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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Právě jsme uprostřed zimy a na mno-
hé z nás je trošku dlouhá. V nížinách 
bylo letos sněhu pomálu, takže jsme 
se nepotěšili ani zimní romantikou, 
stejně tak ale sluníčka se moc ne-
dostávalo, takže nám nenalilo ani 
moc energie do žil. Je jen na nás, jak 
zbytek zimy prožijeme.  Jestli vyra-
zíme někam za sněhem, prolenošíme 
ho s knížkou v teple u krbu, nebo se 
v rámci slevových akcí vrhneme na 
vylepšování interiéru. Pokud jste se 
rozhodli pro třetí možnost, doufám, 
že pro vás budeme vítanou inspirací. 
 Jako vždy jsme se snažili přinést 
články plné nových nápadů.  
Začínáme bytem snů a doufáme, 
že jsme se strefili i do těch vašich. 
Pokračujeme kuchyní, která je ten-
tokrát velmi profesionální.  Protože, 

pokud se nevyspíte, váš den bude 
postrádat smysl, řekneme si, čím za-
řídit ložnici a jakému vybavení dát 
přednost.  Nezapomeneme ani krby 
a kamna vůbec, protože možná zrovna 
teď je správná doba si říct, jak se 
v předjaří krásně zahřát. Nebude 
chybět ani článek týkající se zahrad-
ních pomocníků. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní jaro 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial

Merida_Inzerce_SB_210x297_mm_PRI1   1 6.9.2017   12:39:02



4 | BYDLENÍ

  6 
 Zařizujeme byt snů

18 
 Kuchyně jak pro profesionála

28 
 Obývák pro celou rodinu

36 
 Pohádková ložnice

46 
 Hlavně, aby bylo uklizeno...

52 
 Koupelna si žádá styl

58 
 Řekni mi, čím topíš...

66 
 Řešení zimního problému aneb jak zabránit  

tepelným ztrátám?

72 
 Střecha musí spolehlivě ručit za ochranu domu

82 
 Postavte dům, ale z čeho?

90 
 Pasivní, nebo dokonce aktivní dům?

102 
 Zahrada volá

Moje bydlení
Vydává IN publishing group s.r.o.
• Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková

• Foto: Shutterstock.com, archiv firem
• Grafické zpracování: Jaroslav Novák
• Obchodní oddělení: Petra Havelcová, 

Denisa Syberová

• Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139,  
250 01 Stará Boleslav 

• Obchodní oddělení  tel.: 725 970 385 
mail: inzerce@inpg.cz

• Předplatné  tel.: 774 584 179
• e-mail: info@inpg.cz

• Registrační číslo: MK ČR E 20456
• Za obsah inzerce odpovídá inzerent

• Titulní foto: Shutterstock.com

Obsah

102 6

90 52

18





6 | BYDLENÍ

ZAŘIZUJEME 

BYT SNŮ



BYDLENÍ | 7

INZERCE

Jak sestavit interiér, aby odpovídal  
vašim požadavkům a zároveň nejnovějším  

nábytkovým trendům?
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Začněme centrem našeho bytu – obývacím pokojem. 
Zatímco v minulosti měli lidé obývák zaplněný masív-
ním nábytkem, jako byly bytové stěny, sedací soupravy 
a šatní skříně, dnes je moderní vel-
ký obývací prostor, většinou pro-
pojený s kuchyní, bez viditelných 
zbytečností. Často v  sobě spojuje 
jídelní kout, místo pro odpočinek 
a zábavu, ale i pro práci. Vznikne 
tak multifunkční prostor, který 
ale není lehké zařídit tak, aby vše 
k sobě ladilo. Pokud se chystáte na 
rekonstrukci nebo jenom mírnou 
změnu vzhledu vašeho obýváku, 
inspirujte se současnými trendy.

Minimalistický obývák
Platí, že méně je více. Lidé touží po 
otevřeném prostoru, který dýchá 
– a  to i  v malých bytech. Zbavují 
se věcí a  nepotřebného nábytku, 
případně se snaží úložné prostory 
skrýt, obývák prosvětlit a zdůraz-
nit detaily. Neuděláte chybu, po-
kud vsadíte na vestavěný nábytek, 
který bude na první pohled k ne-
rozeznání od stěny. Získáte tak nejen minimalistický, 
ale i  nadčasový design, který můžete dotvářet výraz-
nými doplňky a barvami podle vlastního uvážení. Pro 
minimalismus je charakteristické také propojení nábyt-
ku s novými technologiemi. Například sedací soupravy 
mohou skrývat nabíječky na chytrá zařízení, elektrické 
zásuvky na počítače, chladničky, reproduktory a jiné vy-
chytávky. Díky tomuto spojení ušetříte v obýváku místo 
a váš životní prostor se opět o něco zvětší. 

Teplá barevnost
Některé designové trendy jsou platné několik sezón, 
barevnost interiérů se však mění jako na houpačce. Ze 
sterilních bílých a  šedých tónů ke křiklavým barvám, 
z malých dekorativních vzorů k velkým jednobarevným 
plochám. Někdy doba přeje tlumeným, pastelovým 
tónům, jindy divokým a  přímo psychedelickým kom-
binacím barev. I příští rok bude patřit svěží, víceméně 
teplé barevnosti. V  kurzu budou  všechny barvy, ale 
s nejintenzivnějšími tóny pracujte opatrně a uvážlivě, 
což ostatně platí pro všechny výrazné prvky v interiéru. 
Světlý minimalistický interiér jednoduše doplníte výraz-
nými přírodními barvami jako je žlutá, zelená, růžová 
a  jinými odstíny, které působí pozitivně na  psychiku.  
Kromě módní zelené bude v kurzu také temně mod-
rá a minerálně šedivá, která nejlépe vynikne v podobě 
doplňků, či pastelově růžová, tvořící ideální kombinaci 
s decentními šedými odstíny. Odvážná žlutá barva zase 
rozzáří místnost v podobě drobnějšího nábytku, jako je 
například samostatný odkládací stolek, nebo jako sou-
část většího vybavení, například v podobě lemu postele 

či komody. Zařízením minimalistický a barevně střídmý 
obývák dotáhnete do dokonalosti velkým pestroba-
revným obrazem. Podobný účel splní i moderní tapety, 

které jsou charakteristické velkými, nápadnými vzory 
a  dokážou nahradit i  obrazy, případně poslouží jako 
falešný výhled do krajiny.

Studenému sklu odzvání
Přírodní barvy vnesou do vašeho bytu pocit hřejivosti 
a útulnosti. K tomu přispívají matné povrchy nábytku. 
Pomalu mizí z výsluní lesklé plochy, které svým vzhle-
dem připomínají sklo a umocňují dojem chladu. Střídají 
je matné povrchy, na pohled sametové a hebké. Matné 
povrchy vyniknou především na kvalitních materiálech, 
proto se prosazují akrylátová provedení nábytkových 
dvířek, zatímco fóliovaná ustupují do pozadí. Barevné 
a materiálové trendy potvrzují i světoví výrobci nábyt-
kových fólií. Tmavé dekory jsou moderní, ale měl by je 
vždy vyvážit teplý a světlý dřevodekor. Ani černá nemá 
být dogmatická, ale měla by být doladěná odstínem 
antracitové rozsvětleným v  interiéru například žlutou 
či světlým dřevodekorem dubu. Obecně se dá říct, že 
barevnost přírodního dubu barevné trendy v nadchá-
zejícím období hodně inspiruje – nabízí jak matnou sytě 
zelenou, tak i s ní ladící jemně hnědou barevnost du-
bové kůry.
Nicméně lakovaný nábytek není tak úplně out. Faktem 
je, že lesklá úprava nábytkových povrchů dodává inte-
riéru punc vznešenosti, elegance a čistoty. Momentálně 
se v obývacích pokojích „nosí“ i barvené sklo, dýha, kov, 
kámen či plast a v neposlední řadě je aktuální i obývák, 
jemuž dominuje záplava nejnovějších technologií. Jed-
noduchý tvar nábytku s  vysokým leskem najde uplat-
nění s  výjimkou dětských pokojů v  každé místnosti.  



„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

www.isotra.cz

Interiérové žaluzie
Kvalita  |  Odolnost  |  Design  |  Technologie
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Lesklé prvky však milují volnost a  otevřený prostor.   
Kromě velkorysého prostoru vyžaduje lakovaný náby-
tek i o trochu náročnější údržbu. 

Comeback dřeva 
I když v minulosti móda hledala a nacházela nejrůzněj-
ší materiály včetně plastu a kovu a designéři navrho-
vali talíře z umělé hmoty a  železné postele, pokaždé 
se vrátily časy, v nichž se na výsluní bytového designu 
hřálo dřevo ve všech barevných podobách. Přírodní ma-
teriál je populární i dnes a v příštím roce tomu nebude 
jinak. Pokud budete zařizovat exkluzivní interiér s ne-
omezeným rozpočtem, asi sáhnete po exotických dře-
vinách. Jídelní stůl se židlemi pro šest osob provedený 
v palisandru si už zasluhuje povytažené obočí. Vynika-
jící službu však odvede u nás populární buk nebo dub. 
S dřevem nemůžet prostě nikdy šlápnout vedle, jde jen 
o to, jak kvalitní práci odvedou truhláři. Co však bude 
v roce 2018 opravdu IN, je dřevo s výraznou kresbou, 
které se dá dopomoci i tzv. kartáčováním, které přiro-
zenou strukturu dřeva velmi zvýrazní!
V  interiéru se však může skvěle uplatnit i tradiční ra-
tanový nábytek nebo naopak extravagantní knihovna 
z rezavého plechu. Naopak out budou nekonečné imi-
tace všeho možného jako například vinylová podlaha 

v dekoru keramické dlažby. Pokud jste propadli kouzlu 
starých věcí nebo specifických nálad a vaším ideálem je 
vintage, můžete v  tomto stylu klidně pokračovat. Ale 
pozor, pasé je koncepce kompletně historizujících inte-
riérů. Máte-li doma starožitný kus nábytku, radujte se 
z něj, ale nepouštějte se do pátrání po dalších historic-
kých či historizujících kusech. Ztratíte spoustu energie 
i peněz a výsledek bude velmi rozpačitý. Méně je více 
a všeho moc škodí.

Pohodová ložnice
Ložnice je klidová zóna, proto volíme co nejméně zby-
tečností a  nábytku. Důležitá je postel, noční stolky, 
správné umělé osvětlení, efektivní zatemnění oken, 
čerstvý vzduch, pohodlí a čistota interiéru. Každého sa-
mozřejmě zajímá vzhled postele jako dominantní části 
ložnice, ale ten nesmí být na úkor kvality konstrukce 
a funkčnosti. Samotná ložnice má být vzdušná, jedno-
duchá a stylová. Někdo pro ni volí tmavší odstíny, pro-
tože se v takové místnosti lépe usíná. Světlé tóny zase 
navozují klid a duševní pohodu. Obecně ale preferuje-
me zemité barvy, přírodní materiály, neutrálnost. Mezi 
nejoblíbenější barvy tohoto roku patří pastelové, jako 
je baby blue (světle modrá), baby pink (světle růžová) 
nebo také světle žlutá či zelená.  Stále velmi populární 
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jsou jednoduše bílé postele – ty nikdy nevyjdou z módy. 

Postele s čely
Mnozí si oblíbili velmi praktické a  bytelné postele 
s úložným prostorem, kam můžete schovat různé lož-
ní prádlo či boxy s oblečením. Nejen malé slečny ocení 
návrat romantické postele s nebesy. Tento styl si potr-
pí na světlé barvy, jako je starorůžová, světle zelená, 
modrošedá či bílá. Oblíbeným vzorem je vzor malých 
kytiček. Ty můžete zakomponovat do závěsů, do pota-
hu křesla, které se bude nacházet v  rohu ložnice, do 
polštářů či deky, do stínidla od lampy nebo také do ta-
pety. Hitem se znovu stávají postele s čalouněnými čely. 
Jedná se o praktickou záležitost při čtení či sledování 
televize z  postele. Čela mohou být potažené různou 
látkou v různých barvách a vzorech. Stačí si vybrat ten, 
který vám sedne do stylu interiéru nejvíce. Velmi pěkně 
vypadá na čele také kůže či ekokůže. 
Po konstrukční stránce je důležitý rošt, který má rov-
noměrně rozložit zátěž matrace, zajistit její správné 
odvětrávání a podpořit správnou ergonomii těla. Rošt 
má velký bonus: když ho zvolíme dobře, není nutné ho 
nikdy měnit (na rozdíl od matrace), jeho životnost je 
prakticky neomezená. Základním pravidlem je tzv. ne-
přímá úměra: čím slabší matraci pořizujeme, tím kvalit-

nější rošt potřebujeme.V  případě dvojlůžka je ideální 
pořídit dva rošty a dvě matrace. Vyhneme se tak tram-
polínovému efektu. Napevno očalouněný rošt s matrací 
není vhodný, taková matrace se nedá otáčet, rychleji se 
proleží a  nemůžeme ji vyměnit za jinou.Z  vláštní po-
stele jsou tzv. box-springy, které nemají spodní rošt. 
Výrobci ho nahradili pružinovou matrací v postelovém 
rámu a my volíme pouze vrchní matraci.

Tlumené osvětlení 
Ložnice slouží k relaxaci a spánku, světlo tu má podpo-
rovat příjemnou atmosféru. Praktické je jedno centrál-
ní u stropu, ale ostatní světla volíme v tlumeném tónu 
s  nízkou intenzitou: vyplatí se mít nejrůznější lampy 
(stolní i  stojací), které vydávají měkké teplé světlo ve 
žlutých tónech. Nezbytné jsou lampičky u nočního stol-
ku, které využíváme hlavně při čtení. Správná volba je 
důležitá, potřebujeme, aby dostatečně nasvítily plochu 
a byly nejlépe i polohovatelné: natáčecí, s dostatečně 
dlouhým ramenem. Intenzitu a  směrování světla lam-
pičky v  ložnici volíme tak, aby při čtení poskytovala 
komfort, ale zároveň nerušila odpočívajícího partnera. 
Pro noční stolky jsou ideální lampy dotykové, které re-
agují na kontakt. Intenzita světla je většinou nastavena 
na dvě až tři úrovně, lze je i pohodlně regulovat. Intim-
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ní atmosféru v ložnici podpoříme i dekoračními světly 
v okně, čele postele apod. 

Vychytané úložné prostory
S  trendem zmenšování  bytů začíná být aktuální vyu-
žití každého prostoru. V malých prostorách se klasické 
závěsné kování stává neefektivním, protože otevřené 
skříňky překážejí a  omezují v  pohybu. Na nábytkář-
ských veletrzích dostávají slovo posuvné systémy, které 
lze zkombinovat do zajímavého celku. Ukazují se tak 
nové možnosti využití, jako například horní skříňky 
s posuvným kováním nebo posuvné kování i na zástěně, 
za kterou můžete elegantně skrýt nepotřebné věci. Za-
jímavé využití našly i elektrické výsuvné systémy. Jejich 
důvtip nespočívá jen v  přestavitelných stolových no-
hách. Vysouvací horní skříňka nad kuchyňskou linkou 
ukryje nevyužité věci a pouhým stiskem tlačítka je mů-
žete mít okamžitě po ruce. Stejně tak se dá efektivně 
využít slepý roh ve skříňce. Zasouvací skříňka se šikovně 
skryje do pracovní desky. A když je řeč o nastavitelných 
systémech, tak zajímavé řešení lze vytvořit i v koupel-
ně, kde si můžete nastavit výšku umyvadla pro všechny 
členy domácnosti. Jako třešnička na dortu u posuvných 
systémů působil koncept posuvného kování, při kterém 
je možné otevírat posuvné dveře vestavěných skříní 
jednoduchým mávnutím ruky. Skryté senzory zachytí 
pohyb a o zbytek se postará elektronika. Stejně tak se 
skříň mávnutím ruky zavře. Jde zatím jen o  koncept, 
nicméně věříme, že se promění v  konkrétní produkt 
a v blízké budoucnosti bude dostupný také u nás.

I dveře podléhají trendům
Také povrchová úprava dveří a dveřních zárubní sledu-
je módní trendy, jelikož dveře jsou již dlouho považo-
vány za plnohodnotný nábytkový kus. Sériově se dnes 
vyrábějí dveře z  masivu, které dříve dokázali vyrábět 
pouze truhláři, a to ještě na zakázku. Do interiérů jsou 
stále častěji pořizovány dveře bezobkladové se skrytými 
panty, svou renesanci zažívají lamelové dveře, výjimkou 
v  moderních interiérech nejsou ani skleněné posuvné 
dveře anebo dveře z grafoskla s potiskem. V současnos-
ti jsou pro moderní dveře nejtypičtějšími prvky dokona-
le strukturované povrchy s letokruhy imitujícími dřevo, 
nebo hladký nenápadný design dveří bezfalcových. Ně-
které typy dveří se dají využít i tak, že slouží v dětských 
pokojích jako tabule na malování nebo v předsíních či 
koupelnách plní funkci odkládací plochy čili jakéhosi 
věšáku.
Luxusní interiérový prvek   představují skleněné dveře 
zvláště v kombinaci se dřevem. Výplň z bezpečnostního 
skla může být jak čirá, tak mléčná nebo neprůhledná. 
V případě, že je nutné řešit nedostatek místa jsou vhod-
né dveře s unikátní rámovou konstrukcí, která se běžně 
používá i u dveří vchodových. Do dveří je možné vsa-
dit zrcadlo a dokonce  rozšířit je o malou poličku. Další 
flexibilní variantou je dveřní plocha jako magnetická 
tabule, což využijí hlavně děti Takovou plochu využijí 

k hrám hlavně děti.  Obměnou může být klasická omy-
vatelná tabule, nebo samolepka, která tabuli nahradí. 
Na dveře si pak může celá rodina psát nejrůznější vzka-
zy, harmonogram dne anebo nákupní seznam. Posuvné 
dveře volíme do prostor, kde otočné dveře pro nedo-
statek místa překážejí. Pokud chceme prakticky vyře-
šit dveře u dvou sousedících místností, nabízí se využití 
dvojitého stavebního pouzdra, které v  sobě uschová 
hned dvě dveřní křídla.

Místo otvírání posouvání
Přestože bytoví designéři v průběhu minulých let při-
cházeli s novými nápady, jak vylepšit a zjednodušit inte-
riéry přecpané nábytkem, stále něco chybělo. Například 
dlouho přetrvávaly staré kovové zárubně či standardní 
otočné dveře. Svěží styl do bytových interiérů přinesl až 
nový nápad konstruktérů – posuvné dveře do staveb-
ních pouzder a  skryté zárubně. Posuvné dveře se ob-
jevují především v moderních interiérech a všude tam, 
kde je potřeba šetřit místem. Na rozdíl od otočných 
dveří se otevírají pomocí ložiskového pojezdu a křídlo 
dveří se zasouvá do pouzdra nebo stěny. 
Také posuvné dveře lze vyhotovit z různých materiálů, 
oblíbené je dřevo, dýha nebo mléčné sklo. Jelikož se 
dveře pohybují v garnýži podél zdi, pro jejich otevření 
postačí prostor na jedné straně. Pro porovnání s otoč-
nými dveřmi posuvné dveře tak šetří místo, což oceníte 
především v malém prostoru místnosti. Svým zpracová-
ním a moderním vzhledem jsou posuvné dveře na zeď 
velice oblíbené pro svoji nápaditost a designový důvtip. 
Největší výhodou posuvných dveří na zeď a jeho systé-
mu je velice snadná instalace, neboť nevyžaduje žádné 
speciální stavební úpravy stavebního otvoru. Posuvný 
systém pro posuvné dveře na zeď, je oboustraně použi-
telný pro otevírání na levou i pravou stranu.

Bezfalcové dveře
Řešení skrytých zárubní pro otočné dveře spočívá v po-
užití speciálních skrytých 3D pantů, které jsou navíc 
seřiditelné. Toto řešení je možné využít i  pro dveře 
atypických výšek. Výjimečné nejsou ani kombinace bez-
obložkových dveří a polodrážkových dveří pro reverzní 
otvírání. To znamená, že otevírání dveří je v jedné části 
směrem od sebe a v druhé části směrem k sobě. Novým 
řešením jsou stavební pouzdra JAP, která se instalují 
do stěny už při výstavbě příček nebo při rekonstrukci. 
Vkládají se jak do zděné, tak i do sádrokartonové stěny. 
Zvenčí se omítnou a tvoří součást stěny. Posuvné dveře 
se potom zasouvají do pouzdra a zvenčí nejsou vůbec 
vidět. 
Bezfalcové dveře jsou velmi moderním a vyhledávaným 
typem dveří, které zapadají celou svou tloušťkou do 
zárubně mezi obložky. Tyto interiérové dveře opticky 
splývají se stěnou a  nevyčnívají z prostoru. Vyrábí se jak 
v klasickém obložkovém provedení, tak  v líci se stěnou. 
U  bezfalcového provedení dveří je důležité správné 
usazení křídla v zárubni, aby byla vzniklá spára souměr-
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ná na všech stranách. To zajišťují skryté závěsy, které 
umožňují seřízení dveří ve 3D prostoru. Výsledkem jsou 
dveře s výjimečně čistými liniemi, které perfektně do-
tvoří styl moderního interiéru. Bezfalcové dveře se hodí 
do všech místností včetně koupelny a toalet.

Barva a design
Vzhled dveří ovlivňuje celkový styl našeho domova, 
proto bychom měli design a dekor dveří vybírat obe-
zřetně. Při výběru dveří zohledněte barvu stěn, podla-
hy i nábytku. Sladit vše dohromady je náročné a hodné 
bytového architekta. Odborníci na bytovou architektu-
ru se shodují, že sázkou na jistotu je kontrast. Zvolit 
tak můžete barvu dveří, která bude kontrastovat s vý-
malbou, ale zároveň bude ladit s  barvou podlahy. To 
je náročnější především u  dřevěných materiálů nebo 
dveří vyrobených z  dýhy, protože se jedná o  přírodní 
materiál. Pokud máte například podlahu v barvě dubu, 
neznamená to, že dubové dveře budou mít naprosto 
stejný dekor. 
Pokud máte nevýraznou barvu podlahy (například svět-
lé dřevo), může být zajímavým řešením volba tmavších 
dveří. Například k dubové podlaze můžete zvolit dve-
ře v tmavém třešňovém dekoru. Pozor ale na barevné 
podlahy – například pestrá mozaika nebo lino s  ba-
revnými vzory budou ladit s  jednobarevnými dveřmi. 
Obecně platí, že s barvami v  interiéru bychom to ne-
měli příliš přehánět. Když si zvolíte dvě tři hlavní barvy, 

kterým podřídíte i  výběr dveří, bude interiér působit 
útulněji a celistvěji. Vhodné také je sladit barvu dveří 
v celém interiéru. Dveře do kuchyně v dekoru ořešáku 
vedle dveří v dekoru třešně mohou působit rušivě a ne-
vkusně. V módě platí, že bílou a černou můžete kom-
binovat téměř s  jakoukoli jinou barvou. To samé pra-
vidlo můžete uplatnit i v  interiéru. Černá barva může 
působit ponuře, ale bílá dodá interiéru světlo, působí 
svěžím dojmem a snadno ji sladíte s ostatním dekorem. 
Nevýhodou bílých dveří je, že jsou náročnější na údržbu 
– špína je na nich prostě víc vidět.

Obrana proti slunci
K modernímu interiéru patří i stínicí systémy, které kro-
mě své primární funkce splňují další nároky.  A bude jen 
na vás, který systém si ze široké nabídky vyberete. Nej-
běžnějším typem interiérového zastínění místnosti jsou 
horizontální žaluzie. Lamely jsou zpravidla vyrobeny 
z lehkého a velmi odolného hliníku. Materiál umožňuje 
prakticky neomezené možnosti úpravy délky podle in-
dividuálních potřeb, často se instalují mezi okenní skla 
a  spolu se závěsy jsou spíš doplňkovým stíněním. Na-
bídka barev je široká a umožňuje sladění s interiérem.
Výhodou vertikálních lamel je jejich všestranné použití, 
dokonalá schopnost regulace světla a  tlumení hluku. 
K jejich výrobě se používají prakticky všechny moderní 
materiály – bavlna, polyester, skelné vlákno, PVC a ex-
kluzivně také dřevěná tkanina. Předností vertikálních 
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lamel je schopnost zaclonit i  velmi velké, lomené, za-
oblené, anebo dokonce šikmé plochy.

Rolety a žaluzie
Svou renesanci zažívají rolety. Jsou méně náročné na 
údržbu než klasické záclony a závěsy, snadno zkrotí ne-
bezpečné sluneční paprsky a současně ochrání soukro-
mí před nechtěnými zraky zvenčí. Velká plocha rolety 
umožňuje i  kreativitu vzorů. Zajímavá je kombinace 
rolety a  žaluzie – díky dvojité látce s  horizontálními 
průsvitnými a neprůsvitnými pruhy, které se přes sebe 
posouvají, na základě vytahování a  stahování regulu-
jete prostupnost světla. Dokonalý, variabilní, a hlavně 
funkční doplněk vhodný jak do bytu, tak i kanceláře či 
zimní zahrady je skládaná neboli plisé látková žaluzie 
s různou propustností světla. Intenzitu stínění je možné 
nastavit stažením nebo vytažením horního či dolního 
profilu. Tak vytvoříte stínění přesně v místě, kde ho po-
třebujete mít.
Elegantním doplňkem klasického i  moderního interi-
éru jsou dřevěné žaluzie. Přírodní materiál umožňuje 
sladění nejen se zařízením, ale i s podlahou. Výhodou 
jsou také praktické vlastnosti – poměrně vysoká odol-
nost vůči vlhkosti a díky povrchové úpravě také proti 
UV záření. Na výrobu lamel se užívá měkké dřevo ze 
stromu lípy, bambusu anebo exotického ramínu. Denní 
světlo procházející přes dřevěné lamely vnáší do interi-
éru měkké nazlátlé tóny. Moderní interiér se vyznačuje 
prací se světlem a velkými prosklenými plochami. Aby 

velká okna neztratila své kouzlo, doplňte je odpovída-
jící stínicí technikou, například japonskými stěnami z lá-
tek záclonového typu, které propouští velké množství 
světla, přitom však poskytují dostatek soukromí.

Okenní fólie i proti zlodějům
Pokud v létě trpíte přehříváním interiéru či oslňováním 
sluncem, ať už jde o byt nebo kancelář,či máte zbytečně 
vysoké náklady na klimatizaci, jsou pro v řešením oken-
ní fólie. Tyto fólie se vyrábějí ve variantě reflexní a ne-
reflexní, v  různých úrovních zatmavení.Optimální pro 
stínění okna a ochlazení interiéru jsou externí protislu-
neční fólie instalované na vnější stranu oken. Vhodná  
fólie dokáže zcela nahradit použití žaluzií, rolet a do-
konce často i klimatizace. Pokud zvolíte instalaci reflex-
ní stínící fólie, zajistíte si i soukromí ztížením průhledu 
ze strany, kde je větší množství světla. Zastínění oken 
fóliemi i v horkém létě příjemně ochladí interiér. 
Druhou skupinu tvoří bezpečnostní fólie, které slouží 
jako mechanické zabezpečení oken a  jsou vhodné na 
všechna skla. Bezpečnostní fólie jsou čiré, na skle nevi-
ditelné a dokáží zloděje zdržet na velmi dlouhou dobu. 
Tyto fólie jsou vždy minimálně 300 mikrometrů silné 
a mají atest odolnosti proti proražení P2A dle evrop-
ských norem, který je akceptovaný pojišťovnami. Bez-
pečnostní fólie přijdou včetně instalace na cca 1100 Kč 
za m2. Bezpečnostní fólie se velmi často zaměňují za 
ochranné. Ochranné fólie jsou na rozdíl od bezpečnost-
ních levnější, ale nemají tzv. certifikaci, proto je firmy 
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doporučují instalovat od prvního patra výš. Na terasy 
a okna v přízemí jsou vhodné fólie bezpečnostní. 
Další skupinou fólií jsou dekorativní fólie, které slouží 
k vylepšení vzhledu oken především v interiérech, a an-
tigraffiti fólie, které chrání skla, především výlohy, před 
řáděním sprejerů. Všechny fólie zadrží minimálně 98 % 
škodlivého UV záření a mají také ochrannou funkci tzn., 
že vás ochrání před pořezáním v případě rozbití skla. Fó-
lie jsou rovněž opatřeny vrstvou proti poškrábání. Pro in-
stalaci fólií je nutné objednat profesionální firmu, která 
vám může nabídnout jak komplexní služby, tak víceleté 
záruky a platné certifikáty a atesty. Atesty a certifikace 
totiž mohou poskytovat pouze vyškolené firmy. 

Venkovní markýzy
Potřebného stínu a ochrany před UV zářením však mů-
žeme dosáhnout i  mimo dům také instalací venkovní 
markýzy. Jde o kovovou konstrukci s výsuvnými rameny 
a látkovým potahem, který je pro zvýšení odolnosti im-
pregnován. Na povrchu tkaniny je vytvořena neviditel-
ná vrstva, která chrání látku před proniknutím nečistot 
a vody do vláken. Speciální úprava látky zabraňuje také 
proniknutí škodlivého UV záření skrz, tím chrání své uži-
vatele a umožňuje jim prodloužit dobu pobytu na slunci. 
Markýzu lze využít k  zastínění teras, balkónů a  vel-
kých venkovních ploch o  rozměru až 16 m2. Díky ní 
lze snadno vytvořit další obytný prostor na zahra-
dě či balkónu, který je možno využívat podstatnou 
část roku. Při použití markýzy současně dochází k za-

bránění proniknutí slunečních paprsků okny, pro-
sklenými dveřmi či výlohami. Můžeme tak nejen re-
gulovat množství světla uvnitř domu, ale především 
i  snížit teplotu v  interiéru bez použití klimatizace, 
a  to vše při zachování kontaktu s  venkovním okolím. 

Svěřte to odborníkům
Montáž markýzy je sice jednoduchá, ale je vhodné, aby 
ji provedla specializovaná firma. Lze ji instalovat na stě-
nu či strop stavby, ovládání je ruční, pomocí kliky, nebo 
motorické. Pro větší komfort a především zvýšení bez-
pečnosti je možné použít automatiku – „slunce – vítr 
– déšť“, která na základě navolených parametrů ovládá 
markýzu při zvýšené intenzitě slunečních paprsků nebo 
při nečekaném zhoršení počasí. Výsuvné markýzy, díky 
pevným ramenům různé délky, zastíní i velkou plochu. 
Konstrukce markýzy je vyrobena z  pozinkované oceli 
a hliníku, čímž je zaručena pevnost a odolnost materi-
álu při snížené váze markýzy. Potah i konstrukce nevy-
žadují speciální údržbu. Důležité je dodržet doporučení 
výrobce a markýzu používat v jejich souladu. Vhodným 
doplňkem, který uživatel markýzy ocení především při 
vycházejícím nebo zapadajícím slunci, je volán. V  na-
bídce výrobců jsou dva druhy – fixní, který má pevně 
danou délku, a výsuvný, jež lze ovládat a operativně si 
jeho výšku nastavovat podle potřeby.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com



18 | BYDLENÍ
KUCHYNĚ



BYDLENÍ | 19

INZERCE

Do našich kuchyní pronikají digitální platformy a chytré spotřebiče, které šetří  
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Supermoderní kuchyně disponují elektronikou špičkové 
kvality. Hi-tech kuchyně jsou designové kuchyně, který 
se oblíbí příznivci chladnějšího až futuristického desig-
nu. Výborně si rozumí s minimalistickým stylem, takže 
ve velkých „čistých“ kuchyních se zabydlují i menší LCD 
televizory, zabudované přímo do dveří větších lednic, 
a  neviditelné hi-fi soupravy budoucnosti. Můžete va-
řit a dívat se přitom na film, poslouchat hudbu nebo 
číst recepty na internetu. Digitalizace kuchyní přispěla 
k uživatelské pohodlnosti i tam, kde je potřeba sledo-
vat čerstvost potravin. Na trh vstoupily lednice s dvěma 
chladicími systémy s pokročilým řízením vlhkosti určené 
k ochraně potravin a s kontrolkou přemrazování potra-
vin v lednici i mrazničce. O optimální teplotě v různých 
částech kombinované chladničky přitom uživatele těch-
to supermoderních přístrojů stále informují LCD kon-
trolky zabudované do dveří lednice Změnila se vizáž 
i forma odsavačů par, digitalizovaly se indukční desky 
a do kuchyní se zapracovaly halogenové povrchy.

Jako ve školní jídelně
Supermoderní kuchyni vládne kov. Může to být třeba 
kuchyňská baterie, jejíž vysoké rameno s otočnou sprš-
kou ční z  okraje dřezu a  nápadně se podobá baterii 
z velké hotelové vývařovny či školní kuchyně. V tako-
vé kuchyni obvykle najdete i  velký odsavač par, který 
může být zavěšen na kovové konstrukci či může mít od-
halené odsávací potrubí v kovovém plášti. Školní jídel-
nu může připomínat i kovový kuchyňský pult postavený 
na nohách, pod nějž se zasouvají pojízdné kontejnery. 
Oblíbeným prvkem hi-tech kuchyně je často středo-
vý varný ostrůvek, který téměř přetéká nejmodernější 
kuchyňskou technikou, a  to vždy v kovovém designu. 
Všechny kuchyně, ať s  ostrůvkem nebo bez ostrůvku, 
jsou pak vybavené vestavnými spotřebiči v nerezovém 
provedení.

Kuchyň z modulů 
Pokud studený kov není vaší volbou, máte spoustu 
možností, v jakém jiném stylu si kuchyni zařídit. A když 
si ji nechcete nechat navrhnout přímo ve specializova-
ném studiu, zcela jistě si vyberete zajímavý model v ob-
chodním domě s nábytkem. Zde si můžete oblíbený styl 
kuchyně většinou sestavit z nejrůznějších modulů tak, 
aby přesně zapadl – tvarem i velikostí, do předem ur-
čeného prostoru. Možná vás to překvapí, ale dnes ve 
všech pádech skloňovaný fenomén modularita nepa-
tří k  nejmodernějším výdobytkům současné doby. Už 
v roce 1949 s ním pracoval švédský architekt a designér 
Nils Strinning, který na jeho principu vytvořil sofistiko-
vaný policový systém String přizpůsobitelný jakémukoli 
utilitárnímu prostoru, včetně toho kuchyňského. Zá-
klad je jednoduchý – konstrukce ze zvoleného materi-
álu, kterou lze libovolně vybavit poličkami, skříňkami, 
závěsnými boxy, organizéry, háčky…, vším, na co si jen 
vzpomenete. Takový systém umožňuje budovat kuchyň 
postupně a systematicky od toho nejdůležitějšího – var-

ného, mycího centra a pracovní plochy – až po sofisti-
kované úložné systémy. V klasických kuchyních se ob-
vykle setkáváme s vodorovně položenými šuplíky. Nyní 
jim však silně konkuruje nový hit – vertikálně umístěné 
kuchyňské zásuvky, které si díky přehlednosti okamži-
tě oblíbíte. Při navrhování nových kuchyňských linek se 
designéři snažili umístit vertikální šuplíky i na méně ob-
vyklá místa, čímž dokonale využili dříve zbytečně volné 
prostory.

Bezúchytný systém
Velké a mohutné úchyty jsou dávno minulostí. Někdo 
má retro styl rád, ale takové úchyty jsou jen zdrojem 
prachu, i  místem úrazů všech obyvatel domácnosti, 
hlavně dětí. Dovolí-li to design a  styl kuchyně, volte 
bezúchytný systém, případě zahloubené úchyty. Jsou 
to verze pohodlné a  tiché, v případě, že styl kuchyně 
nedovolí toto řešení, jsou ideálem úchyty z  matného 
chromu nebo nerez oceli, které lze snadno udržovat.

Multifunkční dřez 
S  tím, jak roste obliba domácího „kulinaření“ a  ex-
perimentování v  kuchyni, mění se i  podoba dnešních 
dřezů a baterií, které jsou čím dál tím sofistikovanější. 
Těch, kteří využívají dřez především k mytí nádobí, je 
už dneska pomálu. Těch, kteří pracují s mycím centrem 
při zpracování potravin a přípravě pokrmů, je naopak 
čím dál víc. Výsledek? Současné dřezy prošly metamor-
fózou, aby byly s  to plnit obě funkce a  byly schopné 
zvládat i několik akcí najednou. 
V  zájmu multifunkčnosti se dřezy doplnily výbavou, 
která znásobila objem jejich vnitřních prostor, prodlou-
žila odkapávací plochy a učinila z nich nové modulární 
jednotky, které lze poskládat a uspořádat tak, jak prá-
vě potřebujete. Chystáte oběd a  potřebujete odbavit 
maso, zeleninu a  přílohu najednou? Stačí do dřezu 
poskládat pár šikovných nádob, košíků a misek a  ješ-
tě vám možná zbude prostor na krájecí prkénko, na 
němž si začnete připravovat ovoce na dezert. Moderní 
multifunkční dřezy nabízejí hned několik doplňků, jak 
je zabudovaný cedník, oddělený zásobník kanalizace či 
zabudovaná přípravná zóna z kaleného skla.

Vytahovací sprška 
Stejně jako u dřezů se mnohostranný výkon cení také 
u baterií, a tak není divu, že se i v domácích kuchyních 
usadily modely ne nepodobné těm, které dosud sídli-
ly v  kuchyních profesionálů. Prim hrají jednoznačně 
stojánkové modely s  otočným ramenem a  vytahovací 
sprškou, které vám zpříjemní i  ty nejnepopulárnějších 
úkony, jako je mytí velkých kusů nádobí nebo pro-
plachování brambor. Výhodná je možnost přepínání 
režimu vodního proudu mezi perlátorem (hodí se na 
jemnější oplachování) a výkonnější sprchou (oceníte na-
příklad při mytí pekáčů). Přepínač by měl být umístěn 
přímo na výtoku tak, aby se vám sprška snadno obslu-
hovala jednou rukou.



INZERCE

Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene

DUOLIT, s.r.o. je certifi kovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.

• Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve 
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.

• Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
• Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
• Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.

POZVEDNĚTE SVOU KUCHYŇ 
pracovní deskou z umělého kamene

DUOLIT s.r.o.
Náměstí Míru 432

267 01 Králův Dvůr
www.duolit.cz

Tel.: +420 777 340 764

duolit.indd   1 17.2.2016   17:34:00

VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH
A NULOVÝCH STAVEB

8.–10. 2. 2018
www.forpasiv.cz

Souběžně probíhající akce:

CESTY DŘEVA | STŘECHY PRAHA | SUSO

OFICIÁLNÍ VOZYGENERÁLNÍ PARTNEŘI

PASIV_18_210x148.indd   1 29.03.17   11:35



22 | BYDLENÍ

Naprogramované spotřebiče
Nároky uživatelů na spotřebiče se zvyšují, protože se 
mění stravovací návyky a chutě. Ekologie je slovo, které 
je pro výrobce domácích spotřebičů čím dál posvátnější. 
A tak si přejeme mít doma přístroje šetrné k přírodě. 
A ještě víc nás těší, když s nimi můžeme zároveň uspořit 
i nějaké peníze. Výrobci tak vybavují domácí spotřebi-
če technologiemi, které byly dříve dostupné jen profe-
sionálním kuchařům. Firmy se předhánějí v  tom, kdo 
vyrobí spotřebič, který „žere“ nejméně. Jak elektřiny, 
tak vody. Myčky nádobí, pračky, sušičky, vše se prodává 
v úsporných verzích, s co nejkratšími programy. Pokud 
pokaždé, když dáte koláč či maso do trouby, přemýšlíte 
o tom, jakou teplotu a typ pečení nastavit, aby se jíd-
lo nepálilo, ale také se nepeklo celé dopoledne, kupte 
si přístroj, který má místo dvou standardních knoflíků 
předprogramované možnosti.  Pak stačí zmáčknout 
ikonku a trouba si sama navolí teplotu a způsob pečení 
podle toho, jaký pokrm je právě uvnitř. Dnes se přístro-
je ovládají zpravidla dotykovými displeji. Pro někoho 
však může být jejich citlivost problém, a než se dobere 
k tomu, co by vlastně chtěl nastavit, může to chvíli tr-
vat. Ale je to jen otázka cviku. Některé sklokeramické 
a indukční varné desky mají navíc ještě jedno vylepše-
ní. Plotýnky se nastavují na jednotlivé hodnoty posou-
váním prstu po citlivém proužku na displeji. Nemusíte 
tedy stupně vymačkávat plusy a minusy. 

Technika pro zážitky z vaření
Kuchyně se stávají oblíbenou místností nejen kvůli 

vzhledu, který naplňuje očekávání svého majitele, ale 
také pro využití moderní technologie. V tomto ohledu 
kuchyně nabízí některé užitečné funkce jako je tech-
nologie Bluetooth nebo držáky pro tablety. Nabíjení 
mobilních telefonů u kompatibilních modelů je možné 
pouhým položením na speciální kryt, čímž dojde k bez-
drátovému nabití přes indukční cívky. Spojení přes mini 
USB tak není nutné. Pro ostatní modely telefonů stačí 
pořídit kompatibilní nabíjecí podložky. Jsou k dispozi-
ci v  obchodech elektro jako příslušenství pro mobilní 
telefony, které nemají integrovanou indukční funkci 
nabíjení. Pod pohyblivým krytem je uzemněná zdířka 
a nabíječka USB typu A pouze s funkcí nabíjení bez při-
pojení k počítači. Také LED osvětlení se dá ovládat na 
dálku nebo chytrým telefonem.

Konvektomat – vaření budoucnosti
Trend hovoří jasně: snižovat počet kuchyňských pomoc-
níků a nahrazovat je multifunkčními přístroji.  Příkla-
dem budiž  konvektomat - profesionální kuchyňské 
zařízení, které (mimo jiné) kombinuje vlastnosti hor-
kovzdušné a parní trouby. Cirkulace horkého vzduchu 
uvnitř konvektomatu umožní upravovat pokrmy růz-
nými způsoby - vařit, grilovat, péct, ohřívat. Zmražené 
potraviny snadno rozmrazíte. Navíc můžete konvekto-
mat použít i pro sušení či sterilizaci potravin. Vzhledem 
k vysokému výkonu horkého pohybujícího se vzduchu 
uvnitř konvektomatu se doba vaření zkracuje a v porov-
nání s použitím klasických elektrických sporáků se spotře-
ba elektrické energie sníží až o 20% - 60% (dle pokrmu).
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Ohřívací zásuvka
Moderní kuchyňské linky nabízejí i  nejrůznější vychy-
távky, které zatím používali jen kuchaři v restauracích. 
Třeba taková ohřívací zásuvka.  Na první pohled je to 
docela obyčejný šuplík. Ale na ten druhý… Vyhřívací 
zásuvka pomůže pozvednout gastronomii amatérským 
kuchařům na profesionální úroveň. Můžete v ní zahří-
vat nejen talíře, ale také hrnečky na kávu. Ohřeje vám 
také večeři, a to bez použití mikrovlnné trouby, protože 
ruku na srdce – z mikrovlnky jídlo nechutná tak dobře 
jako ohřáté na plotně. Hostíte-li velkou společnost, mů-
žete v ní uchovávat teplé připravené chody. Krom toho 
uvnitř ní vykyne těsto nejen na buchty. Využít ji ale lze 
také na šetrné rozmrazování potravin. Lze ji namon-
tovat téměř do každé kuchyně. Protože obvykle mívá 
nenápadný univerzální design, skvěle zapadne kamko-
liv. Jediné, co budete potřebovat, je možnost připojení 
do elektrické sítě. Výška umístění by měla být taková, 
abyste do zásuvky vždy dobře viděli a pohodlně mohli 
bezpečně nakládat s jejím obsahem. 

Specializovaným pomocníkům odzvání
Vše, co má složitější tvar, vyžaduje pracné čištění od mast-
ného prachu, a tak kořenky, naběračky a další pomůcky 
zmizely za hladkými dvířky z odolných materiálů. Dnešní 
moderní kuchyně mají dokonalé a elegantní linie, které si 
bez vestavných i volně stojících spotřebičů už ani neumí-
me představit. Trouba, varná deska, lednice, mikrovlnná 
trouba, digestoř, myčka, kávovar, někdy svoje místo v ku-
chyni najde i pračka. Při pořizování dalších kuchyňských 

pomocníků ale dvakrát měřte a jednou řežte. Využijete 
originální polentovač na výrobu polenty, japonský rý-
žovar použitelný jen na specifické druhy rýže, otvírák 
na šneky, automatický rolovač sushi nebo sušičku do-
mácích těstovin? Trh je zaplaven stále důmyslnějšímí 
přístroji, ale zabírají mnoho místa. Navíc – jak často je 
použijete? Dnešní doba nepřeje kuchyním předimenzo-
vaným „nářadím“.

Energie a hlučnost
Kde jsou ty časy, kdy áčko byla nejvyšší třída. Dnes už 
jsou spotřebiče kategorie A   standardem, existují ka-
tegorie A+, A+++. Štítkování výrobků můžete věřit, je 
standardizované a platí pro celé území EU. Výrobcům 
nařizuje, že například chladničky a mrazničky musí mít 
ve třídě A+ spotřebu energie minimálně o 25 % nižší, 
než je spotřeba energie spotřebičů třídy A. Při dnešním 
trendu propojených obývacích pokojů s kuchyněmi je 
důležitým faktorem i hlučnost spotřebičů.  Uslyšíte dru-
hého člena rodiny od televize, když v kuchyni pustíte 
varnou konvici, digestoř? Zjistěte si předem parametry 
hlučnosti každého spotřebiče, který si chcete pořídit. 

Horký hit sous-vide
Tato senzační úprava masa se stěhuje z  hotelů a  re-
staurací do našich kuchyní. Jde o pomalé vaření masa 
ve vakuu. V důsledku toho je maso daleko šťavnatější 
a zachovává si daleko víc přírodních chutí. Jako to fun-
guje? Dopoledne si zavakuujete plátky masa a necháte 
je uvařit po přesně dlouhou dobu v přesně teplé vodě. 
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Pak je šokově zchladíte a dáte do lednice na 2 °C. Tam 
tyto „polotovary“ vydrží v čerstvém stavu klidně pět dní.  
Na trhu už jsou sous-vide sady určené pro domácnost. 
Nabízejí vodní lázeň v ceně těsně nad tři tisíce korun. 
A kdo nechce mít na lince další velkou krabici, může si 
pořídit cirkulační hlavici. Tu ponoříte do jakéhokoliv vy-
sokého hrnce, který máte doma, nastavíte teplotu a čas 

a  pracujete jako kuchař v  restauraci. Součástí sady je 
i  vakuovačka, která sice nemá parametry průmyslové, 
nevysaje vzduch na 99,9 procenta, ale jen na 97, což 
bohatě stačí. Má jedinou nevýhodu: na rozdíl od pro-
fesionálních komorových baliček neumí vakuovat teku-
tiny, takže polévku si do mrazáku nenavakuujete, tady 
se budete muset spokojit s obyčejnými plastovými kra-
bičkami. Jinak je to ale pro domácí hospodaření skvělá 
věc, když v sobotu přinesete z obchodu maso, nemusíte 
ho v obavě, že by se zkazilo, hned mrazit, ale můžete 
kuchyňsky připravit a dát do lednice na nejchladnější 
místo. A do příštího víkendu bez problémů vydrží.

Digestoř jako z nouze ctnost
Velmi důležitým kuchyňským zařízením zvláště v  ote-
vřených kuchyních je kvalitní a tichý odsavač par a pa-
chu. Z dřívější, nepříliš vzhledné digestoře se stala ozdo-
ba kuchyně. Dnešní digestoře mohou vypadat jako 
překrásné lustry, tajuplná zrcadla či zvláštní organické 
výrůstky. Nebo naopak – zneviditelňují se: milovníci 
čistých linií si mohou pořídit digestoř, která zajíždí do 
sádrokartonového podhledu nebo se vysouvá z  pra-

covní desky. Proměnou ale prošla i  funkčnost tohoto 
kuchyňského pomocníka. Luxusní komínové digestoře 
jsou vybaveny například hydraulickým snižováním výš-
ky a automatickým spínáním odtahu. Příjemné vylepše-
ní představuje tlačítko pro turbo výkon, které se zapíná 
při nadměrném množství páry či pachu. Každá digestoř 
má, alespoň dvě až tři rychlosti, jeden nebo dva motory 
a  možnost přidání uhlíkového filtru. Některé odsava-
če se samy dokážou z této polohy přepnout na před-
chozí výkon. Špičkové digestoře upozorní na nutnost 
vypláchnutí tukového filtru (po 30 hodinách) provozu, 
jednodušší typy nabízejí barevné proužky signalizující 
nutnost očisty. U vyšších tříd odsavačů par se můžeme 
setkat nejen s  displejem, ukazateli, indikátory a  dál-
kovým ovládáním. Také s  řízenou hlučností a  několi-
kastupňovou regulací výkonu přístroje či s funkcí auto-
komfort, která zajistí v místnosti čistý vzduch 24 hodin 
denně. Luxusní komínové digestoře jsou vybaveny dal-
šími technickými vychytávkami, jako je mřížková poli-
ce nebo nástěnný panel chránící stěnu mezi sporákem 
a digestoří. Důležité je i osvětlení, které potřebujeme 
hlavně pro zadní plotýnky. Stejně jako výkon se dá re-
gulovat i osvětlení, a tím v kuchyni navodit příjemnou 
atmosféru. Z materiálů pro tohoto důležitého kuchyň-
ského pomocníka převažuje nerezová ocel, černé sklo, 
ale lze vyrobit i odsavač, který připomíná žulový mono-
blok. A na co si dát pozor při výběru digestoře? Chybou 
je digestoř instalovaná příliš nízko nad varnou deskou, 
dále nesprávná šířka odsavače vzhledem k šířce varné 
desky, ale i špatná montáž odtahového potrubí, která 
může způsobit slabší výkon.  Proto je vhodné se při ná-
kupu svěřit odborníkovi ve specializovaném obchodu.

Schované zásuvky
Dostatek elektrických zásuvek a jejich dostupnost dnes 
již také není problém. Existuje nemálo možností, jak 
elegantně vyřešit dostatečný počet zásuvek v kuchyni, 
kde jich není nikdy dost, a zároveň neustoupit z vyso-
kých estetických požadavků. Jednak jsou to vertikálně 
vysunovací elektrické zásuvky, které jsou schované pod 
pracovní deskou a vysunují se jako sloup nahoru – nebo 
je také můžeme schovat do horní skříňky a vysunovat 
směrem dolů jen v případě potřeby. Zásuvky můžeme 
instalovat i na spodní desku horní skříňky. Slouží stejně 
dobře, jen nejsou na první pohled vidět. Další zajímavá 
možnost je ukrýt zapuštěné zásuvky pod výklopné víč-
ko nebo je umístit do kouta.
U  nás ještě neokoukaným řešením je vytvoření zadní 
sekce pracovní desky, tedy jakéhosi „kastlíku“ zapuště-
ného podél celé pracovní desky do její úrovně, kam lze 
schovat nejen zásuvky, ale například i drobné předměty 
na mytí nádobí nebo kořenky. Lze tam také umístit tře-
ba odkapávač na talíře nebo držák na nože, či bylinky 
v květináčích a podobně.

Moderní stolování
Jídelní set by měl designem ladit s interiérem místnosti, 
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ať už je součástí kuchyně nebo překračuje hranici obý-
váku.  Na trhu je široká škála materiálů a  tvarů, kte-
rá uspokojí každého – od milovníků rustikálního stylu 
až po vyznavače futurismu. Co se velikosti týče, platí 
obvykle, že čím větší je stůl, tím lépe. Rozměry plochy 
vycházejí z průměrné velikosti lidského těla a prostoru 
potřebného k manipulaci s pokrmy. S počtem osob se 
přirozeně zvětšují, každá rodina navíc počítá s občas-
nými hosty. Musíme však zároveň vzít v úvahu prosto-
rové možnosti. V menším bytě dáváme obvykle před-
nost hranatým nebo obdélníkovým stolům, které se na 
rozdíl od kulatých a oválných mohou umístit ke stěně 
a šetří tak místo. Důležitá je také správná výška stolu. 
Mezi spodní hranou stolu a židlí by měl být dostatečný 
prostor pro nohy. Vzhledem k občasným návštěvám je 
pro čtyřčlennou rodinu vhodný stůl pro šest lidí nebo 
rozkládací varianta, která umožní přisunout dvě až čty-
ři židle.  
Na trhu je nepřeberné množství kompletních jídelních 
setů - skleněných, dřevěných i  laminových.  Toužíte-li 
po originalitě, můžete si jídelní stůl i  židle vybrat sa-
mostatně a stylově vyladit podle své chuti. Vybírat mů-
žete jídelní židle dřevěné, kovové, kožené, ratanové 
i plastové. Elegantní jídelní židle z moderních materiálů 
s  kovovou kostrou a  čalouněním z  umělé kůže či ko-
ženky mají ve srovnání s klasickými dřevěnými jídelními 
židlemi mnoho výhod: tyto židle jsou cenově dostupné, 
snadno se omývají a udržují a lze je velmi dobře sladit 
s  klasickým i  moderním interiérem kuchyně a  jídelny. 
Mnohé jídelní židle jsou také ergonomicky tvarované, 
což umožní pohodlné a zároveň zdravé sezení. Jídelní 
stoly se nabízejí v široké škále variant designů, materi-
álů i velikostí. Pokud si budete pořizovat židle a stůl sa-

mostatně, dejte pozor na správnou výšku nábytku, aby 
se vám pohodlně stolovalo. Sedák židle má jít pohodlně 
zasunout pod desku stolu, jejíž spodní část nesmí ome-
zovat osobu při sezení. Při nákupu vyzkoušejte, jak se 
vám se židlí manipuluje, zda není příliš těžká a spodní 
plošky noh neponičí podlahu.
Při výběru jídelních židlí je třeba se rozhodovat podle 
prostoru. Je nutné si uvědomit, zda kupujete židli do 
malé kuchyňky či do velké jídelny. Do menší kuchyňky 
je lepší zvolit židle lehčí, subtilnější nebo třeba sklápě-
cí, do prostorné jídelny můžete vybrat židle masivnější 
s vyšším opěrákem, područkami i celočalouněné. Počet 
židlí volte podle počtu rodinných příslušníků. Jídelních 
židlí je možné koupit libovolný počet, klidně i lichý. Ko-
lik jich bude potřeba, napoví počet strávníků, můžete 
ale třeba koupit o dvě židle víc pro nečekané návštěvy.

Barpult stále oblíbený
Jídelní sety mohou být částečně nahrazeny barovými 
pulty, ke kterým se pořizují zvýšené barové židle. Co se 
týče designu, záleží dnes již jen na vašem vkusu. Na čes-
kém trhu už seženete všechny možné typy, výšky, barvy, 
materiály i polstrování barových židlí. Na designu ně-
kterých z nich se podílejí i přední designéři. Takže, ať se 
rozhodnete pro klasickou čalouněnou, kovovou, plas-
tovou či chromovanou židli, určitě ji seženete. Skvělým 
řešením, zvlášť pokud máte děti, jsou židle s nastavitel-
nou výškou nohy. Každý člen rodiny si tak může nasta-
vit výšku posezení dle svého vzrůstu a pohodlí. Taková 
barová židlička má pak i tu výhodu, že ji lze podle libos-
ti přesunovat a používat ji i na jiných místech v domě.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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OBÝVÁK 
PRO CELOU RODINU

Obývací pokoj by měl být obývatelný pro všechny členy rodiny. 
To znamená pohodlný, účelný a praktický.
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Obývací pokoj slouží k  relaxaci, setkávání členů rodi-
ny, společenskému životu a  stává se tak srdcem dění. 
Měl by proto působit příjemně a harmonicky. Minimál-
ní velikost obývacího pokoje je stanovena normou vy-
cházející z počtu členů rodiny. Pro jednoho obyvatele 
až dvoučlennou domácnost je minimem šestnáct metrů 
čtverečních, pro tří až čtyřčlennou rodinu aspoň osm-
náct metrů. A jak je to v případě propojení s otevřenou 
kuchyní? Optimální velikost obývací místnosti s kuchyň-
skou a jídelní částí je 30 a více metrů. Šířka by měla být 
alespoň 3,3 metru.
Životní styl rodiny a zájmy jejích jednotlivých členů jsou 
tím, k čemu samozřejmě při zařizování obýváku přihlí-
žíme. Při našich oblíbených činnostech se obklopujeme 
předměty, které jsou k těmto činnostem potřebné. Za-
řizujme tuto místnost tak, aby se každý z členů naší do-
mácnosti v obývacím pokoji cítil dobře a každý zde měl 
pro sebe dostatečný prostor. Podle toho, co především 
v obýváku děláte, by mělo vypadat základní vybavení. 
Velká rodina se spoustou přátel potřebuje hodně místa 
k sezení. Milovníci knih tichý koutek a dobré světlo pro 
čtení. Jinak by měl vypadat ideální prostor televizních 
maniaků a  jinak ten, v němž se lidé raději baví spolu 
a hrají různé hry. Jak tedy obytný prostor rozčlenit? To 
záleží na jeho velikosti. U stávajících bytů ve starší zá-
stavbě nelze očekávat mimořádně velké obývací poko-
je. Proto se prostor zpravidla dělí na jídelní část a část 
společenskou, vybavenou sezením a audiovizuální tech-
nikou. Naopak u nově stavěných rodinných domů a vět-
ších bytů, kde nejsou výjimkou obývací místnosti o ploše 

40 m2, lze použít dalšího členění. To je například kom-
binace sezení s prostorem kolem krbu, zvlášť umístěný 
audiovizuální koutek, dětský koutek, pracovní koutek 
a podobně. Výsledek může být buď skvělý a vám vznik-
ne ideální prostor na zábavu a  odpočinek pro všech-
ny členy rodiny, nebo bohužel katastrofální, podaří-li 
se vám vytvořit mix stylů, které k  sobě vůbec nejdou 
dohromady. Při zařizování proto mějte na mysli sladění 
všech zón do harmonického looku. Designéři obývacích 
pokojů pracují s pohodlným nábytkem, funkčními, lev-
nými a stylovými doplňky v kombinaci s jasnými barva-
mi stěn. Vytváří se tak příjemné prostředí, kde se děti 
i dospělí cítí uvolněně a zkrátka jako doma.

Televizní zóna
Základem téměř každého českého obýváku bývá tele-
vizor, na který se orientuje i sedací souprava. Můžeme 
tedy hovořit o jakési zóně zábavy, kde se každý večer 
scházejí všichni členové rodiny, aby se společně podívali 
na film, seriál či televizní pořad. Designéři tvrdí, že do 
rozměrných prostor je ideální rohová sedačka, protože 
působí útulně a je možné zvolit libovolnou délku jejích 
ramen. Do menších prostor jsou velmi praktické rohové 
sestavy, v těch větších můžeme zvolit i samostatně stojí-
cí kombinace, např. trojsed, dvojsed a na doplnění křes-
la, taburety nebo větší polštáře a vaky v kontrastních 
barvách. Pohovka nemusí být za všech okolností u stě-
ny, zejména pokud se jedná o větší místnost, ve které 
působí prostorově umístěné pohovky velmi dynamicky. 
Velký důraz klademe také na výběr čalounění. Výrob-
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ci sedacího nábytku nabízejí širokou škálu materiálů 
přírodních (bavlna, len, hedvábí) i  syntetických (akryl, 
nylon, polypropylen). Mezi ně patří látky, eco-kůže, ži-
nylka nebo luxusnější materiály jako alcantara (vzhle-
dem připomíná semišovou kůži) a kůže. Za příplatek je 
možné provést různé speciální úpravy povrchů zamezu-
jící znečištění nebo vznícení. K ucelenému a útulnému 
dojmu z obývacího pokoje přispívá i harmonické použi-
tí textilií, polštářků a dekorací. Volíme je podle celkové 
nálady místnosti i  ve výraznějších barvách a  vzorech. 
Pokud si potrpíme na teplo rodinného krbu a technicky 
si ho nemůžeme dovolit, vhodnou variantou je biokrb, 
který se stane příjemným oživením místnosti.

Hnízdový stolek 
Ačkoli existují sedačky, které v  sobě mají zabudované 
plochy určené na odkládání hrnků, sklenic nebo talíř-
ků, českým obývacím pokojům stále vévodí konferenč-
ní stolek. Ten ale zabere v  leckdy přeplněném obývá-
ku dost místa. Šikovnou náhradou může být takzvaný 
hnízdový stolek. Ten v sobě skrývá další stolky, které se 
dají dle potřeby vytáhnout a použít pro větší servírová-
ní. Máte hodně přátel, které pravidelně zvete na domá-
cí večírky? Je nesmysl kvůli nim pořizovat do malé míst-
nosti velkou sedačku. Lepší budou různé multifunkční 
sedáky nebo skládací židličky vhodné pro interiérové 
posezení, které snadno uložíte třeba v komoře nebo ve 
sklepě až do další návštěvy.

Obývací stěna
Obývací stěna nesmí chybět v žádném obýváku, ale její 
poloha by se měla odvíjet až od polohy sedačky. Podle 
velikosti místnosti zvolte velikost stěny – pro malé po-
koje je vhodnější vybrat nižší stěnu, do větších můžete 
zvolit vyšší i mohutnější. Obývací stěnu je logicky vhod-
né umístit ke zdi, a to k té, která je naproti sedací zóny. 
Moderní obývací stěny mají oproti těm starým sociali-
stickým paskvilům zásadní výhodu – dají se libovolně 
členit, a to nejen po celé šířce, ale i výšce. Stěna je totiž 
jakousi sadou „kostek“, se kterými si můžete hrát – vý-
sledná kompozice je tak na míru dělaná podle možnos-
tí vašeho prostoru.

Čtecí zóna
Ne všichni členové rodiny chtějí sedět u televize, někdo 
rád sedí někde mimo s  tabletem na kolenou, jiný od-
počívá s knihou v  ruce. Pokud máte dostatečně velký 
obývák, vyčleňte místo pro pohodlné křeslo nebo sofa 
s lampou a malou knihovnu. Ta by měla korespondovat 
s ostatním vybavením bytu. Neznamená to, že musíte 
nutně zvolit stejný dekor, jako má další nábytek v obý-
váku. Knihovna může klidně kontrastovat, ale vhodně. 
Týká se to nejen polic, ale i soklu, nožiček, dvířek a kor-
pusu. Pokud nemáte místo na takový solitér, který bude 
ozdobou interiéru, můžete knihovnu zakomponovat 
do obývací stěny nebo celou jednu stěnu obložit po-
licemi a knihami. Knihovny v bytě mohou být klasické 
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s dlouhými policemi. Trendem jsou ale i čtvercové boxy 
na knihy nebo knihovny s dvířky, zásuvkami a dalšími 
doplňky.

Stolování v obýváku
Pokud nemáte k  dispozici jídelnu jako samostatnou 
místnost a při slavnostnějších okamžicích nechcete sto-
lovat v  kuchyni, nezbývá než zařídit příjemný jídelní 
kout v  obývacím pokoji. Ale jak, aby jídelní kout ne-
byl příliš rušivým elementem? Dnešní nabídky nábytku 
jsou především modulové systémy, které naštěstí nabízí 
identický design daných dílů určených jak pro vybavení 
jídelny, tak pro vybavení obývacího pokoje. Pokud ne-
jste příznivci moderních, můžeme říci studených interi-
érů, nic vám nebrání v tom, vybrat z nabídky rustikál-
ního nábytku. I zde totiž máte možnost zařídit jídelní 
kout v  obývacím pokoji v  jednotném designu. Pokud 
je kuchyň spojená s obývákem, většinou se hodí jídelní 
místo umístit právě na jejich rozhraní. Prostor můžete 
oddělit třeba pomocí policové stěny nebo kuchyňského 
ostrůvku, který lze navíc využít k  servírování pokrmů. 
Pokud netrváte na striktním rozdělení, lze jen mírně 
naznačit, kde jednotlivé zóny končí. K tomu stačí třeba 
jen jiná barva nábytku či stěn. Nebo můžete použít růz-
né podlahové krytiny.

Mají si kde hrát?
Děti jsou součástí našeho života a častokrát mají v obý-

vacím pokoji jen kupu hraček, jako bychom je chtěli ka-
ždou chvíli odsunout pryč s myšlenkou, aby se tam moc 
nezabydlovali. Dejte dětem pocit, že jsou součástí dění 
a přizpůsobte část obývacího pokoje jejich potřebám. 
Je jedno, jestli jim vyčleníte jen určitou část a vše „dět-
ské“ bude na jednom místě, nebo se bude prolínat svět 
her a svět dospělých navzájem a v celém pokoji. Možná 
jste zastáncem teorie, ať si děti vládnou dětském poko-
ji, ale v tom obývacím máte hlavní slovo vy. Ať už tak 
či onak, pokoj budou využívat i ony, a jak velkou část 
pokoje ovládnou, záleží jen na vás a vašich prioritách. 
Pokud máte malý prostor, musíte myslet prakticky. Vy-
dělte dětem spodní zásuvky nebo skříňky ve stávajícím 
nábytku, malá židlička nezabere moc místa, kreslit si 
můžou i za konferenčním stolem, na zeď místo obra-
zů pověste nalepovací fólii s tabulovou úpravou nebo 
si kupte taburet s úložným prostorem. Obývací pokoj 
může s dětským koutkem souviset barevně a být takto 
propojený, nebo být naopak zcela odlišný. Můžete ho 
oddělit opticky kobercem, paravánem, kusem jiného 
nábytku, závěsem, nebo ho neohraničovat vůbec.

Pracovní kout
Pokud pracujete doma, nebo si jen občas práci domů 
vezmete, měli byste v první řadě dbát na vlastní pohod-
lí.  Nemáte-li možnost samostatné pracovny, nejlépe se 
ujme pracovní kout právě v obývacím pokoji, kde do-
káže splynout s okolním děním. Stejně tak se s oblibou 
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pracovny umisťují do ložnice, kde ale například večer 
může ťukání do počítače obtěžovat partnera. Upřímně, 
ruku na srdce - kdo z nás chce v ložnici pracovat…Pra-
covat v obývacím pokoji znamená, zůstat v kontaktu se 
zbytkem rodiny. Jestli to častěji oceníte nebo si na tako-
vé uspořádání budete stěžovat, musíte posoudit sami. 
Pokud při práci musíte dohlížet i na děti – bude pro vás 
pracovna v  obýváku pravděpodobně ideální volbou. 
Ale pozor, v obývacím pokoji bývá rušno. Připravte se 
na práci s televizní kulisou, i když máte tu nejohledu-
plnější rodinu. Co se týká stylu „minipracovny“, máte 
možnost volby. Buď ji nenápadně začleníte do stáva-
jícího interiéru, nebo ji od něj vizuálně oddělíte. Dob-
rou volbou jsou obě varianty a vy se rozhodněte, která 
z možností je vám bližší.  Ať už se rozhodnete pro kon-
zervativní nebo extravagantní design, vždycky oceníte 
nábytek na míru.

Zapomeňte na kancelář
Důležité je zvolit si pracovní stůl, který do pokoje vzhle-
dově zapadne. V  pokoji, který působí stejnorodě, se 
vám bude lépe pracovat, než v chaotické změti různých 
stylů. Také pamatujte, že čím robustnější nábytek, tím 
menší se místnost zdá – vyberte si proto jednoduchý 
design stolu. Nejlepší je zvolit stejný odstín dřeva jako 
ve zbytku pokoje. Stejně tak kancelářská židle už dnes 
neznamená jen klasickou uniformní nudu a může kom-
binovat pohodlné sezení i moderní design. Co se týče 

úložných prostor na dokumenty a pracovní nezbytnos-
ti: jděte na to chytře. Není vždy nutné zastavět obý-
vák dalšími komodami a skříňkami. Využijte prostor na 
stole i pod ním a nakupte pár úložných košů – získáte 
místo na nezbytnosti i stylovou dekoraci.

Pořádek a vkusnost
Multifunkční obýváky, zvláště takzvané openspacy jsou 
velmi módní a sníme o nich. Jenže pozor na to, aby se 
z  vašeho domova nestal nepřehledný babylon. Jako 
bychom se ze zaměstnání a  ze školy vraceli do jedné 
světnice, kde se odehrává skoro všechno, a tudíž také 
hrozí nepořádek.  Mějte proto vždy po ruce nějaké mo-
bilní úložné prostory, různé taburety a  podnožky, do 
kterých se dá něco skrýt, poslouží i jako provizorní se-
zení pro další příchozí, drobné servírovací a odkládací 
stolky a pár velkých polštářů, kterými vezmou zavděk 
děti na zemi. 
Jestliže se nebojíte trochy extravagance a nechcete mít 
obývací pokoj stejný jako většina vašich přátel, pořiď-
te si kvalitní originální nábytek. S výraznými prvky ale 
buďte opatrní, do obývacího pokoje obvykle stačí jeden 
takový. V opačném případě se může stát, že se jednotli-
vé části vybavení přebíjejí a působí nesourodě.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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POHÁDKOVÁ
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LOŽNICE
Kdo by se nechtěl ráno probouzet odpočatý, plný energie a do krásného prostředí? 

Zařiďte si ložnici podle nejnovějších trendů.
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Zdravý noční spánek přinese už od rána produktivní 
den. Nedostatečný spánek přináší stres, ale i  obezitu 
a nesoustředěnost. Proto je zásadní nejen kvalitní lůž-
ko, ale i pohodlná ložnice s ideálním klimatem a čistým 
vzduchem. Nicméně důležitý je i pocit, že se vám v lož-
nici příjemně usíná, protože ji máte zařízenou ve vašem 
oblíbeném stylu. Designově nejvhodnějším řešením 
jsou vestavěné skříně sahající až po strop. Kdo má tou-
hu po opravdu komfortní luxusní ložnici, která neslouží 
jen k spánku, přidá do ní třeba taburetky, polstrované 
sedačky, křesla s podnožkami, zrcadla, paravány, sofa, 
židle a servírovací stolky. Zkrátka každý má o vybave-
ní ložnice trochu jiné představy. Někomu se líbí účel-
né, jednoduché ložnicové sestavy – tedy vše ve stejném 
designu, jiný kombinuje nábytek do ložnice z různých 
typů, další uznává pouze tradiční ložnice z masivu. Ale 
jak v mini, tak i v mega ložnici hraje jednu z hlavních 
rolí lůžko.  

Zdravá postel
Výběr postele a matrací je jeden z nejdůležitějších kro-
ků v životě. Prospíme totiž třetinu svého života! Délka 
a šířka postele by měly kopírovat vaše tělesné rozměry. 
Kupříkladu minimální šířka postele by se měla odvíjet 
od šířky vašich ramen v poloze na zádech. Ten, kdo se 
rád v posteli převaluje a roztahuje, by ale měl volit šir-
ší. Také vaše výška hraje roli. Tady se setkáte s délkami 
od 190 cm u dětských postelí až po 220 pro dospělého. 
Délka by přitom vaší výšku měla přesahovat minimál-
ně o  25 centimetrů. Postel musí dýchat. Provětrávání 
zespodu je pro pohodlí i komfort matrací velmi důle-
žité. Podle odborníků je hygienickým minimem výška 
25 cm nad podlahou a  dobrý standard 40 až 50 cm. 
Starší a  méně pohybliví by měli volit raději okolo 60 
cm, protože z takové postele se lépe vstává. Kvalitní po-
stel musí mít čelo. To totiž chrání hlavu před průvanem 
a proto je vysoké a plné čelo lepší, než kupříkladu že-
lezné šprusle. U vyšších postelí pak můžete mít v šuplí-
cích i praktické odkládací prostory třeba na lůžkoviny.

Lamely podle váhy
Vaše váha je důležitá nejen při výběru matrace, ale i tu-
hosti lamel v roštu postele. Matrace i rošty mají maxi-
mální nosnost, a když ji překročíte, ztrácí své vlastnosti 
a rychle se ničí. U kvalitních roštů můžete tuhost lamel 
nastavovat podle své aktuální váhy. Tvrdší matrace vám 
narovná bolavá záda, ale na příliš tvrdé se páteř i otla-
čuje. Naopak na příliš měkké zaměstnáváte i ve spán-
ku svaly a neodpočinete si. Na správně zvolené matraci 
byste měli mít osu páteře při ležení na boku rovnou 
a při ležení na zádech v přirozeném zakřiveném tvaru.

Matrace s bonusem
Odborníci z řad ortopedů a stejně tak z oblasti samot-
ných výrobců, technologů a návrhářů zdravotních ma-
trací se shodují na tom, že neexistuje žádná vyloženě 
nejlepší matrace, jejíž vnitřní uspořádání a  náplň má 

objektivně nejvhodnější vlastnosti pro člověka. Zna-
mená to, že latexové matrace nejsou v plné míře lepší 
nebo horší, než matrace polyuretanové a těžko se po-
měřují s taštičkovou či pružinovou nebo vodní matrací 
atd. Všechny tyto náplně a řešení jsou odrazem snahy 
výrobců po dosažení ideálu a  tím je plynulá a  rovno-
měrná podpora těla spícího uživatele. Velmi in jsou 

BIO matrace z ekologických materiálů. Jádrem bývá bio 
studená pěna a potah se všitou viscoelastickou pěnou 
obsahuje například stříbro, zajišťující antibakteriální 
a antiseptické účinky nebo mikrokapsle s levandulovou 
vůní, která působí proti nespavosti, stresu a  depresi. 
Kvalitní matrace vydrží i čtvrt století. Podle odborníků 
byste ji měli ale vyměnit maximálně po deseti letech. 
Přestože moderní matrace odvádí pot, přeci jen v nich 
zůstanou odpadní látky jako soli nebo tuk, které jsou 
líhní pro mikroorganismy. Životnost prodlouží pratelný 
chránič matrace.

Dobrý polštář a přikrývka
Můžete mít sebelepší matraci a rošt, ale se špatným pol-



NYRA 1+1 ZDARMA

od 6 280 Kč*

PALERMO 1+1 ZDARMA

od 5 850 Kč*

ANGELA 1+1 ZDARMA

od 6 999 Kč*

NYRA, sendvičová matrace s vnitřním 
tvarováním, se krásně přizpůsobí 
vašemu tělu a nechá mu tak prostor 
potřebný pro regeneraci. 

MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav, www.moravia-comfort.cz

Dokonale vzdušná matrace PALERMO 
je vhodná pro alergiky, protože jádro 

matrace je spojené bez použití lepidel. 

Dokonale vzdušná matrace ANGELA je 
vhodná pro alergiky díky nelepenému 
jádru. Navíc je tu pro vás po obou 
stranách připraveno zónování z 
kvalitních flexibilních PUR pěn, které 
zaručují spánek jako na obláčku.
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štářem vás stejně mohou bolet záda. Polštář musí správ-
ně podepírat krční páteř a měkce hlavu. Má zasahovat 
svými okraji, špičkami jen pod horní okraj zad. Moc vel-
ké polštáře jsou nevhodné. Polštář je nutné vyzkoušet. 
Záleží na délce krku, zdravotním stavu, zvyklostech spa-
ní, poloze při spánku. Pak lze volit klasický nebo anato-
mický (s podporou krční části) s výplní z polyuretanové 
pěny nebo z dutého vlákna. Velmi populární je takzva-
ná líná či viskoelastická pěna s tvarovou pamětí, která 
reaguje na teplo a při ležení odlehčuje tlakové body. 
Pojem „líná“ má své opodstatnění, neboť se pěna po 
stlačení opravdu velmi pomalu vrací do svého původ-
ního tvaru.
Přikrývku vyberte podle toho, na jakou teplotu jste 
v  ložnici zvyklí. Když ji v  zimě v  ložnici snižujete, je 
vhodné užívat dvoudílnou přikrývku. V  zimě a  chlad-
ných dnech se složí ze dvou tenčích, v  létě použijete 
jen jednu část. Dobré je duté vlákno, jež odvádí vlhkost 
a hodí se i pro alergiky. Polštář i přikrývku jednou až 
dvakrát ročně vyperte nebo vyčistěte, povlak po dvou 
až třech týdnech.  Nicméně můžete vybírat i přikrývky 
z ovčí vlny nebo péřové. Právě peří slaví velký návrat. 
Udrží teplo lépe než dutá vlákna, díky pevnému prošití 
se z nich už neuvolňují peříčka jako kdysi a navíc péřo-

vé přikrývky a polštáře už se dají prát v pračce. Pokud 
ta vaše nemá speciální program na peří, lze využít pro-
gram na jemné prádlo a teplotu 40 °C.
Povlečení může ovlivnit charakter ložnice – může pů-
sobit jako pánská nebo při romantičtějším pojednání 
jako dámský budoár. Ale nejdřív je třeba zvolit správné 
rozměry. Klasikou jsou dvě přikrývky velikosti 140x200 
cm, eventuálně v prodloužené délce 140x220 cm. Ale 
ani tady móda nezahálí a spotřebitelé si často pořizují 
jednu velkou přikrývku 200x200 nebo 220x240 cm. Je 
to výhodnější, jak ekonomicky, tak i pro stlaní postele 
a lépe vynikne design povlečení. Nicméně ne každému 
páru jedna společná přikrývka vyhovuje, někdy dochází 
ve spánku k nočním „přetahovačkám“. 

Hedvábný luxus 
Luxusní povlečení a ložní prádlo už v dnešní době ne-
jsou jen vzdálenými a  nedosažitelnými produkty pro 
majetnější spotřebitele. Hedvábným ložním prádlem 
a povlaky si díky přijatelným cenám může vybavit lož-
nici téměř každý. Povlečení z hedvábí patří mezi luxus-
ní povlečení z  přírodního materiálu. Je velmi lehké, 
s  dlouhou životností nepodléhající módním trendům. 
Jeho kvalita velmi závisí na druhu použitého hedvábí. 
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Kvalitní materiály, mezi něž hedvábí rozhodně patří, 
poskytují především komfort, pohodlí a  dodávají ele-
ganci každé moderní ložnici. Dekorativní a luxusní lož-
ní prádlo je okouzlujícím a na první pohled precizním 
aspektem ložnice, ať už vyznáváte modernu, či rustikál-
ní styl. Hedvábné povlečení je k dostání v různých bar-
vách, s potisky, výšivkami a dalšími drobnými, zdobnými 
detaily. Hedvábí dokáže proměnit obyčejnou přikrývku 
a  polštář v  nevšední doplněk, skýtající neuvěřitelné 
pohodlí.  Pro exkluzivitu hedvábí není výjimkou, že se 
zpravidla vyrábí celé ložní sety a  soupravy, obsahující 
ložní povlečení, přikrývky, prostěradla, přehozy a deko-
rační polštáře – to vše v jednom dekoru.

Saténové povlečení 
Saténové povlečení vypadá jako hedvábné, ale přitom 
je oproti hedvábí mnohem levnější. Je měkké, příjemné 
na dotyk a  absolutně hladké. Satén může být setkán 
z přírodního hedvábí, viskózy, polyesteru či polyamidu. 
Ložní povlečení bývá nejčastěji vytvořeno z bavlněné-
ho saténu. Z něho se šijí také oblečení či závěsy. Bavl-
něný satén se vyrábí ve dvou základních kvalitách. Jde 
o mercerovaný a kalandrovaný satén. Saténové povle-
čení z bavlněného saténu se vyrábí z vysoce kvalitní ba-

vlny s jemným leskem na povrchu. Pro posílení užitných 
vlastností je látka mercerována. Saténové povlečení 
z bavlny je velice hebké a  jemné na omak také velmi 
pevné a také trvanlivé. V létě příjemně chladí a v zimě 
naopak rychle zahřeje. Často bývá také opatřeno ne-
žehlivou úpravou. Doporučuje se prát ho naruby a na 
nižší teploty za použití jemnějších pracích prostředků. 
Kvalita tohoto povlečení se samozřejmě promítne také 
do jeho ceny. Saténové povlečení změní jakoukoliv lož-
nici a daruje jeho majitelům nezapomenutelný komfort 
a požitek. Luxusní prostěradla z bavlněného saténu vás 
nadchnou jemností a  hebkostí. Saténová prostěradla 
jsou vhodný doplněk k povlečení z bavlněného saténu. 
Díky mercerizaci je prostěradlo krásně jemné na dotek 
a má jemný hedvábný lesk.

Hebký damašek
Máte rádi kombinaci kvality a  tradice? Pak je pro vás 
určené damaškové povlečení, velmi oblíbené pro jeho 
eleganci, hebkost a  pohodlí. Jde o  100% bavlnu nej-
vyšší jakosti, jejíž příze je zušlechtěna mercerováním. 
Žakárové vzory vznikají střídáním osnovní a  útkové 
vazby, na povrchu jsou vidět vždy jen podélné osnovní 
nebo příčné útkové nitě. Damaškové povlečení odolává 
běžnému používání a údržbě, a tak se nemusíte bát, že 
toto povlečení během času změní rozměry.

Trendové mikro
Umělé vlákno, takzvané mikrovlákno proniklo díky svým 
vlastnostem i do našich ložnice. Povlečení z mikrovlák-
na včetně prostěradla je oblíbené díky vysoké hřejivosti, 
snadné údržbě, rychlému schnutí, lehkosti a příjemnos-
ti. Je zároveň anti-alergenní a mohou ho tedy používat 
i alergici a lidé s citlivou pokožkou nebo děti. V zimě oce-
níte povlečení z mikroplyše s drobným chloupkem, které 
vyniká dokonalou hřejivostí a přímo láká k zachumlání 
se. Má zipový uzávěr, lehce se pere a rychle schne. Stej-
ně jednoduše udržovatelný  je mikroflanel, který je ještě 
jemnější, sametově lesklý a hebký na dotek. Zjemněný 
100% polyester (micro) často imituje zvířecí srst, proto 
tento materiál využívají také výrobci hraček.

Návrat přehozů
Přehoz do ložnice je nejen moderním estetickým do-
plňkem, ale také praktickým pomocníkem. Prostě ho 
přehodíte přes ustlané lůžko, které si tak chráníte před 
prachem a jinými nečistotami. Navíc si můžete dát přes 
den i šlofíka, aniž byste se museli převlékat.  Při koupi 
přehozu si řiďte především vlastním vkusem a zohled-
něte také barvu stěn a nábytku ve vaší ložnici. I přes-
tože mnoho lidí volí přehozy tmavých barev, skvěle vy-
padají i světlé nebo pestrobarevné. Ty světlé vaši postel 
a vlastně celou místnost o něco zvětší, barevné zase při-
táhnou pozornost a interiér oživují. Přehozy na postele 
jsou oblíbené samozřejmě zejména u starších generací. 
Postupem času ale pronikají i k mladým milovníkům in-
teriérových doplňků a upravených domácností.
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Dekorativní polštáře
A když už postel zakrýváme přehozem, nabízí se oži-
vení či naopak jen doladění denního looku ložnice 
prostřednictvím dekorativních polštářů. Na trhu je jich 
tolik, až oči přecházejí, designéři se předhánějí v origi-
nálních nápadech. Je libo hedvábný polštář s našitými 
flitry? Nebo vlněný s geometrickým vzorem? Někdo dá 
přednost zase bavlně s potiskem abstraktního vzoru či 
se zvířecím motivem. Co se týká tvarů, nemusíte se dr-
žet jen klasického čtverce. Vyzkoušejte kulaté, válcové, 
šestihranné, srdcové polštářky nebo tzv. bonbónky.  Pa-
matujte, že polštář by neměl být příliš tvrdý, ale také 
příliš měkký.

Tapety ložnici sluší
Do ložnice lze vybírat tapety moderní, klasické tapety 
nebo jednobarevné. Velice oblíbenou variantou jsou 
také květinové tapety. Tapety na zeď v  ložnici nemu-
síte ničím lakovat ani nijak speciální ošetřovat. Kvalitní 
vliesové tapety na stěnu jsou vysoce omyvatelné a odol-
né. V případě, že se tapeta zašpiní, lze ji velmi snadno 
očistit.
Textilní tapety jsou ozkoušené historií. Setkáme se 
s nimi v různých podobách již od vzniku tkalcovského 
stavu. Využívaly se převážně ve vladařských palácích, 
panských sídlech a zámcích. Z toho také vychází jejich 
působení a to, jakým způsobem je vnímáme. Jsou sym-
bolem luxusu, extravagance a přepychu. Textilní tapety 
jsou sice tradiční, naleznete však dekory také soudobé, 
umělecky pojaté, které krásně doplní moderní interiér 
a  vyhoví požadavkům dnešních tendencí. Ne nepod-
statný je fakt, že textil na stěnách udržuje v místnosti 
teplo, což v ložnici jistě oceníte. Toužíte-li po opravdu 
romantické ložnici, zvolte kombinaci malované a  vy-
šívané tapety. Vznikne neopakovatelný dojem pro-
storové hloubky v obrazu společně s  jemností detailu 
a struktury každé vyšívané části motivu.

Závěsy pro intimitu 
V místnosti, kde spíme, je útulná atmosféra navozující 
pocit bezpečí několikanásobně důležitější, než v ostat-
ních místnostech. Závěsy do oken by proto neměly 
v naší ložnici chybět. Barevnost bytového textilu na ok-
nech vybíráme podle zařízení bytu. Barva může ladit 
s kobercem, nábytkem, barvou na stěnách nebo třeba 
jen s dekoračními polštářky. V jedné místnosti by se ne-
mělo kombinovat příliš mnoho výrazných vzorů. Lze 
vybrat jednu dominantu, kterou ostatní předměty pod-
poří. Pokud chcete místnost designově oživit, zvolte 
závěsy, které spojují neobvyklé kombinace materiálů, 
jako je krajka a plast. Jestliže je vaše ložnice designově 
pestrá, zvolte raději jednobarevný závěs v  tlumeném 
barevném odstínu. Jako místnost klidového charakte-
ru by měla mít ale ložnice barvy nerušivé, spíše neu-
trální, uklidňující. Velmi trendy jsou v  současné době 
závěsy sladěné s  povlečením. Máte-li tedy hedvábné 
povlečení s květinovým vzorem, dokonalý look vám za-

jistí shodné závěsy, případně jednobarevné, ale sladěné 
s jednou barvou vzoru na povlečení. Velké oblibě se těší 
dekorační závěsy s  black out efektem, které místnost 
dokonale zatemní, a navíc účinně tlumí hluk přicháze-
jící zvenčí. Myslete i  na to, co si položíte před lůžko. 
Vylézt z vyhřáté postele a rovnou šlápnout na studenou 
podlahu? Brrr. Položte na zem teplé koberečky nebo 
předložky z ovčí kůže. Kožešiny navíc dodají vaší ložnici 
ten správný aristokratický nádech. Už vám bude chybět 
jenom snídaně do postele a komorná. 

Čistý vzduch je nutnost
Spaní v  nezdravém prostředí způsobuje nejrůznější 
alergie, dýchací potíže, ale také častou únavu. Vzduch 
v místnosti běžně obsahuje všudypřítomný prach, kte-
rého se nezbavíte ani sebedokonalejším úklidem. Dále 
viry a bakterie, cigaretový kouř, výpary z nábytku, čisti-
cích prostředků a další alergeny, jako spóry plísní a pyly. 
Všechny tyto škodliviny se postupně ukládají v  těle. 
Mnohdy nestačí pravidelní větrání, a je nutno sáhnout 
po technologických pomocnících. 

Klimatizační zařízení 
Některá klimatizační, ohřevná a chladicí zařízení obsa-
hují výkonné systémy na čištění vzduchu. Čili nejenže 
způsobují v interiéru příjemné klima, ale také nás chrá-
ní. Klimatizační zařízení zpomalují tvorbu plísní tak, 
že ze vzduchu odstraňují nadbytečnou vlhkost. Jejich 
funkce automatického čištění zabraňuje koncentraci 
vlhkosti pomocí ventilátoru, který pracuje, i když je za-
řízení vypnuté. Nečistoty ze vzduchu přitom odstraní ví-
ceúrovňová filtrace. Vyčištěný vzduch pak nejen čistěji 
voní, ale je skutečně čistější a neobsahuje zdraví škodli-
vé částice, které by mohly způsobovat nepříjemné stavy 
a onemocnění.

Čističku vybírejte pečlivě
Čistička vzduchu představuje účinnou prevenci před 
vzduchem přenosnými chorobami a také nám pomáhá 
s posílením celého imunitního systému. Kvalitní čistička 
vzduchu by měla zachytit minimálně 80 % prachu a po-
létavých nečistot. Existují čističky, které využívají systém 
ventilátorů. Jejich nevýhodou je však hlučnost, kvůli 
které si čističku v noci určitě nepustíte. Další alternati-
vou jsou čističky vzduchu fungující na principu elektro-
nového větru, jejichž hlavní výhodou je naprosto tichý 
provoz a minimální spotřeba elektrické energie. Při vý-
běru čističky si dejte pozor -  ani v této oblasti nezna-
mená, že nejdražší je automaticky nejlepší. Zajímejte 
se především o účinnost, hlučnost a také o druh filtra-
ce. Při zkoumání ceny se nezaměřujte pouze na kupní 
cenu, ale také na související náklady, kterými mohou 
být např. náhradní filtry a spotřeba elektrické energie. 

Antibakteriální vysavač
Jestliže máte v  rodině alergika, tak se rovnou zají-
mejte o  antibakteriální vysavač. Jeho doménou je 



INZERCE

Ideální pomocník pro každou cestou.

Nová zavazadla z řady Thule Subterra, tašky Duffel ve dvou 
velikostech (45L a 60L), jsou zaměřena na design a snadné 
použití. Tyto tašky ocení všichni, co se chystají na krátký 
výlet nebo delší pracovní cestu.

Snadné cestování s řadou zavazadel Thule Subterra je nyní možné doplnit 
o vysoce kvalitní tašku Thule Subterra Duffel. Elegantní a prostorná zava-
zadla, která jsou vhodná pro každý kratší výlet nebo delší pracovní cestu.
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totiž likvidace i  těch nejmenších prachových částic 
s úspěšností až 99,9 %.  Jedna z nejúčinnějších metod 
sterilizace vzduchu, tekutin a  povrchu předmětů je 
sterilizace UV lampou. V  důsledku poškození gene-
tického materiálu, díky absorbci UV záření nukleo-
vými kyselinami, dojde k  usmrcení mikroorganismů 
(bakterie, řasy, kvasinky, trepky, plísně, viry, roztoče). 
UV vysavačem šetrně vydesinfikujete většinu povr-
chů bez chemických prostředků. Vysavač je vhodný 
pro čištění matrací, lůžkovin, čalouněného nábytku 
a dalších textílií. Ideálním pomocníkem je v domác-
nostech s  domácími mazlíčky, pomáhá předcházet 
alergickým reakcím. 

Suchý vzduch je prevít
Doporučovaná relativní vlhkost vzduchu v  ložnici by 
měla být mezi 40 a  55%. Při vyšší vlhkosti se domov 
stává ideálním útočištěm pro roztoče a  viditelným 
projevem nadměrné vlhkosti jsou zdi zasažené plísní. 
Naopak při velmi nízké vlhkosti vzduchu, se kterou se 
potýkají většinou obyvatelé panelákových bytů, vysy-
chají sliznice, což se projevuje chronickou rýmou nebo 
suchým a dráždivým kašlem. Příliš suchý vzduch může 
zanechat i  takové následky, jako je vysušená pokožka 
a s  tím související předčasná tvorba vrásek či oslabení 
imunity.

Zvlhčovací pomocník 
Máte-li v  ložnici suchý vzduch, efektivnější než mok-
rý hadr na topné těleso bude bezpochyby zvlhčovač 
vzduchu. V zásadě je jedno, jestli přístroj bude vytvá-
řet vlhkost pomocí ultrazvuku nebo horké či studené 
páry. Mnohem důležitějším technickým parametrem je 
skutečný zvlhčovací výkon přístroje, tedy kolik vlhkosti 
je schopen zvlhčovač vyprodukovat. Dražší zvlhčovače 
jsou vybaveny velmi užitečným zařízením pro automa-
tickou regulaci vlhkosti, které se jmenuje hygrostat. 
Jedná se o spínač, který je schopen vypínat nebo zapí-
nat přístroj v  závislosti na požadované vlhkosti vzdu-
chu. Na přístroji si nastavíme, jak vlhký vzduch chceme 
ve místnosti mít (např. 50 %), a jakmile během zvlhčo-
vání vlhkost stoupne na požadovanou úroveň, přístroj 
se automaticky vypne. Pokud po chvíli vlhkost vzduchu 
v místnosti opět klesne, přístroj se zapne a pokračuje 
ve zvlhčování. Nemusíme tak každou chvíli kontrolo-
vat vlhkost vzduchu na meteostanici nebo vlhkoměru 
a  podle toho ručně zapínat nebo vypínat zvlhčovač. 
U  zvlhčovačů vybavených hygrostatem nehrozí riziko 
převlhčení vzduchu, jehož důsledkem může být mno-
žení plísní a roztočů. K jednodušším přístrojům bez au-
tomatické regulace je možné hygrostat pořídit i zvlášť. 
Vypadá jako taková elektrická zásuvka s displejem.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Skříně, komory, šuplíky, police, pojízdné kontejnery. Úložné prostory 
jsou v každé domácnosti nepostradatelné. Ne vždy bývá prostoru 

nazbyt a často přemýšlíme, jak a z čeho úložné prostory získat. 
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Jde především o to skloubit naše představy s dispoziční-
mi možnostmi našeho domu čí bytu, a to nemusí vždy 
být snadné. Pak začínáme přemýšlet, čeho bychom se 
mohli zbavit, aniž by nám to chybělo, a  to také bývá 
oříšek. Jaké tedy máme možnosti?

Úložné prostory navrhujte při samotném 
zařizování 
Ideálním řešením je začínat od nuly. V době, kdy je náš 
byt či dům ještě prázdný. Když už nám všechno bude 
padat na hlavu a předsíň bude plná bezprizorních bot, 
bude to mnohem náročnější. Namalujte si na kus pa-
píru plánek vašeho bytu a  zamyslete se nad tím, kde 
by co mohlo stát. Kde skříň, kde skříň vestavěná, kde 
komoda, kde police. Možná se budete zdráhat umístit 
skříně do obývacího pokoje – pak je ovšem musíte umís-
tit někam jinam. Jinak dle slov odborníků jsou ideálním 
místem na úložné prostory předsíně, chodby, popřípa-
dě ložnice. 

Vestavěné skříně nebo speciální šatny?
Vestavěné skříně se většinou umísťují do předsíní, hal, 
či ložnic. Jejich předností je, že pojmou hodně věcí 
a jsou uzavíratelné. Vyžadují ale určitý prostor. Pokud 
vám to dispoziční možnosti vašeho bytu či domu dovo-
lí, je vhodné vytvořit si jednu uzavíratelnou komoru či 
šatnu. Nebo ještě lépe obojí. Do šatny uložíte veškeré 
oblečení a boty, v komoře zase mají své místo smetáky, 
vysavač a jiné čisticí prostředky. Takovou šatničku si mů-
žete vytvořit i ve vaší stávající ložnici. Její část oddělíte 
sádrokartonovou příčkou a šatna bude na světě.  A vy-
jde vás levněji,  než instalace objemné vestavěné skříně. 

Vybíráme vestavěnou skříň
Vestavěné skříně nejsou levnou záležitostí. Rozhodně 

byste na ní ale neměli šetřit. Cenu skříně totiž ovlivňuje 
několik faktorů jako je zvolený materiál, rozměr popří-
padě její atypický tvar. Cena takové skříně pak může 
převyšovat i 20 tisíc korun.  V ceně vestavěné skříně ob-
vykle bývá: zaměření, grafický návrh, materiál, doprava 
a montáž.

Hledáme místo na vestavěnou skříň
Vestavěné skříně se obvykle umísťují do předsíní, hal, 
či ložnic. Předně musíte vycházet z prostoru, do které-
ho skříň chcete umístit. Ten si pečlivě změřte. Na první 
pohled by se dalo říci, že vestavěné skříně se od sebe 
moc neliší. Opak je ale pravdou. Zavádějící možná je, 
že na první pohled jsou vidět jen přední dveře, vy se 
ale zajímejte především o její vnitřek a konstrukci, kte-
rá nejvíce ovlivňuje její životnost. Při rozhodování se, 
kterou skříň si pořídit se tedy spíše než cenou řiďte re-
ferencemi. A nebojte si nechat zpracovat nabídku od 
více firem. 

Zajímejte se o materiál
A jaké faktory byste měli mít na mušce v první řadě? Na 
čem se rozhodně nevyplatí šetřit, to jsou rámy skříní. 
Investujte do hliníkových, které jsou sice o něco dražší 
než ocelové, ale zase déle vydrží. Právě na rámech totiž 
celá skříň stojí. Dále byste měli zvažovat materiál, ze 
kterého budete mít pojízdná kolečka, na kterých bu-
dou jezdit posuvné dveře skříní. Nejlevnější jsou plas-
tová, ale na ty raději zapomeňte. Nejdelší životností 
se prokazují kolečka s  ložisky.  A  na čem lze ušetřit? 
Ceny jednotlivých vestavěných skříní se liší především 
díky použitému materiálu. Nejlevnější je lamino, nej-
dražší masiv, připlatíte si ale třeba i za moderní barev-
né sklo. Můžete to ale vyřešit kompromisem: na vnější 
část použijte dražší materiál a do vnitřku klidně lamino. 



Jízdní kolo je dnes technicky takřka dokonalý prostředek pro aktivní trávení volného času i jako dopravní prostředek a za od-
povídající cenu si můžete pořídit, co platební karta resp. rodinný rozpočet dovolí. Je-li v současnosti průměrná cena již přes 20 
tis. Kč je pak každému jasné, že takové kolo nelze byť zajištěné lankovým zámkem nechávat ve společné kolárně resp. kočár-
kárně. Vlastní sklípek nebo komora velikosti 3-5m² neskýtá mnoho prostoru pro 2-3 kola pokud současně chceme uložit lyže, 
stan, zimní pneu, box na auto, držák na kola atd. Pokud máte talent pro optimalizaci skladování v 10-15m krychlových a vše 
je vhodně uloženo pak je nutno investovat ještě cca 10 tis. do robustního zabezpečení sklípku - oblíbeného to cíle pachatelů 
krádeží. 
Pokud máte velkou předsíň, tolerantní manželku nejlépe také cyklistku (znamená však min.1 kolo navíc) a děti odrostlé kočár-
ku pak jásejte. V bytě pak vytvoříte úložný prostor pro 1-4 kola zvláště pokud se inspirujete nápady kamarádů – cyklistů. Vaše 
kovové neřku-li karbonové krasavce pak máte neustále na očích. To, že z „horáku“ občas odpadává bláto je to nejmenší……. 
Že máte malý byt bez komory s ječícím potomkem i manželkou pak máte možnost jezdit na kole pouze o víkendu na chalupě 
(pokud zrovna neprší) nebo si dát kolo ke kamarádovi do garáže v RD nebo přejdete v pracovní dny na in-line bruslení nebo 
běhání. Vybavení pro tyto sporty je nesrovnatelně skladnější. 
Mnohá města v ČR chtějí napomoci rozvoji cyklistiky v souladu s mnoha projekty pro oživení cyklodopravy  a cykloturistiky  
a zajišťuji úschovny kol na veřejných cílových místech, ale každá cesta cyklisty začíná v bodě A- výchozím místě. 
Právě Kolárny nové generace s určitostí přinesou cyklistům ať sportovním, rekreačním (bod B- cílové místo většinou při svých 
vyjížďkách nemají!) nebo i těm co mají kolo jako dopravní prostředek bezpečný úložný prostor pro jejich „miláčky“ v bez-
prostřední blízkosti bydliště tj. výchozího bodu jejich cyklistických cest. Měly by se stát „základnami“  jejichž existence bude 
základem dalšího rozvoje cyklistiky v Praze resp. v ČR. 
Tradičním kolárnám je dávno odzvoněno. Důkazem je zrušení mnoha z nich v průběhu let. Dnes jsou z nich často provozovny 
drobných služeb na sídlištích. Má-li se posunout rozvoj cyklistiky směrem ke vzorům Belgie, Holandska, Dánska apod. je ne-
zbytné najít v i za cenu stavebních úprav 1-2m2 pro bytovou jednotku s cyklisty (lépe „cyklistickou domácnost“?) ve společných 
prostorách domu. Pak lze realizovat „kolárnu nové generace“. V showroomu společnost Kaltmeyer nebo na jejich webových 
stránkách naleznete řešení jak pro starší BD, tak pro moderní bytové soubory se společnými garážemi. Po prvních úspěšných 
jednáních s významnými developery se zdá, že cyklisté budou mít v novostavbách BD již i svůj kout pro bezpečné a pohodlné 
„parkování“ jízdních kol. Pryč je doba kdy cyklisté měli v Praze pár prodejen, nyní paradoxně cyklisty i další sportovce (poten-
cionální cyklisty), kteří nebydlí v rodinném domě, omezuje prostor, kde mohou kolo(a) uložit.  Před chystaným nákupem kola 
nebo i elektrokola ve stovkách kamenných prodejen nebo e-shopech si totiž položili otázku. Kam s ním?

Víte že...
Je v Praze 583 tis. domácností z toho cca 465 tis v bytových domech a………
V Praze připadá na domácnost 1,5 jízdního kola průměr celé ČR je 2,5 kola
 u domácností s více či méně aktivními cyklisty je v Praze průměr 2,4 v ČR 3,5 kola
Podíl cyklistické dopravy v Praze je pouhých 1-2%, evropský průměr v cyklisticky vyspělých zemích je okolo 10% z toho nedo-
stižná Kadaň a Amsterdam s více jak 30%
Dle posledního výzkumu obětí trestné činnosti v Praze bylo každému 6. cyklistovi zcizeno kolo v místě bydliště za období 
posledních 5 let 

KOLÁRNY NOVÉ GENERACE
Kam s ním? Tuto Nerudovskou otázku si jenom v Praze pokládají minimálně v 200 tis. 
domácnostech žijících v bytových domech. Domácnostech kde je 1 a více cyklistů 

více či méně aktivních. 

WWW.KALTMEYER.CZ
kaltmeyer_2.indd   1 1.2.2018   15:06:25
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Dražším dveřím rozhodně pořiďte folii, která je ochrání 
před poškrábáním. Hodně také můžete ušetřit na vnitř-
ním vybavení. Doplňky pořizujte jen ty, které skutečně 
využijte. Ušetřit můžete i na dveřích. Pokud disponuje-
te dostatkem prostoru, zvolte klasické otevírací dveře. 
Jsou levnější než ty posuvné, které ale zase šetří pro-
stor. A posledním detailem je osvětlení, které můžete 
mít automatické (opět je něco dražší) nebo manuální, 
kdy si rozsvítíte vypínačem.

Úložné prostory v malém bytě
O objemných úložných prostorách si majitelé garsonek 
a malých bytů musejí nechat jen zdát. A ti se tak potý-
kají nejenom s jejich nedostatkem, ale většinou i s ne-
dostatkem místa jako takového. Do malých garsonek se 
nevejde komora, šatna a mnohdy ani vestavěná skříň. 
Pak se porozhlédněte, jestli by nebylo možné využít ně-

jaké výklenky. Pokud ani ty ne, zbývá prostor pod stro-
pem, nad podlahou či třeba pod postelemi. 

Jak využít prostor pod stropem
Pokud máte doma šikovného kutila, můžete si ať již 
v chodbě nebo koupelně pomocí sníženého sádrokarto-
nového podhledu vytvořit takovou malou půdičku, do 
které se vám vejdou sezonní věci, nářadí, sportovní po-
třeby a jiné. Skvělým nápadem jsou i vyvýšené podlahy. 
Do vzniklého prostoru můžete odložit sezonní oblečení, 
boty, hračky, zkrátka vše, co nepotřebujeme každý den.

Skříně, šuplíky a poličky
K ukládání oblečení nám slouží skříně, šuplíky, komody, 

poličky a různé pojízdné věšáky.  Mezi sebou se liší svou 
velikostí, popřípadě hloubkou.  Na věci zavěšené na ra-
mínku potřebujete skříně s hloubkou 60 cm. Vše ostatní 
zabere méně místa. Do skříní, šuplíků či polic s hloub-
kou menší než 30 cm patří spodní prádlo, ponožky, 
punčocháče, čepice, rukavice, šály, popřípadě i kabelky 
a tašky. Hloubka mezi 40 a 50 cm je pak vhodná na trič-
ka, halenky, košile a mikiny.  Na boty jsou pak vhodné 
klasické botníky.   

Skládat nebo věšet? 
Toť otázka. Na mysli samozřejmě máme oblečení. Řiďte 
se logikou. Co zabere víc místa? Pět košil pověšených 
na ramínku na tyči nebo pět košil složených v šuplíku. 
B je správně. Co tedy půjde, skládejte a zavěšujte pak 
jen to, co musíte, tedy bundy a kabáty. U nich zase platí 
odpověď A, složené by zabraly více místa než pověšené.     

Kam s lůžkovinami? 
Pokud úložným prostorem nedisponuje přímo vaše po-
stel – takovéto postele také doporučujeme, pořiďte si 
širší a nižší šuplíky, které umístíte pod postel, a do kte-
rých můžete ukládat ložní prádlo. Pokud doma nemáte 
místo ani na lůžko, řešením je lůžko vyklápěcí, které 
přes den ušetří hodně prostoru. V  některých bytech 
se lůžko vytahuje pomocí malých kladek ke stropu. To 
je skvělý způsob, jak ušetřit spoustu místa.  Praktické 
jsou také vyšší užší šuplíky v řadě vedle sebe.  Spoustu 
drobností pojmou i  krabičky, košíky, či kontejnery na 
kolečkách.

Komody a regály
Nabídka trhu jde ale mnohem dál. V předsíni a kuchy-
ni se opět osvědčují různé skryté šuplíky. Do pracoven, 
dílen, komor či spižíren se pak hodí různé komody a re-
gály, které seženeme v  hobbymarketech. Do nich se 
toho vejde opravdu hodně. Skvělým místem pro úložné 
prostory je místo pod schodištěm, které je jinak téměř 
nevyužité (pokud si z něj děti neudělají bunkr). 
A řešíte, kam třebas náhradními židlemi pro hosty? Po-
kud jsou skládací, zavěste je třeba v předsíni na zeď. 

Úložné prostory v kuchyni a koupelně
Tyto úložné prostory jsou samostatnou kapitolou, kte-
rou ale probíráme v jiných článcích – o kuchyních a kou-
pelnách. Dnešní kuchyňské linky jsou natolik sofistiko-
vané, že disponují dostatkem úložného prostoru jak na 
nádobí, tak potraviny. A to samé platí o koupelnách.

Přemýšlím, jestli jsem na něco zapomněla. Každá rodina 
 má své individuální potřeby, ale to gro jsme snad ob-
sáhli. Tak, ať do svých úložných prostor uložíte vše, co 
tam uložit potřebujete. 

Text: Jana Abelson, 
foto. Shutterstock.com
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V SOULADU  S PŘÍRODOU
Chcete maximálně účinné čistící prostředky, které ale zároveň  nezatěžují přírodu? 
Potom zkuste čisticí prostředky od fi rmy Elixír s.r.o., která přivádí na český trh značky 
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Takovou pohodlnou vanu jste ještě nazažili, 
přijďte si ji prohlédnout na naší prodejnu.

Sanitop Praha s.r.o.
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Praha 10 Vršovice 
Tel: +420 605392129

www.SANITOP-PRAHA.cz
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KOUPELNA 
SI ŽÁDÁ STYL
Koupelna by nám měla po ránu dodat energii a večer poskyt-
nout uvolnění a odpočinek. Proto musí být nejen komfortně 
vybavená, ale také designově pojatá tak, abychom se v ní cítili 

příjemně.
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Koupelna může mít dnes mnoho podob, samozřejmě 
záleží na stylu, který zvolíte. Svět koupelen se řídí vaším 
vlastním vkusem a fantazií. Ať vsadíte na  retro, rustikál, 
romantiku nebo modernu, vše je dnes dovoleno, pokud 
bude koupena ladit se stylem ostatního interiéru.  Kdo 
miluje retro, může si koupelnu obložit bílými dlaždicemi, 
doplněnými třeba jen pruhem střízlivého dekoru (drob-
ná kostička, geometrické vzory, secesní dekor), případně 
bordurou. Pokud vyznáváte romantiku, bude vám příjem-
ně v něžných pastelových barvách – růžové, světle zelené 
či bleděmodré s  drobným květinovým vzorem. Ale po-
zor – moderní koupelna by neměla být „prokřižovaná“ 
spárami, keramické dlaždice doznaly změn ve velikosti. 
Platí pravidlo, čím méně spár, tím větší elegance a hlavně 
dokonalejší udržování čistoty. Pokud se dobře cítíte v mo-
derním designu, zřejmě si nepořídíte keramický obklad, 
ale dáte přednost lesklým povrchům, tedy sklu a plastu, 
a  můžete je klidně nakombinovat s  materiály pro kou-
pelny zcela neobvyklými – například s cihlami, betonem 
nebo kamenným zdivem.

Umyvadlo hlavně tak akorát
Umyvadlo je to první, co na sebe v koupelně strhne po-
zornost. Záleží jen na vašem přání, zda zvolíte umyva-
dlo kulaté, oválné nebo hranaté. Především by ale mělo 
umožňovat pohodlnou osobní hygienu. Měly by se nám 
dovnitř umyvadla vejít obě ruce tak, abychom si opláchli 
i lokty a voda přitom necákala kolem. Proud z vodovodní 
baterie má ideálně mířit lehce nad výpusť nebo přímo do 
ní. Podle toho volíme délku a tvar výtokové hubice bate-
rie. Nabídka umyvadel je náramně pestrá. K mání jsou jak 
modely v klasickém, rustikálním, retro a moderním poje-
tí, tak i luxusnější a extravagantnější verze. V obchodech 
se lze setkat s nespočtem typů umyvadel ve standardních 
i netypických rozměrech: hranaté, rohové, polozápustné, 
zápustné, asymetrické, nábytkové či závěsné modely. Co 
se týká materiálu, stále vede bílá glazovaná keramika, 
která je oblíbenou a cenově přijatelnou klasikou. K mání 
jsou ale také varianty v barevných odstínech, syté i lehké 
pastelové. Pokud uvažujete o akrylátu, pak pozor  -  jde 
o měkký a zranitelnější materiál, vhodnější je pro vany. 
Litý mramor nabízí čisté hrany a  téměř ideálně rovné 
odkládací plochy a  jeho povrch je ošetřen proti oděru 
a poškrábání. Umyvadla z litého mramoru nabízejí v po-
rovnání s keramikou větší variabilitu tvarů. Pokud chcete 
něco extra, nabízejí se umyvadla z kamene nebo dřeva. 
Trendovým designovým prvkem jsou bezesporu umyvadla 
skleněná. Jsou velmi elegantní a díky široké škále barev 
jistě uspokojí náročné kreativce s vysokým estetickým ná-
rokem. 

Baterie nejlépe v setech 
Vodovodní baterie a doplňky se vyrábí v ucelených séri-
ích, takže není problém designově sladit umyvadlovou 
baterii se sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Na své si 
přijdou příznivci různých stylů, od retra až po ultramoder-
ní minimalismus. Při výběru baterií se vyplatí dodržet tři 

jednoduché zásady: redukce na podstatné, méně je více 
a elegance nepodléhající času. Nejnovější styl se vyznaču-
je jednoduchými, dynamickými, čistými, jasnými, ale záro-
veň o poznání jemnějšími tvary. Svou roli hrají i napros-
to jasně čitelné geometrické tvary – pravý úhel, půlkruh, 
kruh, trojúhelník, čtverec, kříž – a tělesa se často mění ve 
válce. Dále se uplatňují futuristické, aerodynamické linie 
a originální extravagantní řešení. Umyvadlové baterie se 
nabízejí v provedení jako stojánkové (na umyvadlo nebo 
na desku), nástěnné a nástěnné podomítkové, u nichž je 
technická část baterie (tzv. podomítkové těleso) ukryta ve 
stěně a vidět je pouze výtoková trubice a ovládací páka 
nebo kohoutek, případně kohoutky (dvouotvorová nebo 
tříotvorová baterie). Baterie se zkrátka technicky i stylově 
musí podřídit parametrům umyvadla.
Skutečně citelnou úsporu vody (až 50% vody a energie 
na její ohřev) zajistí termostatické baterie, které propustí 
pouze tolik teplé vody, kolik je třeba k dosažení nasta-
vené teploty. Dalším kladem termostatických armatur je 
maximální bezpečnost – není možné omylem pustit hor-
kou vodu, což ocení především rodiče malých dětí. Na vo-
dovodní termostatické baterii si totiž jednoduše nastavíte 
nejvyšší možnou teplotu (38° C) a  integrovaná pojistka 
horké vody zabrání neúmyslnému puštění horké vody. 
Dalším typem armatury je elektronická bezdotyková vo-
dovodní baterie. Jde o vysoce funkční, snadno ovladatel-
né baterie, které spoří vodu tak, že umožňují nastavení 
času jejího průtoku. 

Dominantou každé koupelny je vana nebo 
sprchový kout
Při rekonstrukci koupelny se otázce „vana, nebo sprcha?“ 
určitě nevyhnete. Zatímco někteří si nedokážou den bez 
horké koupele vůbec představit, zastánci sprchování se 
pro změnu bez pořádné sprchy ani neprobudí. Pokud 
patříte k těm šťastlivcům, co mají prostornou koupelnu, 
můžete si pořídit obojí. Jestli ale řešíte každý centimetr 
plochy, je správné rozhodnutí na místě. Vyřešit ho může-
te ergonomicky tvarovanou vanou nebo třeba sprchovým 
koutem. 

Při výběru vany nebo sprchy rozhoduje 
prostor
Základním kritériem při rozhodování je velikost koupel-
ny. Rozměry nejmenších van jsou většinou 120 × 70 cm, 
a proto v případě malých koupelen vítězí sprchový kout. 
S rozměry 80 × 80 cm sice ušetříte hodně místa, ale příliš 
prostoru ve sprše nečekejte. Pokud si můžete nějaký ten 
centimetr navíc dopřát, rozhodně to udělejte. Odměnou 
vám bude větší komfort při sprchování a relaxaci. Sprcho-
vé kouty mohou být čtvercové, čtvrtkruhové nebo třeba 
obdélníkové. 
Zajímavým způsobem můžete nedostatečný prostor v kou-
pelně vyřešit pomocí ergonomicky tvarované vany. V rozšíře-
né části se pohodlně osprchujete, v zúžené naopak najdete 
dostatek místa pro koupel po náročném dni. V nabídce jsou 
i vany klasické obdélníkové, nebo pak rohové či kulaté. 



MIRAI
sprchové vaničky z litého 
mramoru SPECIÁLNĚ navržené 
pro instalaci DO OBKLADU
•  plynulé napojení na obklad 

díky zvýšenému lemu vaničky

•  výška 18 mm umožňuje 
zapuštění vaničky do jedné roviny 
s dlažbou

www.polysan.cz

český výrobce sprchových zástěn a van

INOVACEINOVACE
v koupelně
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Zástěna jako nutnost i šperk 
U sprchového koutu do niky volíte vhodné sprchové dve-
ře, které zabrání nechtěnému rozstříkání vody po kou-
pelně. „Sprchové dveře vybíráme opět podle místa a roz-
střiku vody. Na výběr zde máme ze dvou variant – buď 
jednodílné, nebo dvojdílné,“ vysvětluje odborník.

U  klasického sprchového koutu posuvné a  skládací zá-
stěny ušetří místo, křídlové zase usnadní údržbu. Výplň si 
můžete zvolit skleněnou nebo z plexiskla. 

Nábytku vévodí imitace dřeva
I  v  koupelnovém nábytku se o  slovo hlásí nové trendy. 
V  barvách převládá nadčasová bílá, případně doplněná 
prvky skla a  hliníku. Objevuje se též tmavé dřevo jako 
například wenge, ořech či dub, ať už samostatně nebo 
v  kombinaci s  bílou či opět sklem a  hliníkem.  Nicméně 
pravé dřevo si říká o náročnější údržbu, vyžaduje ošetření 
speciálními laky, které zamezí pronikání vlhkosti do dře-
va. Nábytek by neměl být dominantou, spíš vhodně dopl-
ňovat zvolenou sanitu, případně zdůraznit její zajímavé 
tvary. Vybíráme ho tak, aby ladil s obklady a dlažbou. Kro-
mě toho musí také plnit svou hlavní funkci – skrýt vše, co 
má být skryto. Zatímco v malé koupelně se zaměříme na 
vhodný úložný systém, ve větším prostoru vyniknou de-
signové kousky. Základ nábytku tvoří korpus, nábytková 
dvířka nebo zásuvky. Největší poptávka je po imitacích 
dřeva, nejčastěji v  provedení MDF či méně odolné LTD 
desky. MDF je dřevovláknitá deska kompaktní struktury, 
která je poměrně odolná vůči vodě. Při její výrobě se ne-
používají lepidla. MDF desky mají různé dezény, nicméně 
nejčastější a nejoblíbenější je právě imitace dřeva. Výrobci 
jdou při výrobě tak daleko, že i povrch desky na omak při-
pomíná dřevo. Zkratka LTD znamená laminovanou dře-
votřískovou desku, na níž je nanesena vrstva melaminové 
pryskyřice a dekoračního papíru a vše je zalisováno. Vel-
kou výhodou laminátové úpravy je barevná a povrchová 
rozmanitost.

Doplňky koupelnu doladí
Současní návrháři se v designových koupelnových dopl-
ňcích doslova předhánějí, protože tyto maličkosti mají 
velkou roli při stylizaci koupelny. Pořizovací cena designo-
vých doplňků je natolik příznivá, že si je můžete dovolit 
měnit, když se vám okoukají, a  experimentovat. Pusťte 
si do koupelny designové koupelnové doplňky z moder-
ních materiálů, jako jsou dřevo,  chrom, silikon, proutí či 
patinovaný tmavý kov, anebo ji osvěžte novými barvami. 
Jde nejen o osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiáto-
ry a zrcadla, ale i o vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy, 
kelímky a podobně. 

Výměna toalety změní koupelnu 
k nepoznání
Přestože toaleta nepatří mezi hlavní témata k rozhovoru, 
potřebujeme ji každý. V mnoha případech máme toaletu 

umístěnou v koupelně, takže při jejím výběru musíme 
zohlednit i zbylé zařízení místnosti. 

Na výběr máme ze tří typů toalet. Velmi oblíbené jsou zá-
věsné klozety, ale v nabídce jsou i kombinační mísy, kdy je 
spodní část toalety spojená s nádrží na vodu. A do třeti-
ce si můžeme vybrat samostatně stojící WC se splachova-
cí nádrží umístěnou v podomítkovém modulu. 

Do moderní koupelny patří bidet
Vývoj jde dopředu i  v  oblasti sanitární techniky, a  tak 
v moderních koupelnách a toaletách často nechybí bidet.  

Ten se běžně umisťuje vedle toalety. „Pokud si kvůli men-
šímu prostoru nemůžete bidet dovolit, lze na téměř ja-
kýkoliv záchod namontovat bidetové sedátko. V  tomto 
případě je potřeba tomu přizpůsobit odpad a přívod vody 
a elektřiny už před rekonstrukcí toalety,“ říká dále Petr 
Štěpánek. Novinkou, kterou začíná využívat více domác-
ností, a to nejen z důvodu úspory místa, ale hlavně z este-
tického a časového důvodu, jsou toalety a bidet v jednom.

Na co ještě nezapomenout?
Aby vaše koupelna a  toaleta vytvořila jednotný  
celek, vybírejte výrobky se stejným designem a tvarem.  
Záchodové mísy se nejčastěji vyrábějí z glazované kera-
miky, která může být hranatá nebo i s oblými hranami.  
Na výběr jsou také mísy s hlubokým nebo plochým spla-
chováním. 
Oblíbená jsou také WC bez oplachového kruhu, která 
usnadňují udržování čistoty na toaletě. Díky klozetům 
s úsporným splachováním ušetříte a zároveň tím pomůže-
te životnímu prostředí. 

Foto: Shutterstock.com
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ŘEKNI MI, ČÍM TOPÍŠ…
Zdroje vytápění domácností jsou natolik pestré, že podat jejich přehled v jednom 
článku je skoro nemožné. Pokusme se však o  to, vždyť jde o  zajištění jednoho 
z nejdůležitějších prvků domácího komfortu – totiž tepelné pohody. A samozřejmě 
také o naše peněženky, v neposlední řadě pak i o občanský přístup k ochraně životního 

prostředí.
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Je to jednoduché – člověk by neměl v bytě mít ani pocit 
přílišného tepla, ani nepříjemného chladu. Každý z nás 
má vnímání tepla nastavené individuálně, záleží také 
na tom, jak moc se pohybujete, jaké činnosti většinou 
v  konkrétní místnosti vykonáváte, jak jste oblečeni či 
zakryti. V ložnici pod peřinou tedy jistě nepotřebujete 
tolik vnějšího tepla jako v obývacím pokoji u  televize 
nebo v pracovně u psacího stolu. Zároveň ovšem platí 
také objektivní faktory pro dosažení tepelné pohody 
– teplota vzduchu, teplota okolních předmětů a stěn, 
vlhkost vzduchu a proudění vzduchu. Relativní vlhkost 
vzduchu by se při teplotě v místnosti okolo 20 °C měla 
pohybovat v rozmezí 35 – 65 %. Vyšší způsobuje pocit 
tepelné nepohody, nižší je zátěží především pro naše 
dýchací cesty. Proudění vzduchu ovlivňují především 
okna. Netěsnící stará okna, ale také špatný způsob vě-
trání umožňují v  bytě vznik průvanu, který okamžitě 
zvyšuje pocit tepelné nepohody. Pro volbu způsobu vy-
tápění a tím i vytvoření tepelného komfortu je nejdů-
ležitější rozumná teplota vzduchu a zároveň i vnitřních 
povrchových konstrukcí.
Jaké druhy tepla vlastně v  domácnostech využíváme? 
Naprostá většina bytů a domů je vytápěna konvekčním 
teplem, to znamená takovým, které ohřívá primárně 
vzduch a až od něj se ohřívají předměty i  lidské tělo. 
Tak vytápějí tělesa ústředního topení, v  nichž koluje 
horká voda, přímotopy s horkovzdušným ventilátorem. 
Litinová kamna dávají poměr konvekčního a sálavého 
tepla – záleží na jejich konstrukci, která složka bude 
převažovat. Samotné uzavřené krby – krbové vložky, 
jsou také zdrojem kombinovaného sálavého a konvekč-
ního tepla. Často se ale setkáváme s rozvodem horkého 
vzduchu od krbové vložky do dalších místností, větši-
nou je vzduch hnán pomocí ventilátoru, toto topení je 
pak konvekční.
Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem od 
částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo proni-
kají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla. Rozdíl 
mezi oběma druhy tepla možná pochopíme nejsnáze, 
když si uvědomíme, že zatímco konvekční teplo potře-
buje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo bude objek-
ty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo poskytují kachlová 
kamna, ale dnes především podlahové topení a nástěn-
né nebo stropní infrapanely. Toto teplo je mnohem pří-
větivější a  vytváří i  úspory energie, protože pro pocit 
tepelné pohody je možno udržovat v místnosti o něco 
nižší teplotu než při konvekčním vytápění. Zejména 
topné kabely, rohože či fólie umístěné v podlaze vytvá-
řejí v místnosti příjemnou atmosféru. Teplo je totiž od 
podlahy, zatímco většina konvekčního tepla uteče ke 
stropu a  podlaha zůstává chladná. Rovnoměrné pro-
hřívání stěn a předmětů je pak další výhodou sálavého 
topení a jako bonus je zde i to, že se při tomto způsobu 
topení nevíří prach. Při stavbě je tedy dobré zvážit in-
stalaci podlahového topení. Jeho dodatečná montáž je 
velmi problematická, tady je pak možno využít stropní 
nebo nástěnné panely, případně celoplošné stropní sá-

lavé topení. Pokud použijeme nástěnné panely, je dů-
ležitá nejen jejich kvalita a kapacita, ale také umístění. 
Záření tepla nesmí totiž nic překážet – ideálně by měl 
panel být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor oza-
řoval protější stěnu (nikoliv okno!).

Čím topit…
Vysoké procento domácností používá stále k  vytápě-
ní kotle na pevná paliva. Pokud není v  obci zaveden 
plyn, býval tento způsob často jedinou možností jak ve 
starších objektech zvýšit komfort bydlení instalací těles 
ústředního topení, v nichž cirkuluje voda z výměníku, 
ohřívaná kotlem na pevná paliva. Topit v nich je mož-
no dřevem, peletami, hnědým či černým uhlím, kosem 
nebo naftou, resp. lehkým topným olejem. Záleží jen 
na vás, čemu dáte přednost
Pokud má domácnost možnost a  chuť topit plynem, 
může si vybrat z několika variant plynového vytápění. 
K dostání jsou třeba moderní wawky, rozmanité typy 
plynových kotlů…
Výhodnější jsou samozřejmě nízkoteplotní a  zejména 
kondenzační kotle, které mají vysokou účinnost (vyš-
ší než wawky) a tedy nižší spotřebu paliva. Jsou velmi 
dobře regulovatelné ve velkém rozsahu a dají se připo-
jit k různým typům topných soustav, jako jsou například 
radiátory či podlahové vytápění.
I pokud ovšem není v obci plyn, vy plynem můžete to-
pit. Potom pro vás přichází v úvahu varianta s propa-
nem. Vytápění s  propanem je vhodné pro zákazníky, 
kteří mají zájem použít pro vytápění rodinného domu 
bezobslužný, velmi pohodlný a  ekologický topný sys-
tém. Propanové řešení je vhodné tam, kde není k dis-
pozici rozvod zemního plynu. 
Pro potřeby vytápění rodinných domů se využívá čistý 
propan, který je uložen v  zásobníku. Instalace veške-
rých plynových spotřebičů probíhá jako v případě pou-
žití zemního plynu, včetně plynové přípojky a plynomě-
ru. Přípojka je napojena na nadzemní, nebo podzemní 
zásobník, který je umístěn blízko rodinného domu.
Další možností je vytápění elektrickou energií. Vytápět 
můžete akumulačními kamny, přímotopy či tepelnými 
čerpadly.
• Akumulační kamna
Dávají možnost využití sazby v nízkém i vysokém tari-
fu podle potřeby odběratele, vyrovnání odběrového 
diagramu v  době celkově sníženého odběru, mohou 
nahradit lokální vytápění a  tato rekonstrukce je ve 
srovnání např. s realizací teplovodního vytápění časově 
a finančně nenáročná. Nenabízejí ovšem možnost řeše-
ní ohřevu teplé vody. 
• Přímotopy
Mají nejnižší nároky na dimenzování distribuční sítě, 
přípojky a hlavního domovního vedení (zhruba dvakrát 
nižší nároky ve srovnání s  akumulačním vytápěním), 
nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu (nejnižší 
ze všech elektrických otopných soustav), jednoduchou 
obsluhu, údržbu a opravy.
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Když bydlíte mimo dosah zemního plynu,
existuje lepší způsob vytápění Vašeho domu...

Využijte naši dotaci na kotel!

www.primagas.cz

PRIMAGAS
LPG vytápění
Ekologické.
Komfortní.
Spolehlivé.

Primagas_LPG-vytapeni_inz_210x145mm_2017-06_final.indd   1 14.06.2017   13:53:11

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují na principu 
infračerveného záření a proudění teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu se keramický nebo metalový 
panel stane krásným doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat přes mobilní 
telefon a nikdy už nebudete přijíždět do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, 
zásuvkový termostat nebo časovač. Metalový topný panel má integrovaný digitální termostat, kterým můžete 
regulovat teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 550W/hod)
• Krytí IP54, jednoduchá instalace

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM
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DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA Hledáme obchodní spolupráci s velkoobchody
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• Tepelné čerpadlo
Jako optimální volba pro moderní dům se doporuču-
je kombinace tepelné čerpadlo – teplovodní rozvod 
v podlahách (případně v  ložnicích místo podlahového 
topení radiátory, abyste si tu mohli teplotu lépe re-
gulovat). Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo jsou 
samozřejmě dosti vysoké, při stavbě se ale rozhodně 
vyplatí do nich investovat, protože dlouhodobé úspory 
spotřeby energií jsou rozhodně zajímavé. Vytápění te-
pelným čerpadlem lze dnes instalovat prakticky kdeko-
liv, protože moderní vzduchové jednotky jednak zajistí 
kvalitní vytápění v našich podmínkách celoročně, jed-
nak u nich již většinou odpadá jejich původní největší 
handicap – hlučnost. Není tedy třeba mít po ruce zdroj 
vody nebo podnikat hloubkové vrty a tepelné čerpadlo 
můžete mít. Inteligentní řídící jednotky vám pak bu-
dou regulovat teplo v  celém domě, aniž byste museli 
obíhat jednotlivé ventily. Při propočítávání nákladů je 
třeba samozřejmě vzít v potaz jistou spotřebu elektric-
ké energie na provoz čerpadla, ta je však v celkových 
nákladech minimální položkou. 

Infrapanely na strop a na stěny
I  tento zdroj vytápění jsme zmínili u  sálavého tepla. 
Tam, kde nechcete nebo nemůžete řešit topení v pod-

laze, vám instalace stropních topných panelů nebo vel-
koplošné stropní vytápění zajistí vysoce kvalitní tepelný 
komfort. Jste-li tedy rozhodnuti topit elektřinou, máte 
tuto možnost. Lze řešit i  umístění do stěn, v  praxi je 
to ale mnohem obtížnější než pod strop. Nemusíte se 
bát, že vám bude zima na nohy – infrapanely emitují 
záření, které ohřeje to, kam dopadá, tedy od stropu 
především podlahu. Nesmí mu ovšem nic bránit – lépe 
je tedy nepokládat velké koberce, ale nechat prohřívat 
dlažbu nebo dřevěnou podlahu. Instalace panelů pod 
strop je samozřejmě náročnější než jejich zavěšení na 
stěnu, pokud to ale má být jediný zdroj vytápění, pak 
je stropní umístění určitě vhodnější.

Žebra a panely
Řekne-li se ústřední topení, většině z nás se vybaví radi-
átory. V interiéru jsou nejnápadnější a ventilem na nich 
regulujeme teplotu v místnosti – pokud tedy nemáme 
inteligentní termostat, který řídí přidávání a snižování 
teploty radiátorů v  celém bytě nebo domě. Na výběr 
máte mezi žebrovými nebo panelovými tělesy. Výhřev-
nost žebrových neboli článkových a panelových radiá-
torů se totiž liší, rozhoduje také, zda u článkových zvo-
líte znovu litinu nebo plech. Panelové radiátory bývá 
třeba použít větší a mohlo by se stát, že se vám do niky 
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pod okny nevejdou. Takže i u nového topení platí, dva-
krát měř – jednou kupuj.
Samostatnou kapitolou jsou moderní designové radiá-
tory, které jsou pak skutečně součástí interiérové de-
korace. Mohou být deskové, jejich povrch může být 
hrubozrnný nebo hladký, těleso je pak buď kompaktní 
deska, nebo je složené z  lamel, trubek, případně jsou 
topné trubky ukryté pod zrcadlovou plochou. Barevná 
škála je stejně nekonečná jako tvarová, topení můžete 
mít v jednoduchém obdélníku vertikálně či horizontál-
ně uloženém, ale může to být také třeba vlna, šesti-
úhelník, spirála, ovál... 
Trubkové radiátory – různé registry – nahrazují článko-
vá tělesa hlavně v koupelnách. Tam z estetického hle-
diska trubkový žebříček stačí a navíc má tu výhodu, že 
se přes něj dají přehodit vlhké ručníky nebo přeprané 
prádlo, aby vše rychleji uschlo. O úspoře místa u podla-
hy, kam se nám díky tomu vejde pračka nebo větší vana, 
už není třeba ani mluvit – každý ví, že trubkové radiáto-
ry se dají v různé velikosti zavěsit na stěnu.

Teplo od podlahy
U podlahového topení máte dvě možnosti – buď roz-
vod teplovodní nebo pod podlahu uložit elektrické 
topné kabely či rohože. Jako zdroj teplovodního vytá-

pění můžete použít kotel plynový nebo na pevná pa-
liva, elektrokotel, krbovou vložku s  výměníkem nebo 
tepelné čerpadlo. V každém případě budou pořizova-
cí náklady vyšší než u elektrického topení, naopak ale 
provozní náklady nižší (snad jen použití elektrokotle 
bude v provozních nákladech srovnatelné a není tedy 
pro teplovodní rozvod příliš vhodné). V praxi se často 
volí kombinace. Tam, kde je třeba topit stále, se umístí 
teplovodní rozvod, tam, kde stačí jen v podlaze rychle 
přitopit na krátký čas (koupelna), se pokládá elektrická 
rohož. Teplovodní podlahový rozvod se totiž obtížně 
rozděluje a topí tedy většinou celý stále, takže v kou-
pelně byste zbytečně vytápěli naplno celý čas. Pozor na 
nábytek v místnostech s elektrickým podlahovým tope-
ním – měl by mít vždy nožičky, jinak by pod ním moh-
lo docházet k přehřívání kabelů. Podlahové topení má 
velkou výhodu v tom, že jeho životnost je velice dlouhá 
a  je prakticky bezúdržbové. Teplovodní rozvod potře-
buje občasné seřízení a kontrolu kvality vody, elektrický 
prakticky nic. Při pokládání je nutno pamatovat u obou 
systémů na přístup pouze ke spojkám, aby bylo možno 
opravit případnou závadu.

Kamna a krby jsou moderní
Do rodinných domů, ale také do nových nízkoenerge-
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tických bytů se vracejí houfně krby a kamna. Zatímco 
krby, či spíše krbové vložky, jsou zpravidla určené k vy-
tápění moderních velkých společných obytných prostor 
v rodinných domcích, krbová kamna často slouží v níz-
koenergetických domech a  bytech jako jediný zdroj 
vytápění. Jsou pak napojená na horkovzdušný systém 
rozvedený do celého příbytku. Pokud v nízkoenergetic-
kém bytu máte ještě rekuperační jednotku, která vrací 
zbytkové teplo do bytu, budete nejspíš kamna roztápět 
jen ve velmi chladných dnech. Krbová kamna mohou 
vytápět celý objekt také v kombinaci s teplovodním vý-
měníkem. Kvalitní kamna s terciálním spalováním mají 
vysokou účinnost, a tak pokud se rozhodnete, že tope-
ní plynem je pro vás příliš drahé, můžete stávající roz-
vod od plynového kotle vyměnit za rozvod od kamen 
s výměníkem. Při topení dřevem uspoříte oproti plynu 
asi polovinu nákladů.
Oplechovaná nebo kachlemi obložená „obyčejná“ 
kamna ale zdaleka ještě nezmizela. Ta první rychleji 
vytopí místnost, ta druhá díky kachlím zase déle udrží 
akumulované teplo. Své uplatnění nacházejí stále ze-
jména v rekreačních objektech, majitelé starších rodin-
ných domků, kteří si zvýšili komfort instalací plynového 
ústředního topení, si často jedna taková kamna pone-
chávají pro přitápění v chladných dnech mimo topnou 
sezónu. Mimo jiné i proto, že drobný dřevěný a rostlin-
ný odpad ze zahrady, kterého je vždycky dost, se v nich 
dobře spálí a není třeba řešit problém s jeho likvidací.

Krbová litinová kamna jsou komfort vyšší třídy. Pokud 
jimi chcete vytápět celý byt s návazností na horkovzduš-
ný rozvod, budete jistě vybírat kamna s vysokou účin-
ností spalování, po níž zůstává minimu zplodin i pope-
la. V každém případě jsou moderní kamna designově 
řešena tak, že jsou ozdobou interiéru, stačí si jen vybrat 
tvar, který se do vašeho bytu nejlépe hodí.
O design jde také u krbů, tedy lépe řečeno krbových 
vložek, protože ty se používají hlavně. Můžete je za-
budovat pod komín vedený středem místnosti nebo 
stěny. Kouzelnou atmosféru ovšem vytvoří pravý krb 
umístěný třeba na ocelovém válci obalujícím kouřovod. 
Nemusí stát na podlaze, ale může být na válci zavěšený 
a dokonce ho můžete otáčet tak, aby sálal vždy přímo 
proti vám a abyste se mohli kochat pohledem na hořící 
polena za dvířky s prosklením vyrobeným ze speciální-
ho skla, na kterém se neusazují saze. Design krbů je 
tak široký, že vybrat si může opravdu každý. A jestli je 
vám to ještě málo, nechte si navrhnout krb jen a  jen 
pro sebe, jaký nebude mít nikdo druhý. Hlavně nezapo-
meňte, že pro každý krb i krbovou vložku, ať už budou 
umístěny v  prostoru, v  rohu místnosti nebo ve stěně, 
musíte mít zajištěnu stavební připravenost, především 
správnou dimenzi komína, stropních prostupů a  pev-
nost stropní konstrukce. Projektování není jednoduché 
a vždy je lepší se obrátit na odbornou firmu.

Foto: Shutterstock.com



Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění.
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla - 
a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji 
(viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální 
zásob. teplem, elektrokotel, …). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravi-
delně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množ-
ství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc 
bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na 
vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, níz-
kopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenč-
ním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do 
našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, 
vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. 
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzdu-
chu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okru-
hu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. 
U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný 
kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je 

systém voda-voda oproti 
čerpadlům vzduch/voda 
ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po 
celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota 
klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou 
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít 
všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef 
Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro vyu-
žití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, 
kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá 
se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita ma-
ximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nej-
menšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. 
Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ 
se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou 
teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční 
voda proudí z vnějšku těchto trubek. 

Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na 
trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochla-
zená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být 
minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ 
Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do 
stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu 
velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.

Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný 
faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný 
faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která 
má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového 
topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála 
COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické 
energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do 
radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší 
úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní saz-
bu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora 
se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu 
elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace 
navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, 
který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez 
filtrace, údržby a servisních prohlídek.
Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR byly v posledních letech každé čtyři z pěti nových instalovaných tepel-
ných čerpadel voda-voda TČ Spirála.

tcspirala.indd   1 25.10.2017   19:56:06
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ŘEŠENÍ ZIMNÍHO PROBLÉMU 
ANEB JAK ZABRÁNIT TEPELNÝM ZTRÁTÁM?
Tepelné ztráty patří mezi typické problémy interiéru, které jsou nejvíce citelné 
v zimním období. Jejich snížením lze dosáhnout nejen levnějšího provozu domác-
nosti v podobě nižších nákladů na vytápění, ale i vyššího komfortu a kvality bydlení.
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Tepelné ztráty spočívají v tom, že teplo uniká z vnitř-
ku budovy či interiéru, a to obvykle přes střechu, stěny, 
okna a podlahu. Právě odhalení cest, kudy si teplo hle-
dá cestu ven, napomáhá stanovit ty nejúčinnější způ-
soby řešení. Abyste se v interiéru cítili příjemně a zajis-

tili v něm potřebné teplo, stačí jednoduše zařídit, aby 
množství tepla, které do něj přichází, bylo větší než to, 
které z něj uniká. Při malých tepelných ztrátách je tato 
rovnice využitelná, při těch větších by však skutečně šlo 
o topení „pánu bohu do oken“, které by se razantně 
promítlo v následném vyúčtování. Odborníci proto do-
poručují tři druhy zásahů, které je v případě velkých te-
pelných ztrát vhodné nakombinovat – jedná se o zlep-
šení izolace budovy, snížení úniku vzduchu a  využití 
efektivních metod vytápění.

Teplo, komfort a klid díky izolaci podlahy
Zlepšení izolace domu či bytu je hlavní cestou, jak bojo-
vat proti tepelným ztrátám prostřednictvím střech, pod-
lah, stěn i oken. Tepelné úniky podlahou jsou vzhledem 
ke struktuře objektu patrnější v  rodinných domech, 
kde čítají i přes 10 %, zatímco v bytových domech do-
sahují kolem 4 %. Jejich snížení lze dosáhnout výběrem 
vhodné tepelné izolace a její dostatečnou tloušťkou ve 
skladbě podlahy. S izolací podlahy je ideální počítat již 
při stavbě, přičemž je dobré rozlišit, o  jakou podlahu 
půjde, a podle toho volit i materiál izolace. Obecně se 
nejvíce osvědčují materiály s univerzálním užitím, jaký-
mi jsou desky z  minerální plsti, sádrokartonu, dřevě-
ných štěpků nebo polystyrenu. Všechny zmíněné mate-
riály mají dobrý tepelný odpor, jsou vysoce odolné vůči 
nárazům a vibracím,  jsou protipožární a navíc fungují 
jako zvukový izolant. Právě akustickou izolaci podlahy 
není dobré opomíjet, neboť kročejový hluk se přenáší 

nejen do spodních pater, ale i  do okolních místností. 
Vhodné je tedy upřednostnit materiály, které izolují jak 
tepelně, tak zvukově.

Izolace střechy pro obyvatelné půdní 
interiéry
Zateplením střech lze nejen minimalizovat tepelné 
ztráty, ale navíc i  proměnit půdu či podkroví v  mís-
to jako stvořené pro vytvoření komfortního interiéru. 
Volba izolačního materiálu včetně způsobu řemeslné-
ho provedení izolace závisí na konstrukci a materiálu 
krovu. Izolace se může stát součástí krovu a vyplňovat 
mezery mezi krovy a  další součásti krovní konstruk-
ce. V  takovém případě jde o  systém dvouplášťových 
střech, při kterém je třeba počítat se zmenšení objemu 
půdního prostoru.  Nutné je myslet také na izolování 
dřevěných trámů střechy, které by se mohly proměnit 
v  tepelné mosty. Výhodou tohoto řešení je však fakt, 
že nevyžaduje žádné velké stavební zásahy. Těm se ob-
vykle nevyhnete v druhém případě, při jednoplášťovém 
řešení, kdy se izolace umisťuje nad krokve, konkrétně 
mezi volné krokve a tašky. Takový způsob izolace bývá 
navzdory nutnosti výměny střechy oblíbený, neboť eli-
minuje vznik tepelných mostů i problémy s vlhkostí.

Jako tradiční izolační materiál střech se pak obvykle 
používá polyester, který je cenově dostupný, avšak pro 
svou dlouhou životnost vyžaduje spolehlivou hydroizo-
laci. Vylepšenou verzí této klasiky je polyuretanová 
pěna, která je lehčí a její izolační účinky jsou až o 20 % 
zesíleny. Další možnosti zateplení střech nabízejí desky 
či role z minerální vlny a foukaná izolace z celulózy či 
kamenné vlny, která je výbornou volbou pro vyplnění 
dutin a těžko přístupných míst. V kurzu je také ekolo-
gický materiál, a to čistě přírodní desky z konopí.

Izolované stěny musí dýchat
Pro eliminaci tepelných ztrát stěnami se nejčastěji při-
stupuje k venkovnímu nebo vnitřnímu zateplení stěn. 
Při zateplování fasády je třeba zejména starší stavby 
řádně vysušit, a  to odvlhčením a hydroizolací -  voda 
je totiž výborný tepelný vodič a vlhké zdivo tak ztrácí 
své tepelně izolační vlastnosti. I po zateplení však může 
vlhkost způsobit četné problémy, a to například v podo-
bě plísní či stavebních poruch, a proto je třeba vybírat 
materiály schopné propouštět vodní páru. Lépe než fi-
nančně výhodný polystyren se v tomto ohledu uplatňují 
dražší přírodní materiály, nejvíce minerální vlna, desky 
z dřevovlákna nebo foukaná drcená celulóza. Při jejich 
výběru je vhodné se orientovat takzvaným faktorem di-
fúzního odporu, který vyjadřuje těsnost materiálu. Čím 
je těsnost nižší, tím je materiál propustnější.

V bytech lze přistoupit také k vnitřnímu zateplení obvo-
dových stěn. Při tomto řešení je třeba počítat se zmen-
šením vnitřních prostor místností a  s  vyšším rizikem 
hromadění vlhkosti, vzniku plísní a hub. I zde se proto 
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vyplatí volba moderních materiálů s difuzně otevřenou 
strukturou, které snižují vlhkost vzduchu v  interiéru 
a přispívají tak ke zkvalitnění vnitřního mikroklima.

V některých případech, zejména u starých rodinných 
domů, může docházet k cirkulaci vzduchu v dutinách 
stěn vzniklých mezi vnější cihlovou stavbou a vnitřní-
mi stěnami. Nejpraktičtějším řešením tohoto nedu-
hu je foukaná izolace na bázi polystyrénu, minerální 
vlny, dřevovlákna či celulózy, která dutiny dokonale 
vyplní. Tento typ izolace nevytváří spáry, odřezky, ani 
odpad, a  tak je mimořádně vhodný i do špatně pří-
stupných míst.
 
Významné tepelné úniky neviditelnými 
mezerami
I přes kvalitní izolaci stěn může odcházet velké množ-
ství tepla okny a dveřmi. Pro snížení tepelných ztrát po-
může instalace oken s dvojitým nebo ideálně trojitým 
zasklením. Důvod je prostý: mezery mezi skleněnými 
tabulemi jsou vyplněny vzduchem a ten obecně špatně 
vede teplo. Všechny mezery, prasklinky a škvíry okolo 
oken je také třeba utěsnit tmelem nebo podobným těs-
nícím prostředkem. Vyplatí se také investice do prak-
tických samolepících gumových nebo pěnových těsnění 
a profilů, které zabrání zbytečným energetickým ztrá-
tám. Dokonce i  stínící technika může být v  boji proti 
úniku tepla účinná – osvědčily se zejména látkové role-
ty a textilní závěsy a záclony. Také dveřní otvory je tře-
ba na zimu dobře připravit, neboť i zavřenými dveřmi 

může utéct až 11 % tepla z místnosti. Praktické doplň-
ky, jakými jsou gumová těsnění, izolační boční či spodní 
dveřní kartáče či podlahové prahové těsnící lišty, ochrá-
ní obytný prostor nejen před chladem a průvanem, ale 
i prachem a hlukem.

Nejpříjemnější je teplo do nohou
Kromě minimalizace tepelných ztrát pomůže snížit spo-
třebu energie a s tím spojené výdaje také investice do 
efektivního způsobu vytápění. Čím nižší jsou tepelné 
ztráty, tím menším množství tepla je potřeba k vytvoře-
ní komfortu. V takovém případě je pak odborníky nej-
více doporučován pohodlný a nízkoteplotní podlahový 
vytápěcí systém, který poskytuje jemné teplo od no-
hou po celém prostoru místnosti. Podlahové vytápění 
nepřehřívá vzduch v prostoru jako jiné topné systémy, 
a  tak nevyžaduje tak časté větrání, aby se v  místnos-
ti udržel čerstvý a svěží vzduch. Samotným způsobem 
větrání pak můžete ovlivnit mnohé – neúčinné větrání 
ventilací nahraďte větráním při plném otevření oken, 
které vzduch v místnosti vymění velmi rychle.

Pokud je vytápění vašeho interiéru zajišťováno radiá-
tory, myslete na jejich pravidelné odvzdušňování. Po-
kud se na radiátoru i v topné sezóně vyskytují studená 
místa, zejména v jeho horní částí, je jasné, že je v něm 
zadržen vzduch, který znemožňuje topnému systému 
pracovat naplno.

Text: Monika Kovačková, 
foto: Shutterstock.com
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• K INTERIÉROVÉMU ZATEPLENÍ STUDENÝCH STĚN

• K ZATEPLENÍ ŠPALET 

• KE ZLEPŠENÍ TEPELNÉ POHODY

• K ZABRÁNĚNÍ PROSTUPU CHLADU A ÚNIKU TEPLA

• K ANTIKONDENZNÍ ÚPRAVĚ POVRCHŮ

• K OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

• K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU PLÍSNÍ 

• K ÚSPOŘE ENERGIÍ

• IDEÁLNÍ DO NEPRAVIDELNÉ VYTÁPĚNÝCH 

OBJEKTŮ

• ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ VÝROBEK, BIO 

CERTIFIKÁT

• 13 LET NA TRHU

• V SOUKROMÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH 

A RD BYLA ZATEPLENA PLOCHA VÍCE 

JAK 250 tis. m2

Info:  www.tk-therm.cz,  info@tk-therm.cz  

Hotline - podrobné a praktické rady od výrobce: 

Karel Trčálek:  +420 724 448 335

ZATEPLOVACÍ STĚRKA

Významné reference o velkoplošné aplikaci stěrky TK-THERM:

tk therm.indd   1 19.1.2018   9:48:24

Sádrokartonářské práce

Malování pokojů

Zakázkové truhlářství

Podlahářské práce

Izolace

• Lidský, seriózní přístup
• 20 let zkušeností na trhu
• Velmi zkušené řemeslníky českého původu
• Smluvní garance, penále v případě nedodržení termínů
• Veškeré záruky na práci i materiál

Firma Zdeněk Mrázek je menší českou � rmou, která provádí tradiční řemeslné práce v oblasti stavebnictví.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

KONTAKT
www.sadrokarton-mrazek.cz           tel.: 602 320 344

sadrokarton mrazek.indd   1 1.2.2018   19:04:58
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Střešní krytina šikmé střechy je většinou jedním hlavních prvků, které určují  
estetiku stavby, zároveň ale rozhoduje i o tom, jak bude dům plnit funkci bezpeč-
ného úkrytu před nepřízní počasí. Nabídka možností střešního pokrytí je přitom 
velmi pestrá. Každý z typů krytiny má v genech jak výhody, tak jisté nedostatky, 

i proto je dobré rozhlédnout se po paletě s nabídkou řešení střešní krytiny.

STŘECHA 
MUSÍ SPOLEHLIVĚ RUČIT 
ZA OCHRANU DOMU
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Design střechy dnes žádný výrobce krytiny nepodceňu-
je, protože ví, že tato část stavby dává celému domu 
výraz a dotváří jeho charakter. Z pohledu stavitele nebo 
obyvatele domu jsou ale přinejmenším stejně důležité 
technické vlastnosti střechy. Klíčovou roli přitom hra-
je materiál, v tomto směru jsou dnešní možnosti velmi 
široké a možná i proto vedle četných inovací objevují 
i  trendy usilující o  návrat k  tradici. Vedle klasiky tvo-
řené pálenými taškami tak lze sáhnout po betonové 
střešní krytině, a pokud zůstaneme u  tradice, střechu 
ale ochrání i plech a není přitom třeba dělat ústupky, 
pokud jde o nároky na design a architekturu. Úsporné 
a lehké řešení nabízejí asfaltové i jiné šindele, které lá-
kají i příznivou cenou, lze ale hledat i zcela netypické 
cesty střešního krytí.

Nikdy nevyšla z módy
O pálené střešní tašce lze říct, že nikdy nevyšla z módy 
a odolává „trendy“ vlnám i dnes.  Vděčí za to osvědče-
né životnosti, která dosahuje sto i více let, a není tedy 
divu, že renomovaní výrobci nabízejí záruku v řádu de-
sítek let. Vysoká odolnost pálené tašky vychází z výrob-
ní technologie – tašky se vypalují za vysokých teplot 
a díky tomuto způsobu výroby jsou také stálobarevné 
a mají minimální nasákavost. Svým charakterem se řadí 
mezi skládanou střešní krytinu a podle velikosti tašek 
pak hovoříme o maloformátových nebo velkoformáto-
vých střešních taškách.
Za nevýhodu pálené střešní krytiny je někdy považo-
vána její váha, keramické výrobky patří k těžkým kry-
tinám a z toho plyne vyšší zatížení střešní konstrukce. 
Při novostavbě stačí tento fakt zanést do projektového 
plánování, u rekonstrukcí ovšem může nastat problém, 
když například zjistíme, že kvůli zatížení nemůžeme 
nahradit původní lehkou krytinu právě pálenou taškou. 
Na omezení u pálené krytiny narazíme také v případě 
svažitosti střechy – nehodí se totiž pro konstrukce s pří-
liš mírným sklonem (méně než 22 °).
Naopak k  zásadním výhodám u  páleného materiálu 
patří kromě již zmíněné dlouhé životnosti a odolnos-
tí proti povětrnosti i dobré tepelně a zvukově-izolační 
vlastnosti. To oceníme, zvlášť pokud v podstřešním pro-
storu plánujeme obytný prostor. K moderním střešním 
taškám patří také velká designová pestrost, která v mi-
nulosti nebyla vždy samozřejmostí, pálená krytina totiž 
byla vyráběna prakticky v jediné barevné variantě – při-
rozené červeni. Ty doby jsou již ale dávno pryč a dnešní 
výrobci nabízejí krytiny ve velmi široké paletě barev-
ných povrchových úprav. Barevné pestrosti se dosahuje 
s použitím jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů 
a křemičitých přísad, které se před vypálením nanáše-
jí na suchou tašku. Dosahuje se tím hladšího povrchu, 
takže barevná taška má k  atraktivnímu vzhledu ještě 
přidanou hodnotu v podobě vyšší odolnosti proti usa-
zování nečistot. Ještě vyšší je tento efekt u glazovaných 
tašek, které se vyrábějí rovněž s pomocí rozplaveného 
jílu, ten ale obsahuje vyšší podíl sklovitých příměsí a taš-

ky díky tomu získávají vysoký lesk a menší pórovitost. 
Glazura tak krytinu povyšuje v designu a navíc ji ještě 
více zpevňuje.

Pálená střešní krytina je vzhledem ke svým fyzikálním 
vlastnostem velmi vhodným materiálem. Sebevyšší kva-
lita ale nenaplní svůj účel, pokud bude špatně provede-
ná instalace krytiny ve střešním systému. Proto je třeba 
dbát jednak na samotnou pokládku krytiny na krov, 
ale také na další opatření. Jedním z  nich je aplikace 
hydroizolační fólie, která se umisťuje pod krytinu, aby 
chránila vnitřní prostor domu nejen před průniky deš-
ťové nebo vody, ale také před kondenzátem, který se 
na spodní straně krytiny objevuje. 
Zárukou správné funkce střechy je kvalitní projektová 
příprava a správně provedená montáž. Problémy s pro-
nikající vodou může mít na svědomí i maličkost, jako 
například nesprávné ukončení izolační fólie na dolním 
okraji střechy nebo tašky nenavazující nebo přesahující 
do okapového žlabu. 

Beton bez estetických kompromisů
Vcelku zdatnou konkurenci pálené krytině vytvářejí na 
trhu tašky z betonu. Tento materiál může vyvolávat ne-
příliš příjemné asociace spojené s prefabrikovanými pa-
nely, předsudky ale snadno rozptýlí pohled do součas-
né nabídky betonové krytiny. V životnosti si s pálenou 
konkurencí nezadají, i tady se počítá zhruba se stoletou 
trvanlivostí. A beton má také podobně jako pálená taš-
ka malou nasákavost a s tím související extrémní mrazu-
vzdornost, rozměrovou přesnost a tím pádem snadnou 
pokládku. Výrobci navíc přidávají argument, že tyto vý-
robky vlastně časem zvyšují svou kvalitu, protože beton 
v  průběhu času zraje, takže jeho pevnost a  odolnost 
roste. I  u betonové střešní krytiny ale platí nevýhoda 
vysoké hmotnosti – od zhruba čtyřiceti kilogramů až po 
dvojnásobek na metr čtvereční.  Platí tedy tatáž omeze-
ní jako u pálené tašky. 
Barevnost betonovým střešním dílům zajišťuje akrylá-
tový nástřik, který se pro vyšší trvanlivost aplikuje až 
v  pětivrstvém provedení. Povrchová úprava také při-
náší minimální potřebu údržby, střecha má samočisticí 
schopnost. Také nízká nasákavost zesílená nástřikem 
znamená, že betonový střešní materiál má na povrchu 
minimum pórů, do kterých se může dostat voda, takže 
vykazuje vysokou mrazuvzdornost.  

Břidlice spojená s luxusem
Tradiční a zároveň luxusní řešení pokrytí střechy před-
stavuje břidlice. Hodí se jak na střechy novostaveb, tak 
pro rekonstrukce, ale i pro atypické tvary střech nebo 
obklady svislých stěn. Kvalitu břidlice jako trvanlivého 
materiálu není zapotřebí příliš podporovat marketin-
gem, svědčí o ní řada aplikací na historických budovách, 
kde sloužila po staletí. Břidlici ovšem nelze „produko-
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vat“ jednoduše tak jako pálené nebo betonové tašky, 
k jejichž výrobě jsou suroviny běžně dostupné. Břidlice 
se těží v lomech a jednotlivé lokality se mohou v kvalitě 
významně lišit. V současnosti se k nám krytina z břidlice 
většinou dováží a firmy ručí za její kvalitu.
Barevnost břidlice není tak pestrá jako v případě gla-
zovaných pálených nebo stříkaných betonových tašek. 
Nejčastěji se objevují různé odstíny tmavě šedé a černé, 
břidlice může být zbarvena i  dozelena. Toto barevné 
omezení ovšem kompenzuje nenapodobitelný elegant-
ní vzhled přírodního kamene. Běžná tloušťka břidlice 
určené pro krytí střech je kolem pěti milimetrů, lze se 
ale setkat i se silnějšími díly tloušťce do jednoho centi-
metru. Výhodou větší tloušťky je zvýraznění přírodního 
vzhledu střechy.
Pokud jde o zatížení krovu, patři břidlice mezi středně 
těžké krytiny, jeden čtvereční metr zatíží asi třiceti kilo-
gramy. Náročná je ovšem na řemeslné provedení. Přes-
tože se snadno opracovává řezáním, štípáním i děrová-
ním, pro aplikaci břidlice na střechu je nutné dodržet 
přesně pravidla krytí, a tak se její montáž neobejde bez 
zkušené pokrývačské firmy. Břidlice má také vynikající 
tepelně i akusticky izolační vlastnosti, vykazuje vysokou 
odolnost proti ohni, odolává větru a  je nepropustná 
vůči vodě, ať již jde o déšť, sníh nebo led.

Kovové střešní variace 
Své místo na slunci a hlavně na střechách si u nás v po-
slední době vydobývá i dříve nezvyklá kovová krytina. 
Kov na střechách jsme přitom donedávna znali jen jako 
víceméně provizorní typ krytiny na hospodářských nebo 
nouzových stavbách. Dnes ale plech a ocel vstoupily do 
vysoce estetických kategorií a objevuje se i na špičko-
vých dílech předních českých architektů. Uplatnění ov-
šem kov na střechách nachází v  široké škále běžných 
občanských staveb.
Současné střešní kovové dílce nepřipomínají mnohdy 
plech ani přibližně a svým vzhledem napodobují pále-
nou střešní krytinu, jíž se mnohdy plně vyrovnají i po-
kud jde o životnost. Díky vysoké stálosti designu a zá-
ruce technických vlastností se na střechách nejčastěji 
uplatňuje ocel, která se proto stává oblíbenou i u sta-
vebníků a projektantů usilujících o kvalitní architekturu. 
K typu krytiny, která splňuje vysoké nároky na vzhled, 
patří ocelové tašky, jež svým vzhledem kopírují podobu 
tašek z pálené krytiny. Vyrábí se na bázi ocelového ple-
chu s  aluzinkovou protikorozní ochranou, vzhled do-
tváří kamenný granulát na povrchu. Tyto ocelové dílce 
tak získávají vzhled pálené krytiny.  Kromě ocelových 
dílců se na moderních stavbách osvědčuje i hliník, který 
rovněž dobře splní nároky na moderní a účelnou stavbu 
včetně přidané architektonické hodnoty. Používají se 
například hliníkové falcované šindele nebo falcované 
tašky, které lze pořídit v různých tvarech, mnoha barev-
ných variantách a se čtyřicetiletou zárukou. 
Stavebníkům i  stavitelům kovové krytiny přinášejí vý-
hody, které spočívají hlavně ve snadné manipulaci jak 

při dopravě, tak během vlastní stavby. Díky tomu na-
jdou uplatnění jako krytina moderních novostaveb, ale 
i  při rekonstrukcích starších domů. Opravdu kvalitní 
střechy z kovu navíc mohou životností konkurovat taš-
kám z pálené hlíny nebo betonu. Podmínkou je ovšem 
kvalitní technologie výroby nerezové oceli s  příměsí 
chromu. Hlavně projektanti pak ocení velkou přednost 
kovových krytin, jíž je několikanásobně menší váha na 
metr čtvereční, než má například pálená taška – hliní-
kové výrobky zatíží krov jen zhruba třemi kilogramy, 
u jiných typů kovové krytiny je to 6–7 kg/m2.
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Jednoduchý a lehký šindel
Relativně krátce se na českém trhu vyskytuje další typ 
lehké střešní krytiny – asfaltový šindel. Oblibu si získal 
rychle hlavně díky výhodám, kterými soupeří s konku-
renčními materiály. Hlavní jeho předností je lehkost, 
která pohybuje kolem 10 až 12 kg na čtvereční metr, tak-
že podobně jako kovové dílce příliš nezatěžuje střešní 
konstrukci. Jeho tvarová přizpůsobivost zase umožňuje 
použití i na tvarově složitých střechách a s jeho pomo-
cí lze spolehlivě pokrýt i komplikované detaily střech. 
Tento typ krytiny je také řešením pro rekonstrukci star-
ších střech, na nichž je šindel již opotřebován – práci 

lze provést poměrně jednoduše, protože nové šindele 
lze položit rovnou na původní krytinu. A dobrým dů-
vodem, který přispívá k  širokému použití asfaltových 
šindelů, je jejich příznivá cena.
Asfaltové šindele můžeme vybírat z velkého množství 
barevných variant a  tvarů. V  nabídce na českém trhu 
najdeme šindele melírované nebo kombinované barvy, 
pokud jde o tvary, můžeme volit například mezi šesti-
úhelníky, obdélníky nebo tvarem napodobujícím pále-
né bobrovky. Životnost zaručuje vysoká kvalita použí-
vaných základních surovin – asfaltů, minerálních plniv, 
nosných textilních vložek. Trvanlivost šindelů také zvy-
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šuje drcený posyp na jejich povrchu, který je do hmoty 
krytiny zalisován. 
Běžně se asfaltové střešní šindele označují podle země 
původu, a tak se můžeme setkat s kanadským, finským 
nebo „bonským“ šindelem. Pokud jde o  životnost as-
faltových šindelů, pohybuje se od třiceti do šedesáti let 
a doba, po kterou bude krytina plnohodnotně sloužit, 
závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky, kon-
strukci krovu a řešení odvětrání střechy. 
Obměnou klasického šindele je také plastový šindel. Byl 
vyvinut jako náhrada za šindel dřevěný a je zhotoven 
z recyklovaného plastu. Způsob pokládky je obdobný 
jako u dřevěného šindele. 
Výhodou plastového šindele je jeho obzvláště dlouhá 
životnost bez nutnosti údržby, nízká váha, nenasáka-
vost, nepropustnost a cca třetinová cena dřevěného 
šindele.

Střechu ochrání i obyčejná prkna!
Při volbě střeními pokrytí není nutné zůstat u standard-
ní nabídky masového trhu. Svědčí o tom některé indi-
viduální stavby, u nichž je střešní krytina volena přísně 
s ohledem na charakter domu; jde přitom často o rea-
lizace předních českých architektů. Příkladem je „dům 
Láhev“ z ateliéru New Work architekta Svatopluka Slá-
dečka v Lelekovicích u Brna. Jeho střechu kryje prosté 
řezivo bez dalších speciálních úprav.
Podobné střechy se někdy označují jako skandinávské, 
šikmina střechy je bedněná po spádu kladenými prkny, 
která jsou upevněna na vodorovné latě. Spáry mezi jed-
notlivými prkny jsou pak přebité latí. Krytina z prken 
je vlastně poslední exteriérovou vrstvou obvodového 
pláště dřevostavby. Na pokrytí se používá dřevo bez 
jakékoli povrchové úpravy, materiál použitý na takové 
ošetření by totiž byl na šikmině stejně brzy vyplaven. 
Modřín je v  tomto případě pro tuto technologii ob-
zvlášť vhodný, protože jde o dřevo přirozeně impreg-
nované velkým množstvím pryskyřice, lze ale uplatnit 
i řezivo ze smrku a jiných druhů stromů. Jedině, čím je 
nutné dřevo vybavit, fungicidní nátěr proti houbám. 
Realizace střechy z  prken nevyžaduje specializované 
postupy, stavba v Lelekovicích byla provedena s běžnou 
stavební firmou podle instrukcí architekta.

V podkroví se bez oken neobejdeme
Pokud se rozhodneme pro bydlení v podstřešním pro-
storu, bude naší starostí hned po základních stavebních 
úpravách otázka, jak do obytného podkroví přivést 
světlo. A stejně jako u aplikace tepelných izolací nebo 
stavebních úpravy i v tomto případě bude klást adapta-
ce podkroví specifické požadavky.
Pamětníci si možná ještě vybaví začátky zájmu o střešní 
okna, kdy v  osmdesátých letech tato žádaná novinka 
nebyla (jako mnoho jiných produktů) k dostání, a mno-
zí tak sahali i  po prapodivných podomácku vyrobe-
ných kastlových konstrukcích, u nichž si o vzduchotěs-
nosti a dalších technických parametrech mohli nechat 

jen zdát. Dnešní trh naštěstí nabízí téměř nepřeberné 
množství typů střešního prosklení, které uspokojí veš-
keré nároky stavebníků  – od řadových a levných řešení 
až po okna netypických tvarů dodávaná na míru. 
Pestrost tohoto výběru ale může vést paradoxně 
k tomu, že v ní zákazník ztrácí přehled a orientace, kte-
rý výrobek je nejvhodnější, může být dost obtížná. Vý-
běr střešního okna je ale dost zásadní nejen kvůli osvět-
lení, ale i pro i  řadu dalších velmi důležitých aspektů, 
jako je úsporné větrání, hospodaření s energiemi i cel-
kový komfort bydlení v podkroví.

Základem je správné umístění 
Prvním zásadním krokem, který určí funkčnost střešní-
ho prosklení, je umístění a dimenzování celkové plocha 
oken. Střešní okna totiž v případě dodatečné adaptace 
podkroví přinášejí radikální zásah do střešního pláště, 
ale i u novostavby je třeba věnovat tomuto prvku vel-
kou pozornost. Nejprve je třeba vzít v úvahu omezující 
faktory – tím hlavním fakt, že střešní okna lze bezpro-
blémově osazovat jen na střechy se sklonem od 20° do 
90 °. V případě menšího sklonu je nutné okno osadit do 
pomocného rámu, který zajistí jeho větší sklon. Limitem 
pro výběr okna je i vzdálenost krokví – okno by mělo 
mezeru mezi nimi přesně vyplňovat.

Kolik světla přivést
Po vyřešení konstrukčních otázek můžeme začít s úva-
hami o tom, jaká bude úroveň osvětlení podstřešního 
prostoru denním světlem. O ní pochopitelně rozhoduje 
velikost oken – tedy plocha, kterou světlo přichází. Po-
můckou k určení „světelné potřeby“ může být výpočet, 
kdy porovnáváme podíl plochy podlahy a  plochy pro 
světlo prostupné části oken. Ta by měla tvořit nejméně 
8 až 10 % rozměru podlahy. Výpočet je ale jedna věc, 
a realita může znamenat něco jiného. Je například tře-
ba vzít v úvahu venkovní světelné poměry – pokud je 
okolí zastíněno stromy nebo okolními budovami, mu-
síme na ploše prosklení pokud možno přidat.  Naopak 
jižní nebo jihozápadní orientace střechy a  naděje na 
celodenní sluneční osvit umožní aplikovat menší plochy 
prosklení, což jednak ušetří náklady na samotná okna, 
ale může také omezovat letní přehřívání podstřešního 
prostoru. 
Na prosvětlení prostoru má vliv i  to, v  jaké výšce nad 
podlahou jsou okna umístěna. Optimálních světelných 
poměrů lze dosáhnout, pokud horní okraj rám okna je 
ve výšce 180 až 220 centimetrů, tedy o něco výše, než 
jaká je běžná podchozí výška podkrovní místnosti. Dol-
ní okraj oken by měl být asi 90 centimetrů nad podla-
hou, ale v některých případech – např. při větším sklonu 
střechy – lze uvažovat i o nižší hodnotě. 

Venkovní obrana před horkem
Častou bolestí podkrovních obytných prostorů bývá 
letní přehřívání, kterému úplně nezabrání ani kvalitní 
izolace krovu. Příčinou je fakt, že střešní okna propouš-
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tějí mnohem více světla než okna svislá v běžných míst-
nostech. Intenzitu slunečních paprsků je proto třeba 
omezit, jistou cestu tady nabízí stínění oken. Možností 
regulace prostupu tepla střešními okny je několik – od 
instalace speciálních skel přes vnitřní zastínění doplňků 
až po montáž venkovních rolet. 
 Za obranu „v  první linii“ můžeme považovat předo-
kenní rolety, které v  létě zajistí dost účinnou regulaci 
tepla. Jejich instalace není příliš složitá a  tepelně izo-
lační účinek zajistí jejich lamely, které jsou plněné poly-
uretanovou pěnou a které zachytí sluneční záření ještě 
před dopadem na okno. Kromě toho u předokenních 
rolet můžeme počítat s opačným efektem v zimě, kdy 
chceme naopak teplo udržet v interiéru. Výhodou izo-
lace z vnější strany okna je současné zajištění cirkulace 
teplého vzduchu od zdroje tepla, což výrazně snižuje 
možnost tvorby kondenzace na vnitřní straně okna. 
V neposlední řadě nás také mohou zaujmout další efek-
ty vnějších rolet – ochrana před venkovním hlukem, ale 
i  bezpečí oken před poškozením třeba při krupobití. 
Předokenní rolety můžeme vybírat ze tří typových pro-
vedení - s  ručním ovládáním, s  elektrickým pohonem 
nebo se solárním zdrojem elektrické energie. 

Chránit lze i zevnitř
V  případě, že se rozhodneme pro vnitřní zastínění 
střešních oken, můžeme zvolit nejběžnějším systémem 
- žaluzie. Výrobci oken je dodávají zároveň s vlastními 

okny. Výhodou lamelových žaluzií je to, že lze regulo-
vat množství a směr dopadajícího světla, za nevýhodu 
lze považovat fakt, že sluneční záření lamely zahřívá 
a  tím přenáší nežádoucí teplo do interiéru. Vedle ža-
luzií můžeme sáhnout po látkových roletách, které se 
vyrábějí na míru prakticky do všech typů střešních oken. 
V  systému uchycení jsou nabízeny dva typy, buď jako 
systém s několika pevnými body pro uchycení (bez lišt) 
nebo systém lištový. Okno lze také zastínit dekorační 
látkou, tento systém využívá dvou tyčí umístěných na 
horní a dolní straně okna. 

Text: David Daniel, 
foto: Shutterstock.com

Fantazii se meze (příliš) nekladou
Pokud jde o tvarové a rozměrové řešení střešního pro-
sklení, není současný zákazník odkázán pouze na typi-
zovanou nabídku běžného trhu. Jestliže chceme něco 
skutečně originálního a příliš nás neomezuje rozpočet, 
můžeme se poohlédnout například po atypických ateli-
érových proskleních a střešních balkonech, které slouží 
i k výstupu na střešní terasu. A dokonce není ani nut-
né zůstávat u „pravoúhlé“ koncepce okenních otvorů, 
pro specifické potřeby podstřešních interiérů je možné 
objednat okna lichoběžníkových i dalších tvarů, např. 
eliptická nebo kulatá okna.





82 | BYDLENÍ

POSTAVTE DŮM 
ALE Z ČEHO?
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Vlastní bydlení začíná snem. O domu, ve kterém se bude skvěle žít. O domu, který 
bude mít ty správné dispozice, jehož stěny budou dýchat i izolovat a jehož střecha 
ustojí i ty nejprudší deště a vánice. Když najdete pozemek, na kterém svůj nový do-
mov vystavíte, je to první krok k úspěšnému položení základního kamene. Ale z čeho 
dům stavět, když možností je tolik a vedle tradiční cihly nebo tvárnice se objevují 
moderní zdící materiály nebo naopak dřevo, se kterým tak rádi pracovali naši před-
ci? Připravili jsme pro vás přehled základních stavebních materiálů, z nichž můžete 

stavět stěny vašeho domu nebo realizovat střechu. 



84 | BYDLENÍ

Současné zdící materiály toho umí hodně. Snadno se 
s nimi pracuje, umožňují rychlou výstavbu, často není 
nutné je dodatečně zateplovat, protože jsou vyráběné 
tak, aby samy o sobě izolovaly. To pochopitelně usnad-
ňuje stavebníkům práci. Samozřejmě, velký výběr sta-
vebních materiálů je skvělý. Jenže znamená i narůstající 
nároky při úvahách, čemu dát při stavbě přednost. Po-
radit by vám měl v  ideálním případě projektant nebo 
architekt, ale přesto se vyplatí mít o stavebních materi-
álech přehled. 
V samotném základu si můžeme zdící stavební systémy 
rozdělit na zděné a montované. Rozdíl je jasný i laikovi. 
Zatímco pod ty zděné spadají například cihly nebo tvár-
nice, pod montované třeba panely z betonu nebo dře-
va, které se snadno smontují na místě výstavby a urych-
lují tak realizaci rodinných domů. 
Výhodou zděných systémů je hlavně variabilita. Posta-
víte z  nich doslova vše. Jsou tvořeny menšími prvky, 
nejčastěji zmiňovanými cihlami nebo tvárnicemi, a pro-
tože nejsou profesně náročné, lze je doporučit pro vý-
stavbu domu svépomocí. Naopak bloky, například dře-
věné panely, které jsou dovezené na místo stavby, kde 
poté probíhá jejich montáž, jsou méně flexibilní. Jedná 
se většinou o prefabrikáty, které jsou například vyrábě-
né pro typové domy, nejčastěji právě dřevostavby. Je-
jich hlavní výhodou je rychlost výstavby. Není výjimkou, 
že dřevostavba z  prefabrikovaných dílů může stát už 
za tři měsíce a šťastný majitel se potom může pustit do 
vnitřních dodělávek svépomocí. Krom toho, jde povět-
šinou o suchou výstavbu, takže lze stavět i během níz-
kých teplot, třeba brzy na jaře nebo pozdě na podzim. 
Při stavbě domu je nyní časté využití sádrokartónů, kte-

ré se využívají při stavbě zděných i montovaných domů. 
Je ale nutné pamatovat na to, že jejich využití je limito-
váno. Protože jsou náchylné na vlhkost, je třeba je vyu-
žít v suchém prostředí. A potom mají i své konstrukční 
limity – využívají se hlavně k rozdělení prostorů, k úpra-
vě podhledů nebo podlah. Rozhodně je nelze využít 
jako nosné konstrukce. A současně je nutné pamatovat 
na to, že nepatří k dobrým zvukovým izolantům. 

Přehled základních stavebních materiálů
• Pálená cihla. V Českých podmínkách je tradičním 

materiálem pálená cihla. Ta se nyní často prodává 
ve formě keramických bloků. Jde o přírodní mate-
riál, který má řadu výhod. Předností je variabilita 
použití. Dům postavený z  cihel přetrvává genera-
ce, takže představuje investici, která má hodnotu. 
V domě postaveném z cihel se dobře dýchá. Každý 
rok se z cihel v Česku postaví několik tisíc rodinných 
domů. Výhodou cihel je schopnost regulace teploty 
a vlhkosti místností. Nově vyráběné cihly také dob-
ře tepelně i  akusticky izolují. Vyrábí se cihly duté 
i  pórovité, kdy vzduch uzavřený do dutin izoluje 
teplo. Zdivo tak v létě vzdoruje přehřátí, v zimě se 
naopak pomaleji ochlazuje. Vybírat můžete z cihel 
určených pro vnější stěny (lépe izolují), stejně jako 
nosné cihly pro vnitřní bloky nebo akustické stěny. 
Cihly lze klasicky spojovat maltou nebo speciální 
montážní pěnou. 

• Pórobeton. Rozšířeným stavebním materiálem je 
také pórobeton neboli lehčený beton. Stavebníci 
si chválí právě jeho nízkou hmotnost, takže ho lze 
využít například i při rekonstrukci podkroví starších 
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chalup. Výhodou pórobetonu jsou i dobré akustické 
hodnoty a pochopitelně je nehořlavý. Jeho hlavní 
složkou je písek a vápenec, takže jde o ekologický 
materiál, který lze v případě potřeby i  recyklovat. 
Bloky z lehčeného betonu také dobře izolují teplo 
a snadno se s ním pracuje, takzvaně na milimetry. 
Hodí se pro stavbu nízkoenergetických domů. 

• Betonové tvárnice s  izolační vrstvou. Stejně 
jako v  případě cihel je možné pořídit i  betonové 
tvárnice s  přidanou vrstvou izolace, což zlepšuje 
jejich tepelně-izolační vlastnosti. Obsahují několik 
centimetrů silnou polystyrenovou vložku, takže 
dům není nutné dodatečně zateplovat a snižuje se 
i riziko vzniku tepelných mostů. Tvárnice mají zám-
kové spoje, takže s  nimi lze pracovat bez použití 
malty. 

• Vápenopísková cihla. Jde o  moderní materiál, 
který lze použít pro stavbu obvodového i vnitřního 
zdiva. Vyrábí se ze směsi vápna, křemičitého písku 
a  vody. Mají vysokou objemovou hmotnost, jsou 
pevné v tlaku a dobře izolují hluk. Prodávají se také 
jako sendvičové systémy, kdy jsou složené z více ma-

teriálů, takže ke zdivu je například přidaná izolační 
vrstva – právě tyto systémy jsou vhodné pro stavbu 
nízkoenergetických nebo pasivních domů. 

• Dřevo. Při stavbě každého domu dojde na dřevo 
jako materiál, i  když by to měly být pouze střeš-
ní trámy. Dnes se ale ze dřeva staví celé domy, od 
podlahy až po střechu. Možností je hned několik. 
Dům je možné smontovat ze sendvičových panelů, 
takže hrubá stavba je hotová v  řádech dnů nebo 
týdnů. Desky vyrobené ve fabrice se jednoduše při-
pevňují na betonový základ. Aby ovšem mohl být 
dům označován za dřevostavbu, musí mít nosnou 
konstrukci ze dřeva nebo alespoň z prvků na bázi 
dřeva. Na fasádě zase tolik nezáleží, takže u někte-
rých staveb ani nepoznáte, že jde o  dřevostavbu 
(zvenku jsou klasicky omítnuté). Jiné je to v případě 
srubů nebo moderních roubenek. Výhodou dřeva 
je, že skvěle izoluje a také je to přírodní materiál, 
který vytváří příjemné životní prostředí. Dřevostav-
by mají ale i svá specifika – dřevo pracuje, sesychá, 
sedá si. I s tím je třeba při stavbě dřevěného domu 
počítat.
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• Polystyren nejen jako izolace. Při spojení poly-
styren a stavba se vám pravděpodobně vybaví po-
lystyrenové desky používané jako tepelná izolace, 
ať už v případě panelových, bytových nebo rodin-
ných domů. Ale polystyren má i  více využití. Jed-
nak může být součástí sendvičových systémů nebo 
se objevovat na zdících systémech, jež není nutné 
už dodatečně zateplovat. Na trhu se ale objevují 
vyloženě stavební materiály vyráběné právě z poly-
styrénu. Jejich základem jsou tvárnice z takzvaného 
expandovaného (tvrzeného) polystyrenu. Ty mají 
speciální zámkový systém, takže umožňují suchou 
výstavbu. Následně se vyplňují betonovou směsí, 
a tak může vzniknout monolitické betonové jádro 
bez tepelných mostů v  konstrukci. Tuto konstruk-
ci lze využít při výstavbě rodinných domů, garáží 
nebo rekreačních objektů. 

Hliněné omítky
Aktuálním trendem, především v přírodním a ekologic-
kém stavitelství, jsou hliněné omítky, které se objevují 
jak při výstavbách nových domů, tak při rekonstrukcích. 

Výhodou je ekologický rozměr tohoto materiálu i jeho 
snadná aplikace. Hliněné omítky mají i další pozitiva – 
dobře izolují a  pomáhají vytvářet příjemné vlhkostní 
mikroklima.
Použití hliněných omítek je variabilní. Jsou určené jak 
pro zdění, tak i  omítání hliněných nepálených prvků. 
Kombinovat je lze i s klasickými stavebními materiály. 
Nepálené stavební prvky se dnes běžně používají na 
vnitřní příčkové a akumulační zdivo v kombinaci s kla-
sickým obvodovým zdivem. Stejně tak je možné je vy-
užít jako vnitřní zdivo dřevostaveb nebo pro stavbu 
kamen či pecí, které se znovu vracejí do interiérů, pře-
devším chalup nebo rustikálně laděných domů. Výho-
dou hliněných omítek je, že jejich aplikaci lze zvládnout 
svépomocí a dokonce lze navštívit i různé kurzy přírod-
ního stavitelství. 

Fasáda, která větrá
Utemování staveb přestává být populární, i z toho dů-
vodu, že hlavně aplikace polystyrenu na starší zástavbu 
v některých případech a při nekvalitním provedení pod-
pořila vznik plísní. Proto se na trhu objevily i alternati-
vy, a tak si každý stavebník může vybrat takový systém 
zateplení, který bude mít dostatečné izolační vlastnosti 
a bude splňovat i další parametry, například prodyšnost. 
Populární jsou provětrávané fasády, které zateplují, ale 
zároveň umožňují zdivu dýchat, tak se eliminuje kon-
centrace vlhkosti a následný vznik plísní. V interiéru je 
zdravější klima, v některých případech se i snižuje po-
třeba větrat okny. Jinými slovy, provětrávané fasády 
izolují, ale zároveň z domu pouští vlhkost, která v inte-
riéru běžným provozem vzniká, nebo se může objevit 
například při izolaci soklů špatně zvolenou technologií 
nebo postupem. Vysoce paropropustné stavební mate-
riály brání hromadění vlhkosti v domě zcela přirozeně. 
Na trhu se objevily výrobky, které mají na jedné straně 
skvělé izolační schopnosti, na straně druhé ale velmi 
nízký difúzní odpor. Laicky řečeno, jde o izolanty, které 
větrají, a dům dýchá.

Zcela novým prvkem, jehož výsledkem je nejen odvět-
rávaná, ale navíc designová fasáda jsou fasádní desky.  
Například kompaktní desky FunderMax Exterior, které 
jsou vyráběné v  lisech za vysokého tlaku a  teploty.  
Dvojitě vytvrzená akryl-polyuretanová pryskyřice zaru-
čuje jejich vysoce účinnou ochranu proti povětrnostním 
vlivům, která je pro venkovní desky obzvláště žádoucí. 
Tyto desky navíc kromě fasád můžete stejně kvalitně 
využít i pro výplně balkonů, venkovní nábytek, sluneční 
clony, přístřešky, atd. Jako důkaz kvality, poskytuje  
výrobce možnost prodloužit záruku až na 10 let.
Velmi podobně jako zvenku můžeme stěny oblo-
žit i  zevnitř. Není to ostatně nic nového - v minulosti 
byly stěny pokryté dřevem. Dřevěné obložení najdete 
v mnoha rustikálních venkovských domech, v útulných 
hotelech nebo jako povrch přes studené hradní zdi. 
Obložení stěn dřevěnými povrchy se stále více objevují 
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v moderních, designově orientova-
ných domech a apartmánech. Dnes 
to nejsou již jen jednoduché dře-
věné desky, které se používají, ale 
vysoce kvalitní povrchy, které jsou 
barevně přizpůsobeny podlaze. 
Moderní podlahové krytiny již mají 
systém, který umožňuje upevnění 
na stěnu.

Střecha, základ domu
Střecha propůjčuje domu ráz. Ne-
záleží jen na její barvě, ale také na 
materiálu a provedení. Někdo rád 
sáhne po klasice – bílé omítce a čer-
vené střeše. V případě venkovských 
stavení se do popředí znovu dostá-
vají došky nebo štípané či řezané 
šindele. Střešní krytiny ale obecně 
zaznamenávají rozmach. Vedle 
tradičních pálených tašek se ob-
jevují plechové střechy, například 
z ocelových pozinkovaných plechů 
s povrchovou úpravou na bázi po-
lyesteru nebo polyuretanu. Střešní 
krytina je potom lehčí a nezatěžu-
je krov a  celkovou statiku stavby. 
Na druhou stranu, pořád zůstává 
pevná a odolná, takže ji lze použít 
třeba i v horských oblastech, kde je 
nutné počítat s větší nadílkou sněhu. 
Výhodou plechových krytin v  moderním provedení je 
i jejich designová variabilita. Prodávají se nejen v růz-
ných barvách, ale také ve tvarech. Proto lze takovou kry-
tinu bez omezení použít pro malé i větší sklony střech. 
Zásadní výhodou je pro stavitele rovněž fakt, že ocelová 
střešní krytina od renomovaného výrobce je téměř bez-
údržbová a s velmi dlouhou záruční lhůtou, která může 
být až 50 let. Ačkoli je montáž plechové střechy do jis-
té míry nenáročná, vyžaduje zručnost a hlavně je nutné 
dbát určitých zásad, proto většina výrobců doporučuje 
odbornou montáž a sjednání šikovných klempířů. Dříve 
se na klempířské konstrukce používal pouze pozinkova-
ný plech, jeho výhodou byla menší teplotní roztažnost, 
ale nevýhodou nutnost povrchových úprav pozinku jako 
ochrany vůči korozi. Tuto nevýhodu už ale nemají mo-
derní ušlechtilé kovy, například měď nebo titanzinek. Ty 
však vykazují větší tepelnou roztažnost, měď je ale velmi 
cenově náročná a není v našich zeměpisných šířkách lep-
šího lákadla pro zloděje. 
Klasikou jsou samozřejmě pořád pálené tašky. Ty pou-
žívali hojně i naši předci, takže pořád lze na venkově 
vidět střechy, které bez poškození chrání dům nějakých 
sto let. A někdy se ukázky starých, ale pořád ještě dob-
rý a odolných tašek objevují i na veletrzích, kde se jimi 
rády pyšní firmy, jež výrobu po svých předchůdcích pře-
vzaly. Životnost je tak jednou z velkých výhod pálených 

tašek. Nevýhodou jsou ale vyšší náklady. Na druhou 
stranu, za kvalitu se prostě připlácí a v případě domu je 
dobré nedělat u určitých prvků kompromisy. 

Přehled střešních materiálů
• K nejlevnějším patří betonové tašky, střechy z hliní-

kového plechu nebo šablony z recyklovaného PVC. 
V různých akcích lze objevit i poměrně levné tašky 
z pálené hlíny, které jsou většinou obyčejné.

• Mezi střední třídu můžeme zařadit šablony z pozin-
kovaného plechu, dvoudílné ražené pálené tašky, 
PVC vlnité desky, vláknocementové šablony, vlnité 
bitumenové desky nebo trapézové plechy.

• K dražším nebo nejdražším střešním krytinám patří 
asfaltové šindele, měděný plech, pozinkované ple-
chy s různou povrchovou úpravou, štípané šindele, 
asfaltové šindele nebo došky.

O kvalitním provedení střechy pochopitelně rozhoduje 
nejen výběr materiálu, ale také řemeslnost, se kterou je 
pokládána. Řada pokrývačských a  klempířských firem 
zařazuje mezi své služby nejen pokládku, ale i následné 
poradenství a servis. Při výběru dodavatele se proto mů-
žete zaměřit i na tyto parametry, stejně jako na úroveň 
technického poradenství, logistiku nebo dodací lhůty. 
I  to ve výsledku usnadní stavbu domu a hlavně zajistí 
jeho dlouhou životnost v následujících desetiletích. 

Text: Jana Poncarová, 
foto: Shutterstock.com
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Těsnící systémy pro dveře a vrata
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PASIVNÍ, NEBO DOKONCE 

AKTIVNÍ DŮM?
Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě,  kde neplatíte 
horentní sumy za energie a přitom dýcháte vždy čerstvý vzduch? 

Vsaďte na pasivní dům.
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Výraz pasivní dům přišel z německy mluvících zemí, český 
překlad vychází z německého „passiv Haus.“ Faktem je, 
že  v sousedním Německu a Rakousku se problematikou 
nízkoenergetické a pasivní výstavby důsledně zabývají 
už velmi dlouho. Poprvé se výraz passiv Haus objevil 
už v roce 1988 a stál za ním Dr. Wolfgang Feist, který 

při svém vědeckém pobytu na univerzitě ve švédském 
Lundu prohlásil, že je třeba využít potenciál, který ply-
ne z vylepšené techniky energetických úspor. U pasiv-
ních domů jde především o docílení maximální tepelné 
ochrany, která by umožnila opuštění konvenční způso-
by vytápění, čímž by se snížily investiční náklady na vý-
stavbu.

Zrodil se v Německu
První pasivní dům byl obydlen už v roce 1991 a od sa-
mého začátku jej provázela velmi přesná vědecká mě-
ření. Už tato první nízkoenergetická stavba dokázala, 
že  i v prostředí s menší intenzitou slunečního svitu je 
možné vystavět domy, které nevyžadují běžné vytápě-
ní, a  přesto si zachovávají výborné tepelné vlastnos-
ti. Vědecko technické základy takové výstavby byly 
už v  roce 1990  definované při výzkumném projektu, 
který financovala německá spolková země Hesensko.   
Tlak na  energetické úspory je po více jak 25  letech 
od  proklamované události cítit i  u  nás. Po  stavebním 
boomu zahájeném v první polovině prvního desetiletí 
21. století, kdy se náš trh jen hemžil developerskými 
projekty, které však  energetické úspory často ignoro-
valy, se dnes posouváme tam, kde třeba v Rakousku byli 
už před 15 lety.  

Vzduchotěsný komfort
Řečeno krátce: pasivní dům je budova s  komfortním 
vnitřním prostředím v zimním i v letním období, která 

má tak nízkou spotřebou tepla, že nepotřebuje stan-
dardní vytápěcí systémy. Potřeba tepla na vytápění 
objektu tohoto typu nepřesáhne 15 kWh/m2/rok.Te-
pelné ztráty jsou díky důsledné izolaci sníženy natolik, 
že k  udržení teploty v  místnostech postačí minimální 
množství tepla. Vzhledem k  výborné tepelné izolaci 
mají stěny a okna i při nízkých teplotách povrchovou 
teplotu, která se blíží 20°C, a je tedy lidmi vnímána jako 
příjemná.
Na izolaci je ovšem kladen velký důraz.  Její volba je 
velmi důležitá. Jednou z moderních metod je například 
foukaná izolace. Koncept foukané izolace můžeme vy-
užít při zateplování vodorovných i  šikmých konstruk-
cí, u nových i  starých staveb. Nejčastěji se používá při 
zateplování šikmin sedlových střech ale i při provádě-
ní tzv. „provětrávaných fasád“. Velkou výhodou je, že 
instalace izolace nenaruší chod domácnosti i pokud se 
pro ni rozhodnete dodatečně, když už v domě bydlíte. 
K udržení teploty postačí malé topné těleso, které může 
být umístěno kdekoliv v bytě a umí příjemně vyzařovat 
teplo. V  mnoha případech však lze od jeho instalace 
zcela upustit. Pak je pomocí dohřívacího registru tep-
lo přiváděno do předehřátého čerstvého vzduchu jako 
jediného zdroje tepla. Výsledkem je vytápění čerstvým 
vzduchem v zimě a ochlazování v létě. Úsporami nákla-
dů za výkonný kotel, topná tělesa, termostatické ven-
tily, rozvodové potrubí apod. se z části pokryjí zvýšené 
náklady na důkladnou tepelnou izolaci.
Pasivní budovy vyžadují i minimalizaci ostatních potřeb 
energií v  objektu, například potřebu elektrické ener-
gie na provoz domácích spotřebičů. Efektivní domácí 
spotřebiče (minimálně v energetické třídě A) a umělé 
osvětlení spotřebují o 50% energie méně bez jakého-
koliv omezení komfortu.
Zvláštní důraz je kladen na vzduchotěsnost všech částí 
budovy. Čerstvý vzduch se do obytných místností při-
vádí pomocí automatického větracího zařízení s reku-
perací tepla: z odváděného vzduchu se odebírá teplo, 
kterým se ohřívá přiváděný čerstvý vzduch. Ve srovnání 
se standardními budovami je potřeba tepla na vytápění 
objektu snížena až o 90%.
Rozhodnutí o stavbě vlastního domu většina lidí učiní 
pouze jednou za život. Na rozhodnutí s tak velkým tr-
valým účinkem je proto třeba se dobře připravit, neboť 
by mělo vést k osobnímu pohodlí a vysoké spokojenosti 
s bydlením. V případě, že zvolíte pasivní dům, budou 
to pro vás nejlépe investované peníze. Stále rostoucích 
cen paliv se pak už nemusíte bát.

Podsklepení a pasivní domy
V poslední době se často setkáváme s  tím, že majitelé pa-
sivních domů postaví dům na základovou desku ve sna-
ze urychlit stavbu, poté, co začnou dům užívat, ovšem 
litují, že se nerozhodli alespoň pro částečné podsklepe-
ní. Moderním řešením jsou platové sklepy. Ve srovnání 
s klasickým zděnými sklepy je instalace těch plastových 
velmi jednoduchá a rychlá. Plastový sklep snadno pře-
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vezete až na místo instalace a do vykopané jámy jej jed-
noduše uložíte. Během jednoho odpoledne tak bude 
sklep připraven k použití. Plastový sklep funguje jako 
lednice, udržuje svou vlhkost i  teplotu. Tuto vlastnost 
zefektivníte v případě, umístíte-li sklep do okolí stro-
mů, jejichž kořeny budou odstraňovat vlhkost z okolí. 
 
Do plastových sklepů proniká také méně vlhkosti než 
do zděných sklepů, ochrana potravin před vznikem 
plísně je proto na vysoké úrovni. V  plastovém sklepu 
vám uchované potraviny vydrží opravdu dlouhou dobu. 
Sklepy tohoto typu jsou navíc nenáročné na údržbu 
a šetří spoustu místa.

Parametry pasivních domů
Z hlediska umístění domu je vhodná orientace pozem-

ku k  světovým stranám. Jižně orientovaná nezastíně-
ná budova je totiž současně solárním domem. Pasivní 
solární zisky mohou pokrýt až 40% tepla na vytápění 
objektu při minimalizovaných tepelných ztrátách. Pro 
dosažení těchto výsledků jsou používána okna s nízkou 
emisivitou trojitého zasklení plněné argonem nebo 
kryptonem a  superizolovaným rámem. Tepelné zisky 
těchto skel při jižní orientaci a při malém zastínění jsou 
dokonce i od prosince do února vyšší než tepelné ztráty 
- tepelná prostupnost U nižší než 0,80 W (m2.K). Jedním 
z nejdůležitějších kritérií pasivního domu, je její kom-
paktní termická schránka bez tepelných mostů v kon-
strukci s optimálním poměrem prosklení A/V. Všechny 
stavební dílce tvořící vnější plášť domu musí mít hod-
notu tepelné prostupnosti U  nižší než 0,15 W (m2.K). 
Pasivní domy musí být postaveny vzduchotěsně. Celý 
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dům obklopuje vzduchotěsný plášť, spoje mezi staveb-
ními dílci musí být velmi pečlivě utěsněny. Zamezuje se 
tím nechtěnému proudění vzduchu a snižuje nebezpečí 
poškození stavby z důvodu vniknutí vlhkosti a konden-
zace vodních par v konstrukci. 

Ventilace a vytápění 
Větrání v pasivním domě je hygienickou nutností. Má 
omezit koncentraci CO2 v interiéru, regulovat relativní 
vlhkost vzduchu a odstranit nežádoucí pachy a škodlivé 
látky. Pro omezení obsahu CO2 na hygienicky přípustné 
maximum 0,1% je dostačující objemový tok vzduchu 20 
až 30 m3 vzduchu na osobu za hodinu (v dětském poko-
ji až 35 m3). Spolehlivou výměnu vzduchu v místnostech 
lze zaručit jen při použití mechanických ventilačních 
zařízení, protože výměna vzduchu při větrání okny je 

závislá na směru proudění vzduchu, rychlosti větru, na 
rozdílu teplot, ale především na chování uživatelů.
Protože pasivní domy spotřebují na vytápění až o 80% 
méně energie, postačí na jeho dotápění distribuovat 
teplo pomocí větrací jednotky s rekuperací tepla, která 
v domě již beztak existuje. Přicházející čerstvý vzduch 
je za tímto účelem v  chladných dnech po průchodu 
rekuperátorem ohříván. Teplo pro dohřívání příchozí-
ho vzduchu může pocházet například ze systému pro 
ohřev teplé užitkové vody. Další z možností je také po-
užití malého tepelného čerpadla, které odebírá teplo 
z odpadního vzduchu poté, co projde rekuperátorem. 
Ten je v  tomto okamžiku stále ještě teplejší než ven-
kovní vzduch a obsahuje také latentní teplo vodní páry 
uvolňované z různých zdrojů v domě. Pro dosažení ješ-
tě větších úspor doporučujeme také instalaci solárního 
systémů pro podporu vytápění a ohřevu TUV. Dále mů-
žeme pomocí zemního kolektoru v chladných zimních 
dnech nasávaný vzduch ohřát na teplotu vyšší o  5°C 
a  v  létě ho naopak ochlazovat o  5°C a  využít systém 
vytápění jako klimatizaci. Díky zabudovaným filtrům ve 
větrací jednotce zbavujeme také vzduch nežádoucích 
pylů a ostatních alergenů. V oblastech zatížených do-
pravou neproniká hluk do domu, a přesto je uvnitř bez-
prašný čerstvý vzduch. Jednotka zajišťuje také výměnu 
vzduchu v  interiéru i při delší nepřítomnosti obyvatel 
domu nebo v noci. Samozřejmě lze i v pasivním domě 
kdykoliv v případě potřeby otevírat okna.

Rozvody a instalace
Potrubí pro přívod teplé vody je nutné instalovat po-
kud možno co nejkratší, celé vést uvnitř vytápěné části 
budovy a použít pro něj dobrou izolaci. Je třeba použít 
izolovaný nosník koupelnové vany a instalovat armatu-
ry šetřící vodu. Zásobník na teplou vodu pak umístit ve 
vytápěné části domu a velice dobře zaizolovat.
Všechny domácí spotřebiče musí být v energetické tří-
dě A nebo A+. V případě myčky a pračky je třeba zvo-
lit modelovou řadu, do které je možné napojit teplou 
vodu. Instalovat kuchyňskou digestoř pouze s cirkulač-
ním provozem s kovovými lapači tuku.
Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu ná-
kladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se 
zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, 
které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje 
škodlivých nečistot a  prachu. Díky tomu, že stroj při-
vede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se 
nemusíte bát plísní, které tak často trápí obyvatele re-
konstruovaných panelových domů. Uvnitř domu dýchá-
te pouze čerstvý vzduch.
Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatt-
hodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U  běžného 
rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 
120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Pro 
vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 
200 wattů, pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu 
je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.
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Ideální je dřevostavba 
Současné technologické konstrukční postupy dřevosta-
veb výstavbu pasivních domů přímo předpokládají. Zá-
kladem konstrukce každé montované dřevostavby jsou 
sendvičové izolované panely s výbornými tepelně izo-
lačními vlastnostmi. Základním kritériem pro dosažení 
pasivního standardu je pak vzduchotěsnost celého pláš-
tě včetně střechy, základů a  výplní stavebních otvorů 
 – oken a dveří
Velkou výhodou montovaných dřevostaveb je rychlost 
jejich výstavby. Není problém postavit na připravenou 
základovou desku hrubou stavbu během několika dnů. 
Dobu výstavby ovlivňuje konkrétní volba stavební kon-
strukce a systému výstavby domu. Jednotlivé díly jsou 
nejprve připraveny ve výrobní hale a poté montovány 
na místě stavby. Tepelnou izolaci tvoří buďto minerální 
vata či  polystyrénové desky, popř.  jiné materiály (na-
příklad izolace z konopí). Minerální vlna či polystyrén 
se umisťuje mezi dvě sendvičové desky, nebo na vnější 
část nosné konstrukce. V sendvičových konstrukcích se 
nejčastěji používají OSB desky (slisované velké dřevní 
třísky) a  obdobné materiály. Úprava stěn bývá z  in-
teriérové strany zakončena nejčastěji sádrokartony.  
 
Dřevostavba se staví za  absence takzvaných mokrých 
procesů, čili na sucho. Díky tomu je možné stavět po celý 
rok, bez ohledu na venkovní teploty – dřevostavba ne-
musí vysychat. Navíc můžeme dům začít užívat ihned 
po jeho dokončení. I fasádu je možné realizovat suchou 
cestou, nikoli tedy jako tenkovrstvou stěrkovou omítku, 
aby  dřevostavba vypadala zvenčí jako zděný dům, 
ale fasádním, nejlépe dřevěným obkladem.
Dřevostavba je i  přes své výborné tepelně izolační 
schopnosti velice subtilní konstrukcí, která nám ušetří 
obytný prostor, respektive zmenší potřebu zastavěné 
plochy až o 10%. Subtilní jsou i obvodové konstrukce 
i  vnitřní příčky. Dřevo jako stavební materiál přitom 
nabízí zdravé vnitřní prostředí a díky svým vlastnostem 
umožňuje využít úsporné technologie pasivních domů.
Dřevostavby se od tradičně zděných domů zásadně liší 
způsobem svého užívání a hygienou vnitřního prostře-
dí. V  pasivním standardu jde o  stavby vzduchotěsně 
uzavřené, což znamená, že se musíme naučit v  pasiv-
ním domě bydlet. Podstatou fungování pasivních  i níz-
koenergetických domů není jen snížení nákladů za vy-
tápění, ale také způsob jejich užívání. 

Čerstvý vzduch a teplo
Hlavní je správný způsob větrání. Větrat okny sice mů-
žeme, ale skutečného úsporného efektu lze dosáhnout 
pouze řízeným větráním s  rekuperací vzduchu. Vydý-
chaný a vlhký vnitřní vzduch je odváděn přes rekuperač-
ní jednotku, kde je tímto vzduchem ohříván vzduch pří-
chozí (studený a suchý). Navíc hraje roli fakt, že stěny 
dřevostaveb sice výborně tepelně izolují, ale dosahují 
nízké akumulace tepla. 
V dokonale vzduchotěsném domě se sice obejdeme bez 

běžného topného systému, nicméně nějakým způso-
bem musíme prvotní teplo získat. Řešením jsou solárně 
termické kolektory v kombinaci s nízkoteplotním pod-
lahovým topením a ohřevem užitkové vody, doplněné 
například elektrickým zdrojem tepla. Podstatné jsou 
i pasivní zisky ze slunečního záření. Budovy jsou proto 
svými dominantními prosklenými plochami orientované 
na jih.
Narušení vzduchotěsnosti domu přináší poměrně vysoké 
tepelné ztráty. Dokonalá vzduchotěsnost je odvislá 
od kvality řemeslných prací, které musí být přesné 
do absolutních detailů. Preciznost je  základem úspě-
chu. Vzduchotěsnosti musí dosahovat všechny součásti 
pláště dřevostavby – tedy kromě stěn a střechy i okna, 
vchodové a  terasové či  balkónové dveře a  základy. 
Vzduchotěsnost je testována tzv.blower door metodou, 
kdy je uvnitř vytvořen přetlak či podtlak a  je měřeno 
množství vzduchu, procházejícího pláštěm dřevostavby. 
Naměří-li se při testu nežádoucí hodnoty, je nutné zjis-
tit, kudy vzduch uniká ven. Nejproblémovějšími místy 
jsou okenní a dveřní prostupy a napojení podlah a stro-
pů na plášť domu. Výstavba pasivních domů u nás te-
prve začíná, takže realizační firmy s ní mnohdy nemají 
dostatečné zkušenosti. Vyhněte se proto podezřelým 
nabídkám extrémně laciných domů a opřete se při vý-
běru firmy především o reference.

Pasivní nebo nulový dům? 
Při výstavbě pasivního domu je dbáno na  precizní 
provedení všech konstrukčních detailů. Nejčastěji jde 
o montované stavby, často dřevostavby, ovšem i pasivní 
 dům lze postavit z mnoha různých stavebních mate-
riálů včetně broušených cihel, které jsou nově v  du-
tinkách zateplovány. Srovnáme-li potřebu tepla běž-
né novostavby a  pasivního domu, je až 10  krát nižší. 
Pasivní dům tak prakticky nepotřebuje ani doplňkový 
zdroj tepla, s  výjimkou zmíněné rekuperace, přičemž 
využívá zbytkové teplo zvenčí, které se dovnitř dostává 
velkými plochami oken směřujícími na jih. Pasivní dům 
dále využívá se i tělesného tepla obyvatel domu a tepla 
z elektrických spotřebičů. Ideálním pasivním domem je 
v podstatě eskymácké iglú, jemuž stačí k vyhřátí tělesná 
teplota jeho obyvatel a jedna zapálená svíčka. Důležitý 
je v tomto případě i tvar kupole, proto mají mít pasivní 
domy co nejjednodušší kompaktní tvar. Ten může být 
samozřejmě zvenku ozvláštněn obkladovými materiály, 
pergolou či zimní zahradou. 

Energie v plusu
Stavba nulového domu je velice složitým a zdlouhavým 
procesem, při kterém dochází k přizpůsobování projek-
tu ke konkrétnímu prostředí. Stavba tohoto typu domu 
je možná pouze v určitých lokalitách a za použití nejmo-
dernějších technologií. Projekt domu musí být uzpůso-
ben zeměpisné šířce a je možný pouze za předpokladu 
správného umístění domu vzhledem ke světovým stra-
nám. Nejdůležitějšími faktory nulové stavby jsou ná-
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sledující: orientace stavby, klimatické podmínky, tvar 
domu. 
Pro vytápění nulového domu není v  žádném případě 
potřebná otopná soustava, jako je tomu u  standard-
ních staveb. Nulové domy jsou vytápěny tělesným tep-
lem produkovaným uživateli stavby, teplem vznikajícím 
provozem elektrických spotřebičů, slunečním zářením 
atd. Součástí nulové stavby jsou také fotovoltaické pa-
nely, které vyrábí elektřinu, resp. solární kolektory, kte-
ré mohou být využity pro ohřev vody, popřípadě pro 
přitápění. V létě dochází k vytváření nadbytku energie 
ze solárního zařízení, která je uchovávána v akumulač-
ních zásobnících a spotřebovávána v zimním období.
V  nulových domech (v  zahraničí označovaných jako 
Energie plus) najdeme kromě parametrů běžných pro 
pasivní domy i rozsáhlou plochu fotovoltaických pane-
lů. Ušetříme tedy i na elektrické energii, kterou si vyro-
bíme sami a která je potřebná k fungování rekuperace 
a dalších technologií. Potřeba tepla na vytopení interi-
éru je zde menší než 5 kWh/(m2a).V současné době jsou 
nulové domy, vzhledem k vysokým nákladům na použi-
té technologie, stavěny především jako experimentální 
stavby. Díky rozvoji stavebního průmyslu však lze oče-
kávat postupný rozmach těchto staveb.

Nízkoenergetické domy
Nízkoenergetická stavba se vyznačuje kompaktním tva-
rem bez zbytečných výčnělků, prosklenými plochami 
orientovanými na jih, nadstandardní tepelnou izolací, 

regulací vytápění využívající tepelné zisky, větráním 
s  rekuperací tepla a  také spotřebou tepla na vytápě-
ní, která je maximálně 50 kWh/m2/rok. Základním po-
žadavkem na výstavbu NED je hlavně pečlivá příprava 
projektu, na kterém se rozhodně nevyplatí šetřit. 
V průběhu výstavby není vhodné cokoli měnit, aby se 
stavba zbytečně neprodražila. Bez dobré koncepce se 
může dům proměnit v soustavu energeticky efektivních 
a  inovativních prvků, které dohromady nebudou fun-
govat a přinesou opačný efekt.
Nízkých nákladů na provoz domu se dosahuje různými 
způsoby. Proto je dobré vědět, jestli je výhodnější získat 
stejnou úsporu investicí do silnější izolace, kvalitnějších 
oken, nebo do efektivní regulace vytápění. Zdroj tepla 
ovlivní i další náklady na domácnost. Topíme-li elektři-
nou, využijeme levnější tarif i pro ostatní domácí spo-
třebiče. Při nízké spotřebě tepla se vytápění elektřinou 
může celkově vyplatit. Z těchto důvodů se na dům, spo-
třebu energií a související investiční a provozní náklady 
díváme jako na celek. A počítáme i s růstem cen paliv 
a energií do budoucna.
Aby dům mohl využívat sluneční energii (tzv. pasivní so-
lární zisky), měla by být většina prosklených ploch ori-
entována na jih. U NED využijeme i bohatší prosklení. 
Pozemek má na této straně poskytovat dostatečné sou-
kromí a zároveň nesmí být zastíněn lesem nebo zástav-
bou v okolí. Sluneční energie se dá využívat třeba tep-
lovzdušnými nebo teplovodními solárními kolektory.  
Orientovat větší prosklené plochy na východ či na  
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západ je nevhodné. Neosvědčila se ani šikmá střešní 
okna, která se přehřívají. Orientace oken na sever zase 
významně zvyšuje ztráty tepla. Dům má být chráněn 
i před větrem, který nejen intenzivně ochlazuje stěny, 
ale může proniknout i dovnitř konstrukce. Tím se izo-
lační efekt podstatně snižuje, zejména pokud není stav-
ba postavena kvalitně.
Obvodový plášť domu, tedy stěny, střecha, okna, dveře 
i podlahy, musí mít vynikající tepelně technické vlastnos-
ti. Nabídka stavebních systémů pro NED je rozmanitá, 
např. zděná stavba s  kontaktním zateplením, masivní 
nosná konstrukce v  kombinaci s  lehkými obvodovými 
prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující 
hrubou tepelnou izolaci. Také podlahy a stěny přilehlé 
k  terénu musí mít důkladnou izolaci; chránit dům je-
nom zapuštěním do země je nedostatečné.
Okna jsou velice významnou součástí domu, který bývá 
často bohatě prosklený. Aby ztráty nebyly vyšší než so-
lární zisky, používají se nejčastěji okna s trojsklem. Vliv 
na kvalitu okna má i jeho správné osazení a dotěsnění. 
Důležité je také správné napojení tepelné izolace 
a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem, napo-
jení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví atd.

Řízený přívod vzduchu
Řízený systém větrání vždy zajišťuje dostatečný přívod 
čerstvého vzduchu a na rozdíl od větrání okny se v NED 
nemusíme o nic starat. Vzduch se zároveň filtruje, pří-
padně i  zvlhčuje, což sníží prašnost a  zvýší komfort 
v domě. Díky řízenému větrání se využívá teplo z odvá-
děného vzduchu. Nejčastěji se používá tzv. rekuperač-
ní výměník, ve kterém znečištěný vzduch odváděný 
zevnitř předává teplo čerstvému vzduchu přiváděné-
mu zvenčí. V zimě se přiváděný vzduch ohřívá, v  létě 
ochlazuje. Rekuperace může být nahrazena tepelným 
čerpadlem, které odebírá teplo z odpadního vzduchu 
a ohřívá přiváděný vzduch, případně vodu pro vytápěcí 
systém. Výhodou je vyšší účinnost, nevýhodou vyšší 
cena.

Jenom slunce nestačí
Základním principem vytápění musí být rozumné hos-
podaření s energiemi. V NED nejde prvoplánově o běž-
né zásobování teplem, ale spíš o pokrytí zbytkové po-
třeby tepla. Vhodné je zkombinovat pasivní a aktivní 
využívání sluneční energie, optimálně zvolený vytápěcí 
systém, nízkoteplotní nebo ideálně teplovzdušný, a již 
zmíněné regulované větrání se zpětným získáváním 
tepla. Dáme přednost využívání obnovitelných zdrojů 
energie.
Důležitý je správně navržený systém, který není zbytečně 
přeplněný předraženými technologiemi. Třeba sluneční 
kolektory na ohřev vody mají smysl spíš ve vícečlenných 
domácnostech, kde je vyšší spotřeba teplé vody, případ-
ně na ohřev vody v bazénu. Pokud se mají využívat i na 
podporu vytápění, je potřebné tomu přizpůsobit vytápě-
cí systém a je otázka, zda to bude ekonomicky efektivní. 

Aktivní neboli plusové domy
Aktivní dům je vybaven vlastními energetickými zdroji, 
které využívají těch nejmodernějších technologií do-
stupných na trhu a vyrobí více energie, než dům a jeho 
obyvatelé spotřebují. Střecha   slouží k umístění solár-
ních kolektorů pro ohřev teplé vody a částečně i pro vy-
tápění. Tato energie je akumulována v nádržích a tímto 
způsobem je zajištěno její ideální použití v době, kdy 
je jí maximálně potřeba. Fotovoltaické panely vyrábějí 
elektrickou energii pro vlastní potřebu domu a v pří-
padě jejího přebytku jí dodávají do sítě. Doplňkovými 
zdroji tepla můžou být kotle na biomasu nebo tepelná 
čerpadla. Pro zdravé vnitřní prostředí je nutná pravidel-
ná výměna vzduchu, k  čemuž slouží hybridní větrání. 
Jedná se o kombinaci řízeného větrání s rekuperací tep-
la a přirozeného větrání v letním období.   Pro aktivní 
domy je nezbytně nutný již vlastní návrh s umístěním 
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stavby v okolním prostředí, s orientací obytných míst-
ností na jih, kompaktním tvarem a v neposlední řadě 
i použití materiálů neškodících životnímu prostředí. Ak-
tivní domy stavíme z ekologických a přírodních materi-
álů (dřevovláknitá izolace, dřevěný obklad). 

Stručná kategorizace podle potřeby tepla
Běžné domy: Jsou vybavené klasickým vytápěním ply-
novými kotli či  kotli na  tuhá paliva a  nebo biomasu, 
větrá se otevřením oken. Celá konstrukce v  podsta-
tě odpovídá požadavkům normy, ale  je „na hraně 
či  těsně za  hranou.“ Spotřeba tepla na  vytápění se 
v  těchto domech pohybuje mezi 80  až 140  kWh/m2. 
Oproti starým, nerekonstruovaným a  nezatepleným 
rodinným domům je to však stále zhruba polovina. 
Pasivní domy: Jsou vytápěné pouze teplovzdušným 
vytápěním s  rekuperací tepla, mají vynikající tepelné 

izolace a velice těsnou konstrukci ověřovanou Blower-
-door testem. Spotřeba tepla je u těchto domů menší 
než 15 kWh/m2.
Nízkoenergetické domy: Disponují otopnou soustavou 
o nižším výkonu, využívají obnovitelné zdroje energie 
a mají dobře zateplené konstrukce, řízené větrání a spo-
třebu tepla menší jak 50 kWh/m2. V zásadě již dnes není 
možná méně úsporná výstavba než nízkoenergetická. 
Nulové domy: Dovedou oproti domům pasivním hos-
podařit s přebytky získaných energií, jsou vybavené vel-
kou plochou fotovoltaických panelů. Spotřeba tepla je 
u nich menší jak 5 kWh/m2.
Aktivní domy: Předávají přebytečnou energii do veřej-
né sítě, čili nám navíc vydělávají.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Jaro se blíží, a tak je čas na inventuru zahradnického náčiní. Máte už připravené sofis-
tikované  pomocníky, jejichž služby bezesporu oceníte?

ZAHRADA VOLÁ
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Kvalitní nůžky
Práce na zahradě se neobejde bez nůžek. Jaké zvolit? 
Dvoučepelové nůžky jsou určené pro přesný střih čers-
tvých větví, květin či bylin, jednočepelové nůžky se hodí 
na suché a tvrdé větve. Pro střih slabších větví či rostlin 
si vystačíte s  jednoručními zahradními nůžkami, v pří-
padě střihu silnějších větví se určitě vyplatí sáhnout po 
nůžkách obouručních. Pákové dvouruční nůžky na su-
ché i čerstvé větve jsou vybaveny dvoufázovým střihem 
a  umožňují efektivní práci s  vynaložením minimální 
síly. Mohou mít navíc teleskopické provedení. Při vol-
bě mezi jednočepelovými a  dvoučepelovými nůžkami 
je také dobré vědět, že jednočepelové jsou méně ná-
chylné k poškození a opotřebení. Nevadí jim nečistoty 
v podobě hlíny či písku, takže jimi můžete zastřihávat 
i  kořeny. Pokud toužíte po dokonale zarovnaných ži-
vých plotech nebo po různě vymodelovaných keřích, 
pořiďte si elektrické plotové nůžky. Jsou lehké, takže 
s  nimi mohou pohodlně pracovat i  ženy, a  mají tichý 
chod. Jsou vybaveny elektromotorem s bezpečnostním 
obouručním zapínáním, transparentním ochranným 
krytem ruky s dobrým výhledem na řeznou lištu a do-
běhovou brzdou.
Důležité je, aby nůžky dobře padly do ruky. Propraco-
vaná ergonomie je proto jedním ze stavebních kamenů 
kvalitních zahradnických nůžek. I  sebelépe naostřené 
nůžky totiž vyžadují pevný úchop a  určitou míru síly. 
Pokud jsou nůžky příliš velké, nebo se vám ztrácejí 
v dlani, budete se zbytečně namáhat. 

Specialista na bonsaje
Samostatnou kapitolou mezi zahradnickými nůžkami 
různého určení jsou nůžky na tvarování bonsají. Jsou 
určeny k přesnému střihu menších větviček a výrůstků. 
Jejich prodloužené a jemné čelisti dosáhnou i do husté 
spleti větví v korunách miniaturních stromků. Některé 
z nich jsou uzpůsobeny tak, že odstřižená část zůstane 
v nůžkách a nezapadne do větvoví, odkud by se obtížně 
odstraňovala. Takový mechanizmus lze najít i u speciál-
ních nůžek na růže. Pomocí nůžek na byliny a květiny 
lze zase snadno a přesně stříhat nedřevnaté stonky.

Pro upravené okraje trávníku
Se zastřiháváním okrajů trávníků si snadno poradíte 
pomocí nůžek na trávu, které mají dlouhé čepele opat-
řené nepřilnavou vrstvou. Dostanete se s nimi prakticky 
do všech sekačkou nedostupných míst v zahradě. Ma-
nipulaci i práci s nimi usnadní možnost otáčet čepele 
o 180 nebo 360°. Keře a živé ploty pak jednoduše do 
požadovaného tvaru upravíte pomocí nůžek na živý 
plot. Snadnější střih větviček zajistí dlouhé vlnité čepele 
a pohodlnou práci pak ergonomicky tvarované rukojeti.

Bez pilky se neobejdete
Klasikou jsou obloukové zahradní pilky, ostatně v mi-
nulosti se jiné nevyráběly. Mají obloukový rám (lze 
proto použít i název rámová pilka), v němž je upnutý 

otočný výměnný list. Menší, příruční zahradní pilky za-
souvací a sklopné mají několik výhod: zasouvací pilka 
umožňuje změnit původní délku listu pro snadný pří-
stup do větví. Manipulace je jednoduchá – povolený za-
jišťovací šroub umožní zasunout pilový nůž do rukojeti 
a nastavenou délku opět šroubem zajistit.  Pro bezpeč-
né přenášení se čepel zasouvací pilky zasune do madla. 
Skládací typy těchto pilek mají navíc pojistku proti ote-
vření či výměnný pilový list. Kvalitní pilky řežou suché 
i mokré dřevo, oblouková pilka by měla mít rám odolný 
proti kroucení a aretaci listu proti přetočení. Všechny 
druhy pilek mají mít kalené (tvrzené) pilové listy i hroty 
zubů s nerez úpravou (možné je i pochromování). 
Protože většina rukojetí je plastová, musí být s proti-
skluzovou úpravou. Některé mají měkčené jádro madla 
pro ulehčení řezu. Pokud není součástí skládacích a za-
souvacích pilek pouzdro, kupte ho jako doplněk. Pilka 
se bezpečněji přenáší, navíc se dá pouzdro upnout na 
opasek a odpadá hledání odloženého nářadí. 

Kupujete motorovou pilu?
Motorové pily vypadají na první pohled všechny téměř 
stejně, ale podstatně se liší cenou. Jde nejen o sílu a ob-
jem motoru, ale i o kvalitu válců či robustnost provede-
ní. Pily se pro zjednodušení dělí na hobby, farmářské 
a profesionální. Zatímco levná hobby pila je určena pro 
pořezání několika kubíků dřeva ročně, s  farmářskou 
se už můžete pustit i do kácení. U profitřídy se počítá 
s denní prací v  lese.Výkon motoru lze odhadnout po-
dle objemu válce. Hobby pily mívají obsah do 40 cm³, 
farmářské do 60 cm³, u profipily najdete ve specifikaci 
i obsah kolem 80 cm³. Mezi těmito hodnotami existu-
je mnoho mezistupňů, jak se pily blíží té nebo oné ka-
tegorii. Trik, jak rozeznat hobby pilu od farmářské, je 
obyčejné poklepání na kryt řetězky. Když je plastový, 
určitě patří ho hobby kategorie. Farmářské pily už jsou 
robustnější a mívají kryt kovový.

Struna se dostane všude
Díky strunové sekačce poznáte, že mít dokonale upra-
vený každý kout zahrady není žádná věda. Jsou malé, 
ale šikovné, neváží moc a snadno se ovládají. Se “stru-
novkou” se dostanete do míst, která jsou pro běžnou 
sekací techniku příliš těsná nebo nepřístupná – různá 
zákoutí, svahy apod. Na trhu jsou ale desítky různých 
modelů, jak vybrat ten nejvhodnější?
Základními parametry pro dobrou funkci strunové se-
kačky jsou nízká hmotnost, odpovídající výkon a široké 
možnosti nastavitelnosti stroje plus popracovaná ergo-
nomie. Výškově nastavitelná rukojeť podle individuál-
ních potřeb nebo polohovatelné madlo zajistí co mož-
ná nejsnazší práci i ve velmi těžko přístupných místech 
a plně vyhoví individuálním potřebám každého uživa-
tele. Důležitá je i  kloubová a  otočná hlava pro práci 
v těžko přístupných místech.
Jako u každého přístroje, i tady samozřejmě záleží na 
výkonu, který se pohybuje od 250 do 700 W. Dobře tedy 
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zvažte, kolik porostu budete potřebovat sekat, i jak vy-
soká tráva bude. Ty nejslabší levné modely se hodí jen 
k  dosekávání malých travnatých ploch. Jestliže potře-
bujete, aby si sekačka poradila i  se vzrostlejší trávou, 
vybírejte určitě výkonnější modely.
Při výběru také vždy dbejte i  na dodávané příslušen-
ství, poskytovaný servis a  délku záruční doby. Výbava 
„strunovek“ může zahrnovat například opěrné kolečko 
pro vedení strunové hlavy při ořezávání okrajů trávníku 
například podél obrubníku, pojezdová kolečka pro ma-
ximální komfort při práci, drátěné vodítko, zabraňující 
poškození okrasné zeleně, a mnoho dalších prvků. 

Na trávu už i s robotem
Sekačky mohou být ručně vedené nebo poháněné elek-
tromotorem či spalovacím motorem. Jejích žací ústrojí 
je buď vřetenové nebo rotační. Ruční sekačky jsou vždy 
levnější, jejich údržba je jednoduchá a jsou ideální pro 
menší plochy. Pro velké plochy jsou vhodnější sekač-
ky na motorový pohon. Obhospodařujete-li pozemky 
(např. louky, sady apod.), které se sečou jen několikrát 
do roka, sáhnete pravděpodobně po některé z bubno-
vých sekaček. Jde o léty prověřené stroje, schopné pose-
kat porost vysoký až 150 cm. Na rozdíl od klasických ro-
tačních sekaček, kde je uprostřed šasi uložen jeden nůž 
(někdy zdvojený), může být k  žacímu disku „bubno-
vek“ přichyceno až 6 pohyblivých nožů. Pro větší plochy 
nebo pro pozemky se složitějším terénem se doporučují 
stroje s vlastním pojezdem a ideálně i variátorem, který 
zajistí plynulou změnu rychlosti. Další velkou výhodou, 
kterou bychom u bubnových sekaček nečekali, je jejich 
vynikající skladnost. Díky sklopné konstrukci je totiž lze 
snadno naložit do kufru běžného osobního auta.

 HI-TECH novinkou posledních let jsou robotické sekač-
ky, které sečou za vás a bez vás. Při prvotním nasazení 
jim pouze vymezíte operační oblast a o nic dalšího se 
nemusíte starat. Robotické sekačky sečou trávu kaž-
dý den, dá se říci od rána do rána. Seč je založena na 
mulčování, tedy na usekávání velmi malých částí, které 
zapadnou hluboko do trávníku a slouží jako přirozené 
hnojivo. Poháněny jsou elektrickými motory, napájený-
mi z baterie.

Po zahradě na traktoru
Zahradní traktory jsou silné stroje s  výkonem motoru 
i přes 13 kW a záběrem sekačky až 122 cm. Mohou mít 
sběrný koš o objemu až 360 l, což je hodnota, která od-
povídá průměrnému objemu zavazadlového prostoru 
moderních vozů nižší střední třídy.Při výběru traktoru 
si musíte odpovědět na několik otázek: jak velkou plo-
chu budete obhospodařovat, jakou další činnost chce-
te s traktorem provozovat, jaké máte nároky na stroj, 
a v neposlední řadě, jaké jsou vaše finanční možnosti.
Pokud chcete stroj využívat jen na sekání trávy a  na 
pozemku máte řadu překážek, například keře, stromy 
a  záhony, měli byste se poohlédnout po rideru. Jde 
o stroje, které mají motor pod sedadlem, takže obslu-
ha má skvělý výhled na sečenou plochu. Rider je velmi 
obratný, ovládá se pomocí manuální nebo hydrostatic-
ké převodovky, která je vhodná do složitějšího terénu 
s množstvím překážek.
Co navíc nabízejí traktory? Ve srovnání s  ridery mají 
výkonnější motory, větší záběr i objemnější sběrný koš. 
Sekačka je osazena dvěma noži, které zaručí perfekt-
ní kvalitu sečení. Výhodou traktoru je plovoucí sekač-
ka s  antiskalpovacími kolečky, která kopíruje povrch 
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terénu a nesdírá trávník.Při výběru konkrétního stroje 
dbejte na správný tvar a šířku odhozového tunelu. Měl 
by být co nejširší, nízko uložený a přímý. U moderních 
traktorů se v poslední době klade kromě funkčnosti vel-
ký důraz na komfort obsluhy. Tomu odpovídá řada vy-
chytávek: například zapnutí sekačky tlačítkem, zvuko-
vá signalizace při naplnění koše, nastavitelné sedadlo, 
tempomat, automatická hydrostatická převodovka, 
palubní počítač s  multifunkčním LCD displejem, svět-
lomety, držák na nápoje a  další vymoženosti. Velkou 
devízou je univerzalita traktorů, které díky nejrůznější 
škále příslušenství můžete využívat po celý rok. Za taž-
né zařízení můžete připojit například: vozík, rozmeta-
dlo, shrabovač trávy, travní válec nebo postřikovač. 

Vyžínač připevněný na těle
Křovinořezy mají unikátní konstrukci, která je před-
určuje k  práci ve špatně přístupných místech (prudké 
svahy, stísněná místa, příkopy apod.). Problém nepřed-
stavuje ani plošné sečení před domem. Velká výhoda 
spočívá v možnosti výměny strunové hlavy, která se po-
užívá ke zkracování trávy, za ocelový nůž nebo kotouč.  
Křovinořezy patří do skupiny strojů, které jsou neseny 
obsluhou. Pokud se ale zavěsí na komfortní, anatomic-
ky korektní a dostatečně polstrované ramenní nebo zá-
dové popruhy, váha se rovnoměrně rozloží, a bez potíží 
potom můžeme pracovat i delší dobu, aniž bychom po-
ciťovali únavu. U většiny modelů se navíc setkáme s tzv. 
„T rukojetí“ pro dvojitý úchop, čímž se výrazně zvyšuje 
obratnost, zejména v těsných či jinak komplikovaných 
místech.
Vstřikovač paliva (primer), poloautomatický sytič nebo 
dekompresní ventil pomáhají k velice snadnému starto-

vání bez nutnosti vynakládat zvláštní úsilí. Antivibrační 
systém v podobě soustavy pružin nebo silentbloků po-
tlačí nepříjemné vibrace na minimum. U kvalitních stro-
jů bychom měli dále najít také např. dvousegmentovou 
odstředivou spojku, klikovou hřídel a  ojnici kované 
z jednoho kusu kvalitní oceli nebo dva pístní kroužky.
Křovinořez vybírejte především podle stylu práce. Po-
kud budete hlavně vyžínat kolem plotů, stromů nebo 
záhonů, klidně zvolte jednoduchou rukojeť. Má výho-
du, že se s ní pohodlně dostanete i do úzkých prostor 
- třeba mezi plot a živé porosty. 

Mulčovače
Dalšími stroji, které využijeme na plochách sekaných 
jen několikrát do roka, jsou mulčovače. Na rozdíl od 
bubnových sekaček rozemelou tyto stroje přerostlý, 
tuhý a  nepoddajný porost na malé částečky, které se 
změní v hnojivo a příznivě působí na půdu. Na zdejším 
trhu najdeme dva typy mulčovačů, které se liší systé-
mem zpracování travní hmoty. První typ využívá mulčo-
vací nůž a druhý cepovací kladívka, volně uchycená na 
podélně uloženém válci. Druhý jmenovaný systém nabí-
zí prvotřídní kvalitu zpracování sekané hmoty a umož-
ňuje vynikající průchodnost terénem bez omezení výš-
kou porostu.

Vertikutací k ideálnímu trávníku
Ti, kdo milují upravené anglické trávníky, si dříve či poz-
ději koupí vertikutátor, třeba i dohromady se sousedy. 
Vertikutace je nezbytnou podmínkou pro údržbu pěs-
těné trávy. Prořezáním starých drnů a vyhrabáním sta-
řiny se dostanou do půdy vzduch, voda a živiny. Verti-
kulace se provádí obvykle na jaře a na podzim.Pro malé 
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plochy postačí elektrický vertikutátor, u  benzinového 
stroje odpadá problém s přívodem elektrického prou-
du a nehrozí nebezpečí přeseknutí elektrického kabelu. 
Elektrické stroje bývají většinou dimenzované pro za-
hrady do pěti set metrů čtverečních. Benzinové vertiku-
tátory se hodí pro větší pozemky, anebo nouzově tam, 
kde jsou problémy s přívodem elektřiny.

Kultivátory a rotavátory
Chcete-li dopřát své zahradě co nejlepší péči a nebaví 
vás dřít s rýčem, vidlemi a hráběmi, je dobré si pořídit 
menší rotavátor, na větší pozemek je lepší si obstarat 
všestranněji použitelný kultivátor, více práce zvládne 
víceúčelový traktůrek. A  jaký je rozdíl mezi kultiváto-
rem a rotavátorem?
V  rozdělení a  pojmenování technických pomocníků 
na kypření a  kultivaci půdy způsobili jak výrobci, tak 
prodejci nemilý zmatek. Jeden a týž stroj nazývají jed-
ni rotavátor, druzí kultivátor. Bez ohledu na to, zda je 
pohání elektrický, nebo benzinový motor, oba sice kypří 
a kultivují půdu, jenže každý jiným způsobem. Levnější 
a jednodušší jsou rotavátory, jejichž rotující hvězdicové 
nože půdu prokypřují do hloubky kolem 15 cm a  zá-
roveň stroj táhnou pomalu vpřed. Dobře rozmělní po-
vrchovou vrstvu půdy, zvládnou i  drny a  zvlášť dobře 
poslouží k  zapravení hnojiva, rašeliny nebo mulče do 
záhonů. Zorat půdu do hloubky a obrátit ji ale nedoká-
žou. Plevel obvykle nerozemelou, ale spíše vytáhnou na 
povrch, odkud ho musíme stáhnout hráběmi.
Naproti tomu kultivátory svými poháněnými ocelový-
mi nebo i  pneumatikami opatřenými koly v  podobě 
dvoukolového traktůrku táhnou sestavu radliček, kte-
rými kypří půdu do větší hloubky, nakypřují meziřádky, 
umí vyorávat plodiny a výborně zvládnou předseťovou 
přípravu.Výkonnější (a  pochopitelně i  vícekrát dražší) 
typy vybavené pohonnými hřídeli poslouží v roli multi-
funkčních kultivátorů i na větších zahradách s přídavný-
mi adaptéry nejen jako rotavátor a pluh, ale i k tažení 
smyků, bran, hrobkovacích radlic a válců. V létě pomo-
hou v roli bubnové sekačky a obracečky sena při seno-
seči, v zimě s přídavnou radlicí nebo dokonce sněhovou 
frézou zvládnou odstraňování sněhu z  cest a  dvorů. 
S  přívěsným vozíkem pak poslouží hospodářům a  za-
hradníkům po celý rok.

Na velikosti záleží
Z  obou pomocníků vybíráme zásadně podle velikos-
ti obhospodařované plochy. Předzahrádku zvlád-
ne tyčový elektrický rotavátor, do 500 m2 vystačíme 
s  elektrickým nebo malým jednoúčelovým benzino-
vým rotavátorem či kultivátorem, na větší obhospo-
dařované plochy se jednoznačně doporučuje pořídit 
si multifunkční benzinový kultivátor se šířkou záběru 
nad 80 cm. Základní pohonnou jednotku (šasi s moto-
rem, řídítky a koly se šípovým vzorem pneumatik) lze 
dokoupením vybraných adaptérů a  nástavců promě-
nit v desítku pomocníků použitelných po celý rok. Na 

podzim v roli jednostranného nebo obracecího pluhu 
k vyorávání a na jaře k sázení brambor či jiných plodin, 
k úpravě půdy a prokypření smykem, bránami a kom-
binátory. V  létě poseká trávu (obvykle adaptérem 9 
bubnové sekačky nebo mulčéru), při sušení sena se 
uplatní obracečka a přívěsný vozík, v zimě vyřeší od-
klízení sněhu pomocí radlice nebo nástavcem sněžné 
frézy a cesty upraví rotačním kartáčem a ošetří posy-
povým vozíkem.

Fukar nebo vysavač? 
Na trhu je k dostání překvapivě pestrá škála fukarů a vy-
savačů, což ale může lehce zkomplikovat jejich výběr. 
Proto se sluší představit tři základní typy zařízení, které 
vám mohou pomoci osvobodit zahradu od nánosů spa-
daného listí. Fukary budou užitečné, pokud máte ma-
lou zahradu, nebo se potýkáte s obzvláště štědrou listo-
vou nadílkou, kterou nelze snadno vysát. Vysavače listí 
nejlépe využijete na menší kupičky listí, které neobsa-
hují větší předměty. Pomohou vám i při úklidu dalšího 
nepořádku. Ani vysavače však nejsou ideální pro velké 
pozemky. Běhání po zahradě za účelem vysát všechno, 
co na ni nepatří, vám totiž zabere mnohem víc času, 
než když to jednoduše nafoukáte do jednoho rohu. 
Většina majitelů zahrad volí univerzální kombinaci 
fukaru a  vysavače. Navíc si můžete vybrat mezi pří-
strojem s duální, či výměnnou tryskou.  Duální tryska 
funguje paralelně (jedna pro foukání a druhá pro na-
sávání listí) a má obvykle jednoduchou páku pro přepí-
nání mezi režimy. Takové přístroje jsou poměrně levné, 
snadno se používají, ale mají menší výkon a  sklon 
k  ucpávání. Druhá varianta má výměnnou trysku.  
Při přepnutí na vysávání je nutné přimontovat sběrný 
vak. Tento přístroj je sice výkonnější, zacházení s ním je 
ale méně pohodlné.
Užitečnými pomocníky jsou tříkanálové vysavače, kte-
ré mají dva stupně foukání i vysávání. Velmi často jsou 
vybaveny i vlastním drtičem, který se postará i o větší 
nasáté kousky odpadu. Díky injektoru se do drtiče  
navíc nedostanou ani objemnější předměty, které by ho 
mohly poškodit, ani žížaly, hlemýždi, či jiní živočichové. 
Většině lidí bude nejlépe vyhovovat zmíněná kombina-
ce fukaru a vysavače. 
Pokud je vaše zahrada každý podzim zaplavena velkým 
množstvím listí, budete potřebovat pomocníka s větším 
výkonem a  delší životností. Jestliže má váš pozemek 
navíc velkou výměru, rozhodně na přístroji nešetřete, 
později byste toho mohli litovat. Benzínový přístroj se 
vám bude hodit, pokud víte, že s ním budete pracovat 
celý den. Budete muset sáhnout hlouběji do kapsy, po-
kud máte ale opravdu velkou zahradu, nebo očekáváte 
hodně listí, vyplatí se. Dobrý benzínový přístroj bude 
snadný na obsluhu a  dovolí vám ovládat sílu proudu 
vzduchu. Pokud je vaše zahrada středně velká, vyplatí 
se investovat do elektrického přístroje se síťovým  
napájením. 
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Je to funkční kachlový solitér. Je to něco, co na Vás dýchne a zaujme Vás na první 
pohled. S oblibou říkáme, že vidět kachlová kamna na fotografi i není tak dechbe-
roucí jako stát vedle nich. S Aquasloupky to je stejné. Náš sloupek vyzařuje magické 
kouzlo, které bude šířit u Vašeho domu. Nikde jinde na světě ho 
neuvidíte, ani nekoupíte. Každý je originál, v kterém je schovaná 
práce chytrých a  šikovných českých rukou. Páni kachláři dali do 
projektu nejen svou poctivou práci a energii, ale i kus svého srdce, 
aby Vašemu pozemku a domu poskytli nejen krásu, ale zároveň 
i praktičnost.
Ze stejných kachlových prvků umíme vyrobit i  krásné osvětlení. 
Skleněné dílce jsou pak práce českých sklářů. Foukané sklo s opá-
lovou vrstvou, po které se světlo krásně roznese. Báječně se hodí 
k  jezírkům, bazénům, skalkám, garážím, zkrátka všude, kde se 
Vám budou líbit a kde oceníte jejich kvalitu a praktičnost.
Dokážeme zajistit kompletní montáž a servis přímo u Vás doma. 
Jsme připraveni pomoci s rozvodem vody a elektřiny, aby náš slou-
pek stál právě tam, kde si přejete. 
Pro variantu kohoutku na fasádě domu, dílny, garáže, pergoly 
nebo jiné stavby, díky našemu půlsloupku a nástěnným deskám 
jsme takové instalace zvládli a umístili sloupek na zeď.
Sloupky i nástěnné kachle jsme schopni vyrobit v mnoha barvách.
Neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme s návr-
hem realizace.

www.aquasloupky.czinfo@aquasloupky.cz

Voda pro vaši zahradu, garáž i na jiná prostranství. Ke skleníku, rybníčku, hodí se kamkoli. 

Zahrada o úroveň výš - Aquasloupky

aquasloupky.indd   1 1.2.2018   14:50:34
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Drtič není štěpkovač 
Drtiče a  štěpkovače se většinou v  obchodech směšu-
jí do jedné kategorie, což je chyba. Každý pracuje na 
jiném principu a  dává velmi odlišné výsledky. Drtiče 
s  rychloběžným nožem hlučně vibrují a  výborně si  
poradí i s čerstvými větvemi. Rychloběžné nože rozdrtí 
větve na drobné části, které lze použít například k za-
mulčování záhonů nebo i do kompostu, kde se rozloží. 
Standardní hobby stroje jsou schopné nadrtit větve do 
průměru 40–45 milimetrů. Při práci se vyplatí používat 
ochranné pomůcky, brýle a hlavně rukavice.
Štěpkovače jsou ideální pro ty, kdo chtějí dřevní odpad 
zpracovat například na topení. U tohoto druhu stroje 
pracuje ozubené kolo, které se na jedné straně při-
tlačuje na kovovou desku a tím drtí větev na drobné, 
1–3centimetrové kusy, podle průměru větví. Štěpko-
vač sám vtahuje větve do soukolí, neběží v tak velkých 
obrátkách jako drtič, a proto je daleko tišší. Potřebuje 
však jinou „technologii výrobního procesu“. Přestože je 
ozubený válec natěsno přitlačen ke kovové desce, jen 
těžko si poradí s houževnatou kůrou některých dřevin. 
Proto se doporučuje nechat větve alespoň týden až dva 
proschnout, aby se kůra nesežvýkala a  nedržela jed-
notlivé kousky dřeva pohromadě. Při koupi je vhodné 
vybrat model, který má možnost zpětného chodu bez 
zdlouhavého vypínání stroje. Může se totiž stát, že se 
větev mezi zuby zakousne a je třeba ji rychle odstranit.
Stále víc výrobců upouští od drtičů a  štěpkovačů, 
z nichž dřevní drť vypadává na trávník. V jejich nabídce 
je možnost dokoupení pytle, ve kterém se nadrcená 
hmota přenáší. Komfortnějším řešením  jsou plastové 
nádoby, které jsou součástí konstrukce stroje. Některé 
jsou dokonce vybavené pojistkou, takže se motor kvůli 
bezpečnosti nespustí bez sběrné nádoby.

Bez kabelů a benzinu
Pokud patříte k zahradníkům, kterým překážejí kabely  

elektrických pomocníků, pletoucí se jim pod nohy, a taky 
jim není příjemný zápach benzínu, existuje snadné 
východisko. Ptejte se po provedení AKU, od slova aku-
mulátor. Takzvané aku nářadí se v poslední době stává 
stále oblíbenějším, protože je nezávislé na elektrické 
energii a  ke svému pohonu nepotřebuje ani benzin. 
Díky lithium-iontové baterii se s takovými přístroji mů-
žete volně pohybovat a pracovat kdekoliv na zahradě. 
Například s aku zahradními nůžkami na živý plot vás už 
nebude zdržovat neustálé přemísťování kabelu nebo 
dokonce jeho přeseknutí. I když sem tam budete muset 
koupit novou baterii, za to pohodlí se vám to vyplatí…

Vodní pomocník
Samozřejmě, co by byla zahrada bez vody. Kdo chce mít 
opravdu originální zavlažovací systém  a zároveň zají-
mavý designový prvek, pro toho máme zde máme tip - 
kachlový vodovodní  sloupek. Nápad, vyrábět kachlové 
vodovodní sloupky, se zrodil v České republice, a po ur-
čité vývojové době dospěl do současné podoby tak, aby 
vyhovoval esteticky i prakticky. To znamená, že potřeba 
funkčnosti kachlového vodovodního sloupku nezví-
tězila nad vzhledem tak, jak to bývá v současné době  
u jiných produktů. 
Kachlový vodovodní sloupek se skládá z na sebe polo-
žených a slepených glazurovaných kachlí. Díky glazuře 
odolává všem povětrnostním vlivům. V létě UV záření 
a dešti, v zimě mrazům a sněhu. Sloupek začíná patkou 
(tj. široký prstenec s rovným dnem), na které jsou po-
ložené kachlové prstence různých výšek a barev. V po-
sledním kachlovém prstenci je osazen mosazný kohout 
pro samotný výstup vody. Celý sloupek zakončuje shora 
velká uzavřená hlava, která dodává okouzlující desig-
nový vzhled.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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MATRACE KAREN
Díky unikátní kombinaci flexibilních pěn a kokosové desky je 

matrace KAREN pevná a  pohodlná zároveň. Horní 5 zónová  

profilace napomáhá lepšímu prokrvení kůže, díky tomu se 

vzbudíte svěžejší a  spokojenější. Navíc každá z  těchto zón se 

stará o správnou polohu vašich zad.  

 www.moravia-comfort.cz

V TEPLE DOMOVA
Úspory energie jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru 

garážových vrat. Abychom předešli větším teplotním ztrátám, je 

vhodné pořídit dvoustěnná garážová vrata s nízkým součinite-

lem prostupu tepla a zamezit vzniku tepelného mostu. Všechny 

tyto požadavky splňují sekční garážová vrata LPU 67 společnosti 

Hörmann, o tloušťce 67 mm a s přerušením tepelného mostu. 

Více informací na www.hormann.cz.

BRENO.cz

58x v ČR BRENO.czsledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

Nenechte si 
utéct poslední šanci
- výprodeje jdou do fi nále! 
nyní celoplošný koberec 
Tampa již od 99 Kč/m2

Přijďte se přesvědčit do některé 
z našich prodejen, že u nás výprodej stojí za to!
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• Česká podpora - manuály, software, linka 

technické podpory

• Cloud server pro vzdálený přístup v EU

• Vynikající poměr cena vs. kvalita 

ROBOMOW POKRAČUJE V INOVOVÁNÍ S NOVÝMI DOPLŇKY
Společnost Robomow, vítěz mnoha testování, vyrábí robotické se-

kačky více než 20 let. Od svého představení v roce 1998 ve Velké Bri-

tánii na výstavě Glee pokračuje společnost v inovacích tím, že zavádí 

stále více uživatelsky přívětivé a vysoce efektivní produkty, kterými 

jsou příslušenství RoboHome, RoboGrip a nástroje pro čistění sečení. 

Každý model produktu Robomow má svůj vlastní Domeček Robo-

mow. RoboGrip, vyrobený pro modely Robomow RS a RC je navr-

žený tak, aby se dal 

pohodlně nasadit 

na kola a poskytuje 

lepší trakci a výkon 

pro snadnější mani-

pulaci na mokrém 

povrchu. Čistič seče-

ní zlepšuje výsledek 

sekání tím, že šetří 

čas a energii.

VYLUXOVAT CELÝ BYT BEZ POUŽITÍ ZÁSUVKY
Už žádný překážející kabel ani tahání přístroje za  

sebou. Bezkabelový vysavač Kärcher VC 5 Cordless 

(doporučená MO cena 7 990 Kč, na trhu od ledna 

2018) s lithium-iontovou baterií zabezpečuje neo-

mezený pohyb a optimální komfort při vysávání.  

Na jedno nabití baterie vydrží až 60 minut v provozu, 

což je dostačující pro úklid celého bytu. Teleskopický 

systém umožňuje variabilitu v  nastavení optimální 

délky trubice. Pouhým stisknutím jediného tlačítka 

přístroj zmenšíte na velikost odpovídající rozměrům 

ručního vysavače. A i přes své malé rozměry má velmi 

vysoký výkon a mimořádně účinný motor s dlouhou 

životností. Pohodlí přináší také inovativní bezsáčkový 

filtrační systém s  odnímatelnou filtrační kazetou.  

Odpadá tak výměna a dokupování filtračních sáčků.

www.karcher.cz 



NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ SVÉ PŘEDNOSTI 
NEZAPŘE!
Rádi byste, aby zábradlí u  vašeho interié-

rového či exteriérového schodiště nebylo 

pouze bezpečnostním prvkem, ale zároveň 

i pěkně vypadalo? Věřte, že to jde! Stylové 

zábradlí z nerezu vás totiž bude těšit nejen 

luxusním vzhledem, ale také typickými vlast-

nostmi tohoto kovu, kterými jsou především 

odolnost a lesk. „Zábradlí je charakteristické 

svojí rozmanitostí. Nabízí totiž celou řadu 

různých kombinací a  tvarů sloupků, puků, 

výplní a madel. Dokonce se nemusíte ome-

zovat pouze na nerez, ale můžete ho kombi-

novat se dřevem či kaleným sklem,“ vysvět-

luje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti 

J.A.P., výrobce nerezového zábradlí. Finální 

podoba zábradlí je tak čistě ve vašich rukou. 

Více na www.zabradli-jap.cz. 

PROSTŘETE PTÁKŮM
Pozorování ptáčků je opravdová zábava. 

Někteří se naparují, jiní legračně po-

skakují a  někdy dojde i  na menší str-

kanici. Plastia, česká rodinná firma  

z  Vysočiny vyrábějící potřeby pro do-

mov i  zahradu, přináší na trh ptačí 

krmítka FINCH a DOMEK. Obě tato kr-

mítka byla vyvinuta mladými designéry 

ve spolupráci s Českou společností orni-

tologickou.  Chcete vyhrát jedno z pěti 

krmítek? Stačí odpovědět na otázku, 

v  jakých barvách firma krmítka vyrábí 

a odpověď poslat na soutez@rodinaaja.cz, 

heslo plastia.

Bytové vune
s puncem

francouzské elegance

www.bytove-parfemy.cz
Brno Josefská 1 / Praha Vinohradská 1595/31
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................

ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
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E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
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ZPŮSOB PLATBY:  složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
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PASIVNÍ, NEBO DOKONCE AKTIVNÍ DŮM?

BYT SNŮ
ZAŘIZUJEME
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje bydlení. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět 

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.

2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená lidem zajímajícím se o bydlení 

zaplatíte víc než o polovinu méně.

3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelů, můžete se těšit na krásný dárek.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

NOVINKY 
V MODERNÍM BYDLENÍ

DOMÁCNOST ŘÍZENÁ NA DÁLKU



NATURALLY FEELING GOOD...

PROMYŠLENÝ KOMFORT - COMFORT BY DESIGN
Díky konceptu zdravého rezidečního (Healthy Residential Concept®) bydlení firmy RENSON® můžete žít ve 

zdravém, komfortním a energeticky úsporném domu.
Kombinací inteligentního systému přirozeného větrání a zastínění slunečního svitu dokážeme ve Vašem 

domu vytvořit dobré kvalitní ovzduší, příjemnou teplotu a ovládat množství dopadajícího světla.

Kontakt RENSON® Česká republika & Slovensko - +421 908 157 500 - jaroslav.kazimir@renson.net

Invisivent® - diskrétní ventilace pro přívod 
čerstvého vzduchu

Fixscreen® - větruodolné protisluneční clony 
s plochou až 22m2

Camargue® - systém zakrytí teras 
s nekonečnými možnostmi přizpůsobení

www.renson.eu
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BRENO.czsledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

DOPŘEJTE SI
TROCHU LUXUSU

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO 
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

NA CELOPLOŠNÉM KOBERCI  
                          TAMPA     

I 
   

 NEJ-LEPŠÍCENA NA TRHU!
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