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Doporučujeme na webu
PUdálost podzimu naMoravě: Slavnosti vína
v Olomouci
POdložil závodní kolo a začal dělat tiskárny.
Zájem je o ně po celém světě
PVčelaři vědí, jak bolí bodnutí pod trenkami. Nyní
připravují úly „na operák“

Více zpráv pro podnikatele
čtěte na našemwebu
denik.cz/podnikani

AktualityTomáš plní lidem zelené sny
o krásných zahradách a parcích
TOMÁŠ PRCHAL

K do by neměl rád
upravenou zahra-
du, kde dobře za-
kotvený kámen ve

skalce nabízí stín barevným
kobercům trvalek. Jakomalíř
s obnaženou paletou přidává
barvymezi dřevěné stavby
a vodní díla ten, co propadl
vůni posekané trávy.

Z každé nově dokončené
zakázkymá Tomáš Barták,
který v roce 2002 založil
v Koštově u Ústí nad Labem
společnost Zelené kolo, vel-
kou radost. Desetičlenná
parta je dokonale sehraná,
zvládnemoderní projekty na
klíč, ale i obnovu starých za-
hrad, městských parků, či
odpočinkových zón nemoc-
nic a škol. Desítky spokoje-
ných zákazníků si chválí její
nápaditost a fortel.
Jak říká sám Tomáš, rád se

vyžívá v realizaci vodních
staveb v terénu, kde nechybí
složité kaskády, jezírka a vo-
dopády. Miluje přírodu
a v jeho práci je to znát.

ZMĚNA PŘIŠLA
NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Jako každý kluk se Tomáš
vmládí zajímal spíše o sport
a zábavu. Zlom přišel na
střední škole. „Hledal jsem
brigádu a odpověděl na in-
zerát hledající samostatného
zahradníka od pana Karla

Plechače. To byl ústecký fo-
tograf, cestovatel a horolezec,
k němuž jsem dojížděl dva
roky. Tehdy jsem se začal
zajímat o zahradní architek-
turu, což později přerostlo
v podnikání. Přitom původně
jsem po škole nastoupil
k jedné zahraniční firmě jako
elektrotechnik. Rodiče byli
spokojeni, žemám solidní
zaměstnání, a mě by tehdy
vůbec nenapadlo, že bych ří-
dil vlastní firmu,“ vzpomíná
Tomáš. V té době ho zaměst-
navatel vyslal na služební
stáž do Anglie. A tam to vše-
chno vlastně začalo, když
dostal do ruky knihu o ho-
landské zahradní architektce
Nathalii de Vriesové. „Obsah
mě tak zaujal, že jsem jí do-
konce napsal dopis, na který
ale neodpověděla. Začátky
mého podnikání byly doslo-
va drsné. Jednamístnost
v ústecké Jateční ulici, sute-

rén bezWC, na chodbě nářa-
dí, v hlavě spoustu nápadů.“

ZKUŠENOSTI
Z AUSTRÁLIE
Na své první zakázce u star-
šíhomanželského páru, kdy
měl Tomáš k dispozici jen
projekt na papíře, lopatu,
krumpáč, hrábě a stometrové
pásmo, se pořádně nadřel.
Všechno ale bral vážně, stu-
doval odbornou literaturu,
jezdil po seminářích a před-
náškách. Na jedné z nich ho
v Praze zaujal Australan
Phillip Johnson natolik, že
poté dva roky sbíral zkuše-
nosti na farmách u proti-
nožců. Dnes firma sídlí
v kouzelném areálu v Košto-
vě, kde dříve byly ubytovny
dělníků, sklad potravin či
tiskárna. Vládne tu tým lidi-
ček dokonale zapálených do
své práce. „Statistiku si ne-
vedu, ale projektů bylo za

těch dvacet let opravdu hod-
ně. Stanovil jsem dojezdovou
vzdálenost do sta kilometrů,
několikrát jsme pracovali
v Praze, ale hlavně na severu.
Přesně podle hesla „Dobré
zboží se chválí samo“ jsme
se bez zvláštní reklamy a in-
zerátů dostali i do Německa.
Začalo to na doporučení u
jednoho smíšenéhomanžel-
ského staršího páru, násle-
dovaly projekty Přírodní za-
hrada – soukromý park,
Koupací moderní Biotop –
přírodní jezero a nyní do-
končujeme práci kousek za
hranicemi v Pilnitz,“ popisuje
Tomáš současnost.

NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKA
TRVALA TŘI ROKY
Shodou okolností byla stejně
jako ta úplně první také ta
největší zakázka v Dolních
Zálezlech na Ústecku. „Měl
jsem štěstí, že jsem tenkrát
spolupracoval se zahradním
architektemDrahoslavem
Šonským. To je úžasný pán,
odborník, pedagog, spisova-
tel a snad nejlepší kapacita
v oboru a zakladatel dendro-
logické zahrady v Průhoni-
cích. Projekt to byl opravdu
zajímavý, obsáhlý a docela
složitý. Zahrada byla ve sva-
hu, k tomu skalka, rybník,
několik vodních kaskád,
přečerpávací vyrovnávací
nádrž přivezená zMoravy.
Samozřejmě nechyběl vodo-
pád, spousta okrasných dře-
vin, keřů a květin. Zákazník
chtěl ještě následnou údržbu
zahrady na několik let, ale to
jsem už z časových důvodů
odmítl,“ vzpomíná Tomáš.

PŘÍBĚHY
PODNIKATELŮ

ZELENÉ KOLO vzniká i s pomocí hnědých kol. Foto: archiv T. Bartáka

Sazba hypoték je teďmezi
nejvyššími za dvacet let
Česká republika– Úro-
ková sazba u nově po-
skytnutých hypoték v ČR
v říjnumírně vzrostla na
5,86 procenta ze zářijo-
vých 5,83 procenta.
Průměrná sazba patří

k nejvyšším za 20 let.
Banky a stavební spoři-
telny poskytly hypoteční
úvěry za 7,2 miliardy
korun, meziměsíčně ne-
patrně více. Meziroční
propad podobně jako
v září byl 82 procent.
Vyplývá to ze statistik
České bankovní asociace
Hypomonitor. Do něj
dodávají data všechny
banky a stavební spoři-
telny poskytující hypo-
téky na českém trhu.

Zmeziměsíčního po-
hledu podle nich objem
poskytnutých hypoték
vesměs stagnoval poté,
co ve třech předešlých
měsících zaznamenal
dvouciferný propad.
„Hypoteční trh pokra-

čuje ve stagnaci a pro
další období nelze před-
pokládat změnu směru,“
uvedl manažer hypoték
UniCredit Bank Filip Be-
neš.
Objem nově poskyt-

nutých hypoték v říjnu
podle dat stoupl na
6,07miliardy korun ze
zářijových 5,99miliardy.
Objem refinancovaných
úvěrů činil 1,15 miliardy
korun. (čtk)

NaAukru se prodala cenná
medaile i funkční veterán
Česká republika – Které
nákupy vévodily aukcím
největšího českého on-
line tržiště Aukro v říj-
nu?Motoristům plesalo
srdce při aukci nablýska-
né Škody Spartak 440
z roku 1958, sběratelům
zase při aukci starobylé-
ho knižního díla o optice
z roku 1692. Nového
majitele našla i bojová
zástava 1 ČS letecké di-
vize 1945 v podobě za-
chovalé vlajky.
Říjnovou aukcí, která

skončila nejvyšší sumou,
byl prodej prodej dese-
tidukátovémedaile Oži-
vení Kremnického Ba-
níctva ražené v roce
1934 v počtu pouhých
68 kusů. Novýmajitel za
něj byl ochotný dát

1 320 000 korun. Těsně
pod hodnotou jednoho
milionu pak skončila
aukce sady dukátů Karla
IV. z let 1978-1982. Jejich
cena vystoupala až na
930 000 korun.
Celkem 27motoristů

se zálibou ve veteránech
se pralo o Škodu Spartak
starou 64 let. Parádní
plně funkční sběratelský
kousek s platnou STK se
nakonec prodal za
345 000 Kč. „Zálibu Če-
chů v historických vo-
zech dokumentuje i další
říjnová aukce, ve které
se prodal Land Rover
z roku 1948 určený k re-
novaci,“ popisuje Pavel
Krejčíř, expert na sběra-
telství a starožitnictví
portálu Aukro. (rs)Každý čtvrtý nakupující Čech využívá slev

C elá čtvrtina naku-
pujících v ČR využí-
vá slevové akce
mnohem více než

v minulosti. Vyplývá to
z aktuálního průzkumu
agentury STEM/MARK pro
Českou distribuční. Ta je
součástí skupiny VLTAVA
LABEMEDIA a zároveň nej-
větším distributorem akč-
ních a slevových letáků v
České republice.

Každý desátý Čech přitom
slevové akce dříve nevyuží-
val, ale v poslední době začal.
Celkem 57 procent oslove-
ných respondentů uvedlo, že
slevové akce využívají stej-
nouměrou jako v minulosti.

PRIMÁRNÍ FAKTOR?
SLEVOVÁAKCE
„Výsledky průzkumu potvr-
zují, že v aktuální době ros-
toucí inflace a všeobecného

zdražování se zvyšuje také
obliba slevových akcí,
a to napříč věkovými skupi-
nami obyvatelstva České re-
publiky. Pro spoustu lidí jsou
slevové akce, respektive výše
slev, primárním faktorem,
podle něhož se rozhodují,
kterou prodejnu navštíví.
Platí to zejména pro čtenáře
tištěných letáků, kteří díky
nimmají přehled, co a kde
mohou výhodně nakoupit. Ti

také výrazně více využívají
věrnostní karty či mobilní
aplikace obchodních řetězců,
než osoby, které o tištěné le-
táky nejeví zájem. Ukazuje se
tedy, že tištěné letákymají
stále nezastupitelnou roli
v nákupním chování Čechů a
mohou se skvěle doplňovat
s dalšími formami nabídky,“
říká Jaroslav Staněk, ob-
chodní ředitel České distri-
buční. (ks)

Přestavujete nebo opravujete dům? Odborníci ze společnosti GasNet vysvětlují, jak předejít případnému poškození plynovodní sítě

Narušení domovního rozvodu plynu hrozí nebezpečnými následky

K
nehodám při sta-
vebních pracích
v blízkosti ply-
nových rozvodů
dochází bohužel

poměrně často (vloni jich by-
lo 585). Tyto havárie ohro-
žují zdraví i majetek a záro-
veň narušují provoz plynové
soustavy. V krajních přípa-
dechmívají i tragické násled-
ky. Distribuční společnost
GasNet radí, jak narušení
předejít, a co dělat, když k ně-
mu přece jen dojde.

S PLYNEMOPATRNĚ
První a hlavní zásadou před
jakoukoli obnovou je zjistit,
kudy vedou plynovodní sítě.
Tím semajitel spolehlivě vy-

hne problémům. „Poškození
plynovodních přípojek není
výjimečné. Pokud navíc doj-
de k poškození majetku dis-
tribuční společnosti, veškeré
náklady spojené s odstraně-
ním havárie hradí viník. Ne-
hoda se nahlašuje také vyš-
ším orgánům. V závislosti na
tom, jakéměla následky, pak
tyto orgány rozhodnou o po-
kutě, příp. o dalších krocích,
například i o trestním stíhání
z důvodu obecného ohrože-
ní,“ uvádí Petr Koutný, ředi-
tel provozu a údržby sítí sku-
piny GasNet.
Podle jeho slov se rovněž

vyplatí zjistit, zda v blízkosti
nevedou domovní rozvody
nebo se nenacházejí odběr-
ná zařízení. „Přesnou polohu

plynovodní přípojky lze vy-
žádat přímo od GasNetu. Pro
stavební firmy a odběratele
zajišťujeme tzv. vytyčení, kdy
polohu potrubí zakreslíme
přímo na staveništi. Služba je
zdarma, žádat o ni lze na na-

šem portálu Distribuce plynu
online,“ říká Petr Koutný.
Naopak informace omís-

tech, kde se nachází odběrná
plynová zařízení (domovní
rozvody za hlavním uzávě-
rem plynu a spotřebiče vma-

jetku vlastníka nemovitosti),
znají jenmajitelé objektu.
Schéma však nemusí vždy

stačit. Stavitel by si měl sku-
tečnost ověřit ještě i ručně
kopanou sondou. Rozvody
pakmají být označeny vý-
stražnou barvou. A přístup
k hlavnímu uzávěru plynu
musí být stále volný.

VOLNÉ RUCE POBLÍŽ
Veškeré opravné práce
v ochranném pásmu přípoj-
ky je nutné provádět s na-
prostou opatrností, ideálně
za účasti více osob, které po-
mohou s obsluhou strojů či
rychlým zajištěním hlavního
uzávěru. Pokud přesto dojde
k poškození rozvodů, byť jen
ochranného pláště, poruchu

je nutné co nejdříve odborně
opravit. Kromě toho se zem-
ních pracemi v blízkosti ply-
nových rozvodůmusí vždy
souhlasit i GasNet. (ks)

SLUŽBA VYTYČENÍ SÍTĚ JE ZDARMA. Foto: GasNet

Postup při havárii
P Uzavřete hlavní uzávěr.

P Uniká-li dál plyn, při-
volejte hasiče a kontak-
tujte plynárenskou po-
hotovost na lince 1239.

P Eliminujte zdroje nebez-
pečí – vypněte všechny
stroje a přístroje.

P Evakuujte ohrožený
prostor.
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