ roz-
šíří o bezmála 10 hektarů,“ při-
pomíná David Šmída, marketin-
gový specialista společnosti
LIKO-S. 

Většina současných moderních
budov se snaží za pomoci ná-
kladných technologií vytvořit
uvnitř stavby umělé klimatizova-
né prostředí, zatímco vnější pláš-
tě budov odrážejí a vyzařují tep-
lo do okolí. 

Zcela jiným přístupem je nový
směr stavění, inspirovaný fungo-

váním oáz, pro které je charakte-
ristická voda a zeleň. V tomto du-
chu pojala experimentální stavbu
svého vývojového centra firma
LIKO-S ze Slavkova u Brna. Její
budova LIKO-NOE v praxi uka-
zuje, jakým způsobem je možné
bránit se horku uvnitř budovy,
ohleduplně se chovat k okolí

a pomáhat zadržovat vodu v kra-
jině. Klíčem k úspěchu je využití
toho, co nám nabízí sama příro-
da, například živých fasád.

Živé fasády
Zeleň totiž neakumuluje teplo,

stíní a ochlazuje. Proto je celá
stavba pokrytá vegetací. Pro-

vlhčená živá fasáda ochraňuje
před horkem stavbu samotnou,
v důsledku čehož ochlazuje
i interiér budovy. V okolí stavby
živá fasáda snižuje teplotu,
zvlhčuje vzduch a vytváří pří-
jemné a zdravé mikroklima.
„Rozdíl teplot v blízkém okolí
běžné montované stavby a stav-
by s živou fasádou může v létě
činit až několik desítek stupňů,“
zdůrazňuje David Šmída.

Využití odpadní vody
Vláhu pro zavlažování zele-

ných fasád dodává i unikátní ko-
řenová čistička, která pročišťuje
odpadní vodu vyprodukovanou
uvnitř budovy. Tato čistička je
umístěna přímo na střeše a stě-
nách stavby. Součástí systému je
retenční jezírko, které kromě pře-
čištěné vody sbírá i vodu dešťo-
vou, slouží coby zásobárna vláhy
a vyrovnává výkyvy při obdobích
sucha či při prudkých deštích. 

Moudrost 
našich předků

Interiér stavby je vytápěn
a chlazen z čistě přírodních zdro-
jů. K vytápění je využíváno 
sluneční energie a tepelných čer-
padel. Chlazení zajišťuje akumu-
lovaný chlad z podzemí objektu.
Výsledkem je efekt, který známe
z domů našich prababiček. V létě
je uvnitř chládek, v zimě teplo. Ne
náhodou stavba LIKO-NOE zís-
kala titul Zdravá kancelář v pre-
stižní soutěži Zasedačka roku.

Českou krajinu trápí vysychání

Budova LIKO-NOE ukazuje nový směr stavebnictví inspirovaný oázami.
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Podle průzkumu finanční sku-
piny Wüstenrot zhruba čtvrtina
českých domácností dává na po-
krytí nákladů na bydlení 20 až 
30 % svých příjmů. Další čtvrti-
na se vejde do 20 %. Proti tomu
u každé šesté domácnosti nákla-
dy na bydlení přesahují polovinu
veškerých příjmů. 

V absolutních číslech se do ná-
kladů na bydlení do výše 4000
korun vejde 13 % domácností,
do 6000 korun 37 %, v rozmezí
6000–10 000 korun se pohybuje
36 % domácností. Náklady na
bydlení přesahující 10 000 korun
pak má 14 % domácností. 

Vlastní bydlení vede
Češi si uvědomují, že vlastní

bydlení přináší řadu výhod. A in-
vesticím do tohoto způsobu byd-
lení nahrávají i nízké hypoteční
sazby. „Vidíme, že zájem klien-
tů jak o hypoteční úvěry, tak
o úvěry ze stavebního spoření

trvale roste. V motivaci pro poří-
zení vlastního bydlení je zřejmý
zájem na tom být ve ‚svém‘, ale

stejně tak i potřeba snižovat ná-
klady na bydlení. Nemalá část li-
dí vidí v pořízení nemovitosti zá-
roveň dobrou investici do
budoucna,“ připomíná Jiří Klos,
manažer vývoje bankovních pro-
duktů Wüstenrot.

Podle průzkumu Wüstenrot
v současné době nějakou půjčku

na bydlení čerpá 38 % Čechů.
Zhruba třetina z nich uvedla, že
jim splácení nečiní problémy. 

Nejpočetnější skupinu tvoří li-
dé, kterým sice samotné splácení
nepřináší komplikace, ale určitá
omezení si uvědomují. Naproti
tomu 14 % z dotazovaných při-
znává, že občas je pro ně obtížné
pravidelnou splátku uhradit, a tři
procenta dokonce uvádějí, že
splácení úvěru je nad jejich mož-
nosti. „Hypotéka je běh na dlou-
hou trať a lidé by si měli uvědo-
mit, že jejím splácením stráví
mnohdy 20–30 let svého produk-
tivního života,“ zdůrazňuje Klos. 

Reálné propočty
Důležité podle něj je, aby si li-

dé dokázali spočítat, jaký podíl
jejich příjmů budou splátky před-
stavovat, a tím předešli budou-
cím komplikacím se splácením.
„Dobrý finanční poradce by měl
s klientem tyto otázky důkladně

rozebrat a najít pro něj to nejlep-
ší řešení – zvolit výši splátek
a jejich rozložení v čase s při-
hlédnutím ke klientovým mož-
nostem, životní situaci i plá-
nům,“ nabádá Jiří Klos. 

Banky budou
přísnější

Od prosince je účinná novela
zákona o spotřebitelském úvěru.
Ve vztahu k hypotečním úvěrům
je pro klienty příjemnou novin-
kou možnost splatit jednou roč-
ně část hypotéky, a to vždy do
výše 25 %, bez hrozby sankcí ze
strany banky. 

Zájemci o půjčku na bydlení by
se však měli připravit na důsled-
nější postup bank při schvalování
úvěrů. Banky totiž dle novely bu-
dou muset mnohem přísněji pro-
věřovat bonitu klientů a je prav-
děpodobné, že si úbytek na
úrocích vynahradí postupným
zdražováním hypotečních úvěrů.  

Na bydlení jde nejčastěji čtvrtina příjmů

Výrazné zpřísnění podmínek
pro požární bariéry u bytových
domů, které přináší novela 
normy ČSN 73 0810 o požární
bezpečnosti staveb platná od 
1. srpna letošního roku, může
prodražit zateplování bytových
domů o více než deset procent. 

„Nejvýznamnější a rozhodně
vítanou změnou v oblasti požár-
ně bezpečnostních požadavků
na zateplovací systémy je sjed-
nocení požadavků pro rekon-
strukce a pro novostavby. Pro
stavebníky tak končí období ne-
ustálých debat na téma, kdy jde
o rekonstrukci a kdy o novo-
stavbu, a jaké požadavky platí
pro ten či onen případ,“ vysvět-
luje předseda Sdružení EPS ČR
Pavel Zemene.

Změny pocítí nejvíce obyva-
telé bytových domů s výškou
mezi 12 a 22,5 m včetně, kde lze

v zásadě použít dvě řešení.
Možné jsou vodorovné, 900 mm
široké požární bariéry třídy re-
akce na oheň A1 nebo A2 mezi
každým podlažím. Případně jiné
konstrukční řešení vyhovující
požární zkoušce středního roz-
sahu. 

Minerální vlna
snižuje riziko požáru

„Těmto požadavkům zpravid-
la vyhovují požární bariéry
z minerální vlny, které mají za
úkol snížit či eliminovat riziko
rozšíření požáru po fasádě. Oby-
vatelům bytových domů však
tyto požadavky přinesou nemalé
výdaje, protože minerální vlna

patří k nákladnějším materiá-
lům. Pro představu: u bytového
domu s výškou 19,6 metru, os-
mi nadzemními podlažími a jed-
ním vchodem cena zateplení mi-
nerální vlnou přesahuje dva
milióny Kč, což je o 220 000 Kč
(cca 12 %) více proti alterna-
tivním řešením s pěnovým 
polystyrenem,“ vypočítává Ze-
mene.

Alternativní řešení spočívají
podle něj například v izolaci 
ostění a nadpraží požárně odol-
ným a zároveň tepelněizolačním
materiálem nebo zúžením barié-
ry z 900 na 200 mm. „Tato řeše-
ní umožňují stavebníkům i na-
dále v maximální míře využívat
ekonomických výhod zateplení
prostřednictvím polystyreno-
vých desek, a to při zachování
vysoké požární bezpečnosti,“
zdůrazňuje Pavel Zemene.

Zateplování bytových domů zřejmě podraží

Stranu připravil 
Karel Kvapil

Zateplení minerální vlnou přine-
se obyvatelům domů nemalé vý-
daje.
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V motivaci pro
pořízení vlastního
bydlení je zřejmý
zájem na tom být 
ve „svém“, ale
stejně tak i potřeba
snižovat náklady 
na bydlení 

Jiří Klos, Wüstenrot

Podle údajů
ministerstva
zemědělství 
je denní úbytek
zemědělského
půdního fondu
téměř 10 hektarů
denně


