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Řádění dánské
mládeže souvisí
s akcí cestovních
kanceláří, které lá-
kají na levný alko-
hol a ubytování.

Na zimních prázdninách jsou
v těchto dnech v Praze tisíce
dánských studentů. Jejich cí-
lem však nejsou památky, ale
bary a kluby. Opilámládež na-
víc často pokračuje se zába-
vou i na hotelových poko-
jích, kde ničí vybavení.

Před několika lety se v po-
dobném kontextu psávalo
o britských turistech, kteří se
do české metropole jezdili
opíjet levným pivem a alko-
holem. Totéž si oblíbila dán-
ská mládež –
podle všeho
jich tu slaví
jarní prázdni-
ny až deset
tisíc, mno-
hým z nich
přitom ani
není 18 let.
Česko je skvělé

místo pro levnou zá-
bavu pro mladé. Evidentně
je to k nám láká.

Dánská agentura Rejse-
maegleren se na svých strán-
kách chlubí tím, že vloni tak-
to do Česka přivezla přes dva
a půl tisíce dánských středo-

školáků. Cíl? „Zaruče-
ná zábava a levné
ceny, takže všich-
ni vaši přátelé se
mohou při-
dat,“ píše se
na webo-
vých strán-
kách agen-

tury.
Incidenty, do kterých se

mladí Dánové zapletli, už zau-
jaly i dánskámédia, která tak
objevila Prahu. iDNES.cz

K prodeji chce městská část
nabídnout asi 25 obecních
domů, které až dosud nebyly
zařazeny do privatizace.
U dalších 32 domů, u nichž

se převod do osobního vlast-
nictví zdržel, chce zmírnit
pravidla prodeje. Podle staros-
ty Prahy 1 Oldřicha Lomecké-
ho by tak měla být urychlena
poslední fáze privatizace
městských bytů v Praze 1.
„Bytový fond by měl být

z větší části privatizován. Mo-
tivace městské části není fi-
nanční. Nás více trápí vynalo-
žené peníze do oprav než
výše příjmu za prodej,“ uvedl
Lomecký. Městská část si
chce do budoucna ponechat
jen byty služební a sociální.
V současné době se v první

městské části privatizují byty
původním nájemcům za de-
set až patnáct tisíc korun za
metr, podle lokality a stavu
bytu. V případě, že se budou
prodávat domy, do nichž
městská část investovala,
zvedne se cena na 25 tisíc až
30 tisíc za metr. ČTK

Jestli jste kutilové, rádi pomá-
háte kvůli dobrému pocitu,
a navíc máte jeden ze dvou
následujících víkendů volný,
je tato zpráva přesně pro vás.
Koncem měsíce už se má

stěhovat z pražské Jahodnice
do Klecan kočičí útulek Praž-
ského spolku ochránců zví-
řat. Díky deníku Metro čtená-
ři přispěli na rekonstrukci
částkou přes 200 tisíc korun.
„Vše je na cestě ke zdárnému
konci. Abychom ale ušetřili
dost podstatné peníze za prá-
ce, které nemusí dělat profí-
ci, rádi bychom malování
stěn či natírání trubek necha-
li udělat dobrovolníky,“ uved-
la za ochránce Hana Janišová.
Mezi dobrovolníky, kteří

pomáhali o minulém víken-
du, patří i Petra Wojnarová
(na snímku). Informace na te-
lefonu 728 193 712 nebomai-
lem na psoz@seznam.cz. DAV

Pomoc pro kočku. Teď
se hledají dobrovolníci

PetraWojnarová v akci PSOZ

Odbočila trochu dříve
Tento manévr se řidičce bílého automobilu příliš nevyda-
řil. Z Vinohradské ulice včera ráno odbočila směrem k Po-
černické o něco dříve a uvízla v kolejích. „Po dobu naru-
šení provozu tramvají byly zavedeny odklony linek 5
a 26,“ uvedla Aneta Řehková z dopravního podniku.
I vaše fotky posílejte na mms@metro.cz. MIROSLAV KOCANDA

Zprávy krátce

Takhle dlouho
musíme šlapat
Patnáct minut místo pů-
vodních pěti trvá senio-
rům z penzionu v Řepín-
ské ulici, než dojdou na
zastávku autobusu 183.
Ten má být náhradou za
omezení linky 152,
podle seniorů i radnice
Prahy 8 však není, což
měla dokázat včerejší
akce „Dojdi si na svoji
zastávku“. BEL

Iron Maiden
Jedna z nejstarších meta-
lových kapel založená
roku 1977 se 29. červen-
ce vrátí do Prahy. Po
dvou letech vystoupí na
stadionu v Edenu. Před-
prodej vstupenek za 990
až 1790 korun bude zahá-
jen v sobotu. MAFRA
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Tisíce mladých
Dánů paří v Praze

Praha 1. Chystá
se prodávat
další domy

komerční příloha
čtvrtek 14. února 2013 DOMOV 03

Doby, kdymezi hlavní kritéria u nových domů
patřily cena, tvar, velikost a poloha jsou již
dávno pryč. Investoři mnohem častěji vyhledávají
projekty, které jsou také úsporné a splňují přísná
pravidla pro zařazení do skupiny nízkoenergetic-
kých staveb. Není ovšem pravda, že nízkoenerge-
tický a pasivní dům nemůže být zároveň pěkný,
a mnohdy je k nerozeznání od běžného domu.

Energeticky úsporné domy lákají i svým vzhledem. Foto: Atrea

Kvalitnější bydlení
Není žádným tajemstvím, že
život v nízkoenergetických
domech nám kromě nižších
účtů za teplo zpříjemňují
i další faktory. Nucené větrá-
ní s rekuperací tepla nám za-
jišťuje stále čerstvý a zdraví
vzduch, což má pozitivní vliv
na naše zdraví i na celkovou
pohodu uvnitř domu.
Poměrně častou námitkou
bývá tvrzení, že nízkoener-
getické nebo pasivní domy
jsou výrazně dražší a budou-
cí úspory a kvalitu bydlení si
vyšší investicí vlastně před-
plácíme. To dnes už neplatí.
Z praxe vyplývá, že cena níz-
koenergetického domu bývá
vyšší cca o 3 –10% oproti kla-
sickému domu s vědomím,
že v tomto domě můžete
ušetřit ročně za vytápění ko-
lem 40 – 60%.

I rekonstrukcí lze
dosáhnout menších
účtů za vytápění
I starší dům může vhodnou
rekontrukcí dosáhnout para-
metrů nízkoenergetického
domu. Nízká energetická ná-
ročnost budov a kvalitní za-
teplení jde pak ruku v ruce.
Jen je třeba se poradit s od-
borníkem a vhodně volený-
mi opatřeními snížit úniky
tepla a tím účet za energie.
Pokud dobře zateplíme, je
i následná investice do no-
vého kotle mnohem menší,
protože nepotřebujeme tak
velký výkon jako před zatep-
lením. Navíc můžeme volit
mezi některým z obnovitel-
ných zdrojů energie.

Tepelná izolace
– výhody zateplení
Díky tepelné izolaci lze
snížit náklady na vytápě-
ní až o 80 %. Díky nízkým
tepelným ztrátám lze v za-
tepleném domě například
později zahájit a dříve
ukončit topnou sezónu.
Škrtnout si můžeme i vy-
soké výdaje za klimatizaci
během léta. Zateplení bu-
dov je také jedním z nejú-

činnějších způsobů snižová-
ní emisí skleníkových plynů.
Komplexní izolace chrání
dům proti vnějším vlivům,
jako jsou déšť a silný vítr. Tím
se také výrazně prodlužuje
životnost budovy. Značnou
předností je i fakt, že zatep-
lovací systémy jsou odolné
vůči vlhkosti a vzniku plísní
a přitom jsou zcela zdravot-
ně nezávadné. Zateplení má
také prokazatelně pozitivní
vliv na naše zdraví. V nepo-
slední řadě získáme dům
v novém kabátě, za nejž se
rozhodně nebudeme stydět.
Průměrná doba, za kterou se
finance do zateplení vrátí, se
pohybuje v rozmezí 7 až 15
let. Díky neustále rostoucím
cenám energií je však prav-
děpodobné, že se bude dále
zkracovat.

Pořiďte si NízkoeNergetický
dům a ušetřete!

Výrazného snížení energetické náročnos-
ti bydlení lze dosáhnout i v rámci
rekonstrukce. Foto: EPS

Kdymluvíme
oúspornýchdomech?
Energetická spotřeba budov
(má se na mysli pouze ener-
gie potřebná na vytápění) se
počítá v kilowatthodinách na
metr čtvereční za rok. Součas-
né domy mají něco mezi 80
až 150 kWh/m2/rok v závis-
losti na tvaru budovy, starší
domy (a k nim patří i starší
paneláky) až 250kWh/m2/rok.
Při spotřebě do 50 kWh/m2/
rok hovoříme o nízkoenerge-
tických a do 15 kWh/m2/rok u
bytových domů a do 20 kWh/
m2/rok u rodinných domů
o pasivních domech.

Dominika Bučková


