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Plňte si sny s pomocí finančního plánu

Rychloúvěr
na lepší  
bydlení 



Od 22. do 25. dubna získáte na brněnském 
výstavišti komplexní informace nezbytné pro 
stavbu, rekonstrukci či vybavení interiéru ná-
bytkem. Konají se zde tradiční veletržní akce 
– stavební veletrh IBF a veletrh nábytku a in-
teriérového designu MOBITEX. Zkrátka nepři-
jdou ani zájemci o dřevěné stavění – ve stej-
ném termínu se totiž koná také veletrh DSB 
– dřevo a stavby Brno.

Praktická řešení vašich plánů 
na stavbu či rekonstrukci
Návštěvou dubnových veletrhů získáte ucelený přehled 
o inovacích a trendech v jednotlivých oborech staveb-
nictví, ale i jedinečnou možnost nalézt různé alternativy 
řešení svých plánů na stavbu či rekonstrukci. Ty je možné 
navíc zkonzultovat s renomovanými odborníky v nezá-
vislých odborných poradenských centrech, která jsou 
připravena s oborovými asociacemi a svazy pro všechny 
návštěvníky po celou dobu konání akce zcela zdarma. 
Poradenství se zaměří například na problematiku správ-
ných technologických postupů, aplikaci právních norem 
či energeticky úsporné stavění.

Inspirace pro váš interiér
Vystavovatelé veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX představí novinky, ze světa nábytku, osvětlení 
a designu. Nabídku vystavovatelů doplňují atraktivní po-
radenská centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku 
nebo představení tradičních českých výrobců nábytku. 
Nesmíme opomenout ani poradenství interiérových ar-
chitektů v poradenském centru Architekt. Špičkovou 
audiovizuální techniku jako součást moderního interiéru 
představí projekt Technologie&Design. 

Legendární reprosoustavy se vrací
JASYKO s.r.o. představí na veletrhu MOBITEX legendární 
reprosoustavy B&W Nautilus. Tento etalon kvality 
zvuku a designu za 2 miliony Kč bude připojen k osmi ne-
kompromisním zesilovačům Classe a řídícímu systému pro 
inteligentní domy Crestron. Přijďte si poslechnout hudbu 
ve vysokém rozlišení, ze síťového úložiště, vybíranou 
na tabletu, kterým můžete současně řídit technologie 
domu, ale i z klasického gramofonu slavícímu velký ná-
vrat. Celková cena sestavy pro nejnáročnější zákazníky je 
okolo 4 milionů Kč. Kupte si vystavenou sestavu a jako 
milý dárek dostanete osobní automobil.

Zahrada a hobby má na veletrhu zelenou
Stavební veletrh IBF myslí také na milovníky zahradni-
čení a zahradní architektury. Na více než 1 500 m2 při-
nese téma zahrada a hobby praktické ukázky, inspiraci 
a poradenství ze vzorových zahrad, ale i možnost vyřešit 
s renomovanými odborníky své plány na vlastní zahradu. 
Součástí nabídky jsou také dřevěné doplňky do zahrad, 
zahradní nábytek. V letošním roce dojde k rozšíření na-
bízeného sortimentu o zahradní techniku, ruční nářadí 
a další potřeby pro kutily.

HECHT představí nabídku pro dílnu i zahradu 
V rámci projektu Zahrada a hobby představí a nabídne 
HECHT svůj sortiment pro dům, dílnu i zahradu. Na ploše 
více než 450 metrů se můžete těšit na kvalitní benzí-
nové sekačky, elektrické sekačky či osvědčené sekačky 
vřetenové. Chybět nebudou ani kultivátory a křovinořezy. 
Při ukázkách práce se dřevem si jistě vyberete z nabídky 
řetězových pil, a štípaček dřeva, které ušetří spoustu 
námahy. Všechny domácí kutily určitě nadchne ucelená 
nabídka ručního nářadí, se kterým se stane každá domácí 
práce či rekonstrukce hračkou. Pro relaxaci po práci je 
nachystána zóna zahradního nábytku, který spolu s grily 
utvoří tu pravou pohodu. Z výstaviště tak určitě nikdo 
neodejde s prázdnou!

Jak správně zvolit vhodné osvětlení 
do domácnosti
Nový projekt stavebního veletrhu IBF se bude věnovat 
poradenství s výběrem vhodného typu osvětlení do do-

mácnosti. V rámci pavilonu P budou vytvořeny vzorové 
místnosti jako pracovna, kuchyň, jídelna a koupelna, 
které budou osvětleny různými druhy svítidel. Návštěv-
níci si je budou moci v reálných podmínkách vyzkoušet. 
Tyto praktické ukázky budou doplněny doprovodným pro-
gramem a poradenským centrem. Projekt připravujeme 
ve spolupráci se společnostmi ABB, OSRAM Česká repub-
lika a Pražská energetika.

Veletrh PTÁČEK při veletrhu IBF
Souběžně se Stavebním veletrhem IBF bude probíhat 
v pavilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK – 
velkoobchod, který bude zpřístupněn široké veřejnosti 
v pátek 24. a v sobotu 25. dubna. V rámci této akce 
představí společnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s. svoji 
nabídku výrobků více než 130 dodavatelů z oboru to-
pení – plyn – voda – sanita – inženýrské sítě.

Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!
Chcete navštívit veletrh výhodněji? Zakupte si vstu-
penku online! Zvýhodněné vstupenky získáte na www.
bvv.cz/ibf – odkaz VSTUPENKY & REGISTRACE. Vyberte 
stavební veletrh IBF, zaplaťte online, a navštivte vele-
trh za 80 Kč. Sleva platí pouze pro úspěšně provedenou 
online platbu. 

Postavte a vybavte svůj dům 
i zahradu na brněnském výstavišti

22.–25. 4. 2015
Brno – Výstaviště, www.ibf.cz

Mezinárodní
stavební
veletrh

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Více informací naleznete na www.ibf.cz

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Otevřeno pro veřejnost
24.–25. 4. 2015

MLADÁ RODINA
 MALÁ NEBO ŽÁDNÁ HOTOVOST KLIENTA
Mladí lidé potřebují své přizpůsobené fi nancování. Není možné 
předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet procent 
hodnoty domu, jak by ideálně vyžadovaly banky.

 FINANCOVÁNÍ DOMU VČETNĚ POZEMKU
Protože většina rodin nedisponuje vlastním pozemkem, umíme 
nákup pozemku celý fi nancovat úvěrem.

 NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 
Využíváme nejdelší splatnosti úvěru a jsme za své klienty 
garantem bankám poskytujícím úvěr. Klienti ES pak 
získávají výrazně výhodnější úvěr.

 DOMY S NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Myslíme na rodinný rozpočet. Stavíme domy výhradně 
nízkoenergetické a k vytápění využíváme nejmodernější 
technologii tepelného čerpadla.

 VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ SPLÁTKY V DOBĚ 
 MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Dokážeme reagovat na změny ve Vašem životě. Kromě snížení 
splátky pracujeme i s pojištěním proti výpadku příjmů. Hypotéka 
tak již nebude překážkou nekrásnější úloze v životě člověka.

 MODERNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA JAKO DÁREK
Dárek v podobě moderní kuchyňské linky do každého domu, 
který v programu MLADÁ RODINA postavíme.
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KATALOG DOMŮ ZDARMA OBJEDNÁVEJTE NA +420 377 825 782. 

TIP PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

www.ekonomicke-stavby.cz
Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Dům Katka 29
Výše splátky v programu MLADÁ RODINA
6 759 Kč/měsíc
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Vážení klienti, milí čtenáři,

z nedávno zveřejněného průzkumu věnovaného bydlení 
vyplynulo, že 70 procent dotázaných preferuje dům 
se zahradou. Většina Čechů sní o bydlení v rodinném 
domě – ať už chtějí být blíže přírodě či zajistit pohodlnější 
bydlení kvůli dětem. Stejně tak, jako je přirozené, že 
kvalita bydlení je v centru našeho zájmu, je přirozené, 
že financování bydlení musí být základem každého fi-
nančního plánu. Jak by také ne, vždyť pořízení vlastního 
bydlení bývá největší finanční transakcí, kterou za svůj 
život podnikneme.
Pokud se na tuto vaši největší finanční transakci 

chystáte, doporučuji neváhat. Ještě nikdy nebyly tak 
vhodné podmínky pro pořízení nebo vylepšení bydlení. 
Zažíváme historicky nejnižší sazby úvěrů, díky inflaci 
jsou příznivé ceny stavebních prací a materiálu, zazna-
menáváme mírné oživení naší ekonomiky, na lepší časy 
se blýská také na trhu práce. 
Rovněž v Modré pyramidě pro vás máme historicky 

nejlepší podmínky – sazby našeho Hypoúvěru jsou 
dokonce pod dvěma procenty, stejně tak jako u hypo-
téky. Záleží jen na podmínkách, pro který produkt se 
rozhodnete – Hypoúvěr je vlastně hypotéka ve vazbě na 
stavební spoření, ale díky tomu, že je variabilnější, může-
te si ji více přizpůsobit aktuální finanční situaci. Jestliže 
už vlastní bydlení máte a chystáte se ho vylepšit, třeba 
zateplit, vyměnit okna, opravit střechu nebo pořídit te-
pelné čerpadlo či jiné zařízení, které vám uspoří energii, 
můžete využít Rychloúvěr. Ten vám naši poradci vyřídí 
velice rychle a nebudete potřebovat mnoho dokumentů, 
ani nemusíte dát do zástavy svou nemovitost. Možná 
budete překvapeni, jak rychle se vám investované peníze 
vrátí, a nebo že za cenu nájmu si můžete pořídit vlastní 
byt nebo dokonce menší rodinný domek na venkově. 
Určitě i vy máte svůj sen o bydlení. Přijďte se poradit, 

co můžete udělat pro jeho splnění.

David Formánek
předseda představenstva
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Hudba jako báseň

Mezinárodní hudební festival 13 měst 
Concentus Moraviae, kterého je Modrá 
pyramida oficiálním partnerem, vstupuje 
do svého jubilejního 20. ročníku. Festi-
val velebící krásu dlouhé řady měst jižní 
Moravy a Vysočiny se opět rozšíří po celém 
regionu a naplní ho neobyčejnými hudební-

mi událostmi s podtitulem „Pojďme slavit!“. 
Pestrý slavnostní program zaměřený na 
starou hudbu připravil belgický dramaturg 
a básník Jelle Dierickx.
Více než tři desítky koncertů na zámcích 

a kostelech festivalových měst uvede řada 
významných evropských hudebníků. Mnozí 

Chcete si koupit byt, postavit dům nebo se 
pustit do modernizace stávajícího bydlení? 
Neodkládejte to, právě nyní je totiž nejlepší 
doba. Ještě nikdy nebyly podmínky tak příz-
nivé – ceny nemovitostí se drží na přijatelné 
úrovni, stejně jako ceny stavebních prací 
a materiálu. Nemusí to ale trvat  dlouho. 
Lidem, kteří v současnosti řeší své bydlení, 

hrají do karet i výhodné úrokové sazby 
úvěrů. Modrá pyramida letos jako první 
prolomila dvouprocentní hranici u Hypo-
úvěru, svého hlavního produktu při finan-
cování bydlení. Úroková sazba je nyní jen 
1,99 % p.a., splátka milionového Hypoúvěru 

zajištěného nemovitostí činí jen 3444 Kč 
měsíčně. Za takové peníze v České republice 
neseženete ani pronájem. 
V nabídce Modré pyramidy je také velmi 

výhodná hypotéka či Rychloúvěr. Ten se 
hodí především pro rekonstrukce, moderni-
zace a opravy bydlení. Pro představu: např. 
100 tisíc korun si díky němu můžete půjčit 
již za 840 korun měsíčně (podrobné infor-
mace o Rychloúvěru najdete na straně 18). 
Sázka na vlastní bydlení se tak v dneš-

ní době rozhodně vyplatí. Pusťte se do 
toho – v Modré pyramidě najdete vše, 
co  potřebujete. f

Výsledky dětské soutěže
Milé děti,
v minulém čísle jsme vás vyzvali, abyste vyrobily našeho 
maskota, sovičku Moumo, z materiálu podle vlastního 
výběru, vyfotografovaly ji a snímek poslaly na naši 
adresu. Sešlo se nám celé hejno krásných a nápadi-
tých soviček, ze kterého bylo těžké vybrat ty nejhezčí. 
 Nakonec zvítězili: Denisa Tekulová z Kopřivnice, Vojtěch 
Karel Pogštefl z Bučovic, Kristýna Jiskrová z Fryčovic 
a Mosi Agossa z Prahy 5. Za krásné příspěvky do soutě-
že děkujeme a na adresu vítězů posíláme hezké ceny.
Vaše redakce

z nich, jako Marco Beasley, Jos van Immerseel nebo 
Dominique Visse, jsou posluchačům známi z mi-
nulých ročníků, další pozoruhodní interpreti se na 
Moravě představí poprvé.
Patronka festivalu mezzosopranistka Magdalena 

Kožená bude sólistkou závěrečného koncertu v nově 
zrekonstruované jízdárně valtického zámku. Její 
vystoupení s francouzským souborem Le Concert 
d’Astrée pod taktovkou dirigentky Emmanuelle Haïm 
bude jistě svátkem pro všechny smysly. f

XX. Mezinárodní hudební festival 13 měst 
 Concentus Moraviae
30. května – 25. června 2015
www.pojdmeslavit.cz
www.concentus-moraviae.cz

Nejlepší doba na 
pořízení nebo vylepšení 
bydlení? Právě teď

AKTUALITY

MODRÁ PYRAMIDA  
PŮJČILA  

NA BYDLENÍ JIŽ  
140 MILIARD KORUN

Magdalena Kožená na jednom 
z festivalových koncertů



PLŇTE SI SNY 
S POMOCÍ FINANČNÍHO PLÁNU

Svěřte své plány 
do rukou odborníků
Generace našich prababiček si 
moudře zapisovala do sešitku 
příjmy a výdaje, rozdělovala 
peníze do nadepsaných obálek 
a odkládala to, co zbylo, na horší 
časy. Ačkoliv dnešní finanční svět 
je daleko spletitější, základy této 

FINANČNÍ POHOTOVOST

Když nerozumíte, zeptejte se

Finanční trh je přehlcen produkty, jejichž charakteristiky a výhody nemusíte 
nutně znát. Pokud vám nebude něco jasné, neostýchejte se zeptat. Poradce 
vám ochotně vše vysvětlí a připraví vám eventuálně i srovnání parametrů 
jednotlivých produktů.

strategie se stále ukazují jako 
rozumné. Dlouhodobé plánování 
financí je i dnes základem rodin-
ného hospodaření.
Protože finančních nástrojů 

a produktů je v současné době na 
trhu nespočet, je rozumné obrátit 
se na zkušené poradce, kteří jsou 
v tomto ohledu fundovaní a do-

kážou zhotovit finanční plán šitý 
na míru. S konkrétními otázkami 
ohledně finančních plánů jsme se 
obrátili na obchodní manažerku 
Lucii Kocurovou z frýdecko-mís-
tecké pobočky Modré pyramidy, 
která má s jejich sestavováním 
bohaté zkušenosti.

Kvalitní plán stojí 
na informacích
Prvním krokem k sestavení 
finančního plánu je zjištění 
vstupních údajů. „Bez sběru dat 
a vytvoření následných variant 
návrhů řešení nelze klientovi 
dobře poradit,“ říká finanční 
poradkyně Lucie Kocurová. To 
znamená, že finanční poradce  

Jednou nohou jsme vždycky nakročeni do budoucnosti. Plánujeme, co bude zítra, za měsíc, za rok, za deset let, 
spřádáme sny a někdy stavíme vzdušné zámky... Ne vždycky jsou ale plány v souladu s peripetiemi, které nám život 
přichystá, a také s našimi možnostmi, především těmi finančními.

Modrá pyramida nabízí 
řadu produktů, které 
odpovídají  konkrétnímu 
finančnímu plánu, 
od stavebního spoření 
a financování bydlení 
přes životní pojištění 
či pojištění  nemovitosti 
až po investice do 
 podílových fondů.
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stavu. Pro případ ztráty zaměst-
nání je naopak lepší vytvořit si 
vlastní finanční rezervu. Pojištění 
sebou přináší v tomto případě 
spoustu výluk a omezení, a proto 
poradci klientům doporučují, aby 
spíše spoléhali sami na sebe. 

Rezervy musejí 
být po ruce
Rezervy a správné nastavení 
jejich výše jsou pro rodinné 
finance zásadní. Pomáhají řešit 
nenadálé situace, jako je rozbitá 
pračka nebo i složitější situace 
jako výpadek příjmu v důsledku 
ztráty zaměstnání nebo nemoci. 
Finanční rezerva by měla být 
v těchto případech především 
rychle dostupná, úkolem poradce 
je tedy zvolit takový produkt, 
který tuto podmínku splní. 
„Záleží na tom, k jakému účelu 

je finanční rezerva  určena. 
 Například pro živnostníka, 
který si neplatí nemocenskou, 
je střednědobá rezerva zásadní.
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potřebuje získat podrobný 
přehled o pravidelných příjmech 
a výdajích, volných prostředcích, 
úvěrech a půjčkách, uzavřených 
pojistkách chránících zdraví 
a majetek, nashromážděných re-
zervách, ale také o krátkodobých 
a dlouhodobých plánech, jako je 
spoření dětem na studia nebo kou-
pě domečku „na stará kolena“.
„Mám-li klientovi dobře poradit 

v oblasti pojištění, potřebuji se 

FINANČNÍ POHOTOVOST

Lucie 
Kocurová
Vystudovala ekonomickou fakultu na 
Vysoké škole báňské v Ostravě. V Modré 
pyramidě působí od srpna 2012, kdy 
začínala na pozici poradce. V roce 2013 
se stala rodinným bankéřem, o rok 
později rodinným bankéřem seniorem. 
Nyní je na pozici obchodního manažera 
pro oblast Frýdek-Místek.

Čím podrobnější vstupní údaje poradci 
poskytnete, tím přesnější bude výsledný 
finanční plán. Informace od klienta jsou 
jediná data, která má finanční poradce 
k dispozici, proto se nezdráhejte hovořit 
s ním o vaší finanční situaci a vašich 
představách. Údaje získávají poradci 
výhradně za účelem sestavení finančního 
plánu a nesdělují je nikomu dalšímu. 
Jejich diskrétností si můžete být jistí. 

Dobří poradci 
se vyptávají

dozvědět, jaké je jeho stávající 
zajištění. Není přitom důležitá jen 
samotná smlouva, ale i pojistné 
podmínky, které jsou její součástí. 
Rozdíly v pojistných podmínkách 
jednotlivých pojišťoven se týkají 
nejčastěji invalidity, pracovní 
neschopnosti či výluk z pojištění,“ 
upřesňuje Lucie Kocurová.

Pojistky je třeba 
aktualizovat
Poradce zreviduje vaše stávají-
cí pojistky, případně doporučí 
vhodné změny. „Často zjišťuji, že 

pojistky byly s klienty uzavřeny 
bez znalosti zásadních vstupních 
dat, takže nemohou být vzhle-
dem k jejich životní situaci dobře 
nastavené,“ říká Lucie Kocurová. 
„Potřeby pojištění se v průběhu 
života mění a je třeba je čas od 
času aktualizovat,“ doplnila. Dobře 
nastavené pojištění smrti, invali-
dity, trvalých následků a pojištění 
majetku by mělo chránit všechna 
podstatná rizika. Pojištění majetku 
by mělo vždy odpovídat nákla-
dům, které je třeba vynaložit na 
uvedení nemovitosti do původního 

Finanční plán nic nestojí

Finanční plán sestavují poradci Modré pyramidy zdarma a je jen na klientovi, 
zda se jím bude či nebude řídit. Plán má také tu výhodu, že klient si zpřehlední 
své výdaje a finanční produkty a seřadí si cíle podle důležitosti. Plán tedy slouží 
také jako přehled o stavu rodinného rozpočtu a o jednotlivých produktech. 
„Zkušeností mám ověřeno, že klienti se snaží plánu co nejvíce přizpůsobit, 
aby si splnili to, co je pro ně důležité a zrealizovali si své sny a přání,“ dodává 
Lucie Kocurová.



NECHTE SI ZDARMA 
SESTAVIT FINANČNÍ PLÁN, 

KONTAKTUJTE NAŠE 
FINANČNÍ PORADCE 

NA TELEFONU 
800 101 554 NEBO NA 

WWW.MODRAPYRAMIDA.CZ/
KONTAKTY/FINANCNIPORADCI 

www.kmbeta.cz     800 150 200

Støechy KM BETA znají 
naši zákazníci  desítky let. 
Díky jejich dùvìøe jsme 
nejvìtším èeským výrobcem 
stavebních materiálù. Nyní 
vám dodáme i ostatní 
materiály pro hrubou 
stavbu. 

Kontaktujte nás. 
Zajistíme vám 
bezplatný servis 
a nejlepší cenovou 
nabídku!

Støešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy Maltové smìsiPál é ihl

KMB_210x128.indd   1 3. 3. 2015   13:52:43

Tato rezerva slouží pro případ 
ztráty zaměstnání nebo pracov-
ní neschopnosti. Ideální čas na 
tvorbu rezerv je doba, kdy klienti 
mají vlastní příjem a zároveň 
bydlí u rodičů, nemají hypotéku 
ani děti. Bez rezerv je jen krůček 
k zadlužení, většinou formou spo-
třebitelských úvěrů,“ upozorňuje 
Lucie Kocurová.

Spořte na cíle 
blízké i vzdálené
Spoření je určeno především 
pro plnění přání a cílů klienta. 
Ať se již jedná o krátkodobé 
cíle jako je např. dovolená, tak 
i vzdálené cíle, jako je zahranič-
ní studium dětí nebo zajištění 
na stáří.
Lucie Kocurová doporučuje 

klientům, aby si co nejpřesněji 
své cíle formulovali, protože pak 
je cesta k jejich splnění mnohem 
jednodušší. Podle toho, o jaký cíl 
se jedná, navrhne pak klientovi 
konkrétní řešení. f
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V září 2016 se náročný závod 
„Modrá pyramida Gigathlon“ 
uskuteční poprvé v historii mimo 
Švýcarsko. Rozhodně to nebude 
procházka růžovým sadem, v kaž-
dé disciplíně se budou muset vytr-
valci poprat s náročnými výzvami. 
Tratě jednotlivých disciplín nejsou 
krátké ani jednoduché, ale na 
druhou stranu ani nijak extrémní. 

Účastníci překonávají vodní nádr-
že, horské terény, výškové metry 
a nesčetně kilometrů po asfaltu 
i na měkkém terénu.

Sólo, ve dvojici 
nebo jako tým
„Pro první český Gigathlon plá-
nujeme dva kilometry plavání, 
dvacet na bruslích, padesát v sedle 

horského kola, devadesát na silnič-
ním kole a navrch ještě patnácti-
kilometrový běh,“ říká Jan Plachý, 
jehož agentura eventime závod do 
republiky přivádí.
Do Gigathlonu se mohou na 

vlastní pěst pustit profesionální 
sportovci či špičkoví amatéři, kteří 
mohou závodit rovněž ve dvoji-
cích. Běžní amatéři, kteří si chtějí 

závod vyzkoušet, mají šanci v pěti-
členném týmu se svými kamará-
dy – každý přitom absolvuje jednu 
disciplínu.
„Cílem Gigathlonu není jen 

vítězit,“ uvádí Jan Plachý a dodává: 
„ale hlavně prožít jedinečný pocit 
ze společného sportování. Je to ro-
dinná akce pro širokou komunitu 
aktivních lidí.“

GIGATHLON: ŠVÝCARSKÝ 
FENOMÉN MÍŘÍ K NÁM
Vznikl v roce 1998 ve Švýcarsku a stal se tam fenoménem. Koneckonců každoročně se do něj zapojí přes pět 
tisíc závodníků. Jmenuje se Gigathlon. Zahrnuje pět sportovních disciplín: plavání, in-line bruslení, jízdu na silničním 
i horském kole a běh. Nyní se chystá také do České republiky a generálním partnerem premiérového závodu 
bude Modrá pyramida.

SPORT

V uplynulých šestnácti letech se Gigathlonu 
zúčastnilo ve Švýcarsku 70 tisíc  sportovců, kteří 
ve 170 závodních dnech zdolali 7300  kilometrů 
ve vodě i na souši



Tak všestranný závod 
u nás zatím není...
S myšlenkou přivést Gigathlon do České 
republiky přišel Jan Plachý. Vášnivý sportovec 
a organizátor sportovních a společenských akcí 
žil a pracoval ve Švýcarsku deset let a během té 
doby se osobně poznal s týmem okolo Petera 
Wirze, který v roce 1998 celé dobrodružství 
s názvem Gigathlon odstartoval. „Těší mě, 
že budeme první zemí mimo Švýcarsko, kde se 
bude Gigathlon konat,“ říká.

Můžete přiblížit renomé, jaké má závod 
ve  Švýcarsku?
Závodů se tam účastní řada předních vytrvalců 
a sama za sebe hovoří třeba i skutečnost, že 
v letech 2004 až 2013 se Gigathlon odehrával 
pod hlavičkou švýcarského olympijského výboru 
Swiss Olympic, který akci propagoval jako svou 
stěžejní masovou vytrvalostní akci v zemi.

Jak dlouho jste se snažil přivést Gigathlon 
do České republiky?
Mám to v hlavě už zhruba dva roky. K té myšlen-
ce mě přivedla nejen výrazná obliba závodu ve 
Švýcarsku, ale také ochota Petera Wirze rozšířit 
Gigathlon do dalších evropských zemí. Gigathlon 
přichází do České reubliky v ideální chvíli, vytrva-
lostní sporty se tu těší velké popularitě, přitom 
takto všestranný závod tu zatím ještě není. 
Hlavní závod se odehraje příští rok, letos chceme 
Modrá pyramida Gigathlon představit veřejnosti 
v rámci seriálu kratších závodů jako ochutnávku.

Jakou podobu bude český závod mít?
Gigathlon se koná jednou ročně v určený víkend, 
ve Švýcarsku to je obvykle v červenci, my 
plánujeme organizovat závod vždy začátkem 
září. Zatímco Švýcaři pořádají kompletní závodní 
víkend, tedy dva etapové dny, my jsme zvolili 
variantu s jedním soutěžním dnem. Myslím, 
že je na co se těšit (úsměv).

Letos budou kratší závody 
jako ochutnávka
Češi mají rádi výzvy a stále častěji se pouštějí do 
vytrvalostních sportů. Každé vytrvalostní akce se 
v tuzemsku účastní zhruba 30 procent nováčků, 
jednou týdně sportují více než dvě pětiny Čechů. 
Jan Plachý proto věří, že Gigathlon zapustí kořeny 
i u nás a že se tady může stát podobným feno-
ménem jako v domovském Švýcarsku. Ostatně 
podobně už uspěl např. Spartan Race, konají se 
třeba i další populární závody jako Color Run či 
Predator Race.
Ještě než se odehraje premiérový „velký“ 

Gigathlon, plánují organizátoři uspořádat sérii 
kratších závodů po celé republice. „Bude to 
taková propagační tour, v níž chceme Gigathlon 
představit široké veřejnosti. Nadšení sportovci 
budou moct na vlastní kůži vyzkoušet, co je za 
rok čeká,“ říká šéf společnosti eventime. Takže už 
letos můžete změřit své síly při Modrá pyramida 
Gigathlon tour. f
Podrobnosti a termíny závodů letošní Modrá 
Pyramida Gigathlon Tour 2015 se objeví na: 
www.gigathlon.com

CZECH REPUBLIC
presented by



HYPOCENTRA 
VÁM UŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

10 

Komplexnost, flexibilita 
a spolehlivost
Projekt Hypocenter Modré 
pyramidy je na trhu bydlení 
unikátní nejen díky komplexnosti 
služeb, flexibilitě vůči klientům 
a profesio nalitě specialistů na 
bydlení, ale také díky dlouholeté 

HYPOCENTRA

Co vše pro klienty 
Hypocentrum udělá?
• Zařídí:
 •  vhodný produkt pro financování bydlení 
 •  doplňkové finanční služby: pojištění majetku, životní pojištění
 •  právní servis
 •  bankovní úschovu při převodu nemovitosti
 •  vklady a přepisy na Katastru nemovitostí
 •  daňové přiznání za převod nemovitosti

• Pomůže:
 • s prodejem stávající nemovitosti 
 •  s vyhledáním a koupí nemovitosti

•  Doporučí stavební firmu i firmu pro zpracování kompletní stavební 
 dokumentace
•  Připraví klientovi výhodnější podmínky pro refinancování stávajícího úvěru

praxi ředitele Hypocenter Jiřího 
Lejnara. Ten přišel s myšlenkou 
komplexního řešení bydlení již 
v roce 2003. První Hypocentrum 
v centru Prahy v Jindřišské ulici 
otevřela Modrá pyramida o pět 
let později, postupem času vznik-
la řada dalších po celé republice.

Řešení na klíč
Výhodou Hypocenter je pře-
devším to, že vyřeší skutečně 
vše, co klient potřebuje. Kromě 
financování pomohou i s výbě-
rem nemovitosti, výstavbou, 
právním servisem, projektovou 
dokumentací, stavební firmou 

Rádi byste si pořídili nové bydlení, ale máte obavu z nekonečného pobíhání mezi bankou, právníky, úřady 
a katastrem nemovitostí? Bydlení si přitom můžete zařídit i bez stresu. Přesvědčí vás o tom v Hypocentrech 
Modré pyramidy, kde vám vše připraví na klíč. 

atd. Samozřejmostí je pojištění 
majetku a odpovědnosti nebo 
životní pojištění.
Hypocentrum vyjde vstříc 

i  klientům, kteří chtějí jednu 
nemovitost prodat a jinou koupit. 
Díky spolupráci se stovkami 
realitních kanceláří či vlastní 

Své služby nabízí klientům již  
8 Hypocenter Modré pyramidy
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nabídce může jít rovněž o nemo-
vitost neinzerovanou veřejně.
Novinkou pro ty, kteří už 

mají v Hypocentru schválenou 
hypotéku, je nabídka nemovitostí 
klientů, kteří přecenili své síly 
a při splácení bydlení se dostali 
do potíží. V Hypocentru klientům 
v nesnázích pomohou s prodejem 
nemovitosti a zároveň nabídnou 
koupi nebo pronájem jiného 
bydlení, a tím je ochrání před pří-
padnou exekucí nebo nuceným 
prodejem nemovitosti. f

V Hypocentru najdete 
i nejširší nabídku 
nemovitostí včetně 
developerských projektů. 
Díky spolupráci se 
stovkami realitních 
kanceláří zde vyřídíte 
svou poptávku či nabídku 
nemovitosti. A dostanete 
se i k nemovitostem, které 
na internetu nenajdete. 
Služby nabízí také těm, 
kteří se rozhodnou do 
nemovitostí investovat. 
Nejenže pomůže vyhledat 
vhodnou nemovitost a vyřídí 
její financování, ale také 
převezme odpovědnost za 
pronájem ve stabilní výši.

Co je základní filozofií Hypocentra?
Lidé si stále více uvědomují, že čas 
jsou peníze. Naše filozofie je proto 
jednoduchá – na prvním místě je u nás 
komplexnost služeb a spokojenost 
klienta. Chceme, aby od nás měl vždy 
nejvýhodnější nabídku a nemusel se při 
vyřizování nového bydlení o nic starat 
– chodit za finančním poradcem, do ban-
ky, realitky, za právníkem, na finanční 
úřad, katastr apod. U nás vše získá pod 
jednou střechou.

Jaký postup byste doporučil klientům 
hledajícím nové bydlení?
Každému, kdo hledá nemovitost, dopo-
ručuji Pohotovostní úvěr. Klient má díky 
němu devět měsíců na vyhledání správ-
né nemovitosti – nejde tak prakticky do 
žádného rizika, že by mu nemovitost, 
kterou hledá, utekla, realitní  kanceláře 
a prodávající ho navíc vnímají jako 
 klienta s hotovostí.

A co ti, kteří své bydlení prodávají?
Jejich nabídku propojíme se všemi našimi 
klienty, kteří bydlení poptávají a mnohdy 
již mají podepsané smlouvy na Poho-
tovostní úvěr. Nemusejí se tak obávat, 
že by neměli včas peníze od kupujícího, 
a nebo že by kupující úvěr nedostal.

Liší se požadavky klientů od dob, kdy 
Hypocentra začínala?
Vítáme to, že jsou stále náročnější. 
Nejdůležitější je pro ně důvěryhodnost 

našich lidí v Hypocentrech, rychlost zpra-
cování a komplexní služby, které jsme 
schopni poskytnout. Je dobře, že stále 
více klientů pečlivě porovnává konku-
renční nabídky a nevěří slepě tomu, 
co mu připraví rádoby nezávislý poradce 
či makléř, který zpravidla sleduje hlavně 
výši své provize, nikoli zájem klienta.

Co byste poradil těm, kteří se rozhodli 
financovat bydlení Hypoúvěrem Modré 
pyramidy nebo hypotékou? 
Sazby našich Hypoúvěrů i hypoték jsou 
nyní na historickém minimu. Nízké 
úroky umožňují klientům splácet i tak 
vysoké úvěry, o kterých se jim například 
před několika lety ani nesnilo, měsíční 
splátky jsou někdy téměř poloviční. 
Opravdu se vyplatí pořídit si vlastní 
nemovitost. Klientům, kteří již bydlení 
mají, nabízíme tzv. investiční nemo-
vitosti – garantujeme výši pronájmu, 
i to, že nemovitost bude po dobu 
splácení hypotéky pronajatá. Mnohdy 
je přitom výše splátky hypotéky nižší 
než  nájemné.

Jak těžké je vybrat si Hypoúvěr nebo 
hypotéku?
Pro laika je to obtížné. Banky se předhá-
nějí, která ukáže opticky nejnižší sazbu 
a naláká největší množství klientů. Do 
nabídky zahrnují různé další produkty, 
které klient ani nepotřebuje. A nejde 
vlastně jen o sazbu, ale o měsíční splát-
ku, tedy zatížení rodinného rozpočtu. 

Navíc se mnoho lidí nechá zlákat často 
velmi výhodnou sazbou při prvním 
jednání, a když podepisují smlouvu, jsou 
úroky úplně jiné. Pořízení bydlení je zpra-
vidla největší finanční transakcí v životě 
každého z nás a hypotéka není nejjedno-
dušším produktem. Už proto by se měl 
každý obrátit na opravdové profesionály 
v oboru. V Hypocentrech Modré pyrami-
dy takoví jsou – první vzniklo již v roce 
2005 a nyní jich je v České republice již 
osm. Působí v nich nejzkušenější a nej-
větší hypoteční tým. 

Mluvil jste o tom, že banky nabízejí 
k hypotékám další služby a produkty. 
Které z nich se opravdu vyplatí?
Z doplňkových služeb dává smysl 
pojištění nemovitosti a solidní životní 
pojištění pro případ, že by se s živite-
lem rodiny něco stalo. Tato pojištění 
doporučuji i v případě, že jimi banka 
získání výhodné hypotéky nepodmiňu-
je. Ale pořizovat si např. různá drahá 
pojištění (i několikanásobně dražší než 
naše životní pojištění) kvůli optické slevě 
na úrokové sazbě hypoték se oprav-
du  nevyplácí.

Na co všechno se při pořizování bydlení 
dá hypotéka rozumně použít?
Do hypotéky je dobré zahrnout třeba 
i náklady na vybavení bytu, pokud klient 
nemá k dispozici vlastní hotovost. Hypo-
téka je totiž vždy levnější než dodatečně 
pořízený spotřebitelský úvěr.

Zeptali jsme se Jiřího Lejnara, 
ředitele Hypocenter Modré pyramidy

HYPOCENTRA 
MODRÉ PYRAMIDY 

NAJDETE NA 
WWW.HYPOCENTRUM.CZ



ZDEŇKA 
ZEMANOVÁ: 
CESTA DO 
MODRÉ 
PYRAMIDY 
PRO MNE 
BYLA CÍLENÁ
Liberecká obchodní manažerka Modré 
pyramidy Zdeňka Zemanová měla o svém 
budoucím povolání jasnou představu již 
v době studií, téměř tři roky totiž pracovala 
brigádně pro Call centrum Komerční banky. 
Nástup do Modré pyramidy byl po ukončení 
školy logickým krokem směrem k tomu, co 
ji bavilo a zajímalo. Práci se začala věnovat 
naplno a s nadšením a často se přistihne, 
že „pracuje“ i ve volných chvílích. 
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Co vás přivedlo do Modré pyramidy? 
Když jsem si vybírala brigádu při studiu, hledala 
jsem takovou, která by mě obohatila a uvedla mě 
do budoucího povolání. Rozhodla jsem se pro práci 
operátorky v Call centru KB. Po dokončení ekono-
mické školy už jsem byla rozhodnutá, že moje cesta 
povede do Modré pyramidy. Znala jsem veškeré 
produkty, několikrát jsem byla na pobočce, protože 
jsem sama měla založené stavební spoření, pouze 
jsem čekala na možnost přihlásit se do výběrové-
ho řízení. 

Jak dlouho zde působíte?
Letos v září budu v Modré pyramidě pět let. Začátky 
nebyly úplně jednoduché, tak jak to bývá. Naštěstí 
jsem měla podporu doma i v práci. V Liberci se o mě 
starala skvělá obchodní manažerka Andrea Liper-
tová, která nyní působí jako obchodní manažer pro 
Prahu – sever. 

Musela jste si po nástupu do „Modré“ doplnit 
vzdělání?
Hodně mi pomohlo nadstandardní vzdělání, kon-
krétně Akademie finančního plánování, kterou pro-
chází každý poradce Modré pyramidy. Komplexní 

PŘEDSTAVUJEME FINANČNÍHO PORADCE



jejich finanční situace a jsem ráda, 
že díky finanční akademii jim do-
kážu kvalitně poradit a zpracovat 
finanční plán. Pokud se za mnou 
pak vrátí nebo mne doporučí, je to 
pro mě signál, že to dělám dobře. 
Hned na začátku jsem pochopi-
la, že nejdůležitější je budování 
dobrých vztahů s klienty, kteří mě 
pak budou doporučovat dále. Jako 
obchodního manažera mě baví 
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možnost předávat své znalosti 
a dovednosti poradcům.
 
Komu byste Modrou pyramidu 
doporučila?
Modrou pyramidu bych doporučila 
všem a hlavně těm, kteří chtějí mít 
uspořádané své finance. Umíme 
klientům vyřešit běžné finanční 
situace související například se 
standardní koupí nemovitosti, ale 
i nestandardní záležitosti, jako 
je vymanění se z úvěrové spirá-
ly a podobně. Pro větší pohodlí 
 klientů se Modrá pyramida 
rozhodla jít cestou finančního 
poradenství a mnoho klientů už to 
velice ocenilo. 

Čemu se věnujete ve volném 
čase? 
Volný čas trávím se svým manže-
lem, který, stejně jako já, vyhle-
dává adrenalinové sporty. Máme 
rádi jízdu na motorce a jezdíme na 
motorkářské srazy. To je pro mne 
vždy největší odreagování. Někdy 
nám ale nestačí ani to a manžel 
pak vymýšlí různé aktivity, jako 
kurzy paraglidingu, kittingu a jiné. 
Musím říct, že ve volném čase se 
opravdu nenudím. f

Pokud se za mnou 
klient vrátí nebo 
mne doporučí, je to 
pro mě signál, že 
svou práci dělám 
dobře.

Akademie finančního 
plánování Modré pyramidy 

Unikátní vzdělávací nástroj zvaný Akademie finančního plánování Modré 
pyramidy vznikl v roce 2011. V jejím rámci jsou nováčci na čtyřech úrovních 
podrobeni důslednému školení, učí se finančnímu plánování, komunikaci 
s klientem a schopnosti nabídnout mu nejvhodnější produkty. Po úspěšném 
absolvování této Akademie získává poradce certifikační vysvědčení Absolvent 
Akademie finančního plánování potvrzující jeho kompetentnost k finanční-
mu poradenství. 

finanční poradenství nemůže dě-
lat každý a potřebuje jak důklad-
né vstupní školení, tak neustálé 
vzdělávání, což právě unikátní 
Akademie, která má několik fází, 
umožňuje. 

Na jaké jste pozici v současné 
době? 
Nyní jsem na pozici obchodního 
manažera pro oblast Liberec, 
kde mám na starosti rodinné 
bankéře, nováčky a zajištění ob-
chodních výsledků. Moje oblastní 
ředitelka Veronika Honzejková 
je pro mě velkou podporou 
a motivací. Řekla bych, že máme 

kvalitní tým rodinných bankéřů, 
který plánujeme dál rozšiřovat. 
Na pozici obchodního manažera 
jsem již půl roku a také zde platí, 
že je důležité mít dobré zázemí. 
Práce obchodního manažera mě 
opravdu baví a naplňuje. Často 
slýchám, že někoho jeho práce 
nebaví nebo že se mu do ní ne-
chce. Já to mám přesně naopak. 
Musím říct, že je tomu tak i díky 
našemu libereckému týmu, na 
který se vždy těším.

Co vás baví nejvíc? 
Jako poradkyni mě nejvíc baví to, 
že mohu pomáhat klientům řešit 

Paní Zdeňka Zemanová se 
ve volném čase ráda věnuje 

adrenalinovým sportům, 
například jízdě na motorce…

… nebo paraglidingu.



VE HŘE ŽIVOTA SE HRAJE O VŠE 
NAŠTĚSTÍ JEN NA ZKOUŠKU
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Ke hře jako ze života se nechalo 
ve čtvrtek 4. prosince zlákat osm 
lidí, kteří přišli v podvečer do 
frýdecko-místecké pobočky Modré 
pyramidy. Dva páry, z nichž 
mladší dorazil i s malým dítětem, 
tři muži a jedna slečna. Ti všichni 
zaujali místa u dvou herních stolů 
a trochu rozpačitě očekávali, co 
se bude dít. Moderátoři hry Ivo 
Mičulka a Aleš Kocur na úvod od 
soutěžících zjišťovali, proč přišli 
a co od hry očekávají. „Začínáme, 
jsme mladí. Chceme se naučit, jak 
fungovat s penězi,“ reagovala na 
otázku mladá maminka Lucka. 
O několik let starší Tomáš se zase 

REPORTÁŽ

Anketa: Jak se 
vám „Hra na 
život“ líbila?

Lukáš a Lucka: Hru vnímáme velmi 
pozitivně. Jsme mladí, plánujeme 
hypotéku a nějaké investice. Je pro 
nás obrovským plusem, že jsme si 
hru mohli vyzkoušet a zjistit, jak 
funguje finanční trh.

Tomáš: Nečekal jsem, že budu ve 
hře nejúspěšnější. Nicméně musím 
se přiznat, že jsem využil při hraní 
i zkušenosti z praxe. Ve hře jsem 
hodně investoval, pravidelně jsem 
šel téměř do nuly, nicméně chyba 
byla, že jsem předčasně umořil 
hypotéku, což se pak v dlouhodo-
bém horizontu ukázalo jako ne příliš 
šťastné, ale přesto to stačilo, abych 
dosáhl cíle.

Žaneta: Hra mi pomohla. Každý by 
si to měl vyzkoušet na vlastní kůži. 
Já jsem například zjistila, že bych 
měla více investovat, aby mi peníze 
vydělaly další peníze.

svěřil, že by ocenil radu jak na 
hypotéku.

 
V kůži typické české rodiny
Za chvíli se již celá osma „převtě-
lila“ do herní rodiny tvořené tři-
cetiletými manželi a roční dcer-
kou. Fiktivní rodinu bylo třeba 
finančně zajistit a přitom počítat 
s různými nehodami a překvape-
ními. Manželův měsíční příjem 
přitom tvořil 20 750 korun, 

manželčin 11 500 korun. Účast-
níci se seznámili s finančním 
plánem rodiny a pak už bylo jen 
na nich, zda splní tři zásadní 
úkoly, kterými byla koupě bytu 
3+1 za 2,5 milionu korun do věku 
39 let, luxusní dovolená v Egyp-
tě v hodnotě 300 tisíc korun 
do 48 let věku a našetřené tři 
miliony korun, které manželům 
v šedesáti letech zajistí finanční 
 nezávislost.

Jak si zajistit finanční nezávislost a být v životě spokojený a šťastný? Nad touto otázkou tráví dospělí mnoho času. 
Bohužel se jim ne vždy podaří najít uspokojivé řešení. Modrá pyramida proto připravila „Hru života“, která zábavnou 
formou učí, jak zvládnout rodinné finance a připravit si bezstarostné stáří.

Hra občas připravila 
nenadálé překážky, 
jako požár v bytě, 
úraz manžela či pokles 
ceny akcií a dluhopisů 
na trhu.

Oblastní ředitel 
Modré pyramidy 
Aleš Kocur



 
Pády a nezdary
Hra se rozjela a po celé téměř čtyři hodiny jejího 
trvání se hráči nenudili. Rozhodovali se, kam peníze 
investovat, zda koupit akcie či dluhopisy, zda umořit 
spotřebitelský úvěr, jestli si pojistit byt, zaplatit kurz 
zvyšující vzdělání a další. Občas jim hra připravila 
nenadálé překážky, jako požár v bytě, úraz manžela, 
pokles ceny akcií a dluhopisů na trhu nebo manžel-
činu touhu po psovi za 15 tisíc korun. Někteří hráči 
si nepojistili majetek nebo se nepojistili na trvalé 
následky při úrazu a ocitli se blízko bankrotu.

 
Zdárně v cíli?
Hráči si za podpory finančních poradců Modré pyra-
midy vedli dobře, ne všem se ovšem podařilo splnit 
všechny tři cíle hry. Byt si koupili všichni hráči, také 
na dovolenou odcestovali všichni, avšak našetřit 
na důchod tři miliony korun dokázali jen dva z nich. 
Na celé čáře ve hře zvítězil bankovní úředník Tomáš. 
„Nečekal jsem to. Ale je pravda, že mám zkušenos-
ti z praxe v bance, tak jsem je využil,“ usmíval se 
mladý muž. „Vzdor vítězství mám ale dojem, že mám 
ve svých peněžních plánech ještě mezery,“ přiznal se 
devětačtyřicetiletý Jiří.

 
Sedm základních kroků k úspěchu
Školitelé nakonec hráčům osvětlili základní kroky, 
které vedou k úspěchu nejen v této hře, ale i v reál-
ném životě. „Nejdůležitější bylo splatit hned na 
začátku spotřebitelský úvěr, koupit nemovitost 
v době, kdy byla hypotéka levnější než nájem, sjed-
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Rodinný bankéř senior 
Modré pyramidy  
Ivo Mičulka

V čem je hra Finanční svoboda 
nejvíce přínosná?
Během hraní lidé vidí, jak se chová finanční trh 
a mohou se poučit ze svých chyb. Zjistí, co by 
měli mít pojištěné, proč by neměli mít strach  
z investování nebo kdy si pořídit vlastní bydlení. 
Jde o důležité poznatky, které v reálném životě 
získáte až na základě zkušeností.

V čem klienti při této hře nejčastěji chybují?
Většinou chtějí co nejdříve umořit hypotéku 
a mají obavy z akcií. Pokud do nich investu-
jí, často se setkáváme s tím, že reagují na 
poklesy a nárůsty na kurzu velmi impulzivně. 
Když jde kurz nahoru, rychle akcie či  dluhopisy 
prodávají, když jde dolů, rychle nakupují. 
Chce to  přitom vyčkat.

Kde si ji zájemci mohou zahrát?
Hra probíhá na některých středních školách, 
ale dospělí klienti si ji mohou zahrát zatím jen 
na pobočce Modré pyramidy ve Frýdku-Místku, 
kde jsou vřele vítáni.

nat si životní pojištění, investovat do 
akcií a dluhopisů a diverzifikovat a ke 
konci hry redukovat akciové fondy,“ 
vyjmenoval jednotlivé mety jeden ze 
školitelů. Nakonec měli hráči možnost 
domluvit se se zkušenými finančními 
poradci z Modré pyramidy na pomoci 
i ve skutečném finančním světě, ve kte-
rém se nedá začínat stále znova. f



UŽ SE NÁM NECHTĚLO 
DÁVAT PENÍZE DO PODNÁJMU
Marketingová analytička z Prahy Katka Bendová je ženou činu. Sama říká, že když se pro něco rozhodne, 
jde do toho po hlavě. Proto po koupi staršího, ale jinak ideálního bytu dlouho neotálela a s pomocí Rychloúvěru 
od Modré pyramidy ho rychle a od podlahy zrekonstruovala. 
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Sedíme v kavárně v OC Novodvorská Plaza kou-
sek od vašeho bydliště. Proč jste si vybrala právě 
tuto lokalitu? 
Původně jsme s manželem uvažovali o koupi dom-
ku poblíž Prahy, a dokonce se nám taková možnost 
už i naskytla, ale nakonec jsme ji zavrhli a zaměřili 
se na tuto oblast. Hledali jsme lokalitu, kde by se 
dalo žít pohodlně i s dětmi, která by byla snadno 
dostupná a měla zavedenou infrastrukturu. 

Jak se vám tady žije?
Velmi pohodlně. Pediatra máme přes ulici a nově 
teď máme po ruce i obvodního lékaře. Kousek od 
domu je pošta, školka, škola, v okolí je spousta 
dětských hřišť. Na Novodvorské má být v dohledné 
době otevřeno Relaxační centrum Kosmos s dět-

Chtěli jsme zvětšit záchod i koupelnu, která byla 
původně průchozí. Ve výsledku máme 3 + kk, tedy 
obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj a kuchyňský 
kout. Odhadce nám vyčíslil náklady na rekonstruk-
ci na 400 až 500 tisíc. Navíc jsme se během pře-
stavby rozhodli přiklonit se v některých případech 
k nákladnějšímu řešení, než jsme původně počítali, 
jako třeba potažení zdí perlinkou, sádrokartonové 
podhledy apod.

Jak jste tedy koupi a následně rekonstrukci 
finančně pokryli? 
Něco jsme měli našetřeno, oba jsme měli také po 
dlouhou dobu spoření u Modré pyramidy. Chvíli 
jsme uvažovali také o prodeji manželova bytu 
o rozloze 2 + kk, ale nakonec jsme se rozhodli, že si 
ho ponecháme a budeme ho i nadále pronajímat. 
Tak jsme se rozhodli pro hypotéku Komerční banky, 
na kterou nakonec stačil jen můj příjem. Finance 
z hypotéky nám ovšem nestačily pokrýt náklady 
na rekonstrukci. Po zvážení všech možných spo-
třebitelských úvěrů jsme opět skončili u „Modré“, 
konkrétně jejího Rychloúvěru. 

Jak dlouho trvalo vyřízení?
Bylo to opravdu velmi rychlé, jak slibuje název 
produktu. Stačily dvě návštěvy pobočky a během 
dvou týdnů jsme vše domluvili s naším finančním 
poradcem Tomášem Kmínkem. Ocenila jsem jeho 
vstřícný postoj. Nikdy jsem neměla pocit, že ho 
zdržuji, vždycky si na mě našel čas. Výhodou bylo, 
že jsme dostali rychle k dispozici 500 tisíc a tepr-
ve zpětně jsme dokládali faktury, že jsme peníze 
profinancovali. Díky tomu jsme se mohli během 
půl roku od koupě nastěhovat do zbrusu nového 
zařízeného bytu. 

To vypadá až překvapivě jednoduše...
Každý proces rekonstrukce je složitý, když se pře-
sunete z roviny plánování a snění do reality. Také 
na nás čekaly zádrhele, ale finanční stránka věci 

PŘÍBĚH KLIENTA

ským bazénkem a solnou jeskyní. 
Opravdu jsme teď rádi, že jsme se 
rozhodli pro tuto část Prahy. 

Jak dlouho trvala vaše cesta 
k novému bytu?
Po svatbě se nám s manželem 
nechtělo dávat peníze do pod-
nájmu, chtěli jsme jít rovnou do 
vlastního. Prošli jsme několik 
bytů o velikosti 3 až 4 + kk v pa-
nelových domech v okolí, většina 
z nich byla již zrekonstruovaná, 
ale žádný z nově opravených nám 
nevyhovoval dispozičně nebo 
zařízením. Nakonec, asi po dvou 
měsících, jsme objevili téměř 
vybydlený byt o rozloze 68 m2 
ze 70. let, který byl koncipovaný 
jako 4 + kk. 

Jak rozsáhlá přestavba 
byla nutná?
Byt byl zanedbaný, jednotlivé 
místnosti malinké. Úzká vstupní 
chodba byla plná vestavěných 
skříní. Rozhodli jsme se všechno 
vybourat a nechat jen nosné zdi. 

Bytové vlastnictví
Od roku 2014 je nově problematika bytového vlastnictví a spo-
luvlastnictví přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do nového 
občanského zákoníku, který například stanovuje, že vlastník 
provádějící rekonstrukci či přestavbu bytu je povinen umožnit 
po předchozím ohlášení přístup do bytu osobě odpovědné 
správou domu. Za žádných okolností nesmí stavební úpravy 
obtěžovat ostatní obyvatele domu, nějak poškodit jejich maje-
tek nebo je omezit v užívání společných prostor.

Získat hypotéku a peníze 
na přestavbu bylo ve 
srovnání s byrokracií, 
spojenou s přestavbou bytu, 
opravdu jednoduché.

Klientka Katka Bendová zrekonstruovala
byt v klasickém panelovém domě 
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Tomáš Kmínek,
Generální 
reprezentant 
pro oblast Praha 
střed 
V Modré pyramidě působí od roku 2004 
– nejprve jako poradce, pak tři roky na 
manažerské pozici a v současné době 
zastává post generálního reprezentanta.

Jak dlouho se znáte s klientkou Katkou 
Bendovou? 
Katka Bendová je naší klientkou už více 
než deset let. Pracovala poblíž pobočky, 
kde jsem působil, proto jsme spolu byli 
často v kontaktu a vyřizovali spolu i sta-
vební spoření pro celou rodinu. 

Jak jste postupovali při koupi a následné 
rekonstrukci bytu?
Původně jsme řešili pouze koupi bytu, 
kterou jsem navrhl financovat buď 
hypotékou, a nebo Hypoúvěrem Modré 
pyramidy. Nakonec padla volba na sto-
procentní hypotéku. Pak se ale ukázalo, 
že rekonstrukce bytu bude nákladnější 
a vlastní prostředky na ni již nestačí. 
V této situaci jsem navrhl Rychloúvěr, 
který je určený právě na moderniza-
ce a rekonstrukce bydlení. Celkové 
příjmy rodiny byly naštěstí dostačující, 
tak byl i Rychloúvěr vyřízený během 
 několika dní. 

Je běžné, že se Rychloúvěry u vás vyři-
zují takovou rychlostí?
Celá rodina u nás měla již delší dobu 
stavební spoření, takže pro získání 
Rychloúvěru nemuseli dokládat příjmy. 
Nepotřebovali ani ručitele, takže vše bylo 
vyřízeno opravdu rychle. 

Co ocenila Katka Bendová 
na Rychloúvěru?
• Nerada na něco čekám, takže mě potěšila především rychlost vyřízení. 
 Stačila dvě setkání s finančním poradcem a měli jsme finance k dispozici. 
• Nechtěli jsme zastavovat nemovitost ani hledat ručitele. Naštěstí nic z toho 
 není pro získání Rychloúvěru potřeba. 
• Protože jsme oba s manželem již delší dobu spořili pravidelně s Modrou 
 pyramidou, měli jsme možnost získat úvěr i bez doložení příjmů. 
• Splátky jsme si mohli rozložit na 15 let, takže nijak výrazně nezatížily 
 rodinný rozpočet.
• Mohli jsme si o zaplacené úroky z úvěru snížit daňový základ. 

byla ve finále nejméně kompli-
kovaná. Spíše jsme se potýkali 
s byrokratickými záležitostmi. 
Museli jsme předkládat pro-
jekt k posouzení společenství 
vlastníků, sehnat si statika, který 
by potvrdil, že bourání příček 
neohrozí statiku domu a podob-
ně. Získat hypotéku a peníze na 
přestavbu bylo ve srovnání s tím 
opravdu jednoduché. Díky této 
pozitivní zkušenosti jsme s Mod-
rou pyramidou dál celá rodina 
včetně malého syna. f

Kuchyně před 
a po rekonstrukci
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V nedávném průzkumu společnosti Ipsos prove-
deném pro Modrou pyramidu odpovědělo 69 % 
dotázaných, že v horizontu jednoho roku plánují re-
konstrukci nebo větší úpravu bytu nebo domu, nej-
více dotázaných (45 %) plánuje vylepšit koupelnu 
nebo kuchyň, ale také zmodernizovat obývací pokoj 
nebo vyměnit podlahy. Kolem 20 % dotázaných se 
soustředí na snížení energetických ztrát – vymění 
okna, případně zateplí fasádu. 
Přibližně 80 % těch, kteří plánují využít na rekon-

strukci úvěr, předpokládá, že si půjčí do 300 tisíc 
korun, 73 % dotázaných netuší, že mohou využít 
nezajištěný účelový úvěr, a to i v případě, že již na 
své bydlení čerpají hypoteční úvěr.

Přitom je to tak jednoduché!
Stačí požádat o Rychloúvěr na lepší bydlení od Mod-
ré pyramidy, se kterým pořídíte vše, co  potřebujete – 

PŘEDSTAVUJEME PRODUKT

Reprezentativní příklad financování: 
Výše úvěru je 100 000 Kč, splatnost 
15 let, úroková sazba 4,99 % p.a., 
měsíční splátky: 1.–177. splátka: 840 Kč, 
178. splátka: 821 Kč. RPSN je 5,15 % p.a. 
a celková částka splatná spotřebitelem 
je 151 333 Kč. Měsíční úhrada za vedení 
a správu účtu překlenovacího úvěru 
je 0 Kč. Úhrada za roční výpis z účtu 
překlenovacího úvěru je 25 Kč.

Přes 45 procent dotázaných se chystá modernizovat koupelnu 
nebo kuchyň, 20 procent chce v kuchyni kombinaci barev.

Modelové příklady

Kolik si půjčíte  Kolik splácíte
100 000 Kč 840 Kč
300 000 Kč 2460 Kč
500 000 Kč 4099 Kč

Pozn.: Uvedené příklady jsou vypočítány se sazbou 4,99 % p.a. 
a se splatností úvěru 15 let. Platí pro žádosti o Rychloúvěr 
podepsané v době od 23. 3. do 31. 5. 2015 a zároveň doručené 
na centrálu Modré pyramidy nejpozději do 8. 6. 2015. Toto 
sdělení není návrhem na uzavření smlouvy dle ustanovení § 1731 
a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

od střechy přes nábytek až po 
nový kotel. Získáte ho velice 
rychle a s minimem potřebných 
dokladů. Zpracování je zdarma, 
splátky si můžete rozložit až 
na 15 let a nepotřebujete řešit 
zástavu nemovitostí ani ručitele. 
Ti z vás, kdo s námi pravidelně 
spoří, dokonce nemusejí prokazo-
vat ani svůj příjem. f

S RYCHLOÚVĚREM 
MŮŽETE MÍT 

100 000 KČ
ZA 840 KČ 

MĚSÍČNĚ
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Vyplatí se koupit byt jako investici? Jak si spořit na penzi? Stojí za to sjednat si pojištění 
nemovitosti? A jak naložit s končícím stavebním spořením? Ať už řešíte jakoukoli životní 
situaci spojenou s financemi, zavolejte nám. Naši finanční poradci vám rádi poradí na bez-
platné informační lince Modré pyramidy 800 101 554. 

Mám stavební spoření více než šest let s cílovou částkou 300 000 Kč, spořil jsem 
si 20 000 Kč ročně, abych dosáhl na maximální státní příspěvek. Nyní chci rekon
struovat bytové jádro svého bytu, jak mohu stavební spoření využít?

Díky pravidelným úložkám jste naspořil potřebnou částku pro přidě-
lený (řádný) úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr můžete využít 
na zmíněnou rekonstrukci, a to včetně vybavení (např. koupelnový 
nábytek apod.). Vyřízení úvěru je zdarma, nepotřebujete přitom 
dokládat příjem ani zajištění. Aktuálně můžete využít akční úrok 
3,49 % p. a., který je fixován po celou dobu, s možností mimořádných 
vkladů ve výši 10 % z cílové částky jednou ročně. Pokud na rekon-
strukci nevyužijete celou cílovou částku, doporučuji využít naspořené 
peníze jako investici k vytvoření rezervy pro nenadálé události.

Vít 
Svoboda

?

Řeším pojištění bytu. Je potřeba ho vůbec 
mít, když máme hromadnou pojistku na 
celý bytový dům?

Pokud se spolehnete na 
hromadnou pojistku a po-
jistíte si pouze domácnost, 
nebudete mít pojištěný 
svůj byt jako nemovitost 
(tedy stěny, strop, příčky, 
okna apod.). V případě, 
že by dům vyhořel či třeba 
spadl, mohl byste spoléhat 

jen na plnění z pojištění celého domu. To 
však většinou bohužel neodpovídá ceně, za 
kterou by si mohli všichni majitelé pořídit 
nový byt. Jsou tzv. podpojištěni a pojišťov-
na může krátit plnění. Důležité také je, že 
příjemcem pojistného plnění by bylo SVJ, 
které pak rozhoduje, jak s penězi z pojistky 
naloží a podle jakých pravidel je rozdělí 
(stanovy apod.)
Jelikož v pojištění bytu, tedy nemovitos-

ti v osobním vlastnictví, jsou zahrnuty 
i stavební součásti jako např. kuchyňská 
linka, boiler, vestavěné skříně (zjednodu-
šeně řečeno – věci pevně spojené se zdí), je 
možné ponížit pojištění vlastní domácnosti, 
které stojí pro tytéž věci několikanásobně 
více a jsou zde omezené limity plnění. Platí 
přitom jednoduché pravidlo: představte 
si, že byt otočíte vzhůru nohama; to, co 
vypadne, je domácnost, co zůstane a drží, 
je součástí stavby a nemá smysl to přidávat 
do pojištění domácnosti.

?

Jaroslav 
Kothánek

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ...

Přemýšlím o hypotéce a chtěla bych se zeptat, jestli se mi vyplatí 
sjednat si k ní také pojištění schopnosti splácet? Jak dlouho za 
mě případně bude pojišťovna platit splátky?

Pojištění schopnosti splácet se vyplatí hned z ně-
kolika důvodů. Jedním z nich je možnost snížení 
úrokové sazby u vašeho úvěru, tím nejdůležitějším 
důvodem je však zajištění pojistné ochrany v ne-
příznivých životních situacích (ztráta zaměstnání, 
pracovní neschopnost, úmrtí, plná invalidita). Vždy 
doporučuji obrátit se na vašeho finančního porad-
ce, který vám s nastavením vhodných pojistných 

rizik pomůže.
Klientům doporučuji uzavřít Rizikové životní pojištění Pyramida, 
které vás nebo vaši rodinu ochrání před finančními problémy uhra-
zením celé nesplacené jistiny vašeho úvěru v případě úmrtí nebo 
invalidního důchodu. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti 
nebo ztráty zaměstnání za vás pojišťovna hradí měsíční splátky 
úvěru a zároveň po tuto dobu odpadá povinnost hradit pojistné.

?

Monika 
Syrová



Příklad: Byt 2+kk 
v Odolena Vodě
Město Odolena Voda má šest tisíc obyvatel 
a kompletní občanskou vybavenost. Leží na 
sever od Prahy, v dosahu stanice metra Kobylisy, 
kam jezdí každých 20 minut MHD.

Dvoupokojový byt s kuchyňským koutem zde 
stojí 1 250 000 Kč. S vlastní investicí 190 000 Kč 
a investiční hypotékou ve výši 1 060 000 Kč 
na 30 let by měsíční splátka činila 4019 Kč 
(úrok 2,19 % p.a.). Byt je přitom možné reálně 
pronajmout za 6000 Kč + 4500 Kč (poplatky za 
služby). Nájemné tedy pokryje hypotéku a zbylé 
peníze můžete dále investovat pro vytvoření 
finanční rezervy. 

Slyšel jsem, že když jsou nyní tak výhodné 
úrokové sazby u hypoték, je dobré koupit byt 
jako investici. Opravdu se to vyplatí?

Ano, je však potřeba s rozmys-
lem vybrat byt a nastavit výši 
hypotéky. Konzultace s finan-
čním poradcem je ideálním 
řešením a základem k vytvo-
ření vlastního byznysu. Koupí 
bytu si vytvoříte pasivní příjem 
a uděláte rovněž krok pro zajiš-
tění na stáří. Moje babička, kte-

rá měla restauraci za první republiky, říkávala: 
„Lidé budou jíst a pít vždy. A taky bydlet někde 
musí.“ Její moudro je pořád platné, zvláště 
nyní, když jsou levné peníze. V současnosti 
jsou úroky hypoték na historickém minimu 
a otvírá se tak možnost, aby celou splátku 
vaší investiční hypotéky (IH) platil nájemník. 
Doporučuji udělat si průzkum cen bytů a zjistit 
výši reálného nájemného v lokalitě, kde chcete 
investovat. V současné době se dobře pronají-
mají byty s dispozicemi 2+1 nebo 2+kk.

?

Stanislav 
Petříček

NEJVĚTŠÍ ZNALOST TRHU
již od roku 1991                         

53 prodejen v ČR a SR

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
na ceny a služby 
dáváme garanci

www.siko.cz
nový web plný inspirace
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KOUPELNY & KUCHYNĚ 
POD JEDNOU STŘECHOU

10%
Nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi a akční nabídkou. Platí pouze pro 
členy zákaznického klubu SIKO. Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo přímo na prodejně při nákupu. Kupon je platný do  31. 8. 2015. 

UŠETŘETE
při nákupu SIKO KOUPELNY

10%
Nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi a akční nabídkou. Platí pouze pro 
členy zákaznického klubu SIKO. Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo přímo na prodejně při nákupu. Kupon je platný do  31. 8. 2015. 

UŠETŘETE
při nákupu SIKO KUCHYNĚ
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Stále není jasné, co bude s penzijní reformou. Jak je to teď tedy 
se spořením na penzi?

V současnosti již většina lidí v produktivním věku 
chápe, že důchod z prvního pilíře (tedy průběž-
ného státního systému) jim nebude stačit k dosa-
žení odpovídající životní úrovně v důchodovém 
věku a že budou potřebovat vlastní úspory. Ty 
je nutné začít vytvářet co nejdříve, protože čím 
později člověk začne, tím více pak bude muset 
dávat stranou. 
Jedním ze způsobů, jak šetřit na penzi, je Do-

plňkové penzijní spoření například od KB Penzijní společnosti 
(III. pilíř penzijního systému). Jedná se o pravidelné spoření na 
penzijní účet formou investování do účastnických fondů, které 
nabízí tři investiční strategie – konzervativní, vyváženou a růs-
tovou. Navíc si klienti mohou zvolit také individuální investiční 
strategii. Velkým benefitem tohoto spoření je nárok na státní pří-
spěvek ve výši až 2760 Kč ročně (tj. 230 Kč měsíčně při vlastním 
příspěvku 1000 Kč). Dalších 1800 Kč může klient získat, pokud 
měsíčně spoří 2000 Kč a využije daňových odpočtů.
V rámci penzijní reformy bylo v roce 2013 zavedeno i důcho-

dové spoření (II. pilíř), vláda však nedávno rozhodla o jeho 
zrušení od roku 2016. V této souvislosti zřejmě dojde i k úpravám 
stávajícího III. pilíře, jejich konkrétní podobu ale zatím vláda 
neschválila.
Další možností, jak se zabezpečit na stáří, jsou investice do 

podílových fondů IKS. V nabídce jsou konzervativní, balancované 
i dynamické fondy. Podílové fondy jsou vhodným nástrojem pro 
pravidelné investování, a to už od 300 Kč měsíčně. Po uplynutí tří 
let je zisk z prodeje podílových listů osvobozen od daně.
K vytváření úspor na penzi je vhodné i stavební spoření, což 

klientům dává možnost využít další produkt se státní podporou.

?

Dita 
Kučerová

Od roku 2000 mám stavební spoření, na němž 
mám naspořeno skoro 300 000 Kč. Nyní dokončuji 
vysokou školu, budu pracovat a spořit si sám. 
Co mám se stavebním spořením udělat?

Pokud se v nejbližší době nechys-
táte pořídit vlastní bydlení, tak se 
určitě nevyplatí nechávat celou 
částku na stávající smlouvě o sta-
vebním spoření, když navíc zřejmě 
zanedlouho naspoříte cílovou 
částku. Svým klientům nejčastěji 
doporučuji založit nové stavební 
spoření, kam ze starého (vypovída-

ného) převedou 20 000 Kč kvůli maximální státní 
podpoře 2000 Kč ročně – díky nižšímu zůstatku se 
procentuálně jedná o vyšší zhodnocení. Zbytek 
peněz doporučuji investovat do podílových fondů, 
a to v závislosti na tom, jak dlouho chce klient své 
prostředky zhodnocovat. Také je důležité, aby bylo 
možné každý rok opět převést 20 000 Kč na stavební 
spoření. Rozdělení do fondů je velmi individuál-
ní a záleží na vaší aktuální situaci, kterou s vámi 
poradce probere a zdarma pro vás připraví také 
finanční plán. Ten vám usnadní orientaci ve vašich 
penězích s ohledem na aktuální finanční situaci 
i plány do budoucna.

?

Jan 
Schwarzbach

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ...

MODRÁ PYRAMIDA MÁ 

215 
PORADENSKÝCH 
CENTER PO CELÉ 
ČESKÉ REPUBLICE
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Poslední signály
Pasivní dům je název standardu 
energetické efektivity stavby, jejíž 
primární vlastností má být co 
nejmenší ekologická stopa. Je to 
taková stavba, která pro vytápění 
a chlazení svých prostor potřebuje 
jen velice málo energie a nemusí 
jít zdaleka jen o obytnou stavbu. 
Pasivním domem může být stejně 
dobře i kancelářská budova, hotel 
anebo třeba supermarket. Atribu-
ty pasivního domu nejsou pouze 

nějakým přívažkem architektonic-
kého návrhu stavby, dům už jako 
pasivní musí být stavěn. Z toho 
důvodu jsou převážnou většinou 
pasivních domů novostavby, nic-
méně jeho kvalit mohou v mnoha 
případech dosahovat i dobře 
provedené rekonstrukce star-
ších staveb.

Švédsko – Německo 1:1
Za vynálezce konceptu pasivního 
domu jsou uznáváni dva muži a za 

datum jeho zrození pak rok 1988. 
Přestože už tehdy byly nízko-
energetické stavby například ve 
Skandinávii dávno známé, byli to 
Němec Wolfgang Feist a Švéd Bo 
Adamson, kteří jejich nízkoener-
getické principy nadále rozvíjeli 
a zdokonalovali. Oba muži věděli, 
že bez dokonalé izolace, eliminace 
tepelných mostů, vzduchotěsnosti, 
vícenásobného zasklení anebo 
řízené ventilace se žádná stavba 
nízkoenergetickou nestane. Oni 

O DOMECH, KTERÉ PŘEMÝŠLEJÍ
Třebaže jich u nás ještě nejsou tisíce, o stavbě pasivních domů začíná uvažovat stále více lidí. Vedou je k tomu 
především výjimečné vlastnosti takových staveb, směřující k výrazné proměně kvality života jejich obyvatel.

TREND

však chtěli ještě víc! Na základě je-
jich spolupráce tehdy poprvé padl 
termín pasivní dům definovaný 
jako stavba s extrémně nízkými 
nároky na vytápění, a to i v oblasti 
vcelku studeného evropského kli-
matu, a tedy nevyžadující žádné 
vytápění. Pasivní proto, že se obe-
jde pouze s vnitřními, pasivními 
zdroji tepla, jimiž mohou být sami 
lidé anebo předměty, případně 
sluneční energie procházející 
okny. Svými kvalitami by tak 
jejich pasivní dům v mnohém pře-
vyšoval nízkoenergetické domy. 
Vize pasivního domu měla mít 

rovněž své matematické vyjádře-
ní. Na rozdíl od nízkoenergetic-
kých domů, které ročně spotřebují 
méně než 50 kWh/m2 tepla na 
vytápění, se jejich dům měl obejít 
s ještě daleko nižší spotřebou  
tepla. Jako krajní mez pak oba 
muži určili hodnotu méně než  
15 kWh/m2 vytápěné plochy, hod-
nota všech energií, tzv. Primární 
energie bez rozdílu svého účelu by 
u takové stavby měla být nižší než 
120 kWh/m2 za rok.
 
Aktivně se stát pasivním
Hodnoty průměrné roční spotřeby 
tepla, neprůvzdušnost jeho kon-
strukce a celková potřeba energie 
spojené s provozem musejí být za-
členěny do primárního architek-
tonického návrhu. Je zajímavé, že 
koncepce pasivního domu v tomto 
ohledu umí pracovat se širokým 
spektrem stavebních materiálů. 
Může být jak cihlová, betonová 
či dokonce dřevostavba, nezáleží 
dokonce ani na jeho rozloze. V ná-
vrhu však musí být jasně speci-
fikován a úzkostlivě dodržován 
způsob a míra izolace všech jeho 
prvků. Ta vede nejen k samotným 
úsporám energií, ale zároveň také 
ke zvýšení teploty interiéru a eli-
minaci tepelných mostů. 
Důležitým faktorem bývá rovněž 

orientace jeho oken a především 
vhodná volba zasklených ploch. 
Okna totiž pasivnímu domu 
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TREND

neslouží jenom jako zdroj světla, ale především 
jako tepelný radiátor. Musejí mít ovšem kvalitní 
rám a trojité zasklení vyplněné inertními materiály. 
Pokud bude dům neprůvzdušný, je třeba věnovat 
stejnou pozornost cirkulaci vzduchu. Právě proto 
pasivní domy disponují sofistikovanými větracími 
jednotkami.

Pomalé změny
Třebaže by se zdálo, že všechny výše zmíněné vlast-
nosti pasivních domů vedoucí k výrazným úsporám 
jak energií, tak peněz, vyústí v masivní výstavbu a ke 
zrodu celosvětového fenoménu, zatím se tak bohužel 
nestalo. Tradičním lídrem v oblasti pasivních domů 
je především Skandinávie a německy mluvící evrop-
ské země, kde se ekologie a ekologičnost staly jedním 
ze základních občanských postojů jejich obyvatel 
obecně. Přesto se dodnes postavilo na světě celko-
vě jen něco málo přes pětadvacet tisíc pasivních 

Důležitým faktorem 
u pasivního domu bývá 
orientace jeho oken 
a především vhodná volba 
zasklených ploch.

Víte, 
co znamená?
Ekologická stopa
Je měřítko lidského nároku na 
zemský ekosystém, jednoduše kolik 
metrů Země člověk potřebuje pro 
svůj život.

Tepelný most 
Je nežádoucí spojení interiéru budovy 
se zevnějškem, kudy uniká tepelná 
energie.
 
Průvzdušnost
Je to vlastně „vzduchotěsnost“ in-
teriérů. Díky ní nedochází skrz jejich 
vnější plášť k tepelným únikům.

Nulový dům
Dům s přebytkem tepla, jeho para-
metry jsou podobné jako u pasivního 
domu, vyznačuje se velkou plochou 
solárních panelů a jeho potřeba tepla 
na vytápění je nižší než 5 kWh/m2 
za rok

domů, zmíněné země se však na tomto čísle podílejí 
maximálním možným způsobem! U nás se hovoří 
řádově pouze o stovkách postavených pasivních 
domů. Hlavním stimulem, který potenciální zájemce 
o stavbu pasivního domu odrazuje, jsou zvýšené ná-
klady na takovou stavbu, přitom odborníci odhadují, 
že nárůst nákladů je v porovnání s konzervativním 
domem pouze desetiprocentní! Také u nás se však 
tento trend začíná pomalu měnit. Doba pasivních 
domů k nám dříve či později přijde. f

MODRÁ PYRAMIDA 
POSKYTLA SVÝM 

KLIENTŮM 

551 000
ÚVĚRŮ NA BYDLENÍ
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INSPIRACE

BARVY PRO VÁŠ DOMOV
Jarní slunce v nás obvykle vyvolá určitý neklid. Pohovka se pod ostrými paprsky zdá najednou ošuntělá, 
na nábytku vidíme vady a poškození. Je to právě ten čas, kdy zraje rozhodnutí k velké proměně. Jak si zařídit interiér 
podle letošních trendů? Hledáte-li změnu pro své obydlí, zaměřte se na kvalitu a vícestranně použitelné solitéry. 
Nekupujte velké celky, vsaďte na lehkost. 

Tvůrci nábytku našli znovu krásu 
dřeva, přijali na milost i oblé hra-
ny a také barvy. Největší revoluce 
proběhla u celkového chápání 

a řešení prostoru. Kuchyně už 
není samostatným útvarem, 
odděleným pásem, kterým prostor 
začíná a pokračuje přes jídelní 

kout k obýváku. Prorůstá do 
interiéru, její police mohou být 
i knihovnou, ostrůvky jsou z jedné 
strany kuchyňské a z druhé již 
zapadají vzhledem i funkcí do 
obytné části. Ta musí nabídnout 
po celodenním shonu maximální 
pohodlí. Zajistí ho nejen kvalitní 
čalouněný nábytek, ale také různé 
opěrky a odkládací plochy, drobné 
stolky, které lze podle potřeby 
přenášet, nově objevené a hodně 
módní taburetky a také lavice. Ty 
okupují obýváky i ložnice, kde se 
staví před postele, jsou čalouněné 
nebo dřevěné, a často slouží záro-
veň jako stůl. 
Dřevo může být naprosto preciz-

ně zpracované s jemně sraženými 
hranami a dokonalou povrchovou 
úpravu, ale také „surové“, s při-
znanými léty, suky, a neupravený-
mi okraji masivních desek (jediná 
povolená robustnost!). 

Celkově je znát odlehčení, ale 
nábytek nesmí působit labilně 
a nestabilně, o to se starají doko-
nalé kovové konstrukce. Jedním 
ze stále platných trendů je ten 
industriální: police, připomína-
jící dílnu, hrubé dřevěné plochy, 
dobře viditelné kovové součástky 

TIP: 
PRO POŘÍZENÍ 

NOVÉHO NÁBYTKU 
DO VAŠEHO 

DOMOVA MŮŽETE 
VYUŽÍT RYCHLOÚVĚR 

MODRÉ PYRAMIDY, 
O KTERÉM PÍŠEME 

NA STRANĚ 18.

Aktuální tyrkysová, Fürstenberg

Stolička a stolek Cesar, Minotti

Nové oblé tvary – pohovka Aston, Minotti

Svěží barvy náčiní kuchyni rozsvítí
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a podobně. Tento styl nese záro-
veň i „opotřebovaný vzhled“. 

Poslední signály
Výrazně se vracejí barvy, svědčí 
o tom i špičkové značky, které 
mají v nových kolekcích barev-
ná sofa, křesla, stolky i solitérní 
skříňky. Zvolené barvy se obvykle 
dají vzájemně kombinovat. Barev 
se nebojte, ale zacházejte s nimi 

Barev se nebojte, 
ale zacházejte  
s nimi opatrně, 
budete je mít na 
očích každý den.

opatrně, budete je mít na očích 
každý den! Obvykle stačí jedna 
větší barevná dominanta napří-
klad v podobě pohovky a celkový 
vzhled pak doladíte s pomocí 
doplňků, které nejsou finančně 
tak nákladné, a mohou interiér 
barevně měnit pravidelně. Nej-
vděčnější jsou polštáře, obrázky, 
malé kolekce barevného skla, 
lampičky, a samozřejmě tapety, 

které nemusíte lepit ode zdi ke 
zdi, stačí třeba jeden svislý pruh… 

Také menší barevné koberce 
udělají zázraky. Kdyby se vám to 
zdálo málo odvážné, obarvěte stě-
nu či stěny, vložte mezi neutrální 
police nějaké výrazně barevné. 
Hodně se barvy znovu kombinují 
s bílou, ale i se vzorem. Mějte ale 
na mysli, že přecházení z místnos-
ti do místnosti by nemělo působit 
barevný šok, ale vyvolat harmo-
nické pocity. Laďte pozorně! f

INSPIRACE

Posaďte se do barev! Jaan Living, Walter Knoll

Světlé dřevo v kombinaci s bílou je „in“. Miniforms



MLADÁ RODINA
 MALÁ NEBO ŽÁDNÁ HOTOVOST KLIENTA
Mladí lidé potřebují své přizpůsobené fi nancování. Není možné 
předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet procent 
hodnoty domu, jak by ideálně vyžadovaly banky.

 FINANCOVÁNÍ DOMU VČETNĚ POZEMKU
Protože většina rodin nedisponuje vlastním pozemkem, umíme 
nákup pozemku celý fi nancovat úvěrem.

 NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 
Využíváme nejdelší splatnosti úvěru a jsme za své klienty 
garantem bankám poskytujícím úvěr. Klienti ES pak 
získávají výrazně výhodnější úvěr.

 DOMY S NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Myslíme na rodinný rozpočet. Stavíme domy výhradně 
nízkoenergetické a k vytápění využíváme nejmodernější 
technologii tepelného čerpadla.

 VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ SPLÁTKY V DOBĚ 
 MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Dokážeme reagovat na změny ve Vašem životě. Kromě snížení 
splátky pracujeme i s pojištěním proti výpadku příjmů. Hypotéka 
tak již nebude překážkou nekrásnější úloze v životě člověka.

 MODERNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA JAKO DÁREK
Dárek v podobě moderní kuchyňské linky do každého domu, 
který v programu MLADÁ RODINA postavíme.
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KATALOG DOMŮ ZDARMA OBJEDNÁVEJTE NA +420 377 825 782. 

TIP PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

www.ekonomicke-stavby.cz
Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Dům Katka 29
Výše splátky v programu MLADÁ RODINA
6 759 Kč/měsíc
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Spoření a investování
• Moudré stavební spoření
• Investiční fondy IKS KB
• Spoření na penzi
• Investiční životní pojištění 

Vital Invest

Financování bydlení
• Rychloúvěr – úvěr bez zajištění 

až do 700 000 Kč
• Úvěr ze stavebního spoření
• Hypoúvěr
• Hypoteční úvěr KB
• Refi nancování

Půjčky na cokoli
• Bezpečná půjčka
• Osobní úvěr

Pojištění
• Moudré pojištění
• Rizikové životní pojištění 

Pyramida
• Autopojištění
• Majetkové pojištění

Bankovní služby
• Balíček MůjÚčet
• KB Spořicí konto 

Bonus / Bonus Aktiv
• Dětské konto
• Konto G2.2
• Kreditní karty

SPOLEČNĚ ZJISTÍME, ZDA VAŠE
FINANCE  PRACUJÍ PRO VÁS
infolinka 800 101 554  www.modrapyramida.cz

Přijďte se k nám poradit
a získejte fi nanční plán ZDARMA

Poskládáme vám produkty, aby pracovaly pro vás.

Veškeré detaily o našich produktech
s vámi rád projedná náš fi nanční poradce.
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