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My zlronce světa

Ospc JmorucHoVICE, PoD Sl,tnru,v BY MoHIÁ
srouŽtt osrarNÍu vp,sxIcÍlt ZAvZor., JAK NAPLNoVAT
PRINCIPY TRVALE uoRŽrtpLNÉHo nozvo1E. A NEJEN
ro. ZaŤwco vĚrŠlNĚ oscÍ rrpsÁ poČE,r rRverÝcn
o BWATEL' JrNo zu cH o\.I CE NAo PRt< o o r<Ázely pzulÁrar
MNoHo l'tt-toÝcH RoDIN s oĚrvr. Naposrpoy
PRoJEKTEM Wslnvsy sEDMl NízroNnrrADo\^ťCH'
NÍzrorNp,RcprrcrÝcu A EKoLoGIct<Ýcrr RootNxÝcH
oovŮ. Ne pno]prru sp pooÍrpr r vÍstoSTARosTA

JrNoŘIcHovIc PevE,t' NovorNÝ.

Co s\'Lo pRvorNÍlr IMPULZEM K REALIZACI RooINrvýcn oouÚ?
Hlavním důvodem bylo přilákat do Jindřichovic mladé rodiny s dětmi. To se

myslím podařilo, v současnosti máme obsazené všechny domy, čtyři jsou již
dokončené a zabydlené.

Kov;srE zeČltt sravĚr?
První dům jsme postavili v roce 2006 na zkoušku. Výstavbu ostatních sedmi
domů jsme začali v květnu 2008 a v březnu 2009 se stěhovali první majitelé.

Co sr uÁup pŘposter,rt PoD PoTMEM NÍzxoNÁnaoovÉ
e grolocrcrÉ?
V naší obci se řídíme takzvanou Místní Agendou 21 . To je program, jehož
cílem je mimo jiné zajištění dlouhodobě r'7soké kvaliry žtvota a životního
prostředí. K tomu podle našeho názoru patří ma'ximální r'yužití přírodních
materiálů a místních zdrojů, tím pádem i minimálních nákladů na pfovoz
domu. Ob1watelé našich noých domů tak mohou předpokládat, že náklady rla
bydlení jim budou růst podstatně méně, než kdyby bydleli v klasickém domě
nebo bytě někde ve městě. Výwoj cen energií, tepla, vodného a stočného se nedá
téměř odhadnout, a přitom woří ýznamnou část rodinných ýdajů na bydlení.
Tákto investu,jí do vlastního s diametrálně r'yšší kvalitou bydlení. Vždyť jejich
hypoteční splátka je často nlžŠí než nájemné v běžném městském bytě, který by
^;l.J-, --L,,1 ;-::-L

Bez politické příslušnosti. Do roku ]992
technolog u Textilaně u Nouém Měxě pod
Smrkem, poté do roku 2005 u Policie CR
(u ktech 1997-2005 ueclouci obuodního
oůlěleni u ]Ýouém Městě pod Smrkem),
od roku 2005 působí jako uuolněnit
ruístostarostd obce Jindřichouice pod Smrkem
a spoluzodpouíůl za projekt ujstauby

nízkonríklaclouého a ekologického bydlení
u obci. Je rozueden1,, mri tluě ttcerv.
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Kortr lr-q.srNĚ DoMY JE1ICH NovÉ ivlr1rrr,rr srrrl.?

Poslední volný dům se prodával za necelých dr.a a pul milionu

korun.

VĚrŠrNe LIDÍ sI sTAVBU NÍZKoENERGETICKIHo Do]\{U

sPoJUJE spÍŠE s wŠŠÍur NÁxreoy NpŽ u sĚŽrE, \TSTA\EY.

Jax 1srt, oosÁHrt rer pfuzNtvÉ cE,Ny?

Původně jsme měli představu jednoho generálního dodavateie,

který zajistí kompletní ýstavbu. Ukázalo se ovšem, Že do

námi stanovené ceny se nikdo neve,jde. Takže jsme r'yhiašovali

ýběrová řízení najednotiivé technologické činnosti a stavbu

realizovali prostřednicwím rybraných firem. Znamenalo to

pro nás práci navíc s organizací a podobně, ale dosáhli jsme

předpokládaných nákladů' jen u posledních tří domů jsme

.,"ko.'.. museli cenu zryšit. obec měla opravdu šťastnou ruku

ve ýběru subdodavatelů a firem, ze stavby domů ovšem nemá

žádný finanční zisk'

VyuŽÍveI-t JsTE NĚJAKÉ DoTACE? Z Evnopst<É uNtE

NEBo NAPŘÍKLAD ZE SrÁrNÍgo FoNDU ŽlvorNÍHo
PRosTREDÍ?

Ne, ýstavbu jsme financovali na základě půjčky od banky.

Schválení půjčky pro obec proběhlo celkem hladce a splácíme

jivždy z prodeje každého domu. Vycházeli jsme z toho' že

pro mladé rodiny bude snazší získat případnou hypotéku na

iiž hotoý dům než na jeho stavbu. Pozemky obec prodává za

symbolickou cenu jedné koruny za metr čwereční.

Jer 1sou DoMY A PoZEMKY VELKÉ?

Zastavěnáplocha domu je přibližně 91 m2, obytná plocha

180 m2, pozemek má průměrně 5000 m2. Dům má v pÍízemí

společný prostof s kuchyňským koutem, koupelnou a technickou

místností. V patře jsou čtyři pokoje, koupelna a šatna' První

dům postavený na zkoušku měl v patře menší obytný pfostof'

ale jednalo se o modeloý dům, který nebyl určen pro rodinu

s dětmi.

1 obec Jind.řichouice pod Smrkem se nachizí ue Frldlantském

ulběžku, jedné z nejseuernějších částí naši republiky,

2 obec postauila sedm nízkonrikladoultch ekologickjch domů, kromě

jednoho mají již ušechny sué majitele' Vjstauba začala u roce 2008

a během léta 2009 budou ušechny domy dokont,eny.

3 Wechn1 dorury mají uegetační střechu, qltápění t€pelnÍm

čerpadlem d ulastní čističku odpadních uod,



RErNĚrn NÁn't NĚco o stRltgNÍ TECHNoLoGlI
\ PoUŽ|I.YCI r ivnrgRlÁLtcu.
Návrh domu r'ytvořil architekt Pavel Šturma. Nosná konstrukce
je z dřevěných trámů, obvodové stěny a příčkyjsou z panelů
pod tlakem lisované slámy (stramit pozn' red.). Vzniklé dutiny
obvodové stěrry jsou r'yplněny směsí drceného recyklovaného
papíru, která se fouká do korrstrukčních dutin. V přízemí domu je
stěna z cihel, která odděluje kuchyni a s1oužíjednak,jako tepelná
akumulační stěna, ,jednak jako statický prvek. Z vnější strany jsou
stěny obložené palubkami, střecha je zatravněná.

Jarl1r w.rÁpĚNÍ?

Každý dům je r,ybaven kompaktním tepelným čerpadlem
země-voda, které zajišťu-je r'ytápěrrí a ohřev teplé vody' Teplo je
oclebíráno pÍostřeclnictvím plošrrého zemního kolektoru' který je

položen r-ra pozemku v minimáIní hloubce 100 centimetrů pod
povrchem. V přízemí je podlahové topení a v patře r.adiátory'

Každý důnr má vlastní studnu a vlastní čističku odpadních
r.od. Energetické hospodářswí domu je možné rozšířit i o další
obnovitelné zdro,je, sluneční kolektory pro ohřev vody,
fotovoltaické čIánky nebo malou větrnou elektrárnu.

Dol,ny PRoDÁVÁ oBEC ,.NA KtÍČ.. pŘIpRAl,cNt,

K NAS].ĚHoVÁNÍ' NEBo JE VNITŘNÍ \^/BA\'ENÍ Z^LEŽÍTos.rÍ
\OVÝCH MAjITELŮ?

Od prvopočátku stavby se snažíme v n-raximálr-rí míře vyhovět
požadavkům kupujících' Například koupelny a povrchy jsou
i'e standardním provedení, kdy si v určité cenové relaci mohou
majitelé r'ybrat napr'íklad barevné odstíny dlažby nebo obk]adů'
\r drtivé většině si však připiácejí za doplňky, jaké si přejí
především v koupelnách mít'

MoglI JsTE ZÁJF,MCŮI,I o oŮl,t NABÍDNoUT TAKÉ
\IoŽNosT ZAMĚSTNÁNI V oBCI NtlBo V REGIONU?

)'Jaopak, museli jsme je upozorňovat, že s pracovnírni
piíležitostmi je zde problém. Naštěstí v současnosti je stále

' 
íce profesí' které lze vykonávat z domova l-rebo nejsou závislé

1 Domy nabizeji dostatečnyí prostor pro čtyř až šestičlennou rodinu,

5 Pruní ,,uzorou!,, dům byl postauen s menší p|ochou podkrouí,

':;eré u dalších domů bylo rozšířeno pro potřeb1 minimdlně čtyřčlenné
.,:dln1.

6 Jednim z hlaunich konponentů budou jsou panel1t na bázi
iirodních uldken, tepelná izolace je z celulózy.
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Obec nacházející se na území FrýdIantského výběžku' Má za sebou

bouř|ivou minuIost, která by|a ov|ivněna i polohou v b|ízkosti

poIských a německých hranic. Největší rozmach Jindřichovice

zaži|y na přelomu 19. a 20. století' 0 významu tohoto že|ezničního

uz|u mezi Pruskem, Poba|tím a Vídní dodnes svědčí šestiko|ejné

nádraží. V obci' která se rozrost|a až na městys s přib|ižně

2,5 tisíce obyvate|, převaŽovali sudetští Němci. Sjejich odsunem

po 2' světové vá|ce však začaIy Jindřichovice podobnějako

většina pohraničí upadat. \Ee vyvrchoIi|o v 60. letech 20' stoIetí

srovnáním neobyd|ených staveb se zemí' V 90' letech pak doš|o

k rozpadu státního statku a zániku i dalších pracovních pří|ežitostí.

Situace obce se začaIa zlepšovat po roce 2000, kdy zastupiteIstvo

odsouh|asiIo program podle MístníAgendy 21. To je program

konkrétních obcí, měst. regionů, který zavádí principy trvale

udržite|ného rozvoje do praxe při zoh|edňování místních problémů.

Je tvořen ve spo|upráci s občany a organizacemi a jeho cí|em je

zajištění dIouhodobě vysoké kva|ity života a životního prostředí na

daném místě. Počet obyvate| obce nedávno překročiI sedm set.

na konkrétní lokalitě. Naše nabídka oslovila hlavně ]idi' kteří

hledali bydlení v přírodě a v souladu s ní, a byli ochotni se

přizpůsobit určitému životnímu srylu. Hledali jsme takové

zlýemce, kteří si práci přinesou s sebou a možná r7tvoří
i nová pracovní místa. Některé -jsme také museli upozornit, že

například bez auta je bydlení zde takřka nemožné. Pro mnohé

byla určitě velkým lákadlem možnost bydlení v nezkažené

přírodě, azároveň' v místě, které, ač je ,,na konci světa.., má

perspektivu pro kvalitní život.

VeŠg osF,c JE ZNÁMÁ l JIN\T\,{I AKTI\,ITAMI' KTERE

ODPoVÍDÁJÍ TRENDU TRVALE UDRŽITELNÉHO RoZvoJE' JE
TO TAK?

Ano, naše obec naplňuje Koncepci energeticky soběstačného

mikroregionu. V praxi to znamená, že v roce 2003 jsme uvedli

do provozu dvě moderní větrné elektrárny a jejich finanční
přínos je ýznamným příspěvkem do obecního rozpočtu.

Část peně" z prodeje elektřiny je použita na fond, z,e kterého

obec přispívá obywatelům na projekty šetřící energie a životní

prostředí: zateplení domů, ekologické zdroje lyápění, zřízení

vodního zdroje k vlastnímu zásobování vodou a podobné záměry.

U p"ty větrných eiektráren se pak nachází ekologické informační

centfum' které nabízí informace jak o elektrárnách, tak obecně

7 - 9 o extenziuní zelené střechy se majitelé nemusejí starat, kromě

doby krtitce po osazení rostlin, kdy je třebajim dodduat ultÍhu,
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o ryužití obnovitelných zdro-jů energie. Budova infocentra je

dřevěný srub se zatravněnou střechou a solárními panely' které

ohřívají vodu. V obci také funguje kotelna na biomasu, která
r'ytápí školu, obecní úřad, knihovnu, budovu býwalé mateřské

školky a domov důchodců.

PnEopoxrÁoÁv, Žn TYTo AKTI\ITY MAJÍ I JINÉ' \EDI,EJŠÍ
oŮsrtory?
Asi ano, přitahuje to sem lidi s podobným smýšlením, pro které
ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj nejsou jen prázdné
pojmy. Vždy't ZaÍímco jiné obce mají problémy s ýidňováním,
nám za posledních přibližně deset let Vzfosd počet obyvatel o sto.

A stěhují se k nám hlavně mladí lidé, napříkiad v mateřské škole

už máme málo místa a ploto přes letošní prázdniny budeme
provádět úprary pro zýšení jejíkapactq,.

Text a foto Monika Smekalouá

10 Styloué prouedení elebtrické ,,kapličky,, charakterizuje pojeti celé

ujstauby.

11 Jinclřichouice se staly medidlně zndmé zejména díky ulstaubě

uětrnych elektráren.

12' 13 Dalši ekologickj dům z přirodních materiálů, u tomto

případě realizouanj mladjm manžekkjm párem, kter;i se do

Jintlřic h ou ic p řis tě h o u al'
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