08

UDÁLOSTI

●● Lafarge

CemenTU Se Daří
Cementárna Lafarge Cement se sídlem
v Čížkovicích na Litoměřicku zvýšila
meziročně tržby i zisk. Do hospodaření
firmy se promítlo oživení ve stavebnictví na tuzemském i zahraničním trhu.
Tržby vzrostly meziročně o 11 procent
na 1,172 miliardy korun.

●● OHL

ŽS Se vzpamaTOvaLa
Brněnská stavební společnost OHL
ŽS vykázala za rok 2018 zisk čtyři miliony korun. Tři předcházející roky byla
ve ztrátě, naposledy za rok 2017 vykázala ztrátu 372 milionů korun.

●● ŽabOvřeSky

Se DOčkaLy
Ředitelství silnic a dálnic získalo pravomocné stavební povolení pro tzv.
hlavní trasu velkého městského okruhu
v Brně v úseku Žabovřeská. Loni v červenci je napadl spolek Voda z Tetčic,
ministerstvo dopravy však odvolání zamítlo. Silničáři kvůli tomu začali stavět
pouze v bezprostředním okolí silnice
a nyní mohou plynule navázat.

●● prObLémy

vLaSTníka
Vlastník pražského sídla Rádia Svobodná Evropa, americká firma L88
Investments Prague, na sebe podal návrh na insolvenci kvůli dluhům za 5,8
miliardy korun. Už v roce 2015 skončil
v insolvenci předchozí vlastník budovy,
firma Hagibor Office Building (HOB),
která tvrdí, že jí L88 Investments Prague nezaplatila část peněz za budovu rádia. Právě spor s HOB o platnost
prodeje budovy rádia přivedl L88 Investments Prague do insolvence. HOB
patří developerské firmě Orco (nyní CPI
FIM), kterou v roce 2016 koupila skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. CPI návrh na insolvenci
a reorganizaci L88 Investments Prague kritizuje.

●● faSÁDní

STUDIO na HraDeCH
Společnost Baumit se v letošním roce
stala partnerem letního kulturního festivalu Hrady CZ a v jeho rámci připravila zajímavý program. V době prázdnin
bude tato tradiční kulturní akce hostovat na osmi českých a moravských
historických památkách. V zábavném
programu společnosti Baumit „Fasádní
studio“ navštěvníci mohou využít nabídku malování či tetování grafických
ornamentů na obličej, ozvláštnit či vyladit svojí „fasádu“ a doplnit tak příjemnou atmosféru letního kulturního festivalu s převážně hudebním programem.
Více na https://baumit.cz/hrady.
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TeCHnIk a InTerneT vybírají topení
Třetí vlna kotlíkových dotací rozdělená
podle jednotlivých krajů probíhá v období červen až říjen letošního roku. Ve
chvíli, kdy se rozhodnete podat žádost,
je dobré předem vědět, co si doma necháte nainstalovat. Předejdete tak případným problémům v době instalace.
„Pořád platí, že majitelé nemovitostí se
rozhodují z velké části podle toho, co
jim poradí technik na místě,“ říká Pavel Fohler z firmy CDP Ivory, která zařizuje následnou distribuci pelet až ke
kotli a pro kterou je tedy zásadní, jak se
zákazníci rozhodnou na začátku procesu. „Cena pelet je na rozdíl od elektřiny
a plynu stabilnější, dokonce ani cena
surového dřeva nemá na ni přímý vliv.
Navíc jako jediné palivo nabízí každoroční možnost výrazně ušetřit v případě mimosezonního nákupu. Konkrétně
jde o období duben až červen, kdy cena
dřevních pelet výrazně klesá, a lze je
pořídit o 10–15 % levněji než v zimě,“
dodává Pavel Fohler.
Největší roli při výběru dnes hraje
internet a hned za ním topenáři. „Dema-

gogie šířená po sociálních sítích a v rádoby v odborných článcích nám moc nepomáhá, ba naopak. Jako příklad uvedu
instalaci tepelného čerpadla do objektu,
který je z roku 1800 a má starý radiátorový rozvod topení po původním kotli na
koks. Majitel byl tak přesvědčený o výhodnosti tepelného čerpadla, že se s ním
prostě nedalo jednat. Tepelná ztráta objektu byla asi 60 kW, dimenze trubek 3
palce a místo v podhůří Krkonoš. Tohle
opravdu není typický příklad na využití
energie ze vzduchu,“ říká Aleš Prokopec
z firmy PROPULS SOLAR, která se samotnou instalací zabývá.

vzniká projekt vítěze yOUng arCHITeCT awarD
Účastníci architektonické přehlídky
Young Architect Award se letos zaměří
na nájemní bydlení. Své práce mohou
přihlašovat jak studenti, tak začínající
architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek
je 28. 6. 2019. Soutěž se koná v rámci mezinárodního stavebního veletrhu
FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlášením
výsledků proběhne 10. září 2019 v Centru architektury a městského plánování
CAMP v Praze. I v letošním roce čeká
na výherce hlavní ceny kromě finanční

odměny i spolupráce s generálním partnerem CEMEX Czech Republic. Vítěz navštíví jednu z evropských metropolí, kde
se setká s významným architektem nebo
vedoucím územního rozvoje metropole
a bude se tak moci seznámit s problematikou nájemního bydlení i v zahraničí.
Spolupráci si chválí i loňský držitel titulu CEMEX Young Architect Award 2018
Dušan Štefanič, který v rámci výhry společně se svou ženou připravil návrh pro
betonový mobiliář v obci Prachovice.

mOnOLITICké ŽLaby mea odvodňují plochy
Při rozšíření výrobního závodu pro automobilový průmysl v Holýšově v Plzeňském kraji bylo třeba pro odvodnění
zpevněných ploch zvolit únosný systém
s dostatečnou hydraulickou kapacitou.
Náročným požadavkům vyhověl ce-

lopolymerický monolitický žlab MEA
DM1500, který je navržen pro odolnost
na vysoké zatížení D400-F900 kN. Je tak
dostatečně dimenzovaný vůči očekávané
zátěži a současně nabízí i tichý provoz.
Celková délka odvodnění v této etapě
je zhruba 1100 bm. Tento žlab bez mřížek se světlou šířkou 150, 200 a 300 mm
se používá také pro dálnice, rychlostní
komunikace, autobusové zastávky nebo
při příčném křížení komunikací u železničních přejezdů. Díky vysokému průtočnému profilu až 570 mm je možné
navrhnout i dlouhé linie bez jediného
přerušení. Polymerický beton je odolný
i v agresivním prostředí, včetně posypových solí.

