
Když na schůzi společenství 
vlast níků poprvé probírali rekon-
strukci s možností využití do-
tace, Jan Košík byl jednoznačně 
pro. Jako odborník přes bankovní 
úvěry věděl, jak moc je podpora 

nabízená programem Zelená 
úsporám výjimečná. Ve výsledku 
šlo ale pochopitelně o náročnou 

akci – zateplení domu pro více 
než tisíc lidí nerovná se utěsnění 

sklepního okénka na zimu a vý
počtová a projektová dokumenta

ce se nevejdou do jednoho šanonu… Ale výsledek stojí 
za to: celý dům má nyní kvalitní okna (s parametrem 
U = 1,2); fasáda izolaci z minerální vaty; střecha byla 

zaizolována polystyrenovými deskami vybranými tak, 
aby snesly zvýšené mechanické namáhání; dveře mezi 

vytápěnými a nevytápěnými prostory byly vyměněny 
za nové, s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Výměna starých „děravých“ 
oken za nová samozřejmě 
omezila výměnu vzduchu v by
tech. Neznamená to ale, že by 
se obyvatelé rekonstruované
ho paneláku dusili. Zkušenost 
pana Košíka to potvrzuje: „Večer 
před spaním a ráno po probu
zení pořádně vyvětráme. Na noc 
okno zavíráme kvůli hluku z uli
ce, ale spí se nám dobře.“

Jan Košík má dlouholeté zku
šenosti s bydlením v paneláku 
i v cihlové zástavbě. Nyní oce
ňuje kromě tepelného komfor

tu i lepší kvalitu vzduchu, 
který se v zimě tolik nevysouší. 
„Nejsem doktor, ale myslím, 

že zvýšená nemocnost takzva
ných panelákových dětí s tím 

suchým vzduchem souvise
la. Jestli teď budeme všichni díky zateplení méně 

smrkat a kašlat, chápu to jako příjemný bonus.“

Na otázku, jak se změnil 
život v bytě po rekonstrukci 
domu, odpovídá Jan Košík 
slovy: „Když zrovna nesedí
te na podlaze a neopíráte 
se přitom zády o balkono
vé dveře, je tady v zimě 
při vypnutém topení 
příjemných 20 stupňů.“ 

Kůlna určená ke skladování 
dřeva se zase stala garáží pro 
bicykly, tříkolky a koloběžky. 
Na vytápění celého domu, 
ohřev vody v lázeňských 
kamnech a vaření od pod
zimu do jara totiž Kutáčkovi 
potřebují jen kolem čtyř 
metrů dřeva za krásné 
4000 korun. „Výhledově 
bychom chtěli koupit kousek 

lesa. Ale určitě v něm nebudeme chtít ani muset 
kvůli palivovému dřevu udělat paseku. Dva staré 
stromy ročně nám vystačí,“ říká Stanislav Kutáček.

Rovněž plísně v rozích pokojů 
nebo za nábytkem se už 

Kutáčkovi nemusejí obávat 
– na teplých stěnách se jí 

nedaří. Na rozdíl od řady ma
jitelů podobně starých domů 
tudíž nemají důvod provádět 

pravidelný postřik Savem. 
Houbičky už mají jen ve skle

pě – nikoli však plíseň, ale 
praváčky naložené v octě. 

Kutáčkovi vyrazili se svými dětmi 
na týden do Krkonoš. Během 
jejich nepřítomnosti padaly tep
loty hluboko pod nulu a v domě 
po celý týden nikdo netopil. 
V okamžiku návratu ovšem inte
riérový teploměr ukazoval snesi
telných 13 stupňů a dříve, než 
začala na sporáku pískat konvi
ce s vodou na čaj, teplota vystou
pila na 20 stupňů. Několikahodi

nové čekání na to, až se doma oteplí, patří do historie.

Částka, kterou muselo spole
čenství vlastníků za renovaci 
domu zaplatit, vychází po roz

počítání na jednotlivé byty 
na 107 tisíc korun na každého 

vlastníka, přičemž 60 tisíc korun 
za výměnu oken zaplatili maji
telé jednorázově. Společenství vlastníků si vzalo úvěr, 
který nyní splácí z fondu oprav. Jan Košík do něj 
přispívá 1650 korun měsíčně. Vedle splácení půjč

ky na zateplení se z fondu hradí také například nové 
výtahy a řada oprav ve společných prostorech domu.

Po zateplení a výměně oken 
klesla spotřeba tepla v ce
lém panelovém domě o 60 %. 
Jeho obyvatelé jsou připojení 
k teplárně, které platí i za teplou 
vodu. Roční účet Jana Košíka se 
dnes pohybuje (i díky úsporné 

sprchovací hlavici) v součtu za vytápění i teplou vodu 
kolem 7600 korun. Díky úsporným spotřebičům a jejich 
rozumnému užívání spotřebuje za rok kolem 800 kWh 
elektřiny, za kterou zaplatí necelé 4000 korun. 

Ovšem svoje účty za energie 
ovlivňuje i pečlivým výbě
rem spotřebičů. Úspornými 
zářivkami svítí už deset let 
a při nákupu pračky nebo 
ledničky si prověřuje, jak má 
vypadat energetický štítek 
pro nejlepší dostupný 
výrobek. Kategorie A už 

několik let není třeba u ledniček na špici. Jako ka
ždý Neplatič Jan Košík ví, že lednička A+++ ušetří 
oproti ledničce A v platbách za elektřinu více než 
1000 korun za rok, pračka A+++ zase 600 korun.

Jan Košík se stal Neplatičem z paneláku také 
díky tomu, že se společenství vlastníků na Fam
fulíkově ulici dokázalo na investici do snížení 
spotřeby tepla shodnout a jeho vedení věnova
lo zadání projektu a vyřizování žádosti o dotaci, 
jak sám říká, „neúrekom“ času a energie. 

Vstupenkou do klubu Ne
platičů byla pro manžele 
investice do rekonstrukce 
domu: „Dům jsme koupili 
za milion korun, rekonstruk
ce byla nezbytná. Dali jsme 
do ní 750 tisíc korun. Kdy
bychom vynechali solár, 
koupili levnější okna nebo 
šetřili izolaci, mohlo to vyjít 
levněji. Ale půjčku bychom 

si museli vzít stejně. Teď splácíme 13 000 ko
run měsíčně do roku 2018. Při levnější variantě 
bychom měli splaceno dříve, ale v platbách za pali
vo a elektřinu bychom utratili ročně aspoň 10 000 
korun navíc – při dnešních cenách. Takhle bu
deme za pár let Neplatiči, co mají splaceno.“

Za elektřinu utratí kolem 
4000 Kč ročně (spotřebují 

méně než 1000 kWh). Díky 
kombinaci solárního sys

tému a lázeňských kamen 
běžně nevyužívají elektric

kou spirálu na dohřev vody 
v solárním zásobníku. Svítí 
úspornými zářivkami a LED diodami, pračku mají 

připojenou na teplou vodu ze solárního systému. 
„Přemýšlíme taky o fotovoltaice, ale pár let počká
me, až cena panelů ještě trochu klesne a zjednoduší 

se administrativa,“ dodává Stanislav Kutáček.

Manželé Kutáčkovi si vstup 
do klubu Neplatičů jistě zaslou
žili. Za vytápění svého obydlí 
platí zmíněné 4000 korun ročně 
a v rámci toho také vaří, pe-
čou a ohřívají vodu. V létě vaří 
v letní kuchyni na zastřešené 

verandě otevřené do dvora, kde využívají propanbuta
nový sporák, ale také parabolický solární vařič. Za pro
panbutanové lahve utratí ročně kolem pětistovky.

Panelákových bytů, jako je ten, 
ve kterém bydlí Jan Košík, vyrost
ly ve druhé polovině dvacátého 
století v českých městech sta
tisíce. Jenom v blokovém domě 
na Famfulíkově ulici v pražských 
Kobylisích, kde bydlí, jich napočí
táme 330. Ale už pohled zvenčí 
či letmá návštěva prozrazují, že 
tenhle dům nemá se stereoty
pem šedivého panelového kvádru, 

v němž rozpálené radiátory po celou zimu nepříjemně 
vysoušejí vzduch, nic moc společného. Proběhla tady 
totiž rekonstrukce, k níž obyvatelé využili podporu 
Zelené úsporám. Na fasádě, oknech a především pak 
tepelné pohodě je to znát už na první pohled. Jan Ko
šík se stal Neplatičem z paneláku, stejnou šanci 
mají i jeho sousedé a další lidé z podobných domů. 

Během jara a léta vyměnili 
okna za prvotřídní dřevěná 
s trojskly (s parametrem U = 0,7), 
udělali nové podlahy, které odizo
lovali vrstvou 30 až 40 centimetrů 
štěr kového pěnoskla. Střechu 
zateplili pomocí foukané celu
lózové izolace a obvodové zdi 
třicet centimetrů tlustou vrst
vou rohoží ze lněných vláken. 
Na střechu instalovali dva 
trubicové solární kolektory 
pro ohřev vody, do koupelny 
postavili vedle solárního zásob
níku lázeňská kamna. Nechali si 
malý sporák na vaření, kotel ani 
topenářské rozvody nepořizovali.

Během první zimy Kutáčkovi 
ve svém  domě spálili v kamnech 
10 metrů dřeva za 10 000 korun 

a vždy, když se vrátili po celo
denním netopení, trvalo i dvě 

hodiny, než mohli odložit kabáty. 
A tak dali do kupy plán, jak přeč-

kat následující zimy v pohodě. 
A zařadit se mezi Neplatiče.

Při pohledu z ulice vidíme nená-
padný přízemní dům v řadovce, 
uvnitř ale chybí radiátory a kotel. 
Manželé Kutáčkovi to zde koupili 
před čtyřmi roky coby léta nepouží
vaný objekt, naposledy rekonstru
ovaný kolem roku 1970. Jedná se 
o tradiční cihlový dům. Kdy byl po
staven, se nepodařilo zjistit, Rakous
koUhersko však patrně pamatuje. 

SEZNAMTE SE 
            S NEPLATIČI… JAK SE ŽIJE 
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Manželé Kutáčkovi plánova
li rekonstrukci v době, kdy 
již program Zelená úsporám 
nepřijímal žádosti. „Náš pro
jekt by měl v Zelené úsporám 
nárok na podporu komplexního 
zateplení. Kdyby programu 
nedošly peníze, mohli jsme mít 
splaceno o nějaký rok dříve. Ale 
naši rekonstrukci jsme mohli 
provést i bez dotace. Bavil jsem 

se s několika sousedy, kteří se zajímají o fungování 
našeho domu, ale sami podobný projekt bez podpory 
neutáhnou. Přál bych jim, aby program pokračoval. 
Nepochybuji, že to od státu byl dobrý nápad. Díky tomu, 
že neplatíte Gazpromu, můžete nakupovat třeba kvalitní 
potraviny od místních sedláků. Takoví Neplatiči jsou 
určitě pro lokální ekonomiku k nezaplacení.“

Energetická renovace panelá
kového domu na Famfulíkově 
ulici byla jedním z největších 
projektů programu Zelená 
úsporám. Z celkových nákla
dů 59 milionů korun pokryla 
dotace 23,6 milionu. Osmi
místné částky sice vypadají 
impozantně, ale je třeba mít 
na paměti, že dotace pomoh
la třem stovkám domácností 

– v přepočtu na každou jednu z nich to je 71 tisíc 
korun. Není sporu o tom, že stejná částka by u ro
dinného domu nemohla přinést srovnatelný efekt.

Vláda i Parlament mohou a měly by 
významně přispět k tomu, aby Nepla
tičů, jako jsou Kutáčkovi a Jan Košík, 
přibývalo. V příštích měsících by proto 
měly podniknout následující kroky:

• Vyčlenit z Evropských fon
dů pro období 2014 až 2020 
každoročně částku 10 mili
ard korun na podporu úspor 
energie v budovách.

• Zachovat provozní podporu decen
tralizovaných obnovitelných zdrojů 
ve vlastnictví domácností a obcí.

• Podle úspěšného britského vzo
ru schválit zákon, který stanoví 
tempo snižování závislosti na dra
hém plynu, ropě a uhelných do
lech na 2 % ročně do roku 2050.

Je to váš dům, váš byt, vaše 
účty a vaše peníze, které 
měsíc co měsíc platíte za vy
tápění, plyn nebo elektřinu. 
A je pouze vaše rozhodnutí, 
jestli chcete dál tolik platit 
velkým energetickým firmám. 
O svých účtech si můžete roz
hodovat sami. Kvalitní okna, 
zateplení, solární ohřívání 
vody, moderní kotle, super
žárovky a další vychytávky 
můžou hodně snížit závislost 
vašeho bydlení na dražších 
a dražších fosilních palivech. 
A jde to také u vašich souse
dů a sousedů vašich souse
dů. Nejlevnější energie je ta, 
kterou nekupujete. Neplaťte.

ZE ŽIVOTA
NEPLATIČI 
     O DOTACÍCH…

NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE 
JE TA, KTEROU

„Podpora Zelené úsporám 
nám usnadnila splácení úvěru. 
Na potřebě investovat do sní

žení spotřeby tepla jsme se 
shodli ještě před spuštěním 
programu. Zelená úsporám 
byla příležitost, a tu jsme 
využili. Díky tomu, že přípra
va projektu už byla v běhu, 

měli jsme oproti obyvate
lům domů, kteří o zateplení 
začali uvažovat až po seznámení s podmínkami 
přidělení dotace, významnou výhodu. Kvůli řadě 

dalších paneláků jednoznačně podporuji, aby 
Zelená úsporám pokračovala,“ říká Jan Košík.
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DOPORUČENÍ

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, 
pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme 
rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a po
máháme domácnostem. Našich výsledků bychom 
nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

A › Hnutí DUHA, Údolní 33, 602 00 Brno
T  › 545 214 431
E  › info@hnutiduha.cz
      www.hnutiduha.cz

Projekt Community Power usiluje ve dvanácti 
evropských zemích o rozvoj čisté energetiky 
postavený na rozšíření decentralizovaných 
instalací vlastněných jednotlivci nebo obcemi.
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