Prodal chalupu v Kanadû,
byla mu tam zima
KDYÎ CHALUPU, TAK
V KANADù
Kdo jednou zavítal do jihov˘chodní ãásti
okresu JindfiichÛv Hradec, uÏ na nûj nikdy nezapomene. Rodáci jej ãasto popisují jako nejromantiãtûj‰í koutek ãeské zemû se zvlnûn˘mi
kopci, tmav˘mi lesy a spoustou idylick˘ch fiíãek
a jezírek, která doplÀují rybníky, ale i vût‰í jezera. Dávn˘m rodákÛm pfiipomínala krajina
Kanadu, a tak vznikl i její ãesk˘ ekvivalent. Ano
fieã je o âeské Kanadû. Malebné místo, kam se
rád vrací kaÏd˘, kdo jej jednou nav‰tívil.

JAK BYDLELY NA·E BABIâKY
JiÏní âechy jsou místem, kde mÛÏeme zvlá‰tû
na vesniãkách stále vidût tradiãní ãeská stavení. Znamená to kamenné ‰iroké zdi s ne
vÏdy hlubok˘mi základy. Malá dfievûná okna,
‰ikmé stfiechy pobité eternitem nebo z pálen˘ch ta‰ek. Tato architektura dodává místu
velmi malebn˘ a pfiíjemn˘ ráz. Uvnitfi domÛ se
skr˘vají skromné pfiíbytky vût‰inou s kamny na
dfievo, trámov˘mi stropy a dfievûn˘mi podlahami. Prostû vesnické stavení, které pfiímo vybízí ke strávení krásn˘ch ledních veãerÛ s pohledy na tfipytící se hladinu jihoãeského
rybníka. To je také dÛvod, proã jsou tyto chalupy tak vyhledávané jako víkendové bydlení.

ZIMA HO DOSTALA DO KOLEN
Pfiesnû takhle popisoval svoji chalupu pan
Petr G., kter˘ na ní nedal dopustit. Jezdil na
svojí jihoãeskou chalupu uÏ 23 let. Pfiesto je
dnes bez ní. Prodal. Proã? Mezi ãtyfima oãima
prozradil, Ïe uÏ byl unaven˘. KdyÏ v pátek
pfiijel, a to nebyly takové mrazy jako letos, musel v první fiadû zatopit. TakÏe cel˘ pátek byl
Foukání izolace

o práci, ne o odpoãinku. Topení a topení
a zase topení. KdyÏ chcete ohfiát metr dvacet
kamennou zeì, chce to spoustu hodin. TakÏe
topíte a kdyÏ v nedûli odpoledne odjíÏdíte
domÛ máte pfiíjemné teplo. Pan Petr pfiem˘‰lel i o zmûnû vytápûní, ale plyn byl daleko,
a také chalupa by jaksi ztratila ten svÛj pfiirozen˘ ráz. Topit mohl i soused, jenÏe to by ho
zima stála celé jmûní. TakÏe s tûÏk˘m srdcem,
a po letech, pfienechal svojí milovanou chalupu novému majiteli.

CO S TÍM
JestliÏe se zamyslíme, co je moÏné v takovém
pfiípadû udûlat jedin˘m úãinn˘m fie‰ením je
izolace. Pokud moÏno, co moÏná nejvíce zlep‰it izolaãní schopnosti domu, a pfiitom velmi
citlivû k domu samému. Fasáda ãasto nepfiiZávûreãná kontrola v˘‰ky izolace

padá v úvahu kvÛli rázu budovy a okna zase
stojí hodnû penûz. Zajímavou moÏností tedy
zÛstává vyuÏít dutiny v domû vyplnit je izolací,
a tak prostor rozdûlit na více mal˘ch ãástí,
které se budou snáze a hlavnû rychleji vytápût.
Jestli tedy má chalupa dut˘ dfievûn˘ strop,
máme vyhráno.

ZA T¤I HODINY MÒÎE B¯T
TEPLO
Pokud pro dodateãné izolování vybereme nûkterou z nov˘ch technologií jako napfiíklad dutinové izolace na bázi magmarelaxÛ nebo
pneumatické izolace, budeme jistû spokojeni.
Tyto technologie umoÏÀují pfii minimálním zásahu do konstrukce domu vyplnit dutiny úãinnou izolací. Pro zateplení ãasto postaãí pfiipravit jen nûkolik mal˘ch otvorÛ. Firmy, co tyto
zpÛsoby izolování umí mají ‰irokou ‰kálu rÛzn˘ch materiálÛ od protipoÏárních aÏ po ekologické se znaãkami ECO. Staãí si jen vybrat
a za tfii hodiny je po starostech. Ano, je to skuteãnû tak, na rozdíl od tradiãních zpÛsobÛ pokládání izolaãních desek a rohoÏí, zde staãí
pouze hodiny k dodateãné aplikaci izolantu.

KOMERČNÍ PREZENTACE

BUDE P¤Í·TÍ ZIMA ZASE
ARKTICKÁ?
Na to bychom se mûli zeptat odborníkÛ. KaÏdopádnû je dobré b˘t pfiipraven. VÏdyÈ pfiestoÏe nám v‰ichni tvrdí, Ïe se na‰e planeta
stále otepluje, pfiíroda nám znovu ukázala,
kdo je tady pánem. Je moÏné, Ïe bude opût
zima a moÏná ne jako v Kanadû, ale rovnou
jako v Rusku.
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