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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Také máte pocit, že jsme ze zimních 
bund přeskočili rovnou do plavek? 
Zatímco jeden den se teploty držely 
na osmi stupních, o den později již 
bylo téměř o dvacet více.  A protože 
prý takových výkyvů počasí bude 
ještě víc a dle meteorologů má být 
i zbytek dubna hodně nestálý, mož-
ná se vám pro chvíli, kdy budete 
zalezlí v teple domova, bude hodit 
něco hezkého ke čtení. A právě pro-
to jsme tu my s přísunem pozdně 
jarní inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak 
postupovat, pokud si chcete vybu-
dovat nové bydlení. Poradíme vám, 
jak si zařídit  kuchyň, jaké volit bar-
vy či materiály.  Nezapomeneme ani 
na koupelnu.  Provedeme vás také 
kompletní stavbou. Řekneme si ne-

jen něco o střešních krytinách a ok-
nech, ale i o tom, jaké vybrat cihly či 
tvárnice, ať už stavíme od počátku, 
nebo pouze rekonstruujeme. 
V neposlední řadě nesmíme samo-
zřejmě zapomenout ani na zahradu. 
Tentokrát vám poradíme, jakou za-
hradní techniku si pořídit, co v těch-
to dnech udělat na zahradě, jaký si 
vybrat gril, či jakému bazénu dát 
přednost.  
Tak jako v každém čísle ani v tom-
to nebude chybět  rubrika novinky.  
Jejím účelem je představit vám za-
jímavé designové vychytávky, které 
byste jinak možná přehlédli… Mož-
ná budete překvapeni, z čeho všeho 
lze vybírat a jak je trh rozmanitý. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka    

Editorial
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NOVÝ DOMOV
Zatímco u nás se říká: „Kdo židli má, ten bydlí“, například v Kanadě platí rčení: 
„Domov, sladký domov“. A pokud ten sladký domov ještě nemáte a zatím po 
něm jen bezmezně toužíte, je na místě tuto situaci změnit a ten vysněný domov 

si pořídit.  A proč ne třeba na klíč?

PLÁNUJEME
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Nákup nového bytu či domu na klíč je dozajista velmi 
lákavou záležitostí, ale mějte se na pozoru: při nákupu 
vás může potkat mnoho úskalí, která vás mohou přinej-
menším zaskočit. 
Pokud toužíte po vlastní střeše nad hlavou, měli byste 
umět odpovědět na několik základních otázek týkající 
se především financování nákupu, správné komunikaci 
se stavební firmou a především o možnosti zasahovat 
a kontrolovat proces samotné výstavby. Ne vždy totiž 
vše probíhá podle vašich představ a zároveň je na místě 
uvědomit si míru rizika, kterou daný obchod přináší. 
A je jen a jen na vás, do jak velkého dobrodružství se 
pustíte. 

Rozhodující je poptávka
Vývoj realitního trhu ukazuje, že poptávka v určitých 
regionech stagnuje, zatímco v  jiných lokalitách stále 
vzrůstá. Důvody ke stagnaci poptávky bytů lze spat-
řovat především ve větším zájmu po starších bytech, 
jejichž ceny postupně klesají. V  mnoha městech dále 
dochází k privatizaci starších obecních bytů za ceny vý-
razně nižší v porovnání s cenami tržními, čímž se nabíd-
ka starších bytů na trhu rozšiřuje. A v neposlední řadě 
zde hraje roli i mnoho státních a bankovních progra-
mů podporujících regeneraci panelových sídlišť. V sou-
hrnném působení těchto faktorů se pak stále obtížněji 
odráží rozprodej developerských projektů s  novými – 
dražšími bytovými jednotkami. Při pohledu na aktu-
ální nabídky firem, které inzerují možnost nákupu ať 
již domu nebo bytu na klíč, zjistíme, že každý investor 
má své specifické podmínky, se kterými by se měl kaž-
dý zájemce dopodrobna seznámit. Mnoho zákazníků 
jim bohužel nepřikládá takovou důležitost, jakou by si 
zasloužily. 

Porovnání jednotlivých nabídek tak začíná a  končí 
u ceny za metr čtvereční podlahové plochy, popřípadě 
lokalita, ve které se stavba bude nacházet, použitý ma-
teriál, dopravní obslužnost, popřípadě základní byto-
vé vybavení. Tato kritéria bezpochyby při rozhodová-
ní mají své místo, ale nesmíte při tom zapomenout na 
jedno, a to kdy bude investor požadovat úhradu celé 
kupní ceny.
Pokud investor disponuje dostatečně vel-
kým kapitálem nebo získal dostatečně 
velký úvěr za stavbu, požaduje obvykle 
od klientů jen menší zálohovou plat-
bu. V  opačném případě je stavba 
financována  z prostřed-

ků budoucích kupujících, což je pro investora vhodné 
v tom případě, pokud nemá  dostatečně vysoké vlastní 
zdroje, nebo na bankovní úvěry nedosáhne. Pro klienty 
to pak znamená, že tito lidé financují stavbu svými pe-
nězi a investor šetří peníze na úrocích. Nebezpečí pak 
v tomto případě spočívá v tom, že pokud se investorovi 
nepodaří v určitém období byty prodat, začíná řetězová 
reakce, která má nepříjemné důsledky jak pro stávající 
klienty, tak i pro samotného investora. Developer nemá 
peníze na úhradu faktur za provedené práce, dochází 
k  zastavení či zpomalení stavebních prací, šetří se na 
materiálu a hledají se úsporná opatření na úkor kvality 
stavby či práce. A pokud dojde k soudnímu sporu mezi 
investorem a stavebními firmami, celý projekt se pro-
draží a ocitne se na pokraji krachu. A nešťastným klien-
tům pak mohou zbýt jen doklady o zaplacené stavbě, 
která se však nikdy nepostaví. 

Projekt financovaný bankou
U  takovéhoto projektu získáte větší jistotu, že banka 
důkladně prověřila proveditelnost projektu. Banka se 
aktivně účastní dozorování stavby a kontroluje účelo-
vost použití půjčených prostředků, čímž se minimalizu-
je riziko, že peníze budou použity na jiné účely. Zájem-
ce obvykle zaplatí zálohu ve výši mezi desíti a dvacíti 
procenty z celkové ceny a zbylou částku zaplatí až po 
kolaudaci stavby.  Velice výhodné bývá pro klienty vyu-
žití notářské úschovy nebo vázaného účtu v bance, kte-
rým docílíte toho, že za vaše peníze získáte skutečně 
postavený byt. 

Projekt investovaný investorem
Ten se na první pohled může jevit velice výhodně. In-
vestor si nepůjčuje peníze od banky, stavba tedy může 
vyjít levněji, protože nebude navýšena o  zaplacené 
úroky. Na druhou stranu přicházíte o banku coby ga-
ranta realizace stavby. Z toho ale vyplývá jediný správ-
ný a bezpečný způsob úhrady, a to až po realizaci stav-
by. Někteří developeři využívají záloh klientů přímo na 
financování stavby. V  případě krachu společnosti ale 
může být pro kupujícího obtížné získat zálohu zpět. 
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Na navýšení ceny byste měli přistoupit pouze 
v těchto případech: 
• objednáte si úpravu či vybavení bytu nad rámec 

standardního provedení
• dojde ke změně zákonné stavby DPH u  bytových 

staveb
• dojde k nárůstu podlahové plochy nad přípustnou 

odchylku

Výhodou většiny projektů je fakt, že samotný zákaz-
ník může v určitých mezích byt či stavbu upravit podle 
svých individuálních potřeb. Jedná se o dílčí dispoziční 
úpravy, například úprava příčky, posun nebo obrácení 
dveří, úpravy koupelen apod. V rámci interiéru si pak 
lze objednat i  řadu dalších úprav a  vylepšení na přá-
ní klienta. Pro potřeby klientů dokonce firmy zřizují 
praktickou vzorkovnu, díky které si uděláte předsta-
vu o tom, co by se vám líbilo a zorientujete se v široké 
nabídce standardního i příplatkového provedení bytů 
(dlažby, koberce, sanitární vybavení). Dokonce lze do-
hodnout kompletní vybavení bytu, tedy kuchyňskou 
linkou se spotřebiči, svítidly a nábytkem. 

Buďte ve střehu!
Nejdůležitější osobou při každé stavbě je stavební do-
zor, který by měl být k dispozici klientům při kontrol-
ních prohlídkách stavby. S ním by měl být sledován prů-

běh stavby a také kontrola a vyhodnocení změn oproti 
původnímu projektu. U zavedených firem tuto funkci 
přebírá osobní konzultant, který je přidělen každému 
klientovi a je mu k dispozici pro zajištění všech jeho po-
žadavků po celou dobu výstavby.

Uvažujete nad rekuperací?
Ať už budete projekt zadávat komukoliv, jistě by stálo 
za to, zauvažovat, zda ho nevybavit rekuperační jed-
notkou. Obzvláště, pokud uvažujete o nějaké státní do-
taci, stálo by za to si vše pořádně prostudovat. A jaké 
jsou výhody a nevýhody rekuperace?
Obecně lze říct, že nejčastěji zmiňovanou předností nu-
ceného větrání s  rekuperací tepla je výrazné omezení 
tepelných ztrát objektu, což je zajímavé především pro 
majitele nízkoenergetických a pasivních domů. U starší 
zástavby je toto kritérium významné pro domy, které 
mají vysoké náklady na vytápění (oblasti s vysokou ce-
nou energií). Z toho plyne, že vybavit rekuperací napří-
klad dům vytápěný levným dřevem – situovaný navíc 
v oblasti, kde je dřeva dostatek a kde nevznikají nákla-
dy spojené s dopravou paliva – se nevyplatí.
Jednoznačnou výhodou větracích systémů s  rekupera-
cí je zvýšení kvality vzduchu v  obývaných prostorách. 

Tipy a rady při koupi nového bytu 
a domu

1. Při koupi nového bytu se nenechejte zlákat různý-
mi slevami, které získáte tím, že zaplatíte předem 
nebo ve splátkách. Možná ušetříte několik tisíc ko-
run, ale vystavíte se riziku, že projekt z jakéhokoliv 
důvodu nebude dokončen. Využijte toho, že volba 
míry rizika je jen na vás, a proto se nepouštějte do 
akcí s nejistým výsledkem. Můžete totiž přijít o veš-
keré úspory.

2. Ceny se liší v  závislosti na tom, v  jaké lokalitě se 
dům nachází. Hlavní roli dále hraje cena pozemku 
– v okolí Prahy se například pohybují okolo 2000 Kč 
za metr čtverečný, čím více se od Prahy vzdalujete, 
tím cena klesá, dostupnost inženýrských sítí, druh 
použitých konstrukcí, v bytovém domě pak i počet 
podlaží a různá specifikace stavby. Na cenu má vliv 
i umístění bytů v domě – byty s  lepší orientací na 
světové strany a ve vyšších podlažích mají vyšší cenu 
než byty ostatní. Informujte se, jestli je v ceně i par-
kovací stání či sklep. 

3. Požadujte garanci pevné ceny. Při koupi bytu či 
domu na klíč by měla být developerem garantova-
ná pevná cena. Pro zájemce to je bezesporu výhod-
ná situace. Například v případě, že by se podstatně 
zvýšila míra inflace, nebo by výrazně došlo k výraz-
nému nárůstu cen stavebního materiálu a cen sta-
vebních prací na trhu, cena by zůstala stejná. 
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Domy a byty jsou větrány nedostatečně z různých dů-
vodů. Ať už jde o  snahu neplýtvat teplem, nezatěžo-
vat se hlukem ulice nebo pouze o opomenutí, faktem 
zůstává, že hygienickým normám by nevyhověla řada 
českých domácností. Nucené větrání nejen přivádí do-
statek čerstvého vzduchu, ale navíc je tento vzduch fil-
trovaný (zbavený zejména prachu, popř. dalších alerge-
nů v závislosti na typu použitého filtru).
S kvalitou ovzduší v obytných prostorách také souvisí 
odstranění problémů s  přebytečnou vlhkostí. Vysoká 
vlhkost se často objevuje v domech a bytech po rekon-
strukci, kdy dojde k zateplení fasády, výměně a utěsnění 
oken. Majitelé starších objektů vymění okna za těsněj-
ší, ale již si neuvědomují, že je třeba objekt důsledkem 
vyšší vzduchotěsnosti také více větrat. Vlhkost ale není 
jen problémem starší zástavby, i ve „vzduchotěsných“ 
novostavbách se majitelé s  vlhkostí potýkají. I  tady je 
nucené větrání s rekuperací výhodným řešením.

Zařizujeme dům
Jednu starost už máte z krku. Váš dům snů vám už ko-
nečně stojí, čímž je úkol číslo jedna splněn a na řadu 
přichází úkol číslo dvě, a to ho prakticky, vkusně a mo-
derně zařídit. 

Moderní i  klasické materiály, vhodně namíchaná kva-
lita předního designu 21. století dochucená barvami 
a okořeněná přírodními artefakty. To by se dalo napsat 
o bytě či domě zařízeném v duchu moderní doby. 
Interiérový design je dnes víc, než třešnička na dortu 
vaší stavby nebo bytu. Pokud například stavíte nový 
dům, měli byste s jeho plánováním začít již s první čarou 
architekta. I hotový interiér ale můžete zařídit k obrazu 
svému jako při rekonstrukci nebo stěhování do jiného 
bytu. A nezapomeňte při tom také na to, že interiér na 
vás nepůsobí pouze svým vzhledem, ale také ovlivňuje 
vaše zdraví.   Byt má velký vliv na to, jak se cítíme, a na 
celkovou pohodu života. Proto se snažíme zařídit ho 
hezky a prakticky. 

Bytový architekt nebo to zvládnu sám?
Toť otázka. Faktem je, že pěkný kus nábytku se v bytě 
neokouká ani za třicet let. Naplánovat jednotlivé prvky 
rozhodně není jednoduché, protože interiéru budou 
většinou sloužit po celý život stavby. Pokud si ale dáte 
tu práci, čeká vás sladká odměna. Zvolený nábytek vy-
povídá o vašem vkusu, životním stylu a celkovém nala-
dění. A s největší pravděpodobností ho budete využívat 
minimálně třetinu vašeho života a to je pádný důvod, 
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proč se při jeho výběru neunáhlit. Odborníci samozřej-
mě doporučují využít služeb renomovaných bytových 
architektů, jejichž zkušenosti a odbornost vám zaručí, 
že z vašeho bytu či domu se stane skutečné reprezenta-
tivní sídlo. Pokud si ale v tomto smyslu věříte, můžete 
se do toho pustit a sami. Pak vaše bydlení bude i vaším 
uměleckým dílem. Začněme tedy od začátku.

Zvolte dominantní barvu
První věc, na které byste se měli shodnout, jsou bar-
vy. Na počítačově zpracovaných ukázkách se můžeme 
přesvědčit o tom, že změnou barvy nábytku a doplňků 
získáme místnost pokaždé s  úplně odlišnou atmosfé-
rou. Pro menší byty se obecně doporučují světlé dřeviny 
a jednoduché konstrukce  nábytku, bez zbytečných de-
korací. Prosklená dvířka skříněk, kovové podnoží stolů 
a stolků prostor odlehčí. Mladí lidé mají možnost svůj 
byt zařídit opět ve stylu 60. let, kterému vévodí sub-
tilní konstrukce, barevné látky, kovové nohy a  plast. 
Výmalbu pak volte bílou nebo krémovou. Nejste-li si 
jistí barevným řešením stěn, raději byt zařiďte a  tepr-
ve při dalším malování vyberte odpovídající barvu. Je 
jednodušší přizpůsobit barvu stěn nábytku než obrá-
ceně. Velmi zajímavé působí i barva šedá. Sice nepatří 
k oblíbencům davů, ale je elegantní a dobře laditelná, 
agresivně se neprosazuje, naopak dává prostor výraz-
nějším kolegyním. O  to je ale více hýčkána ze strany 
architektů. Zejména při návrhu interiérů je nutná pře-
vládající názorová shoda materiálů, stylů a barev. Se še-
dou například velmi dobře ladí zelená, která umožňuje 
vyniknout ostatním barevným akcentům, ale i  třeba 
uměleckým předmětům.  

Osvětlení
Jedno centrální svítidlo pokoj neosvítí ani opticky ne-
zvětší. Šikovné rozmístění několika svítidel dokáže 
i  v  jedné místnosti vytvořit několik pocitově i  prosto-
rově odlišných zón. Vybírat můžeme nástěnná svítidla 
s  pohyblivými rameny i  stojací a  stolní lampy. Raději 
o jedno světlo více, i když se nebude pravidelně využí-
vat, než se trápit v nedostatečně osvětleném bytě. 

Co na podlahu? 
Dnes se již takřka nenabízí jiná varianta podlah než 
laminátová nebo dřevěná lamelová podlaha. Na obě 
patří kusový koberec. Volíme většinou ne příliš nápad-
ný vzor. Výraznější koberce jsou hezké, pokud nejsou 
zastaveny nábytkem.  

Vstupte
Domácí teritorium odjakživa ohraničují vstupní neboli 
hlavní dveře a i jejich výběru byste měli věnovat velkou 
pozornost. A  navíc jsou výrazným architektonickým 
prvkem podtrhujícím osobitý výraz domu. A  při špat-
ném výběru mohou „pověst“ domu pěkně pošramotit. 
Oddaně pouštějí obyvatele dovnitř i ven a brání nebo 
alespoň znesnadňují vstup nezvaných návštěv. Moderní 

dveře se také umějí vypořádat se stoupajícími nároky na 
tepelnou a zvukovou izolaci. Ovšem jako každý „otvor 
ve zdi“ vyžadují kvalitní provedení a přesnou montáž. 
Je proto vždy lepší nakupovat včetně montáže u reno-
movaných výrobců, kteří garantují vlastnosti výrobků 
a často mají certifikaci.  Co se materiálu týče, nejžáda-
nějším materiálem je stále pro svou tuhost a pevnost 
dřevěný masiv. K výrobě se používá nejčastěji smrk, dub 
a borovice, vybrat si ale můžete i z nabídky tropických 
dřevin. Vnitřek se plní většinou polyuretanovou pěnou, 
která dokonale splňuje požadavky na izolaci. Povrcho-
vá úprava se provádí většinou vodou ředěnými lazu-
rami a moderní design dává přednost krycím barvám. 
Další možností jsou dveře z plastu, jejichž největší před-
ností je snadná údržba a tvarová variabilita. Stejně jako 
u ostatních dveří i zde výrobci nabízejí do prosklených 
částí dvojsklo a pro zvýšení bezpečnosti folii. 

Kuchyně
Nejmodernější kuchyňské sestavy se už skromně nekrčí 
v koutě, ale vydobyly si svůj vlastní prostor. Reprezentují 
náš životní styl a reprezentují ho velkolepě. U dnešních 
kuchyní se potkává perfektní design s  multifunkčním 
komfortem a tvoří dokonalou kuchyňskou expozici.  
Pracovní plocha má být mezi varným centrem a  mycí 
zónou. Nad pracovní plochou musí být umístěny elek-
trické zásuvky pro šlehač, mixér a další spotřebiče. Ve-
dle varné desky by měla být plocha pro odstavení hor-
kých hrnců, elektrickou troubu většinou kombinujeme 
s varnou deskou, která může být zabudována ve vyso-
kých skříňkách.
Mytí ve dřezu, nebo v myčce? Pro jednu dvě osoby, kte-
ré často nevaří, samozřejmě stačí dřez s odkapávačem. 
Sbírat špinavé nádobí týden, nebo umývat v myčce dva 
hrnky a talíře je známkou toho, že myčku nepotřebuje-
te. I když ji tedy nebudete kupovat hned, při plánování 
kuchyně byste na ni myslet měli. Nikdy nevíte, kdy se 
vaše situace změní a do rodiny přibude další člen. 
Dříve než si vyberete spotřebiče, zjistěte si jejich rozměr 
a určete místo, kde by měly stát. Některé spotřebiče ne-
musíte zabudovat, barevná nebo nerezová lednice sto-
jící třeba i mimo kuchyňský kout vypadá výborně. Pa-
matujte i na drobné doplňky. Nože můžete uchytit na 
magnetickou lištu na štěně, malé spotřebiče, jako jsou 
šlehač, váha nebo mikrovlnná trouba, můžete zavěsit 
pod horní skříňky. Někteří výrobci kuchyňského nábyt-
ku využívají i sokl pro umístění zásuvky třeba na domácí 
nářadí nebo mycí prostředky.

Tichá a čistá ložnice
Místnost, kde spíme, by měla být v bytě i domě vybírá-
na s nejvyšší pečlivostí. Je samozřejmé, že se vyvaruje-
me pokoje, jehož okna vedou na rušnou komunikaci. 
Hluboké dýchání klidného spánku si žádá v ložnici čis-
tý vzduch, příjemnou teplotu a minimalizovanou praš-
nost. To poslední si zajistíme tím, že do ložnice neumís-
ťujeme zbytečně moc nábytku, patří sem postel, noční 
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stolek, prádelník, možná ještě křeslo a odkládací sto-
lek. Pokud to není z prostorových důvodů bytu nutné, 
do ložnice nedáváme ani zabudované skříně, raději jim 
najdeme místo v předsíni. 
V bytech s radiátory ústředního topení bývá v topné 
sezóně problém se vzdušnou vlhkostí. Pokud se v noci 
budíte pokašláváním a ráno máte vyschlo v ústech, nej-
spíš máte v ložnici přesušený vzduch. Jeden malý odpa-
řovač vody na radiátoru na to obvykle nestačí, chce to 
do ložnice umísit zvlhčovač vzduchu. Ideální je přístroj 
s možností nastavení cílové vlhkosti (v zimě by měla být 
45 – 60 %)s automatickou regulací a zabudovaným vlh-
koměrem, takový přístroj slouží trpělivě sám a vyžaduje 
minimální provozní pozornost.
Zejména pro alergiky bývá pro dobrý spánek nezbytné 
eliminovat ze vzduchu maximum prachových částic, ale 
také ještě drobnější pylové částice, spory plísní a rozto-
če a jejich zbytky. Ve velkoměstském provozu se potře-
bujeme zbavit také smogu, v kuřáckých domácnostech 
odéru z cigaret, v bytech se zvířaty jejich pachů. To vše 
nám zajistí kvalitní čistička vzduchu. Prakticky všechny 
odstraní ze vzduchu prach a další mikroskopické aler-
geny, jen účinnější přístroje si ovšem poradí i s kouřem 
a smogem, bakteriemi, viry, alergeny roztočů a nepří-
jemnými zápachy. Aby čistička odstraňovala co nejvíce 
druhů nečistot, je v ní obvykle zařazeno více druhů fil-
trů s různým posláním. Stále častěji je také používán 
ionizátor (generátor iontů), což sice není filtr v pravém 
slova smyslu, nicméně na odbourávání nečistot se také 
podílí.
Při výběru čističky na prvním místě posuzujte vzducho-
vý výkon. Čistička by měla za jednu hodinu vzduch v 
místnosti přefiltrovat alespoň 2,5krát, alergici ovšem 
potřebují, aby výměna proběhla alespoň čtyřikrát.
Čistička by vás neměla rušit ve spánku. Zatímco při nej-
vyšším výkonu se hlučnost běžných ventilátorových čis-
tiček pohybuje kolem 50 dB, při nejnižších otáčkách je 
většina strojů prakticky neslyšná. 
Základem pohodlného spaní jsou kromě bytelného 
rámu postele především rošt a matrace. Jedno bez dru-
hého si nevystačí, vždy bychom měli vybírat správnou 
matraci na správný rošt. Důležité je nejen kolik vážíme 
a měříme, ale také v jakém stavu je naše páteř a klouby. 
Právě pro jejich zdraví jsou moderní matrace rozložené 
do anatomických zón, které zaručují správnou oporu 
hlavě, krku, zádům, bedrům a nohám. 
V materiálech, z nichž se matrace vyrábějí, jednoznačně 
vládnou polyuretanové pěny. Ty moderní nejkvalitněj-
ší umí dokonale se přizpůsobit vašemu tělu a vykazují 
dlouholetou tvarovou stálost,

Obývací pokoj
Důležitá je bezesporu i  volba sedací soupravy, která 
by měla být pokud možno co nejsubtilnější, ale přitom 
dostatečně stabilní. Množství a rozměry konferenčních 
stolků a křesel samozřejmě musí korespondovat s celko-
vým laděním pokoje a především jeho rozměru. Pokud 

se potýkáte s nedostatkem místa, tak místo rozměrných 
křesel raději vyberte křeslo s kovovou konstrukcí nebo 
třeba jen podnožku, která může posloužit i  jako od-
kládací stolek a místo rozměrných konferenčních stolků 
zvolte raději několik stolků různých výšek v kombinaci 
kovu a skla, která prostor nijak objemově ani vizuálně 
nezatíží. Stejně tak ploché obrazovky a plazmové tele-
vize rozměrově přiměřené prostoru a zavěšené na zdi. 
Pokud s místem problém nemáte, klidně uvolte uzdu 
své fantazii, ale pamatujte, že v  bytové architektuře 
platí dvojnásob, že méně je více.

A co terasa? 
Každé bydlení zkrátka má své výhody i nevýhody. Ně-
kdo touží po domku se zahrádkou, jiní chtějí byt, kde 
není tolik práce s údržbou. A co klady obou způsobů 
spojit a pořídit si velkou obytnou terasu. V bytových do-
mech posledních let jsou terasy samozřejmostí. 
Terasa bez rostlin však k posezení moc neláká. A truh-
líky s  muškáty působí trochu monotónně. Současné 
terasy si žádají zeleň, a  to hodně zeleně. Oblíbenou 
dřevinou do trvalých nádob jsou například jehličnany. 
Vhodné jsou například borovice a jalovce nenáročné na 
kořenový prostor. Oblíbené jsou i túje a na terasy, které 
nejsou obrácené přímo k jihu, lze použít i zakrslé formy 

cypřišku. Smrky, tisy a jedle potřebují vyšší vlhkost půdy 
i vzduchu a v nádobách mohou živořit.

Hezkých domů či bytů u nás za posledních let vzniklo 
nepočítaně, ale ne vždy je krásný interiér spojený s pří-
jemnými pocity. Leckdy se tu člověk bojí posadit, aby 
neporušil sterilní atmosféru. Ze všeho nejdůležitější 
tedy je, abyste se ve svém novém domě nebo bytě pře-
devším dobře cítili. A  perfektní interiér na ten dobrý 
pocit z bydlení v pravém slova smyslu bohužel nestačí.

Zdroj: finexpert.cz, 
foto: Shutterstock.com
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KUCHYŇSKÉ TRENDY SOUČASNOSTI 
HLÁSAJÍ NÁVRAT K TRADICI
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Přírodní materiály, masivní police, nádobí jako dekorace i svěží zeleň 
– to jsou jen některé z trendů, které vládnou v moderních kuchyních 
současnosti. I  v  této místnosti interiéru je patrná silná tendence ná-
vratu k přírodě, k tradicím a ke kořenům. Moderní kuchyně se tak vy-
značují velmi hřejivou a příjemnou atmosférou a přitom si zachovávají 

svou maximální funkčnost a praktičnost.
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Přírodní materiály – dokonalá kombinace 
funkčnosti a designu
V  současných interiérech nejrůznějších interiérových 
stylů vedou dřevěné kuchyňské linky, které jsou díky 
speciálním povrchovým úpravám vysoce odolné, snad-

no omyvatelné a mají i dlouhou životnost. Dřevo po-
skytuje mnoho výhod již při samotném zpracování 
– snadno mu lze vtisknout jakékoli tvary i barevné od-
stíny. V současnosti však vedou linky, které vykazují jen 
minimální úpravu dřeva a nechávají tak vyniknout při-
rozenou krásu tohoto materiálu. Dřevěné kuchyňské 
linky jsou příjemné nejen na pohled, ale i na dotek a do 
místnosti tak vnáší pohodovou, rodinnou atmosféru.

Dřevo je svým vzhledem nadčasové a neutrální a lze jej 
tak velmi snadno sladit s jinými materiály i barevnými 
odstíny. Sluší mu to zejména ve společnosti dalších pří-
rodních materiálů, přičemž do prostředí kuchyní nejví-
ce proniká přírodní kámen, beton a kov. Tyto materiály 
často zpestřují dřevěné kuchyňské linky jako dekorativní 
 doplňky. Z kamene či betonu bývají vyrobeny také ne-

přehlédnutelné masivní pracovní desky nebo police, 
které kuchyni propůjčují módní průmyslový nádech. 
Nejen kámen a beton, ale i  kov skvostně vyniká také 
v  podobě kuchyňských dřezů, které se obvykle pyšní 
atypickými velikostmi a tvary, či v podobě nezdolných 
kuchyňských obkladů.

Výhodou užití přírodních materiálů je nejen jejich pří-
jemné působení, ale také skutečnost, že je lze snadno 
kombinovat – působivě tak oživí kuchyně nejrůznějších 
interiérových stylů i barevného ladění.

Praktické police pro odlehčený design 
kuchyně
Současné kuchyně vsázejí na minimalismus a odlehčený 
design. Příkladem této tendence je nahrazování hor-
ních skříněk s plnými dveřmi prosklenými modely nebo 
otevřenými policemi.

Horní kuchyňské skřínky sice nabízí dostatek úložné-
ho prostoru, na druhé straně však nadměrně zatěžují 
prostor a opticky ho zmenšují, což se může negativně 
projevit zejména v  kuchyních malých rozměrů nebo 
s nedostatkem přirozeného světla. Řešením tak může 
být nahrazení klasických horních skříněk prosklenými 
modely, které působí odlehčeným dojmem a  naopak 
prostor díky odleskům skla vizuálně zvětšují a prosvět-
lují. Módním hitem jsou zejména skříňky se sklem deko-
rovaným leptáním či vitráží, u kterých lze velmi zajíma-
vých efektů dosáhnout osvětlením jejich vnitřku.

Skleněné horní skříňky jsou kombinovány nebo zcela na-
hrazeny otevřenými policemi, které v moderních kuchy-
ních mívají velmi masivní ráz. Jsou vyrobeny nejčastěji 
ze dřeva, výjimečně z kamene nebo betonu, přičemž se 
obvykle dbá na zachování přírodní podoby zvoleného 
materiálu. Oblibě se však těší i jiné než přírodní odstíny 
– k nejatraktivnějším patří police v černé barvě či v bílých 
odstínech, a to jak v matném, tak lesklém provedení.

Jelikož otevřené police nic neskryjí, stává se vystavené 
kuchyňské nádobí poutavou dekorací celé kuchyně. 
Aby výsledný vzhled lahodil oku, je třeba dbát na do-
konalou organizaci a pořádek. Velmi zajímavého efek-
tu lze docílit kontrastní kombinací moderního designo-
vého nádobí s nádobím a kuchyňskými pomocníky ve 
vintage stylu, popřípadě kombinací nádobí z  různých 
materiálů. Rustikální a starožitné kousky jsou obvykle 
dekorativní samy o sobě a navíc mají schopnost moder-
ní prostory dokonale zabydlet a  zútulnit. Na policích 
by proto měly mít své čestné místo vintage kamenné 
a kovové hmoždíře, ruční mlýnky na kávu, kovové váhy 
a další cenné starožitnosti.

Kromě polic zažívá velký boom také další kuchyňský 
nábytek – do moderních kuchyní se vracejí zejména pří-
borníky a prosklené vitríny.
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Kuchyňský ostrůvek – víceúčelová 
dekorace

Kuchyňské ostrůvky jsou mimořádně praktické – na-
bízejí dostatek úložného prostoru i  pracovní plochy, 
kterých není v kuchyni nikdy dost. Kuchyňské ostrovy 
se většinou umisťují do středu kuchyně; při nedostat-
ku místa však mohou být umístěny také ke zdi, nebo 
navazovat na kuchyňskou linku. Kromě zabudovaných 
modelů lze zvolit velmi praktické mobilní ostrůvky na 
kolečkách, které se vyplatí zejména v menších kuchy-
ních, neboť je lze přemisťovat, kam je zrovna potřeba.

Zabudované ostrovy v  centru místnosti jsou zpravidla 
tvořeny spodními kuchyňskými skříňkami, které desig-
nově ladí s kuchyňskou linkou a nabízejí jak úložné mís-
to, tak pracovní plochu. Ostrov je také ideální místo pro 
instalaci kuchyňských spotřebičů a někdy i dřezu s vo-
dovodní baterií. Toto řešení sice vyžaduje rekonstrukční 
zásah pro zajištění přívodu elektrického proudu i vody 
a  zřízení vodovodního odpadu, na druhé straně však 
velmi šetří místem vevnitř i vně stávající kuchyňské linky. 

Způsob užití kuchyňského ostrovu ovlivňuje také řešení 
prostoru nad ním. Pokud je v ostrovu umístěn sporák, 
instaluje se nad něj zpravidla digestoř. K velmi oblíbe-
ným designovým doplňkům, které lze nad prostor ost-
růvku umístit, patří také závěsné kovové systémy, které 
jsou samy o sobě vizuálně atraktivní, neboť jsou k do-
stání v  široké škále velikostí, tvarů i  odstínů. Stejnou 
měrou jsou i praktické – jelikož je díky nim potřebné ná-
činí stále na očích i při ruce, šetří čas při každém vaření. 
Stejně jako police i  kovové závěsné systémy povyšují 
kuchyňské náčiní na interiérovou dekoraci. Na kovové 
systémy se obvykle zavěšují pánve a hrnce, které lze pro 
zajímavou podívanou proložit dřevěnými prkénky, ko-
vovými cedníky či vintage lívanečníkem.

Kuchyňské ostrovy často slouží také jako předěl mezi 
jednotlivými funkčními zónami, nejčastěji mezi kuchyní 
a obývacím pokojem, nebo kuchyní a jídelnou v open-
-space interiérech – jejich výhodou je skutečnost, že 
prostor nezatíží tolik jako stěny, a přesto ho dokona-
le vizuálně rozdělí. V takových případech ostrov často 
slouží také jako alternativa nebo náhrada jídelního 
koutu nebo kuchyňského baru.

Obdobné funkce může nést také mobilní kuchyňský os-
trůvek, který mívá podobu otevřené skříňky nebo poli-
cového regálu a nabízí tak vhodné místo pro umístění 
nádobí, potravin a  malých spotřebičů i  další pracovní 
plochu. V malých interiérech může sloužit také jako jí-
delní stolek nebo provizorní pracovní kout.

Bylinková zahrádka – vonící okrasa
Vhodným prvkem k rozdělení funkčních zón se vedle ku-
chyňského ostrovu může stát také vertikální bylinková 

zahrádka, která celou místnost nádherně provoní, vnese 
do ní svěží zeleň a navíc poskytne potřebné suroviny pro 
vaření. Bylinkovou zahrádku lze snadno vytvořit díky 
speciálním kovovým nebo plastovým systémům, které 
se instalují na stěnu, nebo mají samonosnou konstrukci 
a lze je tak jednoduše postavit kamkoli do prostoru. Tyto 
systémy připomínají mřížky, na nichž jsou zavěšeny malé 
květináčky, které stačí pouze osázet vybranými bylinka-
mi. Zálivka vertikálních zahrad se provádí pouze v hor-
ním patře, přičemž voda postupně stéká do pater nižších 
a  nakonec do sběrné nádoby umístěné pod nejnižším 
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patrem. K dostání jsou však i  samozavlažovací modely, 
které jsou z tohoto hlediska nejpraktičtější.

Bylinky lze zasázet i do takzvaných živých obrazů, které 
se stávají velmi nevšední dekorací stěn. V praxi se jedná 
o speciální boxy ze dřeva nebo plastu v různých trendo-
vých dekorech, které se po osázení zavěšují na stěnu. 
Při zalévání je vhodné obrazy sundat a vyčkat, až sub-
strát nasaje vodu. Boxy však mají uvnitř nainstalovaný 
sběrný žlábek, který zabraňuje vylití vody.

Moderní spotřebiče – dokonalý příklad 
multifunkčnosti
Jelikož moderní kuchyňské linky spějí k otevřenos-
ti, stávají se kuchyňské přístroje a nádobí důležitou 
funkční dekorací celého prostoru kuchyně. To samé 
platí i pro spotřebiče, na jejichž design je dnes kladen 
velký důraz. V případě dřevěných kuchyní, které jsou 
vzhledově neutrální a dovolují tak rozmanitější mož-
nosti kombinování, lze užít velké i malé spotřebiče 
vedené v různých interiérových stylech.
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Pro své osobité kouzlo je velmi oblíbený rustikální de-
sign spotřebičů, který dokonale zpestří nejen kuchyně 
zařízené ve venkovském, ale i  moderním, skandináv-
ském či industriálním duchu. Z tohoto hlediska nejvíce 
pozornosti poutají rustikální kovové sporáky a lednice, 
které jsou dokonalou připomínkou poctivé řemeslné 
práce. Spotřebiče jsou obvykle vedeny k teplých bílých 
odstínech, jako je smetanová, slonová kost, jasmínová 
či krémová, světlých odstínech hnědé, ojediněle i v čer-
né barvě. Typické jsou pro ně také menší rozměry, mír-
ně zaoblené tvary a výrazná madla, úchyty a knoflíky 
mechanického ovládání, které zaujmou svým zlatým, 
měděným nebo staromosazným povrchem. Měď a mo-
saz zdobí v rámci venkovského stylu také digestoř, kte-
rá se naopak obvykle pyšní velkolepými proporcemi. 
Opravdovým skvostem tohoto stylu se pak stávají sty-
lové sporáky na tuhá paliva, která připomínají kamna 
a která lze vedle přípravy jídla využít i jako hlavní nebo 
vedlejší zdroj tepla. Vyžadují však napojení na komín.

V moderních kuchyních mají stále silné zastoupení také 
nerezové spotřebiče, které jsou praktické, dostatečně 
odolné a designově povedené. Jelikož mají lesklý po-
vrch, výborně se hodí i do kuchyní malých rozměrů, které 
 opticky zvětší.

Mezi kuchyňskými spotřebiči současnosti lze napříč in-
teriérovými styly najít i opravdové skvosty. Příkladem je 

trouba s  francouzskými dveřmi či vícedveřová lednice 
s oddělenými úložnými zónami, které se otevírají jed-
notlivě a  mají individuálně nastavenou teplotu podle 
druhu skladovaných potravin. Pozornost si zaslouží 
také lednička, která má v sobě kromě výrobníku ledu 
zabudovaný také kávovar.

Inteligentní kuchyň šetří čas
Inteligentní řízení domácnosti se jako první zaměřilo 
na oblast vytápění, stínění, svícení a  audiovizuálních 
technologií a  do prostoru kuchyní poměrně dlouhou 
dobu nezasáhlo. Dnes je tomu jinak a prakticky všechny 
spotřebiče lze dálkově ovládat prostřednictvím smart-
phonu. Uživatelé moderních technologií si nejvíce  
pochvalují aplikace ovládající malé spotřebiče, jako jsou 
rychlovarné konvice, kávovary, toastovače, vaflovače 
či domácí pekárny, díky kterým lze přípravu snídaně  
zahájit ihned po probuzení ještě z pohodlí postele.

Výroba kuchyňských spotřebičů také stále více směřuje 
k jejich multifunkčnosti – nejnovější modely tak slouží 
nejen svému původnímu účelu, ale fungují také jako 
WiFi routery, reproduktory, svítidla, rádia či nabíječky 
na mobilní telefony.

Text: Monika Kovačková, 
foto: Shutterstock.com
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RAČTE VSTOUPIT
Od vchodových dveří požadujeme především bezpečnost a odolnost proto pově-
trnostním vlivům, od interiérových vlastnosti, odpovídající funkcím konkrétních 

místností.
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Při výběru vchodových bezpečnostních dveří není roz-
díl, jestli chráníme přístup do bytu nebo do domu. Roz-
díl spočívá v  parametru teplotních rozdílů. Vchodové 
dveře do domu zpravidla oddělují exteriér od vytápě-
ného zádveří. Vstupní dveře do bytu ale oddělují byt 
pouze od  nevytápěné chodby. Odlišné rozdíly teplot 
tak budou hrát zásadní roli při výběru konstrukce dveří. 
Konkrétní požadavky na nové vchodové dveře budou 
vycházet z parametrů vašeho domu nebo bytu. U vstu-
pu do domu budou mít smysl dveře s přidanou tepel-
nou izolací, v bytě možná oceníte hlukovou izolaci.

Začněte materiálem
Od venkovních vchodových dveří požadujte komfort, 
bezpečnost, snadné ovládání, nadčasovost, nenároč-
nou údržbu a dlouhou životnost. Nejdříve se zaměřte 
na výběr materiálu vstupních dveří. Materiál mimo jiné 
rozhodne o  výsledné ceně. Nejdostupnější bývají plas-
tové dveře, jejichž ceník pro vás může být příjemným 
překvapením. Neznamená to ale, že  jsou vždy nej-
levnější. Cenově dostupné jsou také dřevěné dveře, 
a pokud máte štěstí, v akcích najdete i hliníkové dveře 
za zajímavou cenu.
Na první pohled působí hliníkové dveře luxusním do-
jmem a  hodí se především pro  novostavby nebo  mo-
derně pojaté rekonstrukce. Mají dlouhou životnost, nic-
méně patří  k cenově nejnáročnějším vstupním dveřím 
na trhu. Nejdražší jsou výplně z hliníku, kdy výplň tvoří 
jádro spolu se dvěma hliníkovými deskami. Výhodou 
těchto výplní je možnost provedení prakticky v jakéko-
liv barvě ze  vzorníku RAL i  libovolném dřevodekoru. 
Největší nevýhodou zůstává zmíněná poměrně vysoká 
cena hliníku, která tak posunuje výplně z tohoto mate-
riálu do nejdražší cenové kategorie. Nicméně ani hliník 
není bezchybný materiál –  například jeho použití v ob-
lastech s  agresivním ovzduším, jako jsou průmyslové 
aglomerace, se příliš nedoporučuje. 

Smrk i meranti
Mezi nejžádanější materiály vstupních dveří stále patří 
dřevo. Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, za-
ručují dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. 
Vyrábějí se standardně  z hranolů o tloušťce cca 68 cm, 
ale není problém vyrobit i masivnější dveře. Výhodou 
dřevěných dveří je výběr z bohaté palety barev. Dveře 
mohou mít lazuru s viditelnou strukturou dřeva, nebo 
krycí nátěr z  mnoha barevných odstínů. Vzhled dveří 
má být podle architektů maximálně jednoduchý, aby 
vyzněly materiál a detaily. Jaké dřevo je nejvíc žádané? 
Tmavý ořech, dub, smrk, borovice a modřín, zajímavý je 
také jasan a náročnější z vás mohou zvolit exotické dře-
viny mahagon a meranti. Dřevo se ponechává v původ-
ní podobě s  nahodilou skladbou takzvané sesazenky. 
Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého 
kusu originál. Přírodního vzhledu se dosahuje speciální-
mi odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak 
a zároveň mu zachovají původní dezén. 

Vstupní dveře ze dřeva působí elegantně a  lze je po-
užít ve dřevostavbách, roubenkách, při rekonstrukcích 
i  v  klasických novostavbách. Vybírat můžete z  řady 
dekorů i  provedení (celodřevěné, částečně prosklené, 
zdobené apod.). Nevýhodou je, že dřevo pracuje, mění 
svoji barvu, působí na  něho vlhkost a  změny teplot, 
ale to lze řešit vhodným nátěrem. Pravidelné údržbě se 
proto nevyhnete. 

Laminát i plast
Současný typ plastových dveří nelze srovnávat s výrob-
ky z 90. let. Technologie, které se dnes používají, dávají 
vzniknout zajímavým designovým kusům; příkladem 
mohou být dveře ze speciálního sklolaminátu. Stále 
více oblíbená je povrchová úprava s imitací dekoru dře-
va. Ale tmavý povrch sebou přináší také určitá rizika, 
která je nutné vzít při výběru vhodné výplně do úvahy. 
Vzhledem k  tepelné roztažnosti nejsou pro tento typ 
dveří plastové výplně příliš vhodné a musíme tak volit 
z materiálově kvalitnějších výplní z  lisovaných prysky-
řic ( tzv. HPL ), případně z hliníku. Nejlépe v zesíleném 
provedení kolem 40 mm s  trojskly. Zvýší se tím nejen 
celková pevnost a trvanlivost, ale také tepelně izolační 
vlastnosti jak výplně, tak celých dveří. 
Do druhé skupiny patří výplně z  plastu, neboli ABS. 
Jsou nejprodávanější a považují se za ideální výrobek, 
co se týče poměru mezi cenou a kvalitou. Jejich základ-
ní vlastností je tepelná tvářnost, díky níž na výplni vzni-
kají ozdobné reliéfy. Výhodou těchto výplní je zejména 
možnost montovat je i v provedení s dřevodekorovým 
povrchem na všechny světové strany bez omezení. Třetí 
skupinu, nejlevnější a nejjednodušší na výrobu a tech-
nologii, tvoří výplně z  materiálu HPL, neboli vysoko-
tlakého laminátu. Kdo někdy sjížděl řeku v  kánoi, ví 
přesně o  jakém materiálu tu je řeč. Výplně vyrobené 
z materiálu HPL jsou extrémně pevné, ale potýkají se 
s větší lámavostí a křehnutím při nízkých teplotách, což 
může vézt až k prasknutí i při slabším úderu například 
sněhovou koulí. Další nevýhodou je, že výplně HPL se 
nedají tepelně tvarovat.

Nalepená ozdobná výplň
Novinkou na našem trhu jsou dveřní výplně překrývající 
křídlo dveří se speciálními sklolaminátovými GFK povr-
chovými deskami, které jsou popískované korundem. 
Zde se již výplň nevkládá, ale přímo se na křídlo dveří 
lepí. Docílí se tak atraktivního vzhledu, ale hlavně lepe-
ným konstrukčním spojem výrazně posílíme celkovou 
pevnost, trvanlivost a životnost vchodových plastových 
dveří. Zároveň se tento typ výplní vyrábí běžně v tloušť-
kách až 70 mm, což zajišťuje vynikající tepelně izolační 
parametry, vhodné i pro pasivní domy.

Sklo ano či ne?
Ač se to může zdát zvláštní, jednou z  možností mo-
hou být i prosklené vchodové dveře. Jak můžete tušit, 
zvýšené nároky budou kladeny, jak na tepelnou izola-
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ci, tak na bezpečnost. Zatímco bezpečnost je zajištěna 
použitím bezpečnostního skla, tepelná izolace souvisí 
s konstrukcí dveří. Skleněná výplň s dvojsklem by měla 
být dostatečná z  hlediska prostupu tepla, s  trojsklem 
však budete mít zaručenou větší tepelnou izolaci.

Kterou bezpečnostní třídu?
Vchodové dveře musí být vždy bezpečné. Důležité je 
proto vybrat nejen odolný materiál, ale i celkové pro-
vedení dveří. Zajímejte se proto o zámek, kterým jsou 
dveře osazené, případně zvažte zámky ovládané mobil-
ním telefonem nebo čipem.
Častým mýtem, který se v souvislosti s bezpečností dveří 
objevuje je že čím více jisticích čepů použijete, tím lépe. 
Ale důležitá je především certifikace dveří, která stano-
vuje tzv. bezpečnostní třídu. Existuje 6 bezpečnostních 
tříd označovaných zkratkou RC a číslicí. Stupeň bezpeč-
nostní třídy je určen tím, co musí vydržet bezpečnostní 
prvek při případné snaze o násilné překonání zlodějem 
a jeho nářadím. Nejde tedy pouze o počet jisticích čepů.
Pokud se chystáte na koupi nových bezpečnostních 
dveří, volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní 
třída 4 je vhodná především pro nemovitosti, v  nichž 
majitel uchovává drahé předměty, umělecké artefakty, 
cenné sbírky, starožitnosti a pod. Pro běžný byt nebo 
dům jsou tyto dveře zbytečné.
Dveře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží, sklepů, 
dílen či zahradních domků. Součástí produktu je kli-
ka a koule proti odvrtání spolu s masivními ocelovými 
čepy. Dveře vyplněné polyuretanovou pěnou disponu-
jí dvojitým těsněním na všech stranách a mají tepelně 
oddělený práh a zárubeň. Rozhodujícím faktorem při 
výběru vchodových dveří je materiál, z něhož jsou vy-
robeny. Základ kvalitních bezpečnostních dveří tvoří 
ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní 
fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. 
Tato konstrukce by měla být navíc doplněna o potřeb-
né bezpečnostní prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpeč-
nostní čepy, které dveře chrání před vysazením z pantů. 
Čepy by měly být umístěny na bočních a na horní stra-
ně dveří. Nezapomínejte také na bezpečnostní zámek 
a kování. Zámky byste měli pořizovat vždy dva – cent-
rální a pak horní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř 
a nezatěžovat tolik hlavní zámek. 
Samozřejmostí by u vchodových dveří do bytu měla být 
i jejich zvuková izolace, která se podle norem pohybuje 
v rozmezí od 32 dB, přes 34 dB až po 37 dB. Hodnota 
odpovídající hraničním hodnotám platným pro zvukový 
útlum dveřního kompletu je 30 dB, přičemž této hod-
noty dosahují například housle hrající pianissimo. 

Bezpečnostní vychytávky
Vchodové dveře mohou mít speciální prvky, které jin-
de nenajdete. Jde například o hlavní rozvorový zámek 
uzamykající křídlo ve více místech. Další důležitou vý-
hodou jsou tři bezpečnostní trny, které brání ve vytr-
žení křídla dveří u  pantů. Dále jsou to výztuže dveří 

vyrobené z  kalené oceli a  součástí dveří jsou i  hroty 
proti vysazení. Pro větší bezpečnost jsou dveře jediným 
otočením klíče zamknuty až na 12 bodech a zámek je 
odolný vůči odvrtání, vyplanžetování i  vylomení. Díky 
přídavnému zámku, který se zamyká nezávisle na hlav-
ním zámku, můžete dveře zamykat jednoduše i zevnitř, 
a tím předejít noční loupeži. 

Investujte i do nové zárubně
Pro většinu firem není problém vám nové dveře nasa-
dit do  stávající zárubně, protože  je to pro ně snadná 
a rychlá práce. Pokud ale chcete mít 100% jistotu bez-
pečnosti, je potřeba investovat do  nové zárubně, díky 
které budou dveře dostatečně těsnit, takže vám z bytu 
nebude unikat teplo ani k vám doléhat zvuky z chod-
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by. Nové, bezpečnostní  dveře jsou navíc pro stávající 
zárubeň příliš těžké a nadměrnou zátěží mohou časem 
poškodit panty. Šikovní montéři vám zvládnou zárubeň 
vyměnit za několik hodin, takže se nemusíte bát, že by 
do vašeho bytu přes noc zela prázdná díra. 

Prověřte si dodavatele
Je potřeba se připravit na to, že opravdu kvalitní dve-
ře s dostatečnou bezpečnostní třídou a novou zárubní 
za méně než 20 tisíc korun nepořídíte. To může svádět 
k šetření, avšak odborníci radí vyvarovat se produktům 
s výrazně nižší cenou. Může se totiž stát, že za ni po-
řídíte produkt, který bude nekvalitní, padělaný nebo 
od firmy, která s vámi v případě reklamace nebo servi-
su nebude chtít komunikovat. K výběru dveří je proto 

potřeba přistupovat jako k  investici, která se vám při 
ochraně vašeho mnohonásobně cennějšího majetku 
několikrát vrátí.
S  předcházejícím bodem souvisí i  poslední doporuče-
ní. Jakým způsobem byste si měli prověřit, že  dveře 
kupujete od  důvěryhodného dodavatele? Nejdříve se 
na  internetu podívejte, jaké zkušenosti s  ním a  jeho 
produkty mají jiní zákazníci. Prověřte také, jestli firma 
provozuje svá zastoupení ve více městech. Následně za-
volejte na nejbližší pobočku a zjistěte, jestli mají dané 
dveře skladem, abyste na ně nemuseli dlouho čekat. 
V neposlední řadě danou pobočku navštivte a prohléd-
něte si dveře na vlastní oči. Připravte si dotazy a zeptej-
te se na  ně obsluhy –  podle odbornosti zaměstnanců 
poznáte solventnost firmy nejlépe. 
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Nové technologie zámků
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou 
vybaveny např. magnetickou střelkou, která je schova-
ná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavře-
ní. Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se 
předpokládá časté otevírání a zavírání dveří. Magnetic-
ká střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. 
Rádi boucháte dveřmi? Magnetická střelka je přesně 
pro vás. Anebo také takzvané automatické samozaví-
rače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale 
také k pohodlí procházejících osob. 

Odemkněte si prstem
Spolu s kvalitními dveřmi můžete svoji bezpečnost zvý-
šit i  speciálními zámky se čtečkou otisků prstů. Inteli-
gentní zabudovaný software má výbornou paměť a učí 
se s  každým novým použitím. Rozezná tak například 
rostoucí dětské prsty a přizpůsobí se jim. Zařízení při-
tom klade důraz nejen na vysokou úroveň bezpečnos-
ti, ale i na uživatelskou jednoduchost, tudíž si snadno 
odemknou děti, senioři i lidé se zhoršenou motorikou. 
Biometrický přístupový systém se hodí pro všechny typy 
hliníkových i plastových vstupních dveří.

Požární bezpečnost vstupních dveří
Vchodové dveře do bytu by měly splňovat potřebné tří-
dy požární odolnosti, které jsou rozděleny do několika 
kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě. Úroveň 
kategorie určuje doba, po kterou zůstanou plameny 
izolované za dveřmi a dveře je nepustí do chráněného 
nezasaženého prostoru. Jde o odolnost v délce:
• 30 minut, pak mají označení EI230 – EW30 
• 45 minut, pak mají označení EI245 – EW45 
Oba typy dveří mohou být jak pro dveře jednokřídlé, 
tak i pro dvoukřídlé, jak pro plné, tak i prosklené. Proti-
požární dveře mohou splňovat i kouřotěsnost čili odol-
nost proti průniku studeného a teplého kouře. Podmín-
kou pro použití dveří kouřotěsných je použití těsněné 
zárubně nebo speciální kovové zárubně s  těsněním, 
které u klasické kovové zárubně nebývá automaticky. 
Na rozdíl od standardních požárně odolných dveří mají 
ty s  kouřotěsnou úpravou zabudovaný vysouvací me-
chanický práh, který zajistí úplné utěsnění průchozího 
otvoru proti vniknutí kouře.

Nehody se stávají
Bezpečnostní dveře udělají z  vašeho bytu nedobytný 
hrad, ale můžou s nimi nastat i problémy. Šli jste vynést 
smetí, dveře se zaklaply a  vaše klíče leží na  botníku, 
nebo jsou zastrčené zevnitř? Potom máte štěstí v  ne-
štěstí, zabouchnuté dveře lze totiž otevřít bez poškoze-
ní bezpečnostního kování. Za jejich otevření zaplatíte 
zámečníkovi okolo 1000 Kč.
Pokud jste ovšem před odchodem bezpečnostní dve-
ře do  bytu zamkli a  ztratili jste klíč, bude vás to stát 
o  poznání víc.V  tomto případě se do bytu dostanete 

jen při  částečném poškození dveří, takže budete mu-
set investovat i do jejich dosti náročné opravy. I práce 
specializovaných zámečníků je daleko náročnější. Při-
pravte se tedy na to, že se cena vyšplhá na 5 až 10 tisíc 
korun. Zaměřte se na prevenci. Do telefonu si uložte 
číslo zámečníka ze svého města pro případ, že budete 
potřebovat jeho služby. Bydlíte-li sami, určitě nechte 
náhradní klíče u někoho z rodiny nebo známých z blíz-
kého okolí. V případě zabouchnutí dveří si díky tomu 
ušetříte spoustu starostí, peněz a času.

Barva a design
Barva dveří v  bytě ovlivňuje celkový nádech našeho 
domova, proto bychom měli design a dekor dveří vybí-
rat obezřetně. Při výběru dveří zohledněte barvu stěn, 
podlahy i  nábytku. Sladit vše dohromady je náročné 
a hodné bytového architekta. Odborníci na bytovou ar-
chitekturu se shodují, že sázkou na jistotu je kontrast. 
Zvolit tak můžete barvu dveří, která bude kontrastovat 
s výmalbou, 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 světlé dřevo), může být zajímavým řešením 
volba tmavších dveří. Například k dubové podlaze mů-
žete zvolit dveře v  tmavém třešňovém dekoru. Pozor 
ale na barevné podlahy – například pestrá mozaika 
nebo lino s barevnými vzory budou ladit s jednobarev-
nými 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.

Fólie zvyšuje odolnost
Odolné a praktické řešení renovace vašich dveří repre-
zentuje takzvaný CPL povrch. Fólie účinně chrání dveře 
před oděrem, což ocení zejména rodiny s dětmi či do-
mácnosti, které chovají kočky, psy apod. CPL fólie na-
víc bez problémů snese i nehody v podobě vylité horké 
kávy, ovocného džusu či útoky dětských pastelek, tak-
že se nemusíte obávat vzniku nevzhledných skvrn. CPL 
je mimořádně odolná i vůči vlhkosti a úspěšně odolá-
vá slunečnímu záření, takže například nehrozí, že na 
místech často vystavených slunci změní barvu a vybled-
ne. Hitem mezi umělými materiály je PVC, které se na 
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dveřní křídlo lisuje pomocí vakua, tedy tzv. vacuo fólie. 
Přilnutí je dokonalé a pokrývá dveře s jakýmkoliv vyfré-
zovaným tvarem. 

Kování dotváří celkový vzhled
Široká škála kování dnes vzniká kombinací následují-
cích materiálů: dřevo, sklo, plexisklo, kov, kůže, kera-
mika a porcelán. Ten se používá např. na rukojeť klik 
nebo madýlek v interiérech s nádechem nostalgie. Je-li 
kování opravdu z kovu, bývá opatřeno speciální povr-
chovou úpravou. Když je provedena opravdu špičkovou 
technologií, je velmi odolná a trvanlivá a odvíjí se od ní 
samozřejmě i cena výrobku. Kromě povrchu nás u ko-
vání zajímá také to, zda se snadno a přesně montuje 
a zda má zajímavý design. 

Klika retro nebo moderní?
Pohled příchozího upoutá jako první klika. Co se týká 
materiálu, mosaz rozhodně z módy nevyšla a  jen tak 
nevyjde. Stejně tak další podobné slitiny v matné i leš-
těné verzi. Dále se dobře uplatňuje v  moderních de-
signech nerez, hliník či plast s kovovou konstrukcí pro 
větší pevnost. Hliník pro vnější použití bývá na povrchu 
upraven eloxováním, což je tak účinná ochrana, že se 
používá i v letecké výrobě. Jako vylepšení  mechanické 
odolnosti se používá také pokovování zirkoniem, což je 
extrémně tvrdý materiál. Takové kování je pak vhodné 

použít tam, kde je opravdu hodně exponováno. 
Větší plochu kolem kliky zabírá štítové kování. Chcete-
-li jednolitou plochu dveří co nejméně narušit, volte 
decentnější kování rozetové, které je rozděleno na dvě 
nezávislé části.  Kliky jsou k dostání i ve verzi decentně 
nasvícené LED diodami pro lepší orientaci potmě. Kliky 
a  závěsy kované nebo kovaného vzhledu působí rus-
tikálně nebo jako ty ze  starobylého zámku. Takzvaná 
koule místo kliky má i mnoho jiných tvarů a  její střed 
může být ozdoben například třpytivým skleněným krys-
talem. 
Kliky a závěsy kované nebo kovaného vzhledu působí 

rustikálně nebo jako ty ze starobylého zámku. Takzva-
ná koule místo kliky má i  mnoho jiných tvarů a   její 
střed může být ozdoben například třpytivým skleně-
ným krystalem. Vyrábí se i takové kování (panty), kte-
ré umožňuje, aby se křídlo dveří dalo otevírat do obou 
směrů. Jako dekoraci dveří si můžete pořídit falešné 
panty například z mosazi. Nasadí se na stávající funkč-
ní panty. Setkáváme se i s falešnými nýty. Jde o detaily 
vlastně zbytečné ale tak dekorativní, že by byla škoda 
se jich vzdát.
Samostatnou kapitolou je bezpečnostní neboli ochran-
né kování. Řadí se do třech bezpečnostních tříd a hra-
je svou roli i při vyplácení pojistné částky, pokud dojde 
k  násilnému vniknutí. Sofistikovaná biometrická klika 
chrání bezpečnost vašeho bytu tím, že reaguje na otisk 
vašeho prstu. Místo pro ‚detekci“ se nachází v malé pro-
hlubni v horní části kování.

Trendy v interiérových dveřích
Design interiérových dveří samozřejmě také podléhá 
módním trendům. V  některých interiérech jsou ješ-
tě vidět pozůstatky minulé doby, které vládly nepříliš 
vzhledné a  nudné interiérové dveře. Počátek deva-
desátých let minulého století ovládly dveře s  různými 
výplněmi, ať už byly skleněné nebo plné. Převažovalo 
plastové kování, zejména v  černé barvě. V  povrcho-
vých úpravách dveří vládlo lakování, objevovaly se dýhy 
z buku, ořechu nebo dubu. Postupně se nabídka interi-
érových dveří rozšiřovala, své zastoupení si našly napří-
klad posuvné dveře.
Jak šel čas, interiérové dveře prošly výraznou promě-
nou. Dnes je znovu kladen důraz na kvalitu, tradiční 
materiály a nadčasovost. Vede především minimalistic-
ký design, přílišné zdobení je minulostí. Trendem jsou 
zejména plné dveře, které nechají vyniknout deko-
ru. Kromě dveří z  masivu lze zvolit i  interiérové dve-
ře z  laminátu, které bezchybně imitují strukturu dře-
va. I u moderních dveří mají své místo umělé povrchy, 
takže se i  dnes setkáváme s  lakováním nebo fóliemi. 
Technologie jsou ale dnes už natolik propracované, že 
dveře jsou designové, vybírat můžete z velkého spekt-
ra odstínů a pochopitelně se zvyšuje i životnost dveří. 
Trendem poslední doby je vysoký lesk, podobně jako se 
prosazuje i u nábytku.
Minimalismus se promítá i do samotného tvaru interi-
érových dveří. Prim hrají především ostré a hranaté li-
nie, což se promítá i do tvarů rozet. Vedle tradičních 
polodrážkových dveří jsou na trhu k vidění stále častěji 
i bezpolodrážkové dveře, které pohledově zapadají do 
zárubní a vytvářejí tak jednotnou minimalistickou linii. 
Vhodně usazené skleněné výplně dokážou moderní in-
teriérové dveře pozvednout. Sklo tak může tvořit zají-
mavý detail na dveřích. Využívá se především různých 
tónů skla a mléčného skla, které skvěle ladí například 
s tmavým dekorem dveří.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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ZAŘIZUJEME KOUPELNU
Zařídit si novou koupelnu je jednou z nejoblíbenějších činností. Kdo by si nepřál 

mít útulnou a přitom teplou místnost, kde se bude oddávat relaxaci?
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Pokud stojíte před rozhodnutím, jak vybavit novou 
koupelnu, v  první řadě zvažte své finanční možnosti. 
Pokud bychom chtěli koupelnu plnout veškerých  vy-
možeností, které trh nabízí, dlažba, obkladačkynejvyšší 
kvality, sanitární zařízení, luxusní koupelnový nábytek 

a  designové osvětlení, mohla by se cena vyšplhat až 
k ceně osobního automobilu. Je jen na nás, zda chce-
me takovou částku investovat, či zda někde slevíme, 
případně kde.  Před zařizováním koupelny je nutné si 
ujasnit, jaké požadavky na ni budeme klást, uvědomit 
si, zda máme na ni dostatečný prostor a kolik peněz do 
ní míníme investovat. 

Nároky na koupelnu
Pojďme začít tím, jaké budeme na koupelnu klást náro-
ky. Za poslední desetiletí se koupelny výrazně změnily. 
Do popředí se dostává wellness styl, klade se důraz na 
příjemný pocit pohody, blahobytu v koupelnovém úto-
čišti, který člověku kromě hygienického užitku přináší 
i  relax pro tělo. Dnešní koupelna zkrátka už není jen 
umyvadlo, vana a pračka, ale stěhují se do ní bazény, 
různé hydro masážní systémy, odpočinková lůžka a po-
dobně. Tato hlediska ovládají múzy současných desig-
nérů a jejich fantazie spolu s kreativitou opustila všední 
koupelny. Ale i  pokud nejsme nároční, jsou věci, bez 
kterých se v koupelně neobejdeme a ve kterých se ne-
doporučuje šetřit.   

Plánovat a plánovat
Zařídit koupelnu tak, aby spolehlivě sloužila dlouhá léta 
a  zároveň byla patřičně estetická, není právě snadný 

úkol. Komu se zdá, že už tady všechno bylo, nebo že 
se tvary zařizovacích předmětů dlouhá léta výrazně ne-
měnily, ten se mýlí. Výrobci přicházejí s novými sériemi 
svých produktů a snaží se společně s designéry skloubit 
jejich praktickou a estetickou stránku. Život uhání stá-
le rychlejším tempem, a to není zrovna fakt, který by 
svědčil ve prospěch kvality našeho žití. Dopředu si zvol-
te design koupelny, který by měl ladit s celým bytem. 
Dále je důležité skloubit prostorové možnosti s funkč-
ností.

Umyvadlo 
Jedním z prvků, které tvoří nepostradatelnou součást 
vybavení koupelen prakticky od dob jejich vzniku, je 
umyvadlo. Koupelna bude mít především umyvadlo, 
pokud to dovoluje prostor, tak je lépe mít umyvadla 
dvě. S  tím, že přední hrana umyvadla by měla být ve 
výšce 85 - 90 cm, podle výšky postavy. Pokud volíme dvě 
umyvadla, jejich středy by měly být od sebe vzdáleny 
100 cm. Pokud chceme mít umyvadlo zabudováno do 
nábytku, musíme počítat s 90 cm od skříňky ke skříň-
ce. Tradičním materiálem pro jeho výrobu je speciální 
sanitární keramika, která díky nepropustné glazuře 
zaručuje výrobku stálou barevnost, lesk a  především 
funkčnost. Navíc je odolná vůči poškrábání, rzi, otěru 
i běžným domácím chemikáliím. Vodní kámen, který se 
usazuje na hladkém povrchu, lze snadno odstranit spe-
ciálními přípravky nebo jednoduše směsí octa a vody. 
Současný trh však nabízí výběr umyvadel i  z  dalších 
materiálů - akrylátu, skla, nerezového kovu či dřeva. 
Samozřejmě je v tomto případě třeba počítat s poně-
kud vyšší cenou a především s tím, že netradiční prvek 
vyžaduje také netradiční, nebo alespoň ve stejném sty-
lu zařízené okolí. Dnes se většinou dodávají kompletní 
umyvadlové stěny. Ty mají výhodu v tom, že již je vyře-
šeno skrytí odpadních rour ve skříňce. Určitě stojí za to 
vybavit prostor nad umyvadlem co největším zrcadlem. 
Za prvé to zvětšuje celý prostor a za druhé, na vlastní 
hygienu je dobré dobře vidět.

Vana 
Položit se po těžkém dni do velké vany je určitě nádher-
né. Vana ale není předmět, který je možno snadno kdy-
koliv vyměnit. Při výběru nové vany myslete proto na 
budoucnost a volte tvar, který se “neokouká”. Může být 
klasická podlouhlá, okrouhlá, rohová různých rozměrů 
a délek. Jistě jste si již všimli, že klasická obdélníková 
vana již není jedinou alternativou. Dnes jsou k dispozici 
vany rohové, různě tvarované, vany pro dva a stále více 
se do podvědomí veřejnosti dostávají i  hydromasážní 
vany, které nahrazují whirlpooly. Běžné vířivé, perlič-
kové nebo kombinované systémy masáží lze ještě dále 
vylepšovat například o  bioenergetickou hydromasáž, 
u které se využívá účinek klasické hydromasáže ve spo-
jení s účinkem bioenergetické terapie (působení rost-
linných esencí, vibrací světelné energie a  hudebních  
vibrací), nebo o hydrosonickou masáž, využívající tepel-
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né a mechanické působení ultrazvuku, která pozitivně 
působí na pokožku a  brání vzniku kožních nemocí. 
Nezapomínejte však na důležitý fakt, drtivá většina 
zmíněných van má několikanásobně větší objem a tím 
i roste spotřeba vody. Jestliže disponujete malým pro-
storem a přesto byste rádi měli v koupelně vanu, obrať-
te se na firmy, které vyrábějí vany na zakázku. 

Sprchový kout
Dále by v koupelně měl být samostatný sprchový kout, 
který šetří vodu a energii. Co si budeme povídat, spr-
chování je navíc mnohem zdravější než koupání. I zde 
je možno vybírat z  rozličných velikostí, barev, tvarů 
a různých masážních systémů. Dno sprchového koutu 
by vždy mělo být protiskluzové.

Toaleta pro mazlíčka
Při přemýšlení nad novou koupelnou byste měli dopředu 
zvážit, zda součástí vaší domácnosti bude kočička.  
Život s ní vám totiž může velmi usnadnit kočičí toaleta, 
kterou je ale s ohledem na připojení na vodovodní sítě 
dobré plánovat dopředu. Pokud totiž nechcete neustále 
nakupovat stelivo, jistě vás potěší, že je na trhu kočičí 
toaleta s automatickým splachováním. Například kočičí 
toaleta Catgenie funguje automaticky: splachuje výkaly, 
sama se umyje a  vysuší. Majitel kočky a  automatické 
kočičí toalety nemusí pro její hygienu a vlastní čistou 
domácnost udělat nic víc, než tu a tam stisknout některé 
tlačítko a doplnit sanitační roztok.

Koupelnový nábytek 
Nepostradatelným doplňkem moderní koupelny je 
dobře větratelný koupelnový nábytek. Může být vyro-
ben z různých materiálů a smozřejmě může být i v růz-
ném dekoru.
Součástích českých koupelen je stále pračka, proto je 
dobrý ten typ nábytku, který schová prací prostředky 
i špinavé prádlo. 

Topení
Pokud jde o topení, je koupelna v zimním období vyhří-
vána nejčastěji radiátory, ale pokud jde o  letní období, 
neměl by koupelně scházet náhradní zdroj pro případné 

přitopení. Protože jde většinou o  elektrické výrobky, je 
nutné dodržet všechna pravidla bezpečnostního provozu. 

Koupelna pro náročné
Koupelna pro náročnější a movitější může mít mnohem 
více zařízení a podob. Například může být spojena s do-
mácí tělocvičnou. Relaxační lehátko  a  CD přehrávač 
pro zpříjemnění cvičení či relaxace zde mohou též najít 
místo. Můžeme si pořídit solárium a tak si udržet opá-
lení do dalšího léta. Dalším moderním hitem je hot tub. 
Jedná se o tak zvanou americkou lázeň, která je urče-
na především pro provoz venku, neboť jde o rozměrný 
masážní bazén, ale v současnosti ho lze instalovat do 
hal, na terasu či do prostoru blízko domácí tělocvičny. 
Nejrůznější masážní střiky a vodní radovánky nám po-
skytnou možnost dokonalého uvolnění. Je možno po-
řídit si i  saunu. Moderní saunu lze již přestěhovat ze 
zahrad přímo do interiéru. Můžeme ji vestavět do rohu 
koupelny

Osvětlení
Důležité pro všechny koupelny je osvětlení. Nejedná 
se tu jen o osvícení celého prostoru, ale i o naší bez-
pečnost. Proto si rozdělíme koupelnu na čtyři úseky, 
abychom věděli, kam je možno osvětlení zabudovat. 
Nulový úsek tvoří vnitřní prostor vany či sprchového 
koutu, zde se mohou používat elektrické přístroje k vý-
hradnímu použití v koupelnové vaně. Prvním úsekem 
je prostor nad vanou až do výšky 2,25m. Toto místo je 
určené především pro ohřívače vody a ventilační zaříze-
ní z nevodivých hmot. Druhým úsekem , který je vzdá-
len od vany 0,6 m a do výšky 2,25 m je úsekem, kde je 
možno již svítidlo umístit. Jeho spodní okraj však musí 
být nejméně 1,8 m nad podlahou. Sousedem úseku  
2 je úsek 3, který je 2,4 m široký a 2,25 m vysoký. V tom-
to úseku se norma o osvětlení nezmiňuje, jedná pouze 
o spínacích a ovládacích zařízení a o zásuvkách obyčej-
ného provedení s  izolačním krytem. Pro naši bezpeč-
nost je důležité poradit se s elektrikářem. Vyhneme se 
tak chybě, že koupíme svítidla, které odborník odmít-
ne instalovat. Při výběru svítidel si musíme dávat pozor, 
zda jsou dostatečně krytá. Ne všechna svítidla jevící se 
jako vhodná, jsou opravdu určena pro prostor koupel-
ny. Díky světlu můžeme dosáhnout i zajímavých efektů. 
Do módy se dostala pohledová 12V halogenová světla 
s dichronickým reflektorem. Z bezpečnostního hledis-
ka, pokud jsou použity kryté žárovky, nelze nic namí-
tat. Toto osvětlení se hodí především k osvětlení urči-
tého bodu, pokud jsou umístěny na stropě, místnost 
nám neosvětlí. Osvětlení je tedy vhodné jen k nasvícení 
jednotlivých částí naší koupelny.

Text: Jana Abelson Tržilová, 
foto: Shutterstock.com



Robotická toaleta 
Automatické splachování 
a sanitace. Čistota pro vás
i spokojenost vaší kočky.

www.catgenie.cz Volejte zdarma: 800 350 350
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CHYSTÁTE SE
K REKONSTRUKCI?
Každá budova má s ohledem na svou funkci a použité materiály omezenou život-
nost. I přes maximální péči stavební materiály stárnou a po určité době nemovi-

tost vyžaduje opravu.
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Stavební rekonstrukce a přestavby zlepší nejen kvalitu 
bydlení, ale také pohodlí uživatelům bytových jedno-
tek. V posledních několika letech se u nás stávají po-

pulární rekonstrukce venkovských domů, ke kterým se 
uchylují především mladé rodiny stěhující se z měst do 
přírody.  V západních státech Evropy a to především ve 
Velké Británii má rekonstrukce starého domu velice sil-
nou tradici. Povedená rekonstrukce domu svépomocí 
je totiž investice, kdy zvýšení ceny domu je vyšší, než 
investovaná částka. Ale i  staré panelákové byty si za-
slouží pořádnou rekonstrukci. Během éry panelákových 
domů byly požadavky a trendy v bydlení úplně jiné než 
dnes. Řada bytů zůstala v původním stavu bez větších 
stavebních úprav.

Rekonstrukce domu
Projektová dokumentace se provádí nejen u novostavby, 
 ale také v  případě rekonstrukce domu. Rekonstrukci 
lze samozřejmě provádět i bez projektu, nemusí se nám 
to však vyplatit. Projekt rekonstrukce domu vypraco-
vávají projekční kanceláře nebo soukromí projektanti 
a projektová dokumentace je nedílnou součástí žádosti 
o  stavební povolení. Takže rekonstrukce domu začíná 
návštěvou projektanta, který získá aspoň základní 
představu o rekonstrukci. Poté následuje návštěva ob-
jektu rekonstrukce. Pokud totiž nemáte k dispozici pů-
vodní projektovou dokumentaci, je nutné provést za-
měření stavby a stavebně technický průzkum objektu.  
Následně projektant vypracuje studii stavby s návrhem 
řešení. Pokud studii schválíte, mohou začít práce na 
samotném projektu rekonstrukce. Ten musí obsahovat 
současný stav objektu, bourací práce (v případě potřeby 
také statický posudek) a  požadovaný nový stav. Mezi 
další podstatné náležitosti patří inženýrské sítě a  po-
žárně bezpečnostní dokumentace. Bez výše uvedených 
náležitostí není projektová dokumentace kompletní 
a nelze ji převzít. 
Rekonstrukci můžeme samozřejmě provádět i bez pro-
jektu. V tom případě sice ušetříte za služby projektanta

(cena projektové dokumentace rekonstruovaného ob-
jektu bývá dražší než cena projektové dokumentace 
novostavby), ale zároveň riskujete, že se nám náš záměr 
podstatně prodraží. Navíc pokud nastane situace, že 
bude rekonstrukci dokončovat jiná firma, než ta, která 
ji začala, může být dokončení velmi problematické. 
Pokud se přesto rozhodnete, že se pustíte do rekon-
strukce domu bez vypracování projektu, doporučuje 
se, abyste v  průběhu rekonstrukce prováděli alespoň  
dokumentaci skutečného provedení. Jednotlivé fáze 
realizace si přitom fotograficky zdokumentujte. Vždy 
se hodí vědět, kde vedou kabely, potrubí, atd. Tedy ne-
jen pro případ další rekonstrukce za několik desítek let.

Proměna koupelny
Obvyklým požadavkem při rekonstrukci bytu bývá zvět-
šení koupelny, případně její propojení se samostatnou 
místností, kde je umístěno WC. Je to jedna ze zásadních 
otázek, pokud se totiž rozhodnete pro spojení místností, 
rozšíří se vám sice celkový prostor, nicméně zmenší sou-
kromí. Při řešení této otázky je potřeba respektovat 
obecné požadavky na výstavbu. Ty říkají, že koupelnu 
lze sloučit s toaletou, pouze pokud byt nemá více jak 
dvě obytné místnosti. Je nesporné, že spojením kou-
pelny a záchodu vytvoříte prostornější místnost. Ovšem 
je potřeba si uvědomit, že někdo vyžaduje v koupelně 
soukromí a mohou tak vznikat provozní problémy. Vždy 
je možné provést vstup na záchod z prostoru koupelny 
a tím částečně vyřešit problém se soukromím. Vstup na 
záchod ovšem nikdy nesmí vést přímo z obytné či poby-
tové místnosti, pokud se jedná o jediný záchod v bytě.
Poté vás čeká řešení praktických věcí, jako je vedení 
vody, odpadů a  elektřiny. Jestliže je součástí vašeho 
bytu umakartové jádro, měli byste původní zdi odstra-
nit a postavit nové. Ve většině případů jsou původní zdi 
velice slabé na to, aby například unesly obklad, navíc 
jimi velice těžko povedete elektřinu. Při návrhu je dob-
ré respektovat doporučení dané normy (vyžadované 
stavebním úřadem).  Většina rozměrů a dispozic je ov-
šem nechána na vašem individuálním rozhodnutí a po-
žadavcích. 
Obvodové konstrukce koupelny je potřeba provést jako 
kompaktní, dostatečně nosné a s ohledem na možnost 
vedení technických instalací (rozvody vody a  odpadu, 
elektro). Při přestavbách bytových jader nebo koupelen 
zejména v panelových domech je vhodné zvolit mate-
riál na provedení svislých konstrukcí o co nejmenší ob-
jemové hmotnosti. Nejvíce dělících svislých konstrukcí 
v  současné době provádí z  pórobetonových tvárnic 
YTONG. Druhou nepoužívanější alternativou jsou příč-
ky sádrokartonové. Konstrukce podlahy (zejména pro 
nášlapnou vrstvu z dlažby) musí být rovněž dostatečně 
kompaktní a pevná.
Pro povrchovou úpravu koupelny je nejvhodnějším ře-
šením dlažba a obklad. Produkty se dnes vyrábějí s mi-
nimální nasákavostí, jsou odolné proti různým chemic-
kým vlivům a dostatečně houževnaté, což je předurčuje 
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k dlouhé životnosti. Výběr velikosti obkladů a dlažby 
záleží na vkusu a  je opravdu individuální záležitostí. 
Nebojte se větších formátů, zvláště pokud máte prostor 
dostatečně velký na to, aby dlažba či obklad vynikly.

Vybourání příček 
Společně s měnícím se životním stylem a novými tech-
nickými možnostmi se mění také naše představy a náro-
ky na bydlení. Bydlíme-li ve starém bytě či domě, může 
naše požadavky vyřešit radikálnější rekonstrukce zahr-
nující i promyšlenou změnu dispozice.
Současným trendem je propojování jednotlivých míst-
ností. Například vybouráním příčky mezi kuchyní a obý-
vacím pokojem můžeme získat větší obytný prostor, 
dosáhnout lepšího přirozeného osvětlení a  tím dodat 
celému interiéru vzdušnost a lehkost. Jindy zase potře-
bujeme vykouzlit místnost navíc. Chytrým předělením 
či posunutím stěny v  hlavním obytném prostoru pak 

získáme například malý dětský pokoj či samostatnou 
ložnici.
Ačkoliv k  takovýmto zásahům (pouze do nenosných 
konstrukcí – příček) není dle stavebního zákona nutné 
stavební povolení ani ohlášení, není tato práce bez rizi-
ka. Měli bychom vědět, že pokud se nejde o příčku leh-
kou (např. sádrokartonovou, umakartovou, atd.) je lep-
ší přizvat si na radu odborníka. Někdy se totiž i nosná 
zeď může tvářit na první pohled jako příčka. Nebo na-
opak příčka, která nemá primárně nosnou funkci, může 
v celém systému plnit svou roli a vynášet například část 
stropu, či další příčky nad sebou. Po jejím vybourání,  či 
postavení pak může dojít k prohnutí stropu a popras-
kání podlahy v patře, mohou se také objevit praskliny 
v omítkách stropů a to i u sousedních bytů. Pokud situ-
aci špatně odhadneme, může v nejhorším případě dojít 
ke statickému narušení celé konstrukce.
Pokud se rozhodneme příčky bourat, je nutné počí-
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tat s hlukem, prachem a poměrně velkým množstvím 
stavebního odpadu. To může znepříjemnit život nejen 
nám, ale také ostatním sousedům.  Proto je potřeba, si 
předem zajistit kontejner na stavební suť, informovat 
sousedy, zdvořile je požádat o trpělivost a také se bě-
hem celé rekonstrukce snažit udržet pořádek ve společ-
ných prostorách domu. Pro zachování dobrých vztahů 
v domě doporučujeme nezačínat bourací práce v brz-
kých ranních hodinách (jak jsou často dělníci zvyklí) ani 
nekončit příliš pozdě.
S montovanými příčkami (sádrokartonové stěny, uma-
kartová jádra, desky na bázi dřeva) se nejčastěji se-
tkáme v  panelákových jádrech, půdních vestavbách, 
novostavbách, či jako s dělícími stěnami dodatečně do-
stavovanými do starých bytů. Tyto příčky můžeme bez 
problémů bourat, nebo do nich vyřezávat nové otvory. 
K tomu nám postačí běžná pilka na dřevo, kmitací pila 
nebo speciální pilka na sádrokarton. Na kruhové otvory 

můžeme použít také vykružovací vrták. Vytvořený ot-
vor pak jen začistíme další deskou, případně osadíme 
obložkovou zárubní. Při řezání otvorů si musíme dát 
pozor na to, abychom se netrefili do profilů, na nichž 
jsou desky uchyceny. Pokud přesto potřebujeme otvor 
v  místě profilu, můžeme jednoduše použít výměnu 
a přidat profil nový.
Při bourání příček z  betonových panelů, plných cihel 
nebo cihelných bloků je nutné respektovat několik zá-
kladních obecných zásad. Před samotným bouráním 
je nutné ověřit, jak jsou příčky uloženy a  jak staticky 
působí. To zjistíme nejen z původních plánů domu ale 
taky pomocí sond. Můžeme v  rozích oklepat omítku 
a částečně odkrýt strop v místě styku s příčkou. Zamýš-
lené úpravy, či celkové odstranění musíme také posu-
zovat s  ohledem na stávající otvory v  bourané příčce 
a to i v návaznosti na ostatní podlaží. Pokud si na re-
konstrukci troufnete sami, je důležité vědět, že existují 
firmy, které přijedou s těžkou technikou a na zakázku 
vám pomohou se vším, co je potřeba, nebo vám případ-
ně i stavení stroje půjčí.

Okna vyměnit nebo opravit?
Při rekonstrukci bytu či domu a v souvislosti s energetic-
kými úsporami se houfně vyměňují stará okna za nová, 
těsná s izolačním zasklením. Vždy by mělo ale současně 
dojít k zateplení fasády. Chlad se chová podobně jako 
voda, hledá si nejsnadnější cestu, tedy nejslabší místa. 
Dokud je tímto místem okno, pára z interiéru se sráží 
na něm a ze skla se voda snadno setře. Jakmile vsadí-
me nové okno do nezateplené fasády, povrch obvodo-
vých stěn je chladnější, pára na nich kondenzuje a vzni-
kají plísně. Těsná okna s  dobrými tepelně izolačními 
vlastnostmi přinesou opravdu účinné úspory a čerstvý 
vzduch jen při řízeném větrání s rekuperací (zpětné zís-
kávání tepla). 

Zateplení je nutnost
Kdysi se domy nezateplovaly, takže jejich rekonstrukce 
si tepelnou izolaci přímo vyžaduje. Potřebujeme vhod-
né tepelně-izolační materiály, vyzkoušené technolo-
gické postupy, projektanty s odpovídajícími znalostmi 
a nakonec i firmy, které umí tuto práci kvalitně provést. 
Materiálů pro tepelné izolace je na trhu mnoho, obtíž-
nější je vybrat takový materiál a technologický postup, 
který splní vaše požadavky a  přitom bude optimální 
i z ekonomického hlediska. 
Pravděpodobně nejpoužívanější materiál je pěnový 
polystyren. Takzvaný expandovaný pěnový polystyren 
se vyrábí z  předpěněných kuliček o  průměru několika 
milimetrů, které se dopění do konečného tvaru ve for-
mách. Díky tomu má materiál částečně otevřenou struk-
turu (mezi jednotlivými kuličkami zůstávají mezery), 
a  je proto částečně nasákavý. Nejčastěji se používá na 
izolace fasád, v  současnosti se vlastnosti polystyrenu 
vylepšují přidáním speciálně upraveného grafitu, který 
dokáže snížit radiační přenos tepla uvnitř bublinek, což 
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zlepší jeho tepelně izolační schopnost zhruba o 20 %. 
Dodává se i ve formě kuliček, které se používají k zafou-
kání (sypání) do dutin nebo zasypávání podlah či stropů.
Další typ je takzvaný extrudovaný polystyren, u kterého 
k napěnění dojde až při vytlačování profilu. Má uzavře-
nou strukturu bublinek (pórů), je prakticky nenasákavý 
a poměrně pevný. 
Pro tepelné izolace se nejčastěji používají tvrdé polyure-
tanové pěny s uzavřenými póry. Dobré izolační vlastnosti 
mají i měkké pěny s otevřenými póry (molitan). K napě-
nění dochází buď díky plynu (CO2) uvolněnému při reak-
ci nebo přidáním vhodných nadouvadel. Existují i pěny, 
které se vyrábějí přímo na místě stříkáním směsi obou 
složek. Výhodou je, že tímto způsobem je možné izolo-
vat prakticky jakýkoliv povrch (třeba střechu z vlnitého 
plechu). Stříkané pěny lze použít i jako „in situ“ vytvo-
řené izolace mezi trámy při budování podkroví. Někte-
ré stříkané pěny mají otevřenou strukturu pórů a velmi 
dobrou schopnost pronikat i do malých mezer.
Polyisokyanurátová pěna (PIR) je podobný materiál jako 
polyuretanová pěna, jeho některé vlastnosti jsou ale vý-
razně lepší. Je to především nízká objemová hmotnost 
při vysoké izolační schopnosti. Na rozdíl od PUR pěny je 
pevnější a má uzavřenou strukturu, takže je nenavlhavá. 
Má také lepší požární vlastnosti (třída hořlavosti B2 - ne-
snadno hořlavé materiály) a  při hoření uhelnatí. 

Teplo i od podlahy
Zateplení se netýká pouze fasád či střech. V domě s ne-
zateplenou podlahou přicházíte zhruba až o 10 % tep-
la. Bydlíte-li v podsklepeném domě a bývá vám doma 
zima od nohou, je to tím, že z  vytápěných obytných 
místností část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy 
např. do sklepů či suterénních nevytápěných prostor. Te-
pelná izolace podlahy může úniku zabránit. Jak na to? 
Pokud plánujete zateplovat podlahu nad sklepem, bu-
dete se zřejmě potýkat s jedním zásadním problémem. 
Zateplení podlahy nad sklepem je totiž problematic-
ké kvůli tomu, že dostatečná tloušťka tepelné izolace 
se většinou do podlahy nevejde. Řešením je zateplení 
podhledu ze strany nevytápěné místnosti, což je vý-
hodné z  hlediska akumulace tepla v  zateplené strop-
ní konstrukci. Výhodnější je i proto, že se do podhledu 
zpravidla vejde dostatečná tloušťka tepelné izolace. 
Pro zateplení podhledu v nevytápěné místnosti se jako 
izolační materiál nejčastěji používají desky EPS, které 
se lepí a  mechanicky kotví k  podhledu s  povrchovou 
úpravou tenkovrstvou omítkou. Alternativou pro poly-
styren jsou desky z minerální vlny, které mají vysokou 
paropropustnost a  jsou nehořlavé, nelze je však kvůli 
nasákavosti použít ve vlhkých místnostech. 
Pokud se pouštíte do zateplování podlahy nepodskle-
peného domu, záleží především na tom, jde-li o  re-
konstrukci, nebo novostavbu. Při rekonstrukci je totiž 
potřeba odstranit původní podlahu a  často provést  
sanační opatření, která vlhkost sníží – především polo-
žit hydroizolační vrstvu.

Půdní vestavby
Půdy dříve fungovaly jako skladiště věcí, případně 
k sušení bylin, květin, hub a podobně. Ovšem již před  
rokem 1989 lidé začali objevovat jejich přednosti v po-
době lacině dosažitelného bydlení a v následujících le-
tech se jejich rekonstrukce rozběhly naplno. Dnes už 
půdní vestavby nejsou levným a přechodným řešením, 

ale splňují všechny podmínky kvalitního či dokonce  
luxusního bydlení. 
Máme tedy půdní prostor, z něhož chceme vytvořit útul-
ný byt. Nejprve musíme zvážit dispozice půdy, stav střeš-
ní konstrukce a možnosti její rekonstrukce. Pokud bude 
třeba postavit novou střechu, můžeme si dispozice pod-
krovních prostor trochu přizpůsobit, ovšem nemůžeme 
čekat, že nám úřady povolí natolik odlišnou střechu, že 
by se obytný prostor pod ní řádově zvětšil. V historicky 
chráněných objektech vám budou do rekonstrukce 
střechy včetně původního krovu navíc mluvit památká-
ři. Budeme muset komunikovat se statikem a architek-
tem (projektantem). A nakonec je třeba vzít v potaz, že 
ne každá střecha je pro půdní vestavbu vhodná.
Problematickými body může být nedostatek průchozí-
ho místa, příliš velký sklon střechy, takže nebudeme mít 
dost místa pro nábytek, který si navíc budeme muset 
nechat vyrobit na míru, aby mohl stát u  šikmin, dále 
vzdálenost hřebene střechy od podlahy půdy (nejčas-
tější důvod, proč nelze půdní byt vybudovat) a  také 
přístup na půdu. Přístup do půdního bytu je ošemetný 
i z hlediska stěhování nábytku – po žebříku to prostě 
nepůjde! Ze statického hlediska nás pak zajímá kvali-
ta konstrukce krovu, ale i  stropů posledního podlaží 
a domu jako celku. Krov stačí mnohdy pouze zpevnit 
dodatečnými prvky a opatřit izolacemi, latěmi (či bed-
něním) a novou střešní krytinou. Často je však třeba krov 
zásadně rekonstruovat nebo postavit znova, byť mů-
žeme některé zachovalé části původního krovu znova 
využít. Dřevěné prvky původního krovu nesmí být na-
padené především dřevomorkou a tesaříkem. Červotoč 
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Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov, 
nákupních center, restaurací a hotelů. 

Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vná-
šeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu. 

Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně sní-
žíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože 
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní 
vzhled. 

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před 
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy? 
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je v historicky cenných objektech tolerován a stopy po 
něm jsou dokonce žádoucí (samozřejmě je ale třeba 
dřevo ochránit). Dalším důležitým krokem je napoje-
ní podkroví na rozvody vody, elektřiny, odpadu, plynu 
a realizaci otopného systému a větrání.
Zásadní jsou v podkroví také izolace. Izolujeme tepelně, 
proti vodě a také akusticky, a to jak střechu, tak podla-
hu půdy. Hydroizolace musí zabránit pronikání vody do 
střešního pláště, tepelná izolace nás v zimě chrání před 
úniky tepla a v létě před přehříváním podkroví. Akus-
tická izolace chrání obyvatele bytu pod námi (kročejo-
vá izolace) a nás před hlukem pronikajícím zvenčí. Co 
se týká tepelné izolace střechy, je současným trendem 
izolace nadkrokevní, která navíc zvětší obytný prostor 
a umožní přiznat některé prvky krovu. Pokud se však 
rozhodneme pro izolaci mezikrokevní, je ji třeba spo-
jit s  izolací podkrokevní, abychom dosáhli potřebných 
tepelně izolačních hodnot. Příčky v  podkroví a  opláš-
tění šikmin můžeme realizovat pomocí sádrokartonu, 
anebo palubkových obkladů. Většinou se nedoporučují 
zděné příčky kvůli zatížení konstrukce domu a též pod-
lahy bývají navrhovány odlehčené, nikoli klasické beto-
nové (např. polystyrenbeton, nebo prkenný záklop na 
tepelné izolaci).
Přirozené denní světlo můžeme do podkroví dostat po-
mocí štítových oken, střešních oken a vikýřů. Obzvláště 
volba vikýřů bývá velmi choulostivou záležitostí, měli 
bychom totiž vycházet z  typu vikýřů, který je místně 
obvyklý. I střešní okna však nabízejí různá řešení a roz-
měry. Volbu oken a  vikýřů prostě musí citlivě vyřešit 
architekt stejně jako volbu střešní krytiny. Například 
u  historicky cenných budov je vysoká pravděpodob-
nost, že vám památkáři nepovolí jinou krytinu než nové 
bobrovky. K realizaci půdní vestavby budeme také po-
třebovat stavební povolení. V tomto ohledu je ideální 
zvolit realizaci na klíč, kdy dodavatel vyřídí vše včetně 
potřebné projektové dokumentace a právě stavebního 
povolení.

Světlovody šetří elektrickou energii
Rekonstrukci si zaslouží i  tmavé místnosti, kam nedo-
chází dostatek denního světla. Pokud do ní zavedete 
světlovody, můžete ji proměnit v obyvatelnou.  Týká se 
to ale i chodeb, hal a dalších spojovacích částí v interi-
éru, kam nebylo možné umístit okno a musíte si stále 
rozsvěcovat. Podobný problém možná řešíte také na 
schodišti, kde tma představuje skutečně nebezpečný 
problém.  A pokud jste milovníky dobrého jídla či u va-
ření trávíte více času, dobře víte, že každá potravina 
vypadá na denním světle docela jinak než pod umělým 
osvětlením. Takže i svou kuchyň můžete díky světlovo-
du rozzářit přirozeným denním světlem. Světlovod při-
vádí do interiéru přirozené denní světlo bez ohledu na 
roční období, což znamená výraznou úsporu energie 
tam, kde by jinak muselo být umělé osvětlení. Snižuje 
náklady na osvětlení umělými zdroji v  domácnosti až 
o  400 hodin ročně. Intenzita svícení i  během zimních 

dnů odpovídá šedesátiwattové žárovce. Montáž svět-
lovodu je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje náročný zá-
sah do střechy, přesto svěřte montáž firmě prověřené 
výrobcem.

Nasměrování světla ze střechy
Doporučujeme vyhnout se výrobkům z levného plasto-
vého výlisku a  dát přednost kopuli z  křišťálu. Kopule 
je vystavována měnícím se povětrnostním podmínkám, 
UV záření, smogu a  těmto negativním vlivům dokáže 
odolat pouze české sklo. Od kopule pokračuje světlo 
tubusem, jehož povrch rozhoduje o  množství přene-
seného světla. Levnější světlovody mají povrch ošetřen 
tzv. odrazovou fólií. V tubusu se neustále mění vlhkost 
a  teplota, což narušuje přilnavost této folie. Kvalitní 
a dlouhotrvající odrazovou vrstvu lze vytvořit chemic-
kým napařením vrstev, které obsahují stříbro a  oxidy 
křemíku. Odrazivost poté činí neuvěřitelných 99 pro-
cent.  O rovnoměrné rozptýlení světla do interiéru se 
stará difuzér. Ani ten by neměl být z plastu, protože má 
nižší prostupnost a může zkreslovat barvy. 
Množství přivedeného světla závisí na počasí, roční 
době, sklonu střechy, orientaci ke světovým stranám, 
délce tubusu a počtu kolen. Optimální je umístit horní 
části světlovodu na osluněnou část střechy, což je jih 
až západ. U světlovodu záleží hlavně na jeho průměru 
a výšce, v  jaké je umístěn: větší průměr ve větší výšce 
osvětlí větší plochu. Cesta světla nemusí být jen přímá, 
tubus lze směrovat koleny, ideální je použití dvou ko-
len, která jsou součástí základního balení. Tubus lze 
prodloužit a směrovat dalšími koleny až do délky 6 m, 
tím se však snižuje jeho účinnost. Účinnost světlovodu 
ovlivňuje kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrca-
dlová plocha. Povrch je tvořen silně reflexní vrstvou 
a musí být dokonale hladký.

Dobrý plán je základ
Ať se chystáte k rekonstrukci domu nebo jen bytu, zá-
sadní je si všechno dobře naplánovat a poradit se, a to 
s někým, kdo tomu rozumí. S ním pak připravit přesný 
plán rekonstrukce. Tak přesný, aby naplánoval, jak 
půjdou jednotlivé práce a profese za sebou, aby se to 
zbytečně neprodlužovalo. Jen zkušený odborník dove-
de připravit postup nejen samotných stavebních prací, 
ale třeba i vyvážení materiálu z bourání, a poradí s tím, 
jaká sehnat povolení a podobně.  Efekt každé rekon-
strukce stojí a padá na detailech. Chcete-li dosáhnout 
jednoduše a  čistě působícího interiéru, je důležité už 
při jeho plánování pamatovat na množství detailů. Po-
kud máte ambici absolvovat rekonstrukci s co nejnižší-
mi náklady, je nutné plánovat o to precizněji, abyste se 
vyhnuli zbytečným činnostem, či dokonce předělávání 
již hotového. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com 
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 Ať si necháte dům postavit na klíč, nebo se rozhodnete pro svépomocnou stavbu, 
je dobré vědět, co vybudování domu obnáší. 

KROK ZA KROKEM
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Stavba předpokládá stavební projekt, podle kterého 
dům vzniká. Důležité jsou stavební materiály, stavební 
postupy, stavební firma, která stavbu provádí a stavební 
dozor, který na ní dohlíží. K zahájení stavby je třeba od 
příslušného stavebního úřadu stavební povolení. Když 
máme jasno o  pozemku, vypracovaný projekt domu 
a vyřízené všechny formality, můžeme se pustit do vy-
tyčení stavby a do výkopu zeminy pro základové rýhy 
základů. 

Výkop a základová deska
Pokud je dům podsklepený, provede se výkop stavební 
jámy podsklepené části a následně rýhy pro základové 
pasy. V této fázi výstavby je výhodné vytyčit a připravit 
trasy pro instalace vedoucí v úrovni základů pod pod-
kladní betonovou mazaninou. 
Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na 
základových pásech. Nosná konstrukce takového zákla-
dového pásu je hluboká cca 100cm a široká 60cm.  Mezi 
vytvořené základové pásy se nasype vrstva štěrku a na 
ni přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca 
10cm), která se napenetruje a navaří se na ní hydroizo-
lace. Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích 
příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde 
musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vy-
ztužena železnými pruty. 
Dalším samostatným typem základu je základová des-
ka. Je to souvislá betonová plocha vyztužená hustou sítí 
železných prutů. Její tloušťka se u rodinných domů po-
hybuje od 25cm až po cca 40cm. Používá se v místech, 
kde je prokazatelně neúnosné podloží (bývalé skládky, 
navážka, písky), a kde vzniká velké zatížení na mnoha 
místech půdorysu stavby. Dále se takový typ konstrukce 
používá v místech, kde bude sklep pod hladinou pod-
zemní vody, a tudíž bude nutné sklep založit v uzavře-
né vodotěsné základové skříni.
Ideální navržené založení stavby rodinného domu je 
na monolitických betonových základových pasech s na-
dezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi tyto 
krčky budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, pří-
pojka vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě 
budou vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou 
mazaninu provedenou na základové konstrukci.

Izolace a inženýrské sítě
Tyto izolace se dají realizovat v jedné úrovni (dle rado-
nového indexu pozemku ). Ideální je použít kompletní 
systém od jednoho dodavatele a to na bázi bitumeno-
vé stěrky. Pokud je dům podsklepen bude ve stejném 
systému provedena celá izolace spodní stavby, tedy vo-
dorovné a svislé plochy. Dle podmínek v místě stavby je 
nutné řešit likvidaci dešťových vod a po případě pod-
zemních vod ohrožujících základovou spáru. Pro likvi-
daci dešťových vod je běžné použít uceleného systému, 
který řeší akumulaci dešťové vody například pro zálivku 
v suchém období.
Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě musí být 

navrženo v  projektové dokumentaci, projednáno 
a schváleno správci a majiteli jednotlivých sítí. Správci 
inženýrských sítí dají technické podmínky pro napojení 
navrhované novostavby rodinného domu. Pro výstavbu 
přípojek je nezbytné koordinace postupu prací a to tak, 
že trasy přípojek pod vlastní stavbou budou provede-
ny v předstihu, před provedením podkladní betonové 
mazaniny.

Čím obezdít základy
Konečně začínáme s vlastní stavbou, respektive s obvo-
dovým zdivem. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy 
ve stavbě a to na vnitřní zdivo, které plní pouze nosnou 
funkci a obvodové zdivo , které plní funkci nosnou a te-
pelně izolační. V současné době je na trhu velká škála 
materiálů. Těmi základními jsou keramické pálené, be-
tonové, betonové lehčené, dřevocementové. 
Výběr stavebních materiálů je důležitý nejenom z este-
tického hlediska, ale také z důvodu náročnosti na vytá-
pění. To platí zejména u materiálů konstrukce domu, 
ale také u oken, dveří a střešní krytiny.  Materiál musí 
odpovídat základovým podmínkám na pozemku a za-
jistit stabilitu celé stavby. Většinou se používá prostý 
beton tř. C16. Betonová směs se ukládá přímo do výko-
pů nebo do bednění. 

Stavba stěn
Svislé nosné konstrukce se dělí buď podle tvaru, nebo 
své dizpozice. Dle tvaru rozlišujeme stěny, pilíře a slou-
py a dle dispozice konstrukce obvodové (vnější) a vnitř-
ní (vnitřní nosné stěny a příčky). Obecně platí, že plocha 
stěn (svislých nosných konstrukcí) je oproti stropům (vo-
dorovným nosným konstrukcím) více jak dvojnásobná. 
Svislé nosné konstrukce tedy výrazně ovlivní cenu celé 
stavby. U obvodových stěn jsou velmi důležité i  jejich 
tepelně izolační vlastnosti, jelikož díky nim napomá-
hají chránit interiér před výkyvy teplot a pomáhají tak 
uvnitř udržovat ideální klima. Stejně tak jsou ale  dů-
ležité i akumulační schopnosti použitého zdiva. Už při 
vypracovávání projektu se předem volí tloušťka zdiva, 
izolace a  druh omítky, kterou použijeme, stejně tak 
jako materiál a způsob výstavby, čili jeho aplikace. 

Jaké cihly zvolit?
Poslední dobou jsou stále patrnější nevýhody klasických 
pálených cihel – velká spotřeba malty při zdění mokrou 
cestou (jinak zdít pálenou cihlu ani nelze), velká spotře-
ba omítky a příliš nízký tepelný odpor. Dnes se nejčas-
těji pálená cihla používá pro vnitřní nosné stěny a příč-
ky. Větší rozšíření než pálená cihla dnes mají vylehčené 
tvárnice a cihelné bloky. Jejich velkou výhodou je rychlé 
zdění suchou cestou, kdy se do sebe jednotlivé tvárni-
ce či bloky zasouvají na pero a drážku a lepí speciální 
hmotou, nanášenou vždy na poslední položenou řadu 
ve dvou souběžných pruzích. Keramické tvárnice a blo-
ky mají výborné  tepelně izolační i akumulační vlastnosti 
a díky širokému sortimentu doplňkových výrobků je mů-
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žeme řadit mezi stavební systémy. Tvárnice jsou bohužel 
a křehké a jejich nevýhodou je rovněž velká nasákavost. 
Jednotlivé stavební systémy cihelných bloků se vyrábí 
včetně dílčích tvarovek, konstrukce stropů a včetně pře-
kladů. Vylehčováním cihelných bloků se jejich výrobci 
snaží dosáhnout dutinami ideálních tepelných vlastnos-
tí zdiva, což přináší úspory na materiálu a tedy nižší ceny.  
Zeď z  cihelných bloků má nižší schopnost akumulace 
tepla a  přiměřený tepelný a  difúzní odpor a  zároveň 
schopnost v ideálním případě udržet v interiéru kvalitní 
a stálé mikroklima. 

Betonové varianty
Mezi materiály na bázi betonu řadíme monolitický be-
ton (pro stěny s potřebou velké únosnosti), železobeton 
(železobetonové panely), betonové tvárnice (skořepi-
nové díly na  bázi betonu), pórobeton (vylehčený be-
ton), lehčený beton (tvárnice z keramzitu – pórovitých 
pálených keramických kuliček) a zdění na bázi ztrace-
ného bednění (měkké pláště tvárnic, vylepšené tepel-
nou izolací, se vylévají betonem, který se stává nosnou 
hmotou, zpevňované jsou armováním). Monolitický be-
ton používáme pro stěny s vysokou únosností a maxi-
mální variabilitou dispozice.  Jeho další velkou výhodou 
je možnost vytváření nejrůznějších druhů stavebních 
otvorů. Komplikované jsou však opravy a rekonstrukce 
takových staveb, jejich dispozice je pevně daná. 
Lepší než stavět svislé stavební konstrukce formou mo-
nolitického betonu je použít skořepinové díly vyrobené 
na bázi betonu, takzvané betonové tvárnice. Můžeme 
je vhodně kombinovat například s plnými cihlami spo-
jovanými pomocí malty (mokrou cestou). Existují různé 
tvary těchto tvárnic až po tvárnice tenkostěnné, které 
se betonem prolévají a  pokud je třeba, armují. Spo-
lečně s  vkládanou izolací jsou i  vhodné pro sendvičo-
vé konstrukce. Stěny z betonových tvárnic se vyznačují 
dobrou zvukovou izolací a minimální nasákavostí, což 
ocení stavitelé především v lokalitách s rizikem přívalo-
vých srážek a povodní.

Lehký pórobeton
Pórobeton je lehký, snadno se řeže a snadno se v něm 
i  frézují drážky pro dílčí instalace. Pórobeton vzniká 
tak, že jemnou betonovou směs výrobce vylehčí vzdu-
chovými bublinkami. Většinou má podobu takzvaných 
bílých tvárnic, tvořících ucelené stavební systémy. Stej-
ně jako keramické tvárnice a bloky se pórobeton dobře 
omítá.  Pórobetonové tvárnice jsou lehké a, velmi rych-
le a snadno se s nimi staví. Jednotlivé řady tvárnic i dílčí 
tvárnice v řadách k sobě lepíme speciálními lepidly. Po-
vrchy vystavěného zdiva nakonec omítáme pouze systé-
movými omítkami (moderní stavební chemie). Problém 
při použití pórobetonu nemáme ani s rozličnými tvary 
například dveřních obloukových otvorů. Tepelný odpor 
tohoto materiálu je dobrý, špatné nemá ani  zvukově 
izolační vlastnosti, ovšem má nízkou akumulaci tepla, 
což může být v konkrétních podmínkách problém.

Ztracené bednění
V zásadě jde o dřevocementové desky či tvárnice, kte-
ré vyléváme betonem. Ztracené bednění je praktickou 
pomůckou stavebníka a setkáme se s ním už před vylé-
váním základové desky, kdy se běžně pokládá na vylité 
základové spáry řada dřevocementových tvárnic, vylé-
vaná betonem stejné kvality, jaký jsme použili pro vyli-
tí základové spáry. Se ztraceným bedněním se pracuje 
snadno a  rychle. Má velký tepelný odpor, dobře aku-
muluje teplo a izoluje zvuk. Stěny ale musíme armovat 
(vyztužujeme ocelovými pruty nebo sponami z nerezu). 
Pokud bychom metodou ztraceného bednění stavěli 
vnější zdivo, musíme počítat s větším difúzním odporem.  
Mezi sendvičové konstrukce řadíme štěpkocementové 
desky, betonové sendvičové tvárnice a  vibrolisované 
betonové tvarovky. Štěpkocementové desky a tvárnice 
mají na  rubu vnější strany vloženou tepelnou izolaci. 
Tvárnice sestavíme do bednění (řady vedle sebe ulože-
ných tvárnic) a takto poskládanou stěnu vybetonujeme. 
Beton pak zajistí pevnost společně s dostatečnou tepel-
nou akumulací konstrukce a  štěpkocementové desky 
či tvárnice navíc dobře izolují tepelně, ale i proti hluku. 
Betonové (či liaporbetonové) tvárnice můžeme použít 
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do  požadované tloušťky zdiva 300  mm. Používají se 
pouze pro jednovrstvé zdivo (vnější i vnitřní svislé sta-
vební konstrukce). Opět je zde jako u štěpkocementu 
mezerovitý liaporbeton doplněn izolací z vrstvy polysty-
renu, ovšem jednotlivé tvárnice se nevylévají betonem, 
ale  ukládají na  sebe na  maltu (opět mokrou cestou). 
U sendvičových konstrukcí opět hovoříme o stavebních 
systémech, často kompletních. Patří sem i další materiály, 
například keramzitbetonové tvárnice.

Obkladové prvky
Obzvláště budeme-li mít stavbu umístěnou u rušné sil-
nice, budeme velmi řešit fasádu. Zde se velmi osvědčily 
obklady z kamene, či umělého kamene. Umělý kámen 
je materiál budoucnosti a nachází čím dále větší uplat-
nění. O co se vlastně jedná?
Jedná se o výrobky z vysoce kvalitních betonových smě-
sí, které věrně napodobují přírodní materiály, jako je 
například štípaná břidlice, lámaný mramor a  mnoho 
dalších, nebo jsou dokonalou imitaci obkladových cihel 
v podobě cihlových pásků.
Nacházejí své nejen na fasádních obkladech, ale i  na 
obkladech soklů, plotů, komínů nebo krbů, kde zajiš-

ťuji dokonalý vzhled obložené plochy po dobu něko-
lika generací. Umělý kamen se používá i v  interiérech  
k  dekoraci obývacích pokojů, v  ložnicích, kuchyních  
a koupelnách. Životnost kvalitních betonových produk-
tů  se pohybuje v řádech několika desítek let a to včet-
ně vzhledové trvanlivosti.
Velmi zajímavou alternativou obkladu jsou i  tepelně-
-izolační materiály na bázi pěnového polyuretanu, kte-
ré nejen že vypadají zajímavě, ale navíc vám pomohou 
dům i zateplit.

Stavba vnitřních konstrukcí
Vnitřní nosné stěny většinou stavíme zároveň s  ob-
vodovým zdivem tak, že  přesně kopírují řady ztrace-
ného bednění. Vnitřní nosné stěny stejně jako nosné 
stěny vnější přenášejí tíhu stavby do  základové půdy. 
Přitom však zároveň oddělují jednotlivé místnos-
ti. Stejně tak nemusí být vnitřní svislé konstrukce jen 
konstrukcemi vyloženě nosnými, nýbrž i  podpůrnými.  
Oproti tomu lehké příčky ze sádrokartonu a  lehkých 
příčkovek se používají k optickému oddělení místností. 
Na rozdíl od nich se těžké příčky z běžného zdiva, které 
jsme použili i pro obvodovou konstrukci nosných stěn, 
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zároveň používají i k akustickému oddělení místností. 
Sádrokartonové příčky jsou s výjimkou širokého uplat-
nění sádrokartonu v podkrovních místnostech vhodné 
skutečně jen tam, kde si do budoucna nejsme jisti, zda 
dispozice konkrétních prostor zachováme, případně 
sádrokarton použijeme až v budoucnu, kdy například 
bude třeba rozdělit dětský pokoj na dva. Uvažujeme-li 
v interiéru s místností s velkou plochou, můžeme vnitřní 
nosné zdivo v konkrétním prostoru doplnit pilíři či slou-
py. Zde můžeme použít jak monolity, tak sloupy vyzdě-
né z plného zdiva. 
Pro vnitřní nosné zdivo a  zdivo pro příčky, u  kterých 
do  budoucna nepočítáme se změnou dispozice, platí 
zásada: Držte se toho materiálu, který jste zvolili pro 
obvodové vnější nosné stěny! Většina zdiva je dnes 
nabízena v  podobě ucelených stavebních systémů 
a míchat jednotlivé materiály není vhodným řešením. 
V místnostech, v nichž chceme lepší zvukovou izolaci, 
jsou pro vyzdění příček nejvhodnější klasické plné pá-
lené cihly. 

Nezapomeňte na čistírnu
Pokud stavíte dům v lokalitě, kde je možné připojení na 
kanalizační přípojku, po postavení hrubé stavby vcelku 
jednoduše vyřešíte odpadu. Co ale pokud si najdete do-
mek na samotě, případně v malé vesničce? Potom máte 
volbu – septik či čistírna odpadních vod.
Septik je samozřejmě nejlevnějším řešením. Pokud ale 
máte větší rodinu, bude k naplnění objemu septiku do-
cházet skoro každý měsíc. Při ceně okolo 5 tisíc korun 
za jeden vývoz se už využívání septiku tolik nevyplácí.
Pak je ideální doplnit septik o  domácí čistírnu. Jenže 
na trhu existuje více druhů a každá má svá pro a proti. 
Jeden stupeň čištění vyžaduje pravidelnou péči
Je možné si vybrat zařízení s jednostupňovým a třístup-
ňovým čištěním. Nejsympatičtější na jednostupňovém 
řešení byly nepochybně nízké pořizovací náklady, které 
se pohybují v rozmezí 20 až 50 tisíc korun. Protože veš-
keré čistící procesy probíhají v  jedné nádrži, nezabírá 
čistírna příliš místa. Nejsou s ní tedy spojené vysoké in-
vestice. 
Přesto je u  jednostupňového systému potřeba zajistit 
každý měsíc údržbu. Ta vyžaduje kalovou zkoušku, při 
které je nutné ověřit koncentraci kalu, podle níž ma-
jitel čistírny zjistí, zda nastal čas kal vyčerpat. To však 
není zdaleka všechno. Čištění probíhá za pomoci ae-
robních organizmů a  ty ke své práci potřebují kyslík. 
Vlastník čistírny musí pravidelně kontrolovat nastave-
ní vzduchových ventilů, aby docházelo ke správnému 
provzdušňování. Dále biologicky nerozložitelné látky 
z odpadních vod, jako jsou písek, plasty nebo vlasy, se 
musí pravidelně ručně zlikvidovat. V  neposlední řadě 
musí rodina výrazně omezit používání běžných čistících 
a dezinfekčních prostředků. Zbavují totiž nejen mast-
noty v kuchyni a bakterií v koupelně a na toaletě, hubí 
také organizmy v samotné čističce. Mohou sice přejít na 
šetrné prostředky, avšak jejich účinnost je výrazně nižší.

Na řadu přichází třístupňová čistírna STMH
Další možností je třístupňové řešení pomocí technolo-
gie STMH, která prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. 
Systém je rozdělený na tři části a v každé pak probíhá 
jiný způsob čištění pomocí aerobních a anaerobních mik-
roorganismů, které zajišťují stabilní provoz a maximální 
účinnost bez hluku a zápachu. Odpadní voda se nejdříve 
shromažďuje v předřazené jímce, kde dochází k  jejímu 
předčištění, vypaření běžných čisticích prostředků a usa-
zení veškerých nerozložitelných látek. Podle zatížení vy-
žaduje zařízení s technologií STMH odvoz nerozložitel-
ných látek a směsného kalu pouze jednou za tři až deset 
let. Při správném používání není nutné ani pravidelně 
doplňovat enzymy a mikroorganismy. 
Protože přečištěná voda je vysoce kvalitní, je možné 
ji používat na zálivku, čímž rodina ušetří další peníze. 
Především v době opakujícího se sucha se nashromáž-
děná voda vyplatí. Ovšem dá se využít i jinak. Vyčištěná 
voda je totiž ideální i pro napouštění umělých okras-
ných rybníků nebo zálivek zelených střech.

Krov nese šikmou střechu
Konečně se dostáváme ke střeše.  Začít musíme u kro-
vu. Krov přenáší po  celou životnost střešní konstruk-
ce vlastní zatížení, váhu střešní krytiny a v zimě váhu 
napadaného sněhu. Zatížení se na  krov přenáší svisle 
a  tomu odpovídá způsob, jakým je konstruován. Běž-
ná je ale i  konstrukce krovů o  malých sklonech, kte-
rými zastřešujeme přízemní domy v  případě, že  ne-
máme vůbec žádný požadavek na  podkroví. Sklon 
takových střech činí 5o a  více. Pak je krov  jednodu-
chou konstrukci z  fošen, kterou ztužujeme z  prvků 
typu vazníků se zatlačovacími styčníky z plechů s trny.  
Na běžný krov se rovnoběžně s hřebenem střechy při-
bíjejí latě, na které pokládáme střešní krytinu. Pod latě  
pokládáme difúzní fólii. I když hned neuvažujeme o te-
pelné izolaci a vybudování podkrovních prostor, v bu-
doucnu se nám tento krok bude velmi hodit. V případě, 
že  na střechu budeme pokládat lehké střešní krytiny, 
například kanadskou šindel, krov namísto latí celý po-
bijeme prkny, na která budeme lehkou střešní krytinu 
aplikovat. Samotný krov se skládá z  vazných trámů, 
kolmých na hřeben a pozednic, které leží na obvodo-
vém zdivu po obou stranách rovnoběžně s hřebenem 
střechy. 

Typy střech
Střechy dělíme podle jejich konstrukce na ploché a šik-
mé. Dále pak na  jednoplášťové, dvouplášťové a  více-
plášťové a střechy šikmé na sedlové, pultové a stanové, 
které v našich podmínkách patří k nejčastěji užívaným. 
U rodinných domů se v zásadě setkáme se všemi typy, 
nejlevnější a  zároveň nejčastěji užívanou variantou je 
však střecha pochůzná či omezeně pochůzná. Obecně 
dnes platí, že tvar střechy je závislý pouze na fantazii 
architekta, což však nepopírá pravidlo, že střechy plo-
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ché a  šikmé převládají a platí pro ně, že  čím je jejich 
konstrukce jednodušší, tím je i spolehlivější. Jednopláš-
ťové střechy oddělují chráněné vnitřní prostředí od pro-
středí vnějšího jedním střešním pláštěm. U dvouplášťo-
vých střech jsou jejich oba pláště oddělené vzduchovou 
mezerou, která větrá, případně i  větraným půdním 
prostorem. Samozřejmě, že dnes se obvykle konstruují 
střechy dvou a víceplášťové. 

Plochá střecha 
Ta má jedinou zásadní nevýhodu, pokud totiž neprove-
deme její hydroizolaci precizně, bude nám do domu za-
tékat a zároveň z něj unikat teplo. Z architektonického 
i funkčního hlediska je však plochá střecha velmi prak-
tická. Její nosnou konstrukcí je strop nad posledním 
podlažím domu, v případě rodinného domu pak strop 
nad druhým nadzemním podlažím. Krytinu ploché stře-
chy pak tvoří hydroizolace, čili nejčastěji fólie z  PVC, 
případně pásy vyrobené na bázi modifikovaného nebo 
oxidovaného asfaltu. Nezbytná je samozřejmě i tepel-
ná izolace, která může být buď z rohoží ze skleněných 
či minerálních vláken, nebo z polystyrenu. Nezbytná je 
však nejen kvalitní tepelná izolace a hydroizolace (ho-
voříme o takzvané dlouhodobé spolehlivosti hydroizo-
lace), ale i co nejmenší kondenzace vodní páry ve střeš-
ním plášti ploché střechy. 
Jednoplášťová plochá střecha omezeně pochůzná 
je konstruována stropem nad posledním podlažím, 
spádovou vrstvou, parozábranou, tepelnou izolací 
a  hydroizolací. Jednoplášťová střecha pochůzná má 
na  hydroizolaci navíc uloženu betonovou mazaninu 

a ideálně ještě dlažbu. Taková střecha pak může i pl-
nit funkci terasy. Zelená střecha má na  hydroizolaci 
uloženu geotextilii, která chrání hydroizolaci, dále 
štěrk, liapor, kačírek, který tvoří drenáž, na něm raše-
linu, ale i jinou hydroakumulační vrstvu, opět geotex-
tilii jako vrstvu filtrační a nakonec až střešní vegetační 
substrát. Dvouplášťové střechy se skládají ze  strop-
ní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím, 
spádové vrstvy, parozábrany, tepelné izolace, alespoň 
10 cm silné vzduchové mezery, nosné konstrukce hor-
ního pláště a hydroizolace. Na tu ještě lze uložit beto-
novou mazaninu a případně i dlažbu. Konkrétní mate-
riály a tloušťky vrstev vždy navrhne projektant, který 
projekt domu zpracovává. 
Pultová, sedlová nebo stanová?
V  našich klimatických a  povětrnostních podmínkách 
jsou nejčastějšími konstrukcemi šikmých střech stře-
chy sedlové, pultové a  stanové. Z nich je pro rodinné 
domy absolutně nejvýhodnějším řešením střecha sed-
lová o sklonu 40 až 45o a rozpětí krokví 7 až 10 met-
rů. Známe však i  šikmé střechy valbové, polovalbové, 
mansardové a  typů konstrukcí šikmých střech je ještě 
víc. Obecně platí, že  meze se zde fantazii architekta 
nekladou, záleží však i na okolní zástavbě a dokonce 
i na územním plánu, který může jasně definovat, jaký 
typ střechy, ale i barvu střešní krytiny lze v konkrétním 
případě použít. Neméně důležitým hlediskem je i ob-
tížné provedení tepelné izolace u složitých konstrukcí.  

Izolace střechy a střešní krytina
Pokud neuvažujeme o podkrovním bytě, nebo to kon-
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strukce krovu nedovoluje, izolujeme podlahu půdy. Na 
ni položíme dostatečnou vrstvu tepelné izolace a  za-
kryjeme ji záklopem. Další možností je uložit tepelnou 
izolaci přímo do stropu, což je u novostaveb nejčastější 
řešení. Zateplujeme-li přímo střechu, použijeme stejný 
postup jak u novostaveb, tak rekonstrukcí střech. Nad 
krokvemi či bedněním rozvineme pásy hydroizolační fó-
lie. Tuto fólii přibijeme ke krokvím takzvanými kontra la-
těmi. Na kontra latě v závislosti na druhu střešní krytiny 
následně v odpovídajících vzdálenostech přibijeme latě.  
Z půdy pak mezi krokve vložíme tepelnou izolaci, větši-
nou z minerálních vláken. Pak rozvineme parozábranu, 
zezdola ke krokvím připevníme druhou vrstvu tepelné 
izolace (standardně o tloušťce 10 cm) a uchytíme sádro-
kartonový podhled, případně obklad z  připravených 
palubek. Zásadně konstruujeme 2  pláště, kdy bude 

mezi difúzní fólií a střešní krytinou vzduchová mezera 
(tu nám vytvoří kontralať). Systém však může být i tří-
plášťový, kdy bude vzduchová mezera i mezi difúzní fó-
lií a tepelnou izolací. V případě pokládky lehké střešní 
krytiny, kdy střechu celou obedníme, nám pak vzducho-
vá mezera vznikne mezi bedněním a tepelnou izolací. 
U  střešní krytiny nás zajímají především užitné vlast-
nosti, pracnost pokládky a  vzhled. Také samozřejmě 
i životnost dané krytiny a záruční doba. Cena už dnes 
nehraje tak velkou roli, protože si lze díky konkrétním 
sezónním a  akčním slevám pořídit kteroukoli krytinu 
za  velmi přijatelnou sumu. Při výběru krytiny se rov-
něž zaměříme na  nabídku rozličných střešních doplň-
ků, jako jsou hřebenáče, bokovky a podobně). Střechy 
se nabízejí také jako ucelené stavební systémy, včetně 
střešních oken a  okapů. Ucelený střešní systém ušetří 
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čas i peníze a zaručuje, že jednotlivé díly do sebe sku-
tečně zapadnou. Tím je vhodnějším řešením střechy, 
než postupné dokupování a shánění jednotlivých kom-
ponentů a jejich lepení do celku. 

Zateplení je nutností
Při zateplování domu se nejčastěji chybuje použitím 
nekompatibilních materiálů, nevyhovujícím podkladem 
pro izolaci, chybným výběrem materiálu, nedodržením 
technologických postupů, nevhodným provedením zá-
kladní vrstvy, nesprávným způsobem lepení a  kotve-
ní desek a také chybami při konečné úpravě. Vážným 
nedostatkem je i  absence technického dozoru, který 
by zamezil vzniku chyb a nedodržování předepsaných 
technologií. Prvním krokem je zvolit správnou skladbu 
zateplení. Nejde jen o tloušťku izolace, ale i o vhodné 

hmoždinky, jejich počet, délku a řadu dalších aspektů. 
Například na zateplení z kamenné vlny by měla přijít 
vždy jen silikátová nebo silikonová omítka, která umož-
ní izolaci propouštět vodní páry. Častým problémovým 
místem při zateplení bývá sokl, který vyžaduje izolaci 
nenasákavou a  odolnou vůči vodě – soklovou desku, 
nejlépe do výšky půl metru nad úroveň terénu. Aby 
nedocházelo k tepelným mostům, promrzání a tvorbě 
plísní, je třeba dům izolovat minimálně 300 mm pod 
úroveň podlahy a 800 mm pod úroveň terénu. 

Minerální kontra přírodní izolace
O některých tepelných izolacích se moc nemluví a při-
tom patří mezi nejekologičtější. Například izolace z ovčí 
vlny jsou lehce dostupné a  disponují výtečnými před-
nostmi. V historii se používaly rozličné izolace, od kte-
rých se již dávno upustilo, ale k nimž se v různých kou-
tech planety opět lidé vrací. U nás se často používalo 
dubové listí k izolaci půd, nebo třeba různé směsi hlíny, 
slámy, konopí, lnu a jiných lehce dostupných stavebních 
hmot organického původu. V dnešní době rozlišuje sta-
vební trh tyto tepelné izolace: 
Minerální izolace, nebo také minerální vata, či vlna je 
materiál vyrobený z  jemných vláken minerálního pů-
vodu. Uplatnění nachází v mnoha oblastech nejenom 
stavebnictví. Používá se jak k tepelné izolaci staveb, tak 
i  k  zvukovému a  protipožárnímu opatření. Můžeme 
jí rozdělit ještě na skelnou a kamennou izolaci, podle 
hlavního materiálu, ze kterého se vyrábí. Skelná izolace 
vzniká z písku a skla. Častokrát podíl skla v takovýchto 
izolacích překročí i 80%. Minerální izolace kamenného 
původu se vyrábí z čediče, diabasu, nebo vysokopecní 
strusky. Spolu s dalšími přídavky se pojí tmelem na bázi 
cementu. Minerální izolace má mnoho výborných vlast-
ností, mezi její hlavní přednosti patří vynikající tepelně 
izolační vlastnosti, odpuzuje vodu, a proto snadno drží 
tvar i ve velice vlhkých podmínkách. Je také velice paro-
propustná, parka skrz ni prochází prakticky stejně ply-
nule jako vzduchem. Pohlcuje zvuk, a tak má velké vy-
užití v hudebních sálech a nahrávacích studiích, kde má 
význam jako různé „basové pasti“. Vzhledem k tomu, 
že není organického původu,  není napadána houba-
mi, plísněmi, či parazity. Díky  nehořlavosti nepropustí 
požár k izolované konstrukci. Lze snadno stlačit, takže 
není příliš náročná na dopravu a skladování. 
Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je nut-
no říct, že zde byly již dávno před dnes běžně použí-
vanými syntetickými a minerálními izolacemi. Přírodní 
izolace jsou vlastně návratem k našim kořenům a k po-
zapomenutým principům trvale udržitelného rozvoje. 
Jsou absolutně nezávadné a jsou velice šetrné k život-
nímu prostředí. Jelikož pochází z obnovitelných zdrojů, 
jsou v západních zemích již dlouho podporovány a vše-
možnými legislativními změnami upřednostňovány 
před ostatními izolacemi. Izolace z konopí, lnu, ze dřeva, 
či z ovčí vlny mají budoucnost a na trhu se objevuje stá-
le více podnikatelů s těmito komoditami.
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Jaké sklo do oken?
Velmi důležitým prvkem pro tepelnou kvalitu domu 
jsou okna, respektive jejich výplně. Standardní jsou dnes 
okenní dvojskla, ale i trojskla. Jejich tepelně technické 
vlastnosti však můžeme ještě vylepšit výplní inertními 
plyny, speciální odrazovou fólií, pokovením či zvolením 
takzvaných teplých rámečků. Okenní skla si dnes může-
me vybrat v různých barvách, dezénech a tónováních. 

Rámy z plastu i dřeva
Plast je dnes mezi materiály určenými pro výrobu oken 
nejoblíbenější. Je však podstatné vybrat si kvalitní 
profil plastových oken, nekvalitní materiál by v  bu-
doucnu mohl přinést komplikace jako např. změnu 
barvy či menší mechanickou odolnost. Mnozí uživate-
lé si v případě plastových oken stěžují na  jejich umě-
lohmotný vzhled, což možná platilo v začátcích. Dnes 
jsou plastová okna jak  barevností, tak úpravou vněj-
šího povrchu velmi variabilní. Pokud je plastové okno 
pro náš dům vhodné, určitě oceníme jeho minimální 
nároky na údržbu, rozumnou cenu a barevnou stálost. 
Dřevo se  k  výrobě oken používá odedávna díky jeho 
obecně vynikajícím vlastnostem. Dokáže interiér zútul-
nit, je příjemné na dotek, jeho přirozená kresba z kaž-
dého kusu vytváří originál. A v neposlední řadě je velmi 
pevné a vyniká nejnižším součinitelem délkové roztaž-
nosti ze všech materiálů, které se k výrobě oken pou-
žívají. Jednou z  jeho nevýhod je nutnost průběžného 
ošetření nátěry ať už lakem či barvou. Právě proto se 
k výrobě střešních oken dřevo příliš nehodí, jelikož je 
na  šikmé střeše extrémně vystaveno klimatickým vli-
vům. Výborně však ladí s  případným obložením pod-
krovního interiéru palubkam a v  interiéru přiznanými 
dřevěnými prvky střešní konstrukce. 

Eurookna a hliníková okna
Nejčastěji se dnes vyráběná dřevěná okna označují jako 
takzvaná eurookna. Ovšem mezi klasickým dřevěným 
střešním oknem a tzv.eurooknem je zásadní kvalitativní 
rozdíl. Eurookna se vyrábějí z lepených třívrstvých hra-
nolů; tento materiál zabraňuje kroucení a velmi zvyšu-
je pevnost oken jak v  tahu, tak  v  tlaku. Eurookna se 
vyrábějí buď ze smrkového, nebo borovicového dřeva, 
výjimkou však nejsou ani  cizokrajné materiály, napří-
klad malajský dub Meranti. Oproti klasickým dřevěným 
oknům jsou okna z  europrofilu podstatně dražší, což 
je zase vyváženo jejich užitnými vlastnostmi. Použitá 
technologie lepení hranolů zaručuje výbornou stabilitu 
a pevnost materiálu. Eurookna také nevytvářejí tepel-
né mosty a vyznačují se velmi snadnou údržbou. Opro-
ti běžným dřevěným oknům jsou i mnohem odolnější 
před případným vloupáním. 
 Hliníková okna jsou v  podstatě tím nejkvalitnější 
a také i nejdražším, co trh nabízí. Svou cenou se šplhají 
až na násobky oken plastových či běžných dřevěných. 
Hliníková okna mají dokonalý design. Jelikož je hliník 

velmi pevný materiál, je možné jej použít i pro velké pro-
sklené plochy. A právě zde je na řadě hliník. Hliníková 
okna jsou velmi odolná, s dlouhou životností, mají nej-
širší nabídku barevných řešení, jsou prakticky bez jaké-
hokoli nároku na údržbu a  jsou v podstatě nezničitelná.  
Problémem hliníkových oken jsou tepelné mosty (vel-
ká tepelná vodivost hliníkových okenních profilů pro 
přerušení tepelného mostu, který se v rámech vytváří). 
Proto se okenní konstrukce vyplňují pěnou z polyure-
tanu. Dalším řešením je oddělení vnitřní a vnější kon-
strukce oken vložkou z  plastu. Z  těchto důvodů pak 
nelze hliníková okna, byť jde o nejkvalitnější materiál, 
použít v  moderních nízkoenergetických domech.  
Při osazování domů okny musí projektanti dbát zásad-
ních pravidel. Do jiné výšky okna usazujeme v kuchyni, 
do jiné v obývacím pokoji s požadavkem na široký vý-
hled. Stejně tak se liší osazení v dětském pokoji a lož-
nici a stavební otvory do koupelny a WC pak vždy osa-
zujeme okny plošně velmi malými. V  jídelně by měla 
být spodní hrana ve výšce stolu, v kuchyni zase může 
být výš. 

Zimní zahrada
U zimních zahrad se jedná o technicky natolik složitou 
stavbu, že ji musí navrhovat a stavět lidé se znalostí sta-
tiky, vhodných materiálů a norem. Také montéři musí 
umět několik řemesel. Než oslovíte projektanta a archi-
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zahrady očekáváte: jestli má sloužit jako skleník, nebo 
spíš jako obytný prostor. Od toho se totiž bude odvíjet 
podoba projektu, konstrukce stavby, použitých materi-
álů i vybavení zimní zahrady.
Velmi důležité je začlenění zimní zahrady do  samotné 
stavby. Doporučuje se fle xibilní oddělení od  vlastního 
domu, a to i v případě, že je zimní zahrada postavena 
výhradně jako rozšíření obytného prostoru. Nejjedno-
dušším řešením je od dělit ji od obytného prostoru vel-
kými dveřmi, takže podle situace může být za členěna 
do domu úplně, nebo může tvořit vlastní tepelný systém.
Komplikovanost konstrukce zimních zahrad spočívá 
v tom, že je tvoří velké prosklené plochy. Od nich po-
žadujeme, aby na jaře a na podzim propouštěly první 
sluneční paprsky a zahrada se nemusela vytápět, v létě 
je naopak žádoucí, aby slunce bylo zastíněno a nedo-
cházelo k přehřívání prostoru. V zimě se zase snažíme 
omezit tepelné ztráty, které u prosklených ploch vždy 
hrozí. Tyto požadavky splňují skla doplněná zvenku 
o speciální reflexní vrstvy, které omezují pronikání te-
pelných paprsků dovnitř. Pokovená vrstva zevnitř brání 
tepelnému vyzařování a  tím i  únikům tepla ze zimní 
zahrady. Důležité je zajištění bezpečnosti, střecha zimní 
zahrady nejenže musí unést několik desítek centimet-
rů čerstvě napadaného sněhu, ale i sněhovou lavinu ze 
střechy domu, nebo silné krupobití.
Materiál a typ konstrukce volíme také na základě toho, 
zda chceme zahradu využívat celý rok (a  vytápět ji), 
nebo zda bude sloužit pouze k prodloužení léta. Sezon-

Z (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes 
pramení averze některých architektů k betonu, 
i když ten prošel mnoha změnami. Po zpraco-
vání, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl 
k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby 
plnil nejen účelové, ale i okrasné funkce. Pod-
nikem, který se už léta zabývá vývojem betono-
vých zahradních prvků, je firma BETON – Těšo-
vice, spol. s r. o. Dodává betonové výrobky pro 
městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady 
a prvky pro dětská hřiště podle technologie ně-
mecké firmy Stangl AG.

Evropská špička
Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen 
opravdu širokého a dostatečně vyzrálého pro-
gramu, ale i v Evropě konkurenceschopné kva-
lity. V Těšovicích dokáží pro dům a zahradu vy-
robit cokoli podle přání zákazníka či architekta. 
Takovou zakázkovou výrobou mohou být drob-
né architektonické prvky do  zahrad,  atypické 
sloupy, složité nosné prefabrikáty, obkladové 
desky atd.

sériE prvků pro okolí 
rodinných domů
Pro okolí rodinného domu dodává BETON – 
Těšovice především celou sérii prvků určených 
k výstavbě plotových sloupků a zídek, dále pre-
fabrikované schody, betonové bloky, nádoby 
na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky 
ke zpevňování svahů, kruhové desky, betonové 
koule, okraje bazénů, 
sedací a zahradní ná-
bytek, ohniště se zaří-
zením na grilování.

vítězná cEsta bEtonu
Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky 
a odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton 
se  vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků. 
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdi-
vovat jen v zahraničních katalozích.

NEčEkANá ElEGANcE

beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen 
jako nutné zlo. Ale dnes?!

BETON – Těšovice, spol. s r. o.
383 01 Těšovice - Běleč 59
tel.: 388 302 811, 388 302 812; fax: 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz; www.beton-tesovice.cz
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ní nevytápěné zahrady jsou na stavbu a finance pocho-
pitelně méně náročné než vytápěné celoroční. Přesto 
přímé spojení s obytnou částí domu lze doporučit jen při 
použití těch nejkvalitnějších systémů. A aby se taková 
zahrada nechovala jako skleník, doporučují odborníci 
použít konstrukci s tepelným mostem.

Ocel, plast nebo dřevo?
Klasickým materiálem pro konstrukci zahrady je ocel. 
Jejím velkým kladem je kromě ceny také možnost 
snadného spojování ocelových prvků a  s  tím souvise-
jící bohatá možnost tvarových řešení konstrukce. Dal-
ším kladem je vysoká pevnost konstrukce při zachování 
subtility. Nejčastěji se po užívají tenkostěnné ocelové 
profily obdélníkového průřezu, takzvané „jekly“. Nej-
větší nevýhodou ocelových nosníků použitých v zimní 
zahradě jsou tepelné ztráty a náchylnost ke korozi, nic-
méně tyto nevýhody můžeme zmírnit izolací či kombi-
nací s jinými materiály, například s plastem či dřevem. 
Nevýhodou ocele je nutnost pečlivé povrchové úpravy 
a pravidelná údržba. 
Dřevo má dobré tepelně izolační vlastnosti a  příjem-
ný vzhled. Pro konstrukce zimních zahrad se využívá 
hlavně dřevo smrkové a  borovicové, nejdražší je dře-
vo dubové. Plánujete-li zimní zahradu především jako 
„skleník“ pro pěstování rostlin, je dřevěná konstrukce 
nevhodná, protože ve vlhkém prostředí musí být pra-

videlně impregnována a natírána. V současnosti se pro 
zimní zahrady nejvíce používají konstrukce plastové 
a  hliníkové. Hliník se dá dobře zpracovat, umožňuje 
velký výběr forem a má dlouhou životnost. Spolehnout 
se také můžete na její pevnost a moderní vzhled. Hliní-
kovou zahradu pořídíte v téměř jakémkoliv barevném 
odstínu. Hliníkové zimní zahrady je také možno stavět 
jako samonosné s  poměrně tenkou konstrukcí. Vypa-
dají velmi elegantně a moderně. Perfektně korespon-
dují se současným oblíbeným minimalistickým stylem. 
Investice do hliníkové zimní zahrady se vyplatí, jelikož 
vám odpadnou náklady na její opravu či složitou údrž-
bu. Také plastové profily mají své přednosti - proti hli-
níku jsou levnější, mají více barevných kombinací a lepší 
izolační vlastnosti.
Dobrým spojením jsou dřevohliníkové nebo dřevoplas-
tové systémy: na  vnější straně je odolný hliník nebo 
plast, uvnitř útulné a  dobře tepelně izolující dřevo.  
Nakonec záleží na  tom, jak finančně náročnou kon-
strukci zvolíme. Zimní zahrada může být i  z  termicky 
oddělených hliníkových profilů, pozinkovaného plechu, 
ocelových trubek s plastovým povrchem nebo z víceko-
morových profilů z polymerních ma teriálů s armováním 
z pozinkované oce li. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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STŘECHY, KTERÉ ŠETŘÍ
V březnovém vydání jsme otevřeli téma střešních fotovoltaických elektráren pro 
domácnost. Přinesli jsme vám odpovědi na základní otázky. Ale protože podle 
průzkumů o nákupu fotovoltaické elektrárny přemýšlí každý druhý majitel ne-
movitosti, je určitě na místě podívat se ještě více pod povrch. Hlavně na to, jak 
moc můžete díky sluneční energii ušetřit, jestli vám fotovoltaika přinese i další 

výhody a na co si při jejím pořizování dávat pozor. 
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Lepší štítek díky fotovoltaice
Většina lidí o  fotovoltaice přemýšlí, protože díky ní 
chtějí ušetřit. Motivací ale může být i zhodnocení ne-
movitosti a získání lepšího energetického štítku. Solární 
panely pochopitelně zvyšují prodejní cenu domu a sni-
žují jeho energetickou náročnost. Například při stavbě 
nového domu díky fotovoltaice můžete získat energe-
tický štítek kategorie A i při použití elektrického tope-
ní, které by za jiných okolností nemovitost uvrhlo do 
kategorie D a byl by problém pro takový projekt získat 
stavební povolení.

Výrazná dotační podpora
Na fotovoltaiku můžete čerpat výraznou dotační pod-
poru v rámci programu Nová zelená úsporám. Ta může 
v některých případech pokrýt až polovinu celkových ná-
kladů, které se u nejsilnějšího hráče na trhu pohybují 
v rozmezí 120-315 tisíc korun. Pokud se vám podaří spl-
nit podmínky pro čerpání dotace, zaplatíte ve výsledku 
z této částky pouze cca 60-160 tisíc korun.
Abyste dotaci získali, je třeba být majitelem ne-
movitosti, na kterou se má fotovoltaika instalo-
vat. Ta musí být zároveň zkolaudovaná jako ob-
jekt k bydlení nebo rodinný dům. 
Určitě stojí za zmínku, že některé firmy získání dotace 
garantují. Riziko, že by nemusela být schválena, tak be-
rou kompletně na sebe. Klient tedy sice v úvodu zaplatí 
celou částku, ale jakmile se vyřídí veškeré formality, do-
stane přesně stanovenou dotační podporu zpět i v pří-
padě, že by z nějakého důvodu žádost neuspěla.  
Přesná cena i  výše dotace se odvíjí od velikosti insta-
lované fotovoltaiky a od toho, zda obsahuje i baterii 
na ukládání přebytků energie. Bateriové řešení je ná-
kladnější, možnosti využití fotovoltaiky ale výrazně 
rozšiřuje. Zároveň zde platí, že dražší bateriové řešení 
má nárok na vyšší dotaci. Ta byla v loňském roce ještě 
navýšena až na 155 tisíc korun, což už se opravdu vy-
platí. Cena baterií navíc klesá, takže dnešní náklady se 
pohybují jinde než třeba před pěti lety. 
„Osobně odhaduji, že střešní fotovoltaiky dosáhnou 
díky poklesu cen veškerých technologií a růstu cen elek-
třiny zajímavé návratnosti i bez dotací už v roce 2023. 
Otázkou je, proč případné úspory energie a  možnost 
získat částečnou energetickou nezávislost odkládat dal-
ších pět let, když veškeré benefity lze se štědrou stát-
ní podporou čerpat už nyní,“ komentuje Ing. Jaroslav 
Šuvarský, jeden z předních odborníků na střešní foto-
voltaické systémy.
Při aktuální ceně elektřiny se cenová návratnost foto-
voltaiky s využitím baterie pohybuje mezi osmi a šest-
nácti lety. Vložené prostředky se tak vrátí rychleji než 
u investice do zateplení domu nebo koupě tepelného 
čerpadla. Nemluvě o tom, že jak fotovoltaické panely, 
tak i u baterie vydrží sloužit výrazně přes 20 let. Napří-
klad u panelů je záruka, že budou poskytovat alespoň 
80procentní výkon i po 25 letech.

Ostrovní systém? V českých podmínkách 
spíše poloostrovní
Kdo by si od fotovoltaiky sliboval úplnou nezávislost 
na energetických gigantech, mohl by se cítit zklamán: 
vzhledem ke klimatickým podmínkám, které panují na 
našem území, nedokáže fotovoltaika pokrýt energe-
tickou potřebu domácnosti celoročně. Jinými slovy – 
k energii ze slunce nadále budete potřebovat i dodávky 
z rozvodné sítě. Alespoň částečnou nezávislost ale určitě 

získat můžete, a  to dokonce i  v  zimním období, kdy 
slunce svítí výrazně méně a jen krátkou dobu. Zejména 
řešení s baterií vám může i během zimní kalamity, kdy 
se vaši sousedé ocitnou zcela bez proudu, zajistit výraz-
ně lepší komfort. Například si budete moci ohřát vodu 
na čaj, nabít telefon, nevypne se vám lednice, budou 
vám fungovat světla, Wi-Fi, či televize. A  to i několik 
dní, pokud bude dům kvalitně navržen. 

Čím víc slunce, tím víc energie zdarma? 
Záleží na střídači
Zní to zcela logicky – mám elektrárnu, svítí slunce, tu-
díž si vyrobím víc energie, za kterou neplatím. Tak proč 
ten otazník? Skutečně platí, že fotovoltaika vyrobí tím 
víc energie, čím víc na ni svítí slunce. Věc ale kompliku-
je legislativa, která v tuto chvíli není natavená zrovna 
ideálně. 
Od roku 2011 se v České republice spotřebovaná ener-
gie měří tzv. „po fázích“, nikoli „součtově“. V souvis-
losti s FVE to hraje zásadní roli. Součtové měření bere 
v potaz kompletní spotřebu celého domu. Jestliže máte 
v  určitý moment spotřebu 3 kW a  zároveň ve stejný 
okamžik vaše fotovoltaické panely 3 kW vyrábějí, pak 
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se spotřeba i  výroba vzájemně vynulují, vy pokryjete 
veškerou spotřebu z vlastního zdroje a ze sítě nemusíte 
odebírat vůbec nic, tudíž energii máte zadarmo. 
Jenže měření po fázích nepočítá dům jako celek, ale ka-
ždou jednotlivou fázi. Pak hraje roli, na které ze tří fází 
máte doma zásuvky, rychlovarnou konvici nebo lednici 
a další spotřebiče a jaký máte střídač. Střídače se dělí na 
symetrické a asymetrické. Symetrické střídače rozdělují 
vyrobenou energii rovným dílem mezi všechny tři fáze. 
Spotřeba na jednotlivých fázích se však může výrazně 
lišit.
Zjednodušeně to lze vysvětlit na příkladu rychlovarné 
konvice o příkonu 1500 W. Symetrický střídač způsobí, 
že 1500 W ze solárních panelů nepošle do jedné fáze 
na pokrytí spotřeby konvice, ale rozdělí je na 500, 500 
a 500 pro každou fázi. Ke konvici tak z FVE dorazí pou-
ze třetina potřebné energie, zbytek si budete muset 
koupit ze sítě, a  to dost draho. Ve stejnou chvíli vám 
v důsledku symetrického rozdělení odteče dvěma dru-
hými fázemi 2x 500 W. 

Řešení nabízí asymetrický střídač. Ten se dokáže spo-
třebám na jednotlivých fázích přizpůsobit. Konvici z na-
šeho příkladu tak pošle přesně tolik, kolik potřebuje, 
nebo kolik mohou panely v daný okamžik nabídnout. 
Je to ale složitější, a tudíž nákladnější zařízení.
Druhou možností, jak patálii s fázovým měřením obejít, 
je pořídit si jednodušší jednofázový střídač a v rámci pro-
jektu optimalizovat rozmístění spotřebičů na jednotlivé 
fáze tak, aby užitek z fotovoltaiky byl co největší. 
Vyřešit se dá prakticky cokoli, jen je potřeba mít zmí-
něná úskalí na paměti, včas se zamýšlet nad vhodným 
řešením, a především zvolit správného dodavatele, kte-
rému nechybí potřebné znalosti a orientace na zákaz-
níka. Pak můžete z  fotovoltaiky skutečně profitovat 
a užívat si sluneční energii maximálně efektivně.

Nechte si platit za přebytky
Když už je řeč o efektivitě, jedna věc je dokonale zu-
žitkovat vyrobenou energii pro vlastní spotřebu, ovšem 
nakládání s  přebytky není důležité o  nic míň. Určitě 
tu a tam dojde k situacím, kdy vaše fotovoltaika bude 
vyrábět víc, než spotřebujete. Řada majitelů střešních 
panelů toto neřeší a přebytky jednoduše posílá do sítě. 
Zdarma. Proč ale dávat zdarma něco, za co vám může 
někdo zaplatit? Dokonce i  na českém trhu existuje 
možnost výkupu solární energie od domácností. Proda-
né přebytky se vám vrátí formou slevy ve vyúčtování za 
elektřinu.
Je téměř jisté, že do budoucna se tyto služby budou 
ještě rozvíjet, protože v kombinaci s baterií mohou do-
mácí fotovoltaiky sloužit jako efektivní prvek stabiliza-
ce sítě. Ve chvílích, kdy bude v síti nedostatek elektřiny, 
bude možné ho vyrovnat využitím energie uskladněné 
v bateriích domácností. Samozřejmě s tím, že za to tyto 
domácnosti dostanou zaplaceno. Stejně tak v opačných 
situacích, kdy je v síti elektřiny až příliš, můžou baterie 
v  domácnostech fungovat jako její úložiště. Typickým 
příkladem je třeba Nový rok, kdy jsou odběry ze sítě 
zcela minimální a  cena elektřiny je vlastně záporná. 
V budoucnu by tak domácnosti vybavené solárními pa-
nely a baterií mohly mít výrazně výhodnější tarif díky 
tomu, že v podobných situacích poskytnou provozova-
teli distribuční soustavy službu tím, že energii ze sítě 
odeberou. 
„Technologicky už tohle všechno umíme, zatím ale 
stále chybí podpora v  legislativě a nabídka výhodných 
tarifů od poskytovatelů elektřiny. Je to ale jen otázka 
času. Jakmile padnou současné překážky, získají majitelé  
bateriových systémů ohromnou výhodu, protože jejich 
domy budou ve špičkách, kdy je elektřina nejdražší, vy-
užívat vlastní zdroj, případně budou přebytky ze své 
výroby výhodně prodávat. Eventuálně budou vydělávat 
na ukládání přebytečné energie ze síti do svých bate-
rií,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Bezplatná elektřina pro babičku
Další vizí, která se nepochybně v brzké budoucnosti na-
plní, je sdílení energie z vlastního zdroje s dalšími do-
mácnostmi. V tuto chvíli česká legislativa neumožňuje 
konkrétně nasměrovat přebytky z  domácích fotovol-
taik. Ty se jednoduše buď uloží do baterie nebo odte-
čou do sítě. V budoucnu ale téměř nepochybně budete 
moci poslat přebytky z  vlastní výroby třeba na chatu 
nebo své babičce. 
„Technologie fotovoltaiky se v tuto chvíli vyvíjí natolik 
rychle, že nestíhá vznikat odpovídající legislativní rá-
mec. Poptávka po vlastních zdrojích ale každoročně na-
růstá, a tak je jen otázkou času, kdy padnou legislativní 
bariéry a bude možné benefity solární energie využívat 
naplno. Nyní je potřeba pouze přizpůsobit paragrafy,“ 
uzavírá Jaroslav Šuvarský.

Foto: Shutterstock.com



Průvodce světem
regenerujícího spánku
Spánkem strávíme až 24 let života, ale o jeho kvalitě 

rozhodujeme pouze my sami. Až příště budete 
vybírat matraci či další spánkové potřeby, přijďte tam, 
kde jsou právě vaše pocity na prvním místě. Spánkoví 
specialisté společnosti ProSpánek vás provedou všemi 
jeho nástrahami.

Ondřej Bacík, spánkový specialista 
sítě prodejen společnosti 
ProSpánek,www.prospanek.cz
Co podle vás lidé při nákupu 
matrace a dalších potřeb nejvíce 
opomíjejí? 
Určitě pocity. Spánek je více než 

cokoliv jiného právě o nich. 
Pokud jim při nákupu nebudeme 
naslouchat, nikdy nebude 
mít noční odpočinek pro nás takový 
přínos. Vědomě se ochudíme 
o jeho regenerující sílu, 
která nám umožňuje podat 
během dne plnohodnotný výkon 
v práci, sportu nebo při péči 

o rodinu. Spánek ovlivňuje celá 
řada faktorů. 
Které to jsou z vašeho pohledu?
 Na prvním místě je samozřejmě 

matrace. Pro bolesti zad, kyčlí, 
kloubů i dalších zdravotních 
omezení vám pomohou spánkoví 
specialisté najít řešení. Druhou 
důležitou součástí je rozhodně 
polštář. Každý z nás spí jinak 
a každé spánkové poloze lze 
přizpůsobit polštář. Efektivně 
tak odstraníte bolesti krční páteře, 
ale třeba i chrápání.
Lze najít univerzální návod, jak 
vybrat matraci? 
Určitě nekupujte matraci přes 

internet, ale vždy si ji dopředu 
vyzkoušejte. Na prodejně s klientem 
procházíme všechny druhy matrací 
na trhu. Na jednom místě tedy 
zažije všechny pocity. Na každou 
ulehne a dozví se o ní maximum 
informací. Lidé by měli vědět, 
co všechno jim může matrace 
přinést, co od ní očekávat a jaké 
formy prožitku nabízí. Ve chvíli, 

kdy máme všechny informace, 
můžeme se rozhodnout a vybrat 
si matraci podle našich představ. 
Úkolem spánkového specialisty 
není prodat, ale provést člověka 
světem spánku a rozhodnutí 
o koupi nechat na zákazníkovi. 
Zakoupit přitom může 
u nás v prodejnách matrace 
již od tří tisíc korun. 
Odvoz matrace a nového lůžka 
vůbec představuje pro lidi 
mnohdy velkou překážku. Máte 
pro ně řešení? 
Novou matraci vám kdykoliv 

a kamkoliv přivezeme a naopak 
starou ekologicky zklikvidujeme. 
Pomůžeme s montáží nového 
lůžka i správným nastavením 
výšky roštu. Pokud právě nyní 
vybíráte novou matraci, rošt, 
lůžkoviny či další potřeby z oblasti 
spánku, vyhledejte nejbližší 
prodejnu ProSpánek, kde se vám 
bude věnovat vyškolený spánkový 
specialista.

Prodejny naleznete na www.prospanek.cz
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TERASA MŮŽE MÍT 
MNOHO PODOB
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Mezi architektonické prvky, které vytvářejí příjemnou atmosféru u rodin-
ného domu, je terasa. Pokud je zastíněná, chrání nás před ostrým sluncem, 

a pokud je zastřešená, chrání nás před nepříjemným deštěm.
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Terasa zpravidla navazuje na zadní stranu domu, zvláš-
tě pokud máme k dispozici francouzské okno. Umístění 
terasy si ale v mnoha případech nemůžeme příliš vybí-
rat, protože je už předem dané sklonem a tvarem teré-
nu, výhledem po okolí, nebo rozmístěním sousedních 

domů, stromů a  objektů. Asi málokdo postaví terasu 
u rušné hlavní komunikace. Vliv mohou mít také růz-
né předpisy, místní nařízení a zvyklosti, koníčky a zájmy 
majitelů. Někdo chce na terase víceméně jen pěstovat 
květiny, jiný ji chce využít k pouhé relaxaci, a  často ji 
využíváme také pro stolování.  Ideální podmínky nabí-
zejí širší pozemky, kdy terasa může lemovat celou boční 
stranu domu a být tak přístupná nejen z obývacího po-
koje, ale i z dalších obytných místností v přízemí. Terasu 
si můžeme pořídit kdykoli v  roce, plánovat bychom ji 
ale měli s předstihem. Stavět bychom měli v teplejších 
měsících.

Jak na stavbu terasy
Finančně nejméně náročné jsou terasy v rovinatém te-
rénu vytvořené obložením kamenných placáků nebo 
dlaždic přímo na zhutněný násep do vrstvy písku a ka-
menné drti. Časem spárami proroste postupně tráva 
a terasa se tak stává plynulým pokračováním zahrady 
v návaznosti na obytný prostor. Nevýhodou jsou nerov-
nosti a  zanášení hrubších nečistot do interiéru. Řeše-
ní však umožňuje i velmi nepravidelný tvar s meandry 
vzrostlé zeleně. Náročnější terasy vznikají uložením ke-
ramické dlažby na tenkou desku buď z prostého, nebo 
slabě vyztuženého betonu opět položenou na štěrko-
pískový „polštář“. Jeho tloušťka bude závislá podle 
druhu zeminy v podloží, tedy respektive zda je propust-
ná či nepropustná. Ve výsledku dostáváme dokonale 
rovnou dlažbu, která si nezadá s  povrchy v  interiéru. 
Již ve fázi projektu je dobré pamatovat na přívod elek-
trického proudu. Nejen k osvětlení, umožňující využí-
vat terasu i během letních večerů, ale i pro případnou 
instalaci elektrického grilu. Uvažujeme-li o terase jako 
o místě pro třeba jen příležitostnou letní kuchyni, pak 
určitě přijde vhod i přívod vody a vyústění kanalizace.

Pozor na předpisy
Jelikož se plocha terasy započítává do celkové plochy 
domu, pak jedinou překážkou jejího vybudování by 
mohlo být jenom překročení maximální zastavěné plo-
chy stavby. Jsou ale i případy, kdy terasu budujeme do-
datečně. To by mohlo být z pohledu stavebního zákona 
posuzováno buď jako přístavba nebo drobná stavba, 
popřípadě i  jako stavba jednoduchá, která vyžaduje 
samostatné stavební povolení. V  takovém případě se 
ale musí jednat o plochu terasy nad 16 m2 nebo spojení 
terasy s opěrnou zdí. Terasa jako přístavba běžně nava-
zuje na dům a drobná stavba znamená terasu od domu 
úplně oddělenou.

Podlahu klasickou nebo moderní?
Je důležité, aby podlaha na vaší venkovní terase byla 
kvalitní. To znamená, že by měla být odolná vůči ven-
kovním vlivům. Dalšími požadavky jsou např. estetic-
ká stránka podlahy a  její bezpečnost nebo její snad-
ná údržba. Pokud milujete dřevo, máte na výběr od 
běžných tuzemských dřev jako je  sibiřská borovice až 
po různé exotické dřeviny. Ceny exotických dřev jsou 
samozřejmě vyšší než dřev tuzemských. Po dřevěných 
podlahách je další velmi rozšířenou podlahou dlažba. 
Můžete si vybrat z různých vzorů, velikostí a druhů. Její 
údržba je oproti dřevu velmi snadná. Vybírat můžete 
z  dlaždic betonových nebo keramických, ze zámkové 
dlažby nebo přírodního kamene, který může na  vaší 
terase vytvořit hezké vzory. Pokud hledáte levnou vari-
antu podlahy, tak tou je podlaha asfaltová. Dobře izo-
luje vodu, ale nevýhodou je její špinění a měknutí za 
teplého počasí. Štěrková podlaha vám déle vydrží a ne-
praská. Nevýhodou je její náročné čištění a nepříjem-
nost povrchu pro váš pohyb. V současnosti si stále větší 
popularitu získává dřevoplast.  Kvalitní dřevoplastová 
prkna by měla obsahovat 60% dřeva a 40% polymeru 
HDPE (high-density polyethylen). Na trhu je široká škála 
teras WoodPlastic, vyvzorovaných ve velké ploše v při-
rozeném venkovním prostředí. Jejich výhodou je vyso-
ká trvanlivost, skvěle odolávají působení deště, slunce, 
mrazu a dalších běžných povětrnostních vlivů.

Jednoduchá ochrana před sluncem
Zastínění terasy u nového domu se řeší v rámci vlastního 
objektu – přesahem střechy, nebo speciální konstruk-
cí. U starších domů se řešení musí vymyslet dodatečné. 
Někomu postačí slunečník.  Dnes už nejde jen o klasic-
ké deštníky s pruhy nebo květy slunečnic. Vyrábějí se 
z exotických dřevin, takže dobře vypadají a ještě hodně 
vydrží. Ustupuje se od klasických kulatých tvarů, módní 
jsou deštníky čtvercové či obdélníkové. Novinkou jsou 
velkoplošné slunečníky s  bočním nosným ramenem, 
v  podstatě připomínají vysunutý jeřáb. Alternativou 
slunečníku jsou moderní stínící plachty, které se hodí 
k  zastínění jakýchkoliv ploch, kde by nebyl slunečník 
praktický.
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ÚPRAVNA VODY
pro domácíc i průmyslové využití

Úpravna Anticalc
nejen zabrání tvorbě vodního kamene, ale odstraní i ten 
stávající. Výsledkem je významně prodloužená životnost 
všech zařízení a potřebičů napojených na vodu.
Čisté rozvody bez vodního kamene, cca 30% snížení 
nákladů na ohřev vody a podstatné zvýšení komfortu po-
užívání vody.

Aquasar
Fyzikální

WWW.AQUASAR.CZ

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211

Mobil: 775 578 995

aquasar.indd   1 24.11.2016   11:52:11
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Chytré markýzy
Spolehlivější ochranou před sluncem jsou markýzy, 
i když patří samozřejmě k dražším řešením. Kazetová 
markýza se při stažení celá schová do kazety (pouzd-
ra) a  je tak chráněna před vnějšími vlivy. Textilie mar-
kýzy by měla být kvalitní, delší životnost zaručuje tex-
tilie s příměsí nanovláken, která je odolná proti dešti, 
mrazu, plísním i  UV záření. Osvědčily se markýzy se 
zabudovanými světelnými panely pro večerní posezení 
a otřesovými a slunečními senzory, které reagují auto-
maticky na změnu počasí. Při silném větru se automa-
ticky zatáhnou a vytáhnou při ostrém slunci. Markýzu 
lze ovládat klikou, elektromotorem nebo dálkově. Na 
dobré funkci markýzy či slunečníku se podílí i  barva 
plátna. Tmavé barvy pohlcují více slunečních paprsků 
a sálají pak teplo i do stíněného prostoru, světlé barvy 
slunce odrážejí. Teplé barvy (červená, oranžová) navo-
zují pocit většího horka, namodralé či nazelenalé tóny 
vzbuzují dojem svěžesti.

Nebo raději střechu?
Zastřešení terasy je rychlý a elegantní způsob, jak roz-
šířit a zútulnit prostor u domu pro venkovní posezení. 
Kvalitní hliníková konstrukce ručí za téměř neomeze-
nou životnost. Zastřešení je díky hliníku elegantní, leh-
ké, ale zároveň stabilní a  pevné. Systém nepotřebuje 
žádnou údržbu a terasa i nábytek zůstanou dokonale 
chráněné. Na zasklení se používá bezpečnostní nebo 
lepené sklo či polykarbonát. Konstrukce zastřešení 
z hliníkových profilů může být posuvná, takže prostor 
lze kdykoli otevřít. Méně žádané je komfortní ocelové 
a nerezové zastřešení terasy nebo zastřešení ze dřeva 
s důrazem na řemeslné zpracování. 

Pergola s posuvnou střechou
Velmi žádané jsou v  současné době pergoly s pevnou 
konstrukcí a  posuvným potahem. Jde o  jakousi   zla-
tou střední cestu mezi výsuvnými markýzami a pevným 
zastřešením. Tyto moderní pergoly kombinují výhody 
obou typů. Jsou flexibilní jako výsuvné markýzy – v pří-
padě potřeby je můžete zatáhnout, protože jejich stře-
cha je pohyblivá, a  jsou stabilní jako pevné zastřešení 
– díky pevné konstrukci odolají i  silnému větru. Navíc 
lze přední část pergoly a boky zastínit screenovými ro-
letami a vytvořit tak z pergoly jedinečný altán. Některé 
pergoly mají ve stropní části slunolam složený z hliníko-
vých lamel 210 mm, které se plynule naklápějí. Umož-
ňují částečné přistínění a zároveň vpuštění světla pod 
pergolu. A  když slunolam uzavřete, pergola poslouží 
i jako přístřešek, který částečně chrání i před deštěm.

Pestrá nabídka nábytku 
 U čeho budeme sedět, napadne každého, kdo si poři-
zuje terasu. A dnes je opravdu z čeho vybírat. Nábytek 
může být dřevěný (z čehož nejtrvanlivější je teakový), 
kovový (nerezový, hliníkový, ocelový, z  drátěných sítí) 
vyplétaný (ratanový, nebo třeba z  palmového listí) 

a nakonec nový plastový nábytek, často v podobě de-
signérských lahůdek. Mezi něj zařadíme nejen kom-
paktní plastové výlisky, ale například i syntetický ratan. 
Obyčejný plast je sice levný, ale náchylný k  oděrkám, 
slunce ho rozpaluje, snadno se poláme a  často mění 
odstín. Luxusní a velmi trvanlivé soupravy jsou k mání 
z  umělého ratanu, umělého bambusu či v  kombinaci 
těchto materiálů s  ušlechtilými kovy. A  protože tera-
sa by měla umožnit i maximální pohodlí a  ještě navíc 
získat reprezentativní vzhled coby obytného exteriéru, 
vedle jídelního setu se nabízí i  kvalitní modulové se-
stavy křesel, stolků a pohovek, které se dají variabilně 
sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů. Velkým 
hitem jsou v  posledních letech modulární sedací sou-
pravy, které si můžete sestavit na míru, přesně podle 
prostoru, který máte k dispozici. Vytvoříte tak za pár 
minut jak pohodlnou sedačku, tak třeba postel nebo 
lehátka. Tyto variabilní sestavy vytvoří z terasy skutečný 
venkovní obývák. A co třeba samostínicí křeslo? Může 
mít integrovaný slunečník, stříšku z textilu (baldachýn), 
anebo stříšku či zvýšené opěradlo či boky ze stejného 
materiálu jako samotné křeslo. Skvělým tipem je i po-
hovka s  opěradlem vytaženým nahoru a  obloukovitě 
překlopeným vpřed nad hlavu, čímž tvoří dokonalou 
stříšku. Na terase ale nemusí být vždy jen klasický za-
hradní nábytek, stojící na zemi. Zkuste i do těchto pro-
stor přinést závan čerstvého vzduchu v podobě netra-
dičního závěsného nábytku. Takové pohodlné závěsné 
letní lůžko jistě oceníte jak při soukromé siestě, tak při 
garden party. 

Horké nábytkové trendy
Mladí designéři stále vymýšlejí nové inovace i ve ven-
kovním nábytku.  Před několika lety se objevil na trhu 
svítící LED nábytek včetně svítících květináčů. Jedná 
se o bezkabelový nábytek, který vydrží v provozu sví-
tit více než 8 hodin po jednom nabití.  Nábytek svítí 
škálou několika barevných odstínů, které libovolně vy-
bíráte moderním ovladačem. Nastavit můžete i někte-
rou z mnoha funkcí, jako např. samovolné měnění ba-
revných variací. Dokonce si můžete nastavit i intenzitu 
světla. Pro letní oslavu zvolit rozjasněné barvy svítící do 
okolí, pro klidný večer naopak tlumené světlo.  K mání 
jsou i dekorativní svítící doplňky. Například svítící kost-
ka nejen poslouží jako moderní dekorativní osvětlení, 
ale pokud má zabudovaný Bluetooth reproduktor, mů-
žete si na terase pouštět svou oblíbenou hudbu přímo 
z chytrého telefonu nebo tabletu. 
Nakonec horká novinka - plynové zářiče, které vám 
nejen krásně osvětlí celou zahradu, ale především vás 
zahřejí. Prodávají se v  různých designech a provede-
ních a vždy jsou krásným dekorativním prvkem zahrady  
a zároveň velmi důležitým pomocníkem.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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PŘIPRAVUJEME BAZÉN
Co všechno je třeba udělat, abychom si v bazénu užili co nejvíc bezstarostných 

letních radovánek? Pečlivá jarní údržba se vám dozajista vyplatí.
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Česko patří v počtu soukromých bazénů k evropské špič-
ce. Jeden bazén připadá na čtyřicet obyvatel. O tom, že 
jsme ochotní do bazénů investovat víc, svědčí rostoucí 
zájem o doplňkové vybavení. Dnes už zákazníci žádají 
výhradně bazény vybavené kvalitní a výkonnou písko-
vou filtrací. Chtějí, aby byly vybaveny solárním ohřevem 
vody nebo tepelným čerpadlem. Roste i počet proda-
ných zastřešení. Přibývá i těch, kteří si ke stavbě bazénu 
musí vyřídit stavební povolení. To je nutné pro všech-
ny bazény o ploše větší než čtyřicet metrů čtverečních. 
Cena zapuštěného bazénu standardních rozměrů začí-
ná kolem sta tisíc korun, vyšplhat se může až k milionu. 
Mnohem levnější jsou nadzemní modely: ty se dají kou-
pit už za několik tisíc. Na rozdíl od svých zapuštěných 
protějšků ale neslouží několik desítek let. 

Jaký bazén vybrat?
Bazén není investicí na jednu sezónu, proto bychom 
vždy při výběru měli zohlednit, co od něj očekáváme. 
Zvážit životnost, záruku, estetické hledisko, to, zda ho 
budeme využívat denně, sezónně, pro zábavu, či kon-
diční plavání. To vše musí být při nákupu zohledněno. 
Jak již bylo řečeno, jsme bazénovou velmocí a výběr je 
pestrý. A protože bylo z čeho vybírat, zaměřili jsme se 
na pár zajímavých českých firem, které přinášejí něco 
nového a netradičního…

Bazény s přelivem
Každý, kdo se věnuje pravidelnému čištění bazénů, ví, 
že nečistota, která se usazuje pod horním okrajem a ča-
sem nejde téměř vyčistit, kazí dokonalý dojem z kou-
pání. Velmi nás proto zaujal bazén Morava pool s pře-
livem, který poskytuje svému majiteli pocit nevšednosti 
a výjimečnosti a nabízí dokonalý estetický dojem. Voda 
u tohoto typu bazénu přetéká přes vrchní hranu, proto 
je v něm vždy tolik vody, jaká je jeho hloubka.
Velkou výhodou je, že se na stěně bazénu netvoří právě 

již zmíněná špinavá linka, jako je tomu u  jiných typů 
bazénů. Součástí tohoto bazénu je vyrovnávací nádrž, 
její objem záleží na velikosti bazénu. V této nádrži jsou 
umístěny sondy, které hlídají jak maximální, tak i mini-
mální hladinu vody. 
Bazén je foliový, to znamená, že základ bazénu tvoří 
skelet vystavěný z  polystyrenových tvárnic. Špičková 
stavební technologie je založena na systému tzv. ztra-
ceného bednění, kdy je výstavba realizována pomocí 
dutých polystyrenových tvárnic ze speciálního polysty-
renu, podobajících se zvětšeným prvkům dětské sta-
vebnice LEGO. Tyto prvky se podobně jako LEGO vel-
mi snadno přesnými zámky spojují. Jde o metodu kdy 
vznikne velmi odolná a pevná stavba, zvenku i zevnitř 
zateplená. Je možné zhotovit jakýkoliv tvar a velikost. 
Vnitřní povrch bazénu je vypláštěn těžkou fólii Alkor-
plan s akrylátovou vrstvou.

Bazény dřevěné 
Bazény s  masivní dřevěnou konstrukcí jsou velmi po-
pulární ve Francii, tedy na největším bazénovém trhu 
v Evropě, kde se tato technologie používá již více než 
40 let. U nás sice stále převládá představa bazénu jako 
plně zapuštěné nádrže, přesto každým rokem výrazně 
roste počet zákazníků, kteří ocení výhody dřevěného 
bazénu. Patří mezi ně rychlá a  jednoduchá výstavba, 
unikátní vzhled, použití ušlechtilého konstrukčního 
materiálu, skvělé tepelně izolační parametry a přede-
vším mimořádná variabilita způsobů osazení bazénu. 
Samozřejmě je možné volit i  částečné zapuštění s ná-
vazností na terén či okolní terasu. Ještě jsme vás o výho-
dách dřevěného bazénu nepřesvědčili?  Pojďme se tedy 
podívat na to, v  čem je výjimečný. Jistě se shodneme 
na tom, že dřevo je osvědčeným stavebním materiá-
lem, který je navíc opravdu krásný. Má skvělé izolační 
schopnosti - stěna dřevěného bazénu tl. 45 mm umožní 
udržet požadovanou teplotu vody i  při nadzemní in-
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stalaci mnohem lépe než jiné materiály. Dřevěný bazén 
lze snadno integrovat do jakéhokoliv prostředí a  po-
kud chcete u  bazénu zřídit pláž, je zcela přirozenou 
volbou navazující dřevěná terasa, která užitné a este-
tické vlastnosti vašeho dřevěného bazénu ještě znásobí. 
Velmi zajímavou volbou v tomto segmentu jsou bazény 
Wood-line, určitě bychom ale měli zmínit i bazén Dolce 
Vita Playa, což je taková lahůdka v tomto oboru. Jedná 
se o  relaxační minibazén s  ratanovým obkladem, kte-
rý je díky hloubce 60 cm použitelný např. na terasách 
městských bytů. V kombinaci s ratanovými nábytkový-
mi díly je možno vytvořit venkovní obytný prostor s mi-
nibazénem uprostřed velkoměsta. Toto řešení oslovuje 
zákazníky s moderním životním stylem, kteří hledají re-
laxaci ve vodě, před možností kondičního plavání však 
spíše dávají přednost designovému řešení.

Bazény nízkoenergetické
Jste-li majitelem nízkoenergetického domu, jistě vám 
bude sympatické, že z polystyrénových tvarovek poží-
vaných právě při stavbě těchto domů se nově stavějí 
i bazény. Osvědčené tvárnice/styrobloky s velmi pevný-
mi spojovacími zámky znamenají v reálu nižší náklady 
na stavbu - bazén je obetonováván do polystyrenových 
tvárnic přímo na těle bazénu, odpadá nutnost bazén 
ručně obezdívat či obetonovávat do širšího betonové-
ho výkopu. Díky dvojité tepelné izolaci mají skvělé ter-
moizolační vlastnosti, které prodlouží koupací sezónu 
bazénu.  Například bazény Diamant se touto technolo-
gií vyrábějí i v již zmíněném provedení s přelivem. 

Čištění zapuštěného bazénu
Ať jde o jakýkoliv typ zapuštěného bazénu, pokud není 
správně udržovaný, může se stát zdrojem nejrůznějších 
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kožních problémů, proto se na jaře zaměříme na dů-
kladné vyčištění filtrace i přívodního potrubí a prove-
deme celkovou revizi. Jarní přípravu si usnadnil každý, 
kdo už na podzim vodu ošetřil vhodnými chemickými 
přípravky, zbavil bazén mechanických nečistot a snížil 
hladinu vody až zhruba deset centimetrů pod nasávací 
hrdlo filtrace, takzvaného skimmeru.
Odzimování bazénu, tedy úprava bazénové vody po 
zimě a samotné zprovoznění bazénu by mělo proběh-
nout v době, kdy se minimální noční teploty vzduchu 
už trvale pohybují nad nulou a teplota vody v bazénu 
je mezi 10 až 15° C.

Bez chemie to nepůjde
Na začátek si připravte potřebnou bazénovou chemii. 
Při výběru přípravků určených k  odzimování a  vůbec 
k celosezónní péči o bazénovou vodu volte prověřené 

značky s potřebnými hygienickými a zdravotními atesty. 
Na začátek budete potřebovat přípravky na očistu stěn, 
na otestování vody a na konečnou úpravu vody. Nejdří-
ve je nutné důkladné vyčistění vody od všech mechanic-
kých nečistot. Ty plovoucí na hladině snadno vylovíte 
pomocí síťky na teleskopické tyči. Nečistoty, které klesly 
na dno, se vysají bazénovým vysavačem. 

Jaký vysavač zvolit?
Kdo bych chtěl, aby se mu bazén čistil sám, může zvolit 
jako nejlevnější řešení - poloautomatický systém. Vypa-
dá jako jakási medúza, která se podtlakem vody přisa-
je na dno a pomocí membrány se trhaně pohybuje po 
bazénu. Ceny začínají zhruba na dvou tisících. Mění se 
podle toho, jak kvalitní materiály byly použity na vý-
robu, jak dobře odolají vlivu chloru a UV záření. Cena 
se odvíjí od toho, na jaký výkon čerpadla filtrace je vy-
savač dimenzovaný. Nemá tedy význam kupovat dražší 
poloautomat, když máte nejmenší filtraci. Je třeba sle-
dovat údaje, pro jaké výkony je stavěný. Poloautoma-
ty se přisají podtlakem na dno. Uvnitř je membrána, 
která kmitá a posouvá se pod ně a stěně. Poloautomat 
sice pracuje dobře, ale aby precizně vyčistil celý bazén, 
potřebuje čas. A v největším horku to může být právě 
ten čas, který byste měli poskytnout filtrování. Navíc 
nemůžete odjet na dovolenou, navolit interval čištění 
a  interval filtrování. Vždy musíte hadici ručně nasadit 
na skimmer.
A  pak jsou tu plně automatizované robotizované au-
tomatické bazénové vysavače, které mají vyšší výkon 
i  cenu. Ty nejlevnější například neumějí šplhat po stě-
nách bazénu. Ale jinak pracují podobně jako obývákové 
robotické vysavače nebo robotické sekačky. Ty nejlepší 
mají i dálkové ovládání. To je dobré, když máte bazén 
v podstatě čistý a potřebujete odstranit jen malou lokál-
ní nečistotu. Pomocí ovládání ho navedete na špinavé 
místo a on ho vyčistí. Stačí je jen vložit do vody a  vše 
ostatní už automatický bazénový vysavač zvládne sám 
díky naprogramované řídící jednotce, a to i po dobu ne-
přítomnosti majitele bazénu doma. Těmto automatům 
můžete i naprogramovat dobu čištění a  lze je využívat 
i pro bazény, které mají víceúrovňové dno. A mají ješ-
tě jeden bonus pro uživatele – vybrané modely na trhu 
mají ve své výbavě i přepravní vozík, takže manipulace 
s nimi je naprosto bezproblémová a velmi jednoduchá.

Stěny a hadice
Důkladně musíte vyčistit speciálními přípravky i  stěny 
bazénu, kde se přes zimu zachytila vrstva nečistot. Po-
tom je na řadě vyčištění připojení všech hadicových pří-
vodů, které spojují bazén s bazénovým příslušenstvím. 
Tedy s pískovou filtrací, tepelným čerpadlem, popřípadě 
solárními panely. Při tom můžete zkontrolovat, zda jsou 
všechna napojení dotažená, aby později nikde neuni-
kala voda. Křemičitou náplň filtrace, pokud jste to ne-
udělali na podzim, je potřeba propláchnout. Tedy zba-
vit ji zachycených nečistot a  následně vydezinfikovat. 
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Pokud máte náplň ve filtraci již druhou sezonu, je vhod-
né vyměnit ji za novou.

Doplnění vody
Před zimou se doporučuje upustit vodu pod trysky. Tak-
že nyní musíte vodu doplnit, a to až do úrovně středu 
skimmeru. Po doplnění ji alespoň 24 hodin nepřetržitě 
filtrujte. Současně je potřeba pomocí přípravků upra-
vit tvrdost vody. Zda má voda v  bazénu odpovídající 
hladinu tvrdosti, snadno zjistíte pomocí příslušného 
kapkového testeru. Dále - také pomocí příslušných tes-
terů - zkontrolujte a následně dle potřeby upravte pH 
a množství chloru na požadovanou úroveň. K tomu se 
používají přípravky pH plus a  pH minus. Nakonec do 
vody aplikujte silnou čisticí bazénovou chemii pro likvi-
daci řas, bakterií a plísní.

Příprava nadzemního bazénu
Bazény s nafukovacím límcem nebo bazény s fólií a ko-
vovým rámem je nutné nejdříve rozložit a  důkladně 
zkontrolovat, zda nedošlo přes zimu k poškození fólie. 
Pokud je fólie poškozená a jde o malé dírky, utěsněte 
je sadou k tomu určenou. Některé vám dovolí i aplikaci 

pod vodou – bazén tak nemusíte vypouštět, pokud po-
škození zaznamenáte až po napuštění. 
Bazény s pevnou konstrukcí a vnitřní fólií, které jste za-
zimovali a nechali přes zimu na zahradě napuštěné vo-
dou, potřebují očistit fólii nad hladinou. Doporučuje se 
použít čisticí prostředky speciálně určené k tomuto úče-
lu, neboť jsou velmi účinné při odstraňování mastných 
nečistot a zároveň nijak nepoškozují materiál. Násled-
ně standardně srovnejte hladinu pH a proveďte prvotní 
zachlorování. Pokud se přes zimu na dně bazénu vytvo-
řila sedlina, je nutné ji odsát. Na lehce zakalenou vodu 
použijte přípravky na vločkování a druhý den nečistoty 
opět důkladně vysajte.

Šrouby a matice...
Pak zkontrolujte stav bazénového příslušenství, jestli 
není potřeba ho případně vyměnit. U pískových filtra-
cí je potřeba před novou sezónou vyměnit písek, který 
se již obrousil a nemusí tedy dobře plnit svou funkci. 
Doporučuje se vždy používat pouze originální pískové 
náplně se správnou zrnitostí. To pak také poznáme na 
čistotě a kvalitě vody. Pokud vlastníte bazén s kartušo-
vou filtrací, nezapomeňte vyměnit filtrační vložku. Je 
potřeba věnovat velkou pozornost spojům hadic a  je-
jich utěsnění. K  tomuto účelu se hodí speciální insta-
lační sady, které obsahují těsnící pásky i kovové spony.

Podložka a napuštění vodou
Terén není potřeba nijak speciálně upravovat, sta-
čí, aby byl rovný a bez překážek. Ostré předměty, ka-
mínky nebo větvičky mohou nepříjemně poškodit dno 
bazénové folie. Připravenou plochu je ideální vysypat 
jemným pískem v  cca 1 cm vrstvě. Na takto připrave-
ný povrch a pod bazén neodmyslitelně patří originální 
geotextilní podložka, která dno bazénu ochrání a záro-
veň je pohyb příjemnější pro chodidla. Nedoporučuje 
se používat koberce, linoleum nebo další neprodyšné 
materiály – nevyhnete se plísni a  váš bazén tak bude 
mít pouze krátkou životnost.
Před prvním napuštěním vody je vhodné si pořídit po-
třebnou bazénovou chemii. Doporučuje se tzv. starto-
vací sady, které obsahují vše potřebné a  uživateli tak 
usnadní péči o bazénovou vodu. Máte na výběr napuš-
tění vody z vodovodního řádu, kdy je následně jedno-
dušší úprava. Nebo si můžete zvolit napuštění vody ze 
studny, kde je potřeba hned zpočátku vodu upravit 
a zbavit ji přebytečných minerálů, a to pomocí speciál-
ních přípravků k tomu určených.

Uvažujete o zastřešení?
Zastřešený zahradní bazén nabízí koupání až šest mě-
síců v roce, nejen v chladném létě. A uspoří čas při péči 
o bazénovou vodu.  Nabízí se dva typy zastřešení. Po-
suvné a  mobilní, neboli přenosné. Posuvné zastřešení 
lze využít pro všechny typy zapuštěných bazénů, mobil-
ní se používá pro bazény nadzemní.
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Posuvné řešení
První typ zastřešení, posuvné, se může instalovat sou-
běžně s montáží nového bazénu, ale velmi jednoduše 
jím doplníte i bazén, který už na zahradě máte. Stěny 
zastřešení tvoří polykarbonátové desky s UV ochranou. 
Právě díky tomu mají vysoké tepelně izolační vlastnosti 
a navíc účinně využívají solární energii. Pod obloukem 
zastřešení se teplo získané ze slunečního záření kumu-
luje a udržuje po velmi dlouhou dobu. Konstrukce je 
vyrobena z  velmi odolné a  lehké ušlechtilé hliníkové 
slitiny na povrchu potažené ochrannou eloxovou vrst-
vou. Spodní patová část konstrukce je uložena v pocho-
zím kolejišti. Jednotlivé segmenty (moduly zastřešení) 
můžete lehce posunovat oběma směry, případně úpl-
ně odsunout mimo bazén. Pokud by bylo horko, lze 
se koupat ve zcela odkrytém bazénu. A  naopak, při 
zhoršeném počasí nebo za deště se můžete v poklidu 
koupat pod střechou. Na výběr je řada velikostí a tvarů 
bazénových zastřešení. Kdo preferuje nenápadné za-
krytí bazénu, zvolí si například nízké provedení. Kdo 
chce pod zastřešením mít i prostor pro lehátko, křeslo 
se stolkem nebo pod ním dokonce chodit, měl by zvolit 
asymetrické, širší a vyšší provedení. Praktické jsou uza-
mykatelné posuvné dveře.

Přenosné zastřešení
Tento typ zastřešení umožňuje zastřešit jak zapuštěné, 
tak i  nadzemní bazény. Má řadu výhod. Chrání vodu 
před nečistotami a především zvyšuje počet dnů vhod-
ných ke koupání a prodlužuje možnost využívat bazén 

daleko za hranice hlavní letní sezony. V bazénu totiž 
udržuje vodu o pět až sedm stupňů teplejší. Toto řešení 
je tvořeno samonosnou a  lehkou konstrukcí, která se 
bez složitého skládání snadno přemístí na kterékoliv 
místo na zahradě. Na rozdíl od klasického posuvného 
není k instalaci tohoto typu zastřešení nutná žádná sta-
vební příprava. Postačí upevnit do země kotvící patky.
Přenosná zastřešení jsou k dostání v kruhovém i ovál-
ném provedení a v různých rozměrech. Pokud si vybere-
te větší rozměr, získáte i místo k příjemnému posezení 
vedle bazénu. Při špatném počasí lze tento typ zastře-
šení využít i jako party stan, popřípadě jako kryté místo 
pro dětské hry.

Okolí bazénu chce taky péči
Pokud máte kolem bazénu trávník, jistě se o něj s jarem 
náležitě postaráte. Ale zauvažujte o  zpevnění okrajů 
bazénu. Tato pevná plocha vám nabídne lepší služby. 
Mimo jiné funguje jako čisticí zóna – do bazénové vody 
se tak dostane méně nečistot, ale dobře poslouží také 
k odpočinku, ať už na lehátku nebo v podobě zahrad-
ní nábytkové sestavy, kterou na ni stabilně a bez potí-
ží umístíte.  Trh nabízí různé materiály, které jsou pro 
zpevnění plochy v okolí bazénu vhodné, a to jak přírod-
ního původu, tak materiály uměle vyrobené. Oblibě se 
v současnosti těší zejména ty přírodní či alespoň takové, 
které vzhled přírodních surovin napodobují.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com 
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LETNÍ GRILOVÁNÍ
Za posledních deset let se grilování v českých rodinách rozšířilo. Není se čemu 
divit. S přípravou masa i zeleniny na ohni se totiž vrací chuť jíst s rodinou nebo 
přáteli. Grilování má ještě jednu výhodu – můžete se stát jeho mistrem i doma. 
A dalším bonusem dozajista je, že dokáže proměnit všední dny plné starostí 

v něco nevšedního.
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„Není to jen jídlo. S grilováním se pojí spousta dalších 
věcí. Zatímco člověk jí v dnešní době často sám, grilovat 
sám nejspíš nikdy nebude. Spojuje lidi, učí je vařit a ješ-
tě nějakou chvíli trvá. Rozhodně to není žádný fastfo-
od,“ vysvětluje bývalý kuchař Josef Dloubek.
Naučit se správně grilovat přitom zvládne každý. Stačí 
jen základní vybavení, chuť a kvalitní suroviny.

Na čem grilovat
Možností dneska máte hned několik, ale mezi ty zá-
kladní patří zcela jistě elektrický gril a gril na dřevěné 
uhlí. Každý typ grilu má své pro i proti.  Pojďme se ně-
jaké možnosti představit. 
Griluje se všude, ten kdo nemá k dispozici terasu nebo 
zahradu, opéká voňavé lahůdky alespoň na balkoně 
nebo lodžii. Tam se nejlépe uplatní menší elektric-
ké grily. Kouř z dřevěného uhlí by obtěžoval sousedy 
a plynový gril s poměrně prudkým ohněm se na malé 
často z několika stran uzavřené prostory také nehodí. 
Elektrickou přípojku máte po ruce, buď přímo na bal-
koně, nebo nedaleko v pokoji, elektrické grily nejsou 
rozměrově náročné a snadno je umístíte na menší sto-
lek. Můžete si pořídit i  takový, pod který se jako pří-
slušenství prodává šikovný skládací vozík na kolečkách. 
Když grilujete v kuchyni, nebudete ho potřebovat, když 
si chcete dopřát pěknou chvilku na balkoně a nemáte 
tam stolek, umístíte gril bezpečně a stabilně do pojízd-
ného vozíku a vyvezete si ho ven.
Některé grily mají plotny oboustranné, z  jedné strany 
vroubkované, z druhé hladké. Jiné modely pak nabízejí 
výměnné plotny. V každém případě je dobré zvolit mo-
del, který je od výrobce nastaven tak, že plotna má mírný 
sklon směrem ke žlábku, kterým tuk odtéká do sběrné ná-
dobky pod plotnou. Tato nádobka by měla jít také snad-
no odejmout od těla grilu, snadno ji pak spolu s plotnami 
umyjete ručně nebo u některých typů v myčce.
Jednoduché elektrické grily mají jen otevřené plotny, 
které se rovnoměrně rozehřejí topnou spirálou pod 
nimi. Pro lepší grilování můžete zvolit elektrický gril 
s víkem, pod kterým se maso připravuje rychleji a ani 
při vysoké teplotě vám tuk nestříká okolo. Pak jsou tu 
ještě elektrické grily kontaktní, kde položíte maso na 
spodní plotnu a pevně na něj přitisknete plotnu horní, 
umístěnou ve víku. Celý gril uzavřete mechanismem na 
držadle, maso se propéká z  obou stran, nemusíte ho 
obracet, po chvilce gril otevřete a vše je hotové. 
Na elektrickém grilu připravíte chutné steaky, ryby 
i zeleninu, neogrilujete na nich ovšem třeba celé kuře. 
Jistou možnost nekontaktního grilování poskytují gri-
ly s  hlubokým víkem, kde můžete na plotny postavit 
ohnutý aluminiový tácek, na něj zavěsit třeba klobásky 
a nechat je pod víkem dobře propéct. Protože plotny 
se ale rozehřívají stejně v celé ploše, pomalé nepřímé 
grilování mimo hlavní žár na elektřině možné není.

Přímé a nepřímé grilování
Příprava na grilovací party vyžaduje jedno zásadní 

rozhodnutí - bude někdo stát o grilu, nakládat na něj 
další a další plátky masa, opékat zeleninu i chléb a po-
stupně to rozdávat hostům, nebo na grilu připravíme 
něco většího, co se bude zvolna propékat a pak se to 
naporcuje najednou? Zhruba to je rozdíl mezi přímým 
a nepřímým grilováním. Metoda přímého grilování vy-
užívá vysoké teploty k rychlé přípravě relativně malých 
nebo tenkých kousků potravin. Typické potraviny grilo-
vané přímo jsou steaky, kotlety, kuřecí prsa, rybí filety, 
zelenina, pečivo. Obvykle se říká, že přímou metodou 
se grilují potraviny s potřebnou dobou tepelné úpravy 
nejvýše 20-30 minut. Nepřímé grilování se využívá k pří-
pravě větších nebo tužších potravin, které by se při del-
ším přímém grilování připálily. Potraviny se umístí vedle 
ohně, ne přímo nad něj. Víko grilu je uzavřené, aby za-
bránilo úniku tepla z grilu, takže to celé připomíná pe-
čení v troubě. Nepřímé grilování se používá k přípravě 
větších a velkých kusů masa nebo maso tužší. Nepřímo 
se grilují žebírka, koleno, vepřová plec, hovězí hrudí, 
celá kuřata a kachny, ale tímto způsobem můžete ugri-
lovat třeba také celou hlávku zelí.

Grily na dřevěné uhlí
Po malé odbočce zpět k  typům grilů. Příjemnou letní 
zábavou, ale také zkouškou vašich kuchařských do-
vedností, je bezpochyby grilování na dřevěném uhlí. 
Fajnšmekři si ho nikdy nenechají ujít, protože příchuť, 
kterou pokrmu dodá vůně z rozžhavených uhlíků je ne-
zaměnitelná a na plynu jí prostě nedocílíte.
Základem grilu na dřevěné uhlí je mísa, ve které žhnou 
uhlíky kusového uhlí nebo briket. Nad ní je umístěn 
rošt. Protože skutečně kvalitní grilování se odehrává 
pod poklopem, většina moderních grilů je dnes vybave-
na víkem. Tady už začíná poměřování komfortu, proto-
že způsob, jak je víko zavěšené, jak snadno se odkládá 
a přiklápí, aniž byste si popálili prsty nebo museli pře-
mýšlet, kam víko odložit, je pro vaši spokojenost jedním 
z hlavních faktorů. Tím dalším je materiál, ze kterého je 
gril vyroben mísa na uhlíky. Začíná u jednoduchého ple-
chu natřeného žáruvzdornou barvou a končí u porce-
lánem smaltovaných mis či u grilů litinových, skutečně 
bytelných a téměř nezničitelných. Váha grilu totiž hraje 
také roli, lehké plechové jsou méně stabilní a je třeba 
dobře ohlídat rovnost plochy, kde takový gril postavíte. 
Těžká litina naopak pevně zaboří nožičky na jakémko-
liv místě v zahradě, stačí gril řádně vyrovnat a nemusíte 
mít strach z převrhnutí.
Šikovným integrovaným příslušenstvím luxusnějších gri-
lů na dřevěné uhlí je teploměr ve víku, který vám ohlídá 
zejména při nepřímém delším grilování teplotu uvnitř.
Teprve delší zkušeností získáte cvik v tom, kolik uhlí je 
nutné rozpálit pro různé druhy masa či zeleniny. Při-
sypávání uhlí je jeden z oříšků, ideální je mít připrave-
né už žhavé uhlí, protože přisypáním nerozžhaveného 
přerušíte grilování - vlastně začínáte znovu. Dobře vám 
poslouží startovací komín. Do něj nasypete dřevěné 
uhlí, zespodu podstrčíte papír, ten zapálíte a počkáte, 
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Chcete vyzkoušet něco nového? Chcete dát grilování nový rozměr? 
Potom vyzkoušejte Kyperské grilovací systémy. 
V čem jsou výjimečné?

• Jsou samofunkční – grilují za Vás zcela bez námahy
• Pro váš bussines je vyrobíme na zakázku
• Při objednávce nad 1500,- Kč je doprava po celé ČR zdarma!
• Ke každému grilu dostanete dárky zdarma.

www.kyperskegrilovacisystemy.cz
tel. Mgr. Jiannis Georgiou, DIS.,  +420 723 186 545, 
e-mail: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com

NEJLEPŠÍ GRILY NA PLANETĚ ZEMI

Chcete vyzkoušet něco nového? Chcete dát grilování nový rozměr? 

zdarma!

Chcete vyzkoušet něco nového? Chcete dát grilování nový rozměr? 

zdarma!

kyperskegrily.indd   1 18.4.2018   13:50:58

• Dokáže nejen grilovat, ale i vařit, dusit, smažit, péct 
a udit, umožňuje přímé i nepřímé grilování

• Konstrukce grilu minimalizuje vznik škodlivin, podporuje 
dlouhé bezproblémové používání 

• Je bezpečný. I během grilování jde opatrně přenést
• Příslušenství je možné dokupovat zvlášť, takže je na vašem 

rozhodnutí, pro jakou přípravu pokrmu budete Cobb pou-
žívat

• Je úsporný. Stačí 6-10 briket nebo 1 tableta Cobble Stone, 
která „griluje“ 2 hodiny a zapaluje se přímo zapalovačem

• Gril je dostupný i v plynové verzi
• Cobb využijete kdekoli a kdykoli

Informace o modelech grilu Cobb včetně receptů naleznete na:

www.cobb-grily.cz
E-mail: info@cobb-grily.cz
Mobil: 725 084 096

Gril Cobb 
univerzální varný systém

cobb.indd   1 18.4.2018   13:52:50
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až se v komínu uhlí rozhoří a pak už bude jen žhnout. 
Ideální metodou je pak použití kvalitních podpalova-
cích kostek (vždy vybírejte takové, které neobsahují 
žádná pojidla, jen dřevěná vlákna). Kostky položíte na 
rošt, zapálíte a na ně postavíte komín naplněný uhlím. 
Když je uhlí nažhavené, odsunete dolní přepážku v ko-
mínu a  uhlí prosypete roštem do žhavící mísy. Dobré 
grily mají v míse otvory na popel chráněné posuvným 
krytem. Když se začne popel tvořit, kryt otevřete, uhlí 
prohrábnete a popel se prosype do misky nebo do inte-
grovaného popelníku.
Samozřejmě u těchto grilů nemusíte spoléhat na klasiku 
a můžete vyzkoušet něco trochu jiného.

Kyperské grilovací systémy.
Naprostou novinkou na českém trhu jsou kyperské gri-
lovací systémy. V čem jsou jiné oproti ostatním grilům? 
Prakticky ve všem. Grilování na nich umožňuje přípra-
vu několik špízů najednou, které se díky motůrku samy 
otáčejí. Vyzvednout musíme především samofunkčnost 
celého sytému, který je opatřen dvěma rotačními sys-
témy, které lze pohánět prostřednictvím motůrků a ve 
speciálních sestavách jsou tyto grily doplněny o plochý 
a plnitelný rotační rošt.
Možná jste o dovolené na Kypru tyto grily také viděli, 
jejich design se desítky let prakticky nezměnil a  vyu-
žívá je každá restaurace k přípravě chutných pokrmů. 
V tuto chvíli si tento typ grilování je tedy možné dopřát 
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i u nás. Grily jsou osazeny dostatečným počtem špízů 
z nerezové oceli, které se pravidelně otáčí.

Přenosný stolní gril
Pokud  se chystáme někam na piknik, na víkend, nebo 
třeba na dovolenou, jistě se nám bude hodit i přenos-
ný gril. Například přenosný stolní gril Cobb na dřevěné 
uhlí je jednoduchý systém umožňující, díky bohatému 
příslušenství, přípravu menu od předkrmu až po dezert. 
Je skladný, jednoduchý na obsluhu, bezpečný, šetrný 
k vašemu zdraví i přírodě. Můžete ho využít nejen na 
zahradě, balkóně, terase, ale je vhodný právě i pro ces-
tování a  použití na lodi. V  základním provedení (bez 
příslušenství) má hmotnost pouhých 4,5 kg a jeho roz-

měry jsou 30 x 30 cm. Vhodným palivem jsou  napří-
klad dřevěnouhelné brikety nebo výrobcem dodávané 
kokosové tablety.. 
S  tímto grilem se stanete kulinárními experty.  Upekli 
jste snad někdy na vašem grilu nadívané kuře a záro-
veň připravili přílohu, například vařené brambory? Tak 
s tímto grilem to zvládnete. Můžete grilovat, udit, péci, 
dusit.

Plynové grily
Grily s propanbutanovými lahvemi patří už spíše do ka-
tegorie letních kuchyní. Mohou mít jeden hořák, ale 
také dva, tři nebo čtyři. Ty velké při otevření připomína-
jí varnou desku. Však se také výrobci předhánějí v tom, 
jak jsou hořáky vyrobené a integrované do plochy, aby-
chom je mohli co nejsnáze čistit. Existují i malé přenos-
né plynové grily, počítejte ale s  tím, že plynová lahev 
něco váží a  především musí být vždy gril instalován 
kvůli bezpečnosti na naprosto rovné pevné ploše. Velké 
„pojízdné kuchyňky“ jsou samy o sobě těžké a můžete 
je tedy umístit třeba na rovný trávník. Na otevřeném 
prostranství ovšem nastává potíž s větrem - nejenže se 
hořáky obtížně zapalují (na to existují pomůcky - chrá-
niče a elektrické podpalovače), ale vítr vám může pla-
men sfouknout. Plynový gril je tedy ideální umístit do 
altánku nebo do otevřené zimní zahrady, na verandu, 
zkrátka tam, kde je před větrem chráněný.
Grilování na plynu je jako vaření na plynu - praxí zjistí-
te, jak vysoký plamen potřebujete na různé rošty a tály, 
jak vysoko je umístit na oheň, jak vyladit hoření na ně-
kolika hořácích tak, abyste mohli opékat či grilovat ne-
přímo, jak grilovat pod poklopem, nebo dokonce jak 
s pomocí lupínků v plynové grilu udit či alespoň dodat 
masu zdání přípravy na dřevě.
Velké grily pak mívají i zabudovaný postranní vařič - to 
už je skutečně kompletní kuchyně, v  jaké můžete na 
jedné straně péct, resp. grilovat maso a zeleninu a na 
druhé vařit v hrnci brambory. 

Grilovací kameny
Grilování na lávových kamenech je známý pojem, méně 
už se ale ví, že grilovat či péct můžete také na kame-
nech žulových. Jsou vhodné na grily, kde pod kamenem 
můžete udržovat rovnoměrný žár v  celé ploše - tedy 
nad dřevěné uhlí, brikety nebo na grilování v krbu na 
hořícími polínky, ale také na elektrické grily se rovno-
měrně žhavící spirálou. Na grilování na plynu, kde je 
žár soustředěn do jednoho místa, se žulové kameny ne-
hodí. Lávové kameny toho sice vydrží víc, přesto ani ty 
se na plyn příliš nehodí.
Grilování na kamenech má ale široké použití, nejde jen 
o to umístit kámen nad plamen v grilu. Kámen můžete 
předehřát třeba v troubě a pak na něm servírovat - ká-
men osazený v rámečku s držadlem položíte na prkén-
ko přímo na stůl a pokrm na něm vydrží velmi dlouho 
teplý. Prodávají se docela malé kameny 20 x 20 cm, ty 
můžete položit třeba na plotnu na sporáku a připravit 
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si na nich vejce na slanině k snídani.
Chuťově přináší pečení na kamenech možnost pokrm 
dobře a  rovnoměrně propéct, musíte ovšem dodržet 
určitá pravidla. Především by maso, ryby nebo zelenina 
neměly být mokré ani natřené velkým množstvím tuku. 
Aby se maso na kámen nepřilepovalo, stačí ho po ro-
zehřátí posypat solí. Z toho důvodu pak samotné maso 
nesolíme, tedy dosolíme ho případně až na samém kon-
ci pečení.
Kámen nikdy nevystavujeme prudkému střídání teplot - 
mohl by prasknout. To znamená, že oheň ho vkládáme 
v  pokojové teplotě, nikdy na rozehřátý nelijeme vodu. 
Ostatně kameny bychom nikdy neměly čistit namočené, 
stačí jen dřevěnou špachtlí odstranit napečeniny a pak ká-
men třeba s pomocí trochy oleje ještě teplý otřít a vyleštit.
Záměrně uvádíme grilování na kamenech mimo kapi-
tolky o různých grilech. Kámen je totiž vlastně grilem 
sám o sobě. Na přípravu steaků, čerstvých ryb, plátků 
zeleniny nebo brambor se hodí skvěle. Na řádně roze-
hřátém kameni připravíte křehký steak, pak můžete ká-
men přenést na stůl, položit na prkno a přímo tak serví-
rovat. Steak se bude ještě pár minut dodělávat, můžete 
jíst zvolna a vychutnávat postupnou mírnou proměnu 
masa nebo stále prohřáté kousky zeleniny.

A co takhle udírnu?
Ryby, uzeniny nebo sýry vyuzené podle tradičních me-
tod to je rarita. Obdivujeme jejich opravdovou chuť, 
opíjíme se vůní... A  litujeme, že se k  nim dostaneme 
tak zřídka. Přitom stačí kousek zahrádky nebo parcely, 
abyste začali svoje dobrodružství s  opravdovým uze-
ním. Dobrodružství dostupné pro každého - nevyžadu-
je obětování a zcela vás pohltí!
Domácí udírna znamená absolutně nejlepší výrobky. 
Představuje zcela nové kulinářské možnosti a také pří-
ležitost k vytváření vlastních receptur. Je to také výraz-
ný obrat ku zdraví - pokud máte udírnu, máte přístup 
k  100% přírodním produktům, bez konzervačních lá-
tek, alergenů a jakékoli chemie.
Pokud nemáte s  uzením velkou zkušenost, můžete 

vyzkoušet například udírnu Borniak UW- 70, která je 
zcela automatizovaná, zprovozníte ji a začnete použí-
vat. Celý proces vytváření kouře je prováděn stisknutím 
tlačítka. Generátor pracuje tak, aby štěpky doutnaly 
a vytvářely kouř. Jak známo, správné spalování dřeva je 
tím, co rozhoduje o úspěchu uzení. Spalování je prová-
děno samočinně - dřevo ze zásobníku je přenášeno na 
ohřívač a zde postupně podléhá zuhelnění. Co je nutné 
zdůraznit - absence plamene a příslušná teplota spalo-
vání dřeva způsobují, že za takových podmínek uzené 
výrobky získají dokonalé kouřové aroma, aniž by byly 
opálené. Podobně pracuje i profesionální model UW- 
150, který je již určen pro uzení většího množství masa.
Velmi oblíbenou  udírnou  je i  Bradley Smoker.  Jedná 
se o skvělý doplněk, který udělá z každého labužníka, 
lovce či rybáře, opravdového  profesionála v  přípravě 
uzených lahůdek. Jednoduché nastavení a design udír-
ny usnadní každému svému hrdému majiteli celé uzení.  
Na rozdíl od klasického uzení produkují tyto digitální 
udírny studený kouř a proces denaturace uzených po-
travin je zajištěn elektrickým topným tělesem. Dřevěné 
brikety nejsou spalovány, ale slouží pouze k produkci 
kouře, což zajišťuje čtyřikrát čistší kouř, než při klasic-
kém hoření dřeva. Potraviny připravené v udírně nemají 
hořkou nikdy žádnou pachuť. Vybírat můžete ze tří sys-
témů. Základní je udírna BS originál, která má velikost 
menší ledničky, takže je snadné ji přenášet . Novinkou 
potom jsou čtyřroštová a šestiroštová digitální udírna. 
Hlavní a v podstatě jediný rozdíl mezi oběma modely 
je v kapacitě, tudíž záleží jen na vás jek velké množství 
mase budete chtít připravovat a který z modelů je pro 
vás zajímavější.  Zatímco čtyřroštový model má objem 
76l, šestiroštový model má kapacitu 108l. 
Čelní strana  udírny  obou modelů má lesklý lakovaný 
kovový vzhled, vnitřní povrch udíren je z nerezu. Udící 
komory jsou pečlivě izolované, takže kouř uniká pouze 
vrchním průduchem.
Tak vybírejte tu nejlepší a dejte se s chutí do grilování!

Foto: Shutterstock.com
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JARO MODERNÍHO 

ZAHRADNÍKA
S nadcházejícím jarem se ani nenadějeme a tráva, keře a větve stromů dorostou 
v teplém a na déšť bohatém období do takových výšek, že bude nutné je zkrotit.
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INZERCE
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Zahrádkáři už netrpělivě sledují, jak se ze země derou 
další a  další cibulky, nakupují semena a  objednávají 
mladé stromky a keře na výsadbu. Funkčnost je třeba 
vrátit nejen záhonům, ale také všem plochám v zahra-
dě. Začátek vegetačního období je také vhodnou příle-
žitostí k potřebným terénním úpravám. Pryč jsou časy, 
kdy jsme museli zahradnické práce, jako je prokypření 
půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorá-
vání, orba, rozrušení hrud, vyhrabávání stařiny i  pro-
vzdušnění trávníku dělat vlastníma rukama. Zapomeň-
te na motyku a rýč. Dnes jsou k mání chytří pomocníci, 
kteří práci na zahradě ulehčí.

Kultivace rotavátorem
Dnes všechny tyto práce provede jediný stroj – rotavá-
tor neboli kultivátor, opatřený rotačními noži, které 
motorovým pohonem pronikají do hloubky 15 až 20 
centimetrů. Jeho velikost si můžete zvolit podle po-
třeby – od nejmenšího elektrického třeba jen na před-
zahrádky, až po dvoukolový benzínový traktor, který 
může být opatřen rotavačními hvězdicemi nebo celou 
řadou dalšího příslušenství, jako je například orební 
pluh či přívěsný vozík. Ke všem rotavátorům si můžete 
přikoupit různá příslušenství, jako například vyčesávač 
a provzdušňovač trávníku nebo kypřič půdy. 

Aby trávník mohl dýchat
Proč je pro trávník důležité provzdušňování neboli 
vertikutace? Při sečení trávníku se postupně prostor 
mezi jednotlivými stébly trav zanáší nečistotami, pře-
devším zbytky sečeného porostu, které nestačily zetlít 
a vytvořily tak travní plsť bránící přístupu vláhy a živin. 
S masivním rozšířením mulčovacích sekaček je význam 
provzdušňování ještě důležitější. Na trávník má nega-
tivní vliv i mech, který se objevuje zejména ve stínu pod 
stromy a na kyselých půdách.

Vertikální řezač
Pro provzdušňovače se používá i  název vertikutátory, 
což pochází z  anglického názvu vertical cutting, tedy 
vertikální řezač. Tajemství jeho práce spočívá ve vyhra-
bávání travní plsti, mechu a ostatních nečistot z trávy 
pomocí nožů. A  to takovým způsobem, aby ke koře-
nům mohla znovu pronikat vláha a vzduch, což jsou ne-
zbytné složky pro dobrý a zdravý růst trávy. Nenaruší se 
svislým řezem kořeny rostlin? Trochu ano a po takovém 
prořezu vám může připadat, že trávník nějakou dobu 
paradoxně vypadá hůř než před zásahem. Rozhodně 
se toho ale nemusíte obávat, už po pár týdnech vyraší 
nové a zdravé travní výhonky.Vertikutátor je také skvě-
lým pomocníkem, pokud se chystáte na nový osev na 
ploše pokryté neudržovaným trávníkem. Je většinou 
poháněn elektrickým motorem, pokud však máte vel-
kou a  členitou zahradu bez přívodu elektřiny, zvolte 
provzdušňovač benzinový. Při výběru se kromě výko-
nu motoru zaměřte na další technické parametry, jako 
jsou šíře záběru a nastavitelnost hloubky vertikutace. 
Důležitý je rovněž počet nožů na válci, stejně tak počet 
výměnných válců (pokud to stroj nabízí), dále sběrný 
koš, plošný výkon a  v neposlední řadě celková hmot-
nost provzdušňovače, aby se s ním dalo snadno mani-
pulovat.

Tráva potřebuje živiny
Nově vzešlý porost potřebuje na počátku jara větší množ-
ství živin. Pokud není posečená tráva navrácena do půdy 
prostřednictvím mulčování,  pak je vhodné provést hno-
jení, nejlépe v březnu nebo dubnu. K růstu vegetace po-
třebuje živiny, především však dusík, který podporuje dě-
lení buněk a tvorbu nových částí rostlin. Že trávník nemá 
dostatek živin, snadno poznáte: má zelenožlutou barvou 
a  roste pomaleji. Dobrá hnojiva, obsahující vyvážené 
množství dusíku, draslíku, fosfátu a hořčíku, to napraví.
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Kterou sekačku si koupit?
Před nákupem sekačky si musíte položit kardinální 
otázku: Jaký trávník chcete? Trávník může být exten-
zivní (sady, louky), parkový nebo intenzivní trávník  
neboli reprezentativní (často uváděný jako anglický). 
Čím luxusnější vzhled – nižší výška trávníku (jemnější 
druhy trav), tím častěji je třeba trávník sekat. Pokud 
chcete anglický, tak je třeba sekat trávu i dvakrát týdně. 
Pro zajímavost – golfové greeny se kosí každý den. 
Univerzální sekačku v obchodech nenajdete. Při výběru 
záleží na tom, jaký druh trávníku budete obhospodařo-
vat, pak na velikosti plochy a sklonu trávníku a druhu 
pohonu. Záleží i na tom, jak budete s posečenou trávou 

nakládat. Pokud ji nechcete zkompostovat, zvolte rad-
ši sekačku, která umí i mulčovat. Rozdrcená tráva tak 
poslouží jako přírodní hnojivo. Na malé předzahrád-
ce vám postačí vřetenová sekačka s ručním nebo aku-
mulátorovým pohonem. Teprve zahrada nad 1000 m2 
volá po benzínové sekačce. Při sekání velkých trávníků 
a luk se můžete dokonce i pohodlně projíždět vsedě za 
volantem sekačkových traktůrků, tzv. riderů. Na větší 
louky s náletem bude nutné pořídit si buď bubnovou 
sekačku, nebo mulčovač, s nímž lze pracovat i v nároč-
ném terénu. Jsou to dvou nebo čtyřkolové samojízdné 
rotační sekačky, které trávu drtí a vtlačují mezi stvoly. 
Mulčovače se nabízejí se šířkou záběru 53 nebo 68 cm, 
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umožňují nastavit výšku sečení v 6 polohách a mají až 
5 rychlostí jízdy. Nově přibyly robotické sekačky, které 
díky elektronické inteligenci po celé dny pročesávají 
trávník i bez vaší přítomnosti. Jsou však až pětkrát draž-
ší nežli benzínové sekačky. 
Pro lehké zastřihávání travičky a la golfové hřiště jsou 
tady vřetenové sekačky. Pokud budete chtít pěkný udr-
žovaný pažit, můžete volit mezi klasickými elektrickými 
a benzinovými rotačními kolovými sekačkami, případně 
jejich variací se vzduchovým polštářem. 
Kdo kupuje sekačku poprvé, musí zvážit, jestli chce 
elektrickou, nebo motorovou. Záleží na velikosti zahra-
dy - elektrická se hodí maximálně tak do jednoho tisíce 

metrů čtverečních (asi 32 x 32 metrů), na členitosti te-
rénu, dostupnosti elektrické sítě - a také na sousedech: 
motorové stroje jsou hlučnější.

Údržba sekačky po zimě
Ti z vás, kteří používají elektrickou sekačku, mají jarní 
přípravu daleko jednodušší. Předsezónní kontrolu za-
čněte vnějšími viditelnými částmi. Zůstala na sekačce 
zaschlá tráva nebo dokonce hlína z předchozí sezóny? 
Očistěte ji speciálním kartáčem na sekačky, který štěti-
nami odstraní nánosy špíny, ale sekačku nepoškodí ani 
nepoškrábe. Sběrný koš na trávu se nebojte opláchnout 
čistou vodou a tak zbavit veškerých nečistot a prachu. 
Podívejte se, zda je nůž sekačky v dobrém stavu a do-
statečně nabroušen, případně ho nabruste pomocí 
brusky. Bez ostrého nože byste toho moc neposekali. 
Zanedbaná sekačka, která stála celou zimu bez povšim-
nutí, bude potřebovat také promazat šroubové spoje 
vazelínou a utáhnout. Kromě toho se zaměřte i na pří-
vodní kabel. Může se stát, že je porušen a vy se vysta-
vujete zbytečnému nebezpečí. V  takovém případě si 
raději pořiďte nový.

Dejte stopku plevelu
Plevele se zbavte ještě dříve, než se pustíte do výsadby 
nových rostlin. Pokud se chcete při jeho hubení vyvaro-
vat chemických prostředků, je možné plevel odstranit 
manuálně pomocí šikovných nástrojů. Na výběr máte 
klasické vyrývače kořínků a motyčky i moderní vytrhá-
vače plevele, díky kterým se při úpravě trávníku nebu-
dete muset ohýbat.

Máte už vybrané nové trvalky? 
Začátek jara je rovněž vhodným obdobím k  výsadbě 
trvalek. Nyní jim už nehrozí vymrznutí, jako by se to 
mohlo stát na podzim, pokud by nestačily zakořenit. 
Pokud už není zmrzlá půda, je toto období nejvhod-
nější pro výsadbu růží, živých plotů a okrasných dřevin. 
Dřeviny, které kvetou v  létě, vytvarujeme, a  ty, které 
pravidelně namrzají, pohnojíme a  seřízneme, aby ne-
obrážely na loňském dřevě a nevyholovaly se od země.

Předjarní ochrana stromů
Chcete-li sklidit kvalitní ovoce a zajistit si tak bohatou 
sklizeň, je třeba věnovat pozornost předjarní ochraně 
ovocných stromů. Zaměřte se nejen na jádroviny a pec-
koviny, ale také na keře drobného ovoce, které pěs-
tujete v zahradě. Bohužel v posledních letech chorob 
a škůdců v zahradách přibývá, a proto se většinou při 
pěstování ovoce neobejdete bez chemických postřiků. 
Aby jich bylo co nejméně a byly účinné, je potřeba za-
čít včas a dodržovat termíny ochrany: jedině tak máte 
šanci na zdravou úrodu. Předjarní postřik proveďte pří-
pravkem, který udusí většinu živočišných škůdců. Tím-
to ozdravujícím zásahem zničíte hlavně vajíčka hmyzu, 
které rády vykusují listy. Postřikem můžete ochránit 
před červivostí i odrůdy třešní.
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Víte, co je to plotostřih?
Živý plot je po zimě, tedy v období vegetačního klidu, 
vhodné zbavit přerostlých částí. Začněte pomocí me-
chanických nůžek či ruční zahradní pilky se střihem sil-
ných větví. Následně využijte plotostřihu, jehož pomocí 
upravíte živý plot na požadovanou výšku. Na případné 
estetické dolaďování tvarů živého plotu je možné pou-
žít buď mechanické nůžky na živý plot, nebo jejich elek-
trickou příp. akumulátorovou variantu.

Hnojit přírodně nebo uměle?
Ještě než se pustíte do hnojení záhonů, odpovězte si 
na několik důležitých otázek. Chcete hnojit záhon se 
zeleninou, okrasnými trvalkami, nebo s ovocnými stro-
my? Máte možnost si sami vyrobit vlastní kompost či 
listovku? Budete používat pouze přírodní hnojiva, 
nebo některé výsadby hnojit jen syntetickým granulá-
tem? Přejete si zvýšit aktivitu půdních mikroorganismů, 
které přispějí ke zkvalitnění půdy? Odpovědi na tyto 
otázky vám pomohou si ujasnit, jaký typ hnojiva bude 
pro vaši zahradu nejvhodnější. Přístup k používání a vý-
běru hnojiv se totiž u různých zahrádkářů výrazně liší. 
Ti ekologicky smýšlející používání syntetických hnojiv 
zcela zavrhují, zatímco běžný zahrádkář většinou nemá 
s aplikací chemicky vyráběných hnojiv problém. Cílem 
veškerých hnojiv je dodat do půdy potřebné množství 
živin, popřípadě zlepšit půdní strukturu a nastartovat 
půdní život, který se podílí na rozkladných procesech. 

Synteticky vyráběná hnojiva získáte v  kapalné či pev-
né formě. Pevná hnojiva na trhu seženete nejčastěji 
v podobě granulátu, který umožňuje snadnou aplikaci 
s vyrovnaným poměrem živin. Ačkoli vám synteticky vy-
ráběná hnojiva na první pohled usnadňují život, zvažte 
jejich použití ve výsadbách, ve kterých pěstujete jedlé 
rostliny. Těm mnohem více prospěje dávka kompostu, 
zetlelého hnoje, jemně posečené trávy nebo v posled-
ní době oblíbeného vermikompostu. Tato hnojiva totiž 
obsahují velké množství organické hmoty, která před-
stavuje pro půdní mikroorganismy bohatou hostinu. 
Půda obohacená takovým hnojivem je kyprá, propust-
ná pro vodu a vzduch a  celkově lépe funguje. Pokud 
je to tedy možné, berte syntetická hnojiva spíše jako 
doplněk než hlavní hnojivo. 
Specializované substráty
Zásadní význam pro výsadbu rostlin má kvalitní výsevný 
substrát. Právě na něm výrazně závisí náš úspěch nebo 
neúspěch. Univerzální substráty nebývají vhodné pro 
všechny rostliny, a ani vlastnoručně namíchané směsi, 
které si připravíte smi, nemusí být ideálním řešením. 
Substráty na trhu jsou dnes sofistikovaně specializova-
né. Z bohaté nabídky zahradnických center si určitě vy-
berete ten správný pro květiny, ovoce, zeleninu, nebo 
třeba pro pelargonie a orchideje, borůvky nebo palmy 
a středomořské rostliny.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Jaro je konečně  v plném proudu a s ním i naše snaha co 
nejvíce zvelebit okolí svého domu. K tomu samozřejmě 
patří krásný trávník, okrasné keře a květinové záhony. 
A  tyto mají určitě jedno společné, k  správnému růstu 
potřebují především dostatek vody.
Proto jsme tady my – fi rma Valmon spol.  s.r.o - největší 
výrobce kvalitních PVC hadic v Česku!
Již 25 let dodáváme na trh ty nejkvalitnější hadice pro 
Vás. Z  našeho sortimentu si vybere každý, odborník 
i  laik. Od těch nejmenších průměrů až po ty největší, 
technicky možné, a podle potřeby použití. Mimo jiné 
nabízíme jako jediní v ČR hadici pro pitnou vodu bez 
ftalátů s platným certifi kátem podle současných norem 
EU. S každým rokem také přicházíme s nějakou novin-
kou. Zmíním se pouze o posledních dvou. Jedná se řadu 
PROFI ve čtyřech barevných provedeních, a to modrá, 
žlutá, červená a světle zelená. Tyto  velice kvalitní ha-
dice, v neprůhledném provedení, které zabraňuje růstu 
řas a tím ucpávání a zanášení koncovek a rozstřikovačů 
jsou výborným pomocníkem při zalévání, kde se skloubí 
příznivá cena a vynikající vlastnosti. Dále jsme vyvinuli 
úplnou novinku – hadici TOP ELASTIC, která neztrácí 
svoji pružnost a elasticitu jak při vysokých teplotách, až 
do 100°C, tak při velmi nízkých, což je zajímavé pře-

devším pro oblasti zemědělství a stavebnictví, a to do 
-20°C. Opět ve třech barevných provedeních, žlutá, čer-
vená a zelená, samozřejmě v několika průměrech a dél-
kách. Jen pro zajímavost běžná provozní teplota pro 
hadice z PVC je od -5°C do 60°C. A v neposlední řadě 
se jedná o hadici GARDEN  v provedení šedém, která je 
také určena pro zahradní použití. A pro ty, kdo potře-
bují čerpat vodu třeba ze studny vyrábíme vyztužené 
sací hadice, které jsou určeny k čerpadlům. 

A proč název článku zavlažování hrou? Protože na-
bízíme nejen námi vyráběné hadice, ale k tomu i celý 
sortiment rozstřikovačů, spojek, rychlospojek, držáků 
na hadice, hadicových navijáků, spon a mnoho dalšího 
co patří ke zkrášlení vašeho domu a zahrady a na Vás je, 
abyste si jen vybrali!  Zkrátka vše pod jednou střechou.
Nabídku najdete jak na webových stránkách 
www.valmon.cz nebo v naší fi remní prodejně na ulici 
Hemy 855 ve Valašském Meziříčí, kde vám odborně po-
radíme a  také navrhneme závlahu dle vašich potřeb. 
Proto nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo osobně 
a nebojte se toho, protože opravdu platí „zavlažování 
hrou“ a vaše zahrada, zahrádka či jen balkón bude oz-
dobou vašeho bydlení! 

Firemní prodejna: Zahradní centrum, ul. Hemy 855, 
Valašské Meziříčí
Partnerské prodejny: Přerov, Žerotínovo náměstí 14; 
Prostějov, Vojáčkovo nám 12; Hulín, Zahradní cen-
trum U Svaté Anny 1283 , Nový Hrozenkov 434; 
Holešov, Dr.E. Beneše 1699

Zašovská 534, Valašské Meziříčí, tel. 571 622 583, 
valmon@valmon.cz

www.valmon.cz

ZAVLAŽOVÁNÍ HROU !

NEJVĚTŠÍ  VÝROBCE HADIC PVC V ČESKÉ REPUBLICE

valmon.indd   1 11.4.2018   10:52:19
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ZAHRADA 

JE RADOSTNÉ HOBBY
Když je zahrada v  rozpuku a těší nás každá rašící rostlina, s elánem pečujeme  

o její okrasnou, zeleninovou i ovocnou část.
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Už se nemůžeme dočkat letní sezóny, kdy si zahradu 
užíváme nejvíc. Důležité je především její zavlažování, 
proto se vyplatí pořídit si zavlažovací systém s automa-
tickou regulací, který nám ušetří mnoho práce a času. 
Krásnými květy nás jako první potěší jako první cibulo-
viny (tulipány, hyacinty a narcisy), posléze také vykve-
tou dvouletky a trvalky. Jistě se už těšíte na první dary 

přírody - rané brambory, rebarbory, ředkvičky, špenát, 
rané zelí, hrách, letní ředkev, cibuli, jahody, třešně a do-
konce už i maliny nebo rybíz. A vyséváte letní odrůdy 
hlávkového salátu, čínské zelí, fazole, kedlubny a v dru-
hé polovině června také brokolici, karotku, červenou 
řepu, ředkev, kadeřávek nebo keříčkové fazole. V tep-
lejších oblastech se bude dařit i předpěstovanému lilku 
a vodnímu melounu. I okrasná zahrada se dá ještě před 
létem dotvořit vysazením dekorativních dřevin, trvalek 
a  rychle rostoucích letniček. Zkrátka před létem musí 
být zahrada vymazlená, a tak zahrádkáři mají napilno. 
Že vás noření rukou do hlíny, okopávání a přesazová-
ní neláká? Možná je vám momentálně tenhle koníček 
naprosto nepochopitelný, ale může se stát, že za pár 
let budete dělat to samé. Zahradničení je totiž nakažli-
vé a kromě rychlých výsledků taky nabízí tělu pobyt na 
čerstvém vzduchu a pocit z dobře odvedené nenáročné 
práce. A co domácí džemy a naložená zelenina? Těmi 
asi málokdo pohrdne, že…

Vyvýšené záhony
Vyvýšené záhony jsou nejen zajímavým estetickým 
zpestřením zahrady, poslouží ale hlavně tam, kde je 
méně kvalitní zemina a zelenině ani bylinkám se v ní 
příliš nedaří. Navíc se k takovému záhonu není nutno 

tolik ohýbat.   Ideální je, pokud můžeme záhon obejít 
ze všech čtyř stran. Z plochy pro příští vyvýšený záhon 
nejdříve odkryjeme asi 25 cm vysokou vrstvu zeminy 
a  spodek zkypříme rýčem. Záhon pak naplníme tak, 
aby na dně ležel nejtlustší materiál a v dalších vrstvách 
byly stále jemnější rostlinné zbytky. Každá vrstva by 
měla být vysoká asi 25 cm. Pokud nechcete mít vyvý-
šený záhon jen jako kopu zeminy, zlepšíte jeho vzhled 
obrubou z dřevěných trámů, plechu, cihel či kamenů či 
z  kvalitního dubového dřeva. Samozřejmě již jsou na 
trhu i stavebnice, kde si záhon postavíte jako z lega. 
Základ záhonu tvoří hrubé haluze a větvičky. Další vrst-
va je složena z rozdrcených odřezků trvalek a keřů, po-
sekané trávy a  listí. Potom následuje částečně zetlelý 
kompost. Nakonec záhon zasypeme vrstvou humusu. 
Můžeme na to použít vrstvu zeminy, kterou jsme ze 
záhonu odstranili při jeho zakládání. Je to svým způ-
sobem pěstování na kompostu, které nahrazuje živné 
záhony. Základna živin by měla vydržet zhruba pět až 
šest let a poté je potřeba celý postup zopakovat.

Pěšinky a chodníky
Eleganci venkovního prostoru dotvářejí zahradní pěšiny 
a chodníky. Máte-li velkou zahradu, je dobré oslovit za-
hradního architekta, plánování cest a chodníčků je totiž 
docela náročné. Chcete-li se do budování pustit sami, 
měli byste si pro začátek ujasnit, co přesně od chodníč-
ků očekáváte. Mají zahradu rozdělit na více zón – od-
počinkové a okrasné? Mají vás dovést z jednoho místa 
na druhé či budou sloužit jen jako okrasný doplněk? 
Mají se někde křížit, nebo ne? Až tento rébus vyřešíte, 
uvažujte teprve o  materiálu. A  jsme opět u  stylu. Do 
zahrady připomínající nedbale elegantní anglický park 
nemusíte pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk, 
písek nebo větší kameny. Oblíbené jsou i  kamenné 
kostky nebo kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí 
cihlová cestička. Pokud vaše zahrada připomíná doko-
nale upravený parčík, zvolte dlažbu či dřevo. Tvoříte-li 
cestičku od moderní vily, sáhnete nejspíš po betonové 
dlažbě, která napodobuje přírodní kámen.

Neviditelné obrubníky
Nezbytným prvkem k  oddělování dlážděných, zatrav-
něných nebo květinami osázených ploch  jsou obrub-
níky. Můžete si pořídit neviditelné z plastu, které v za-
hradě plní hned několik funkcí: udržují stále stejný tvar 
záhonů či zamezují prorůstání trávníku směrem od zá-
honů. Neviditelný obrubník ulehčuje práci tam, kde se 
na travnatou plochu napojuje nezpevněný záhon nebo 
skupina keřů, v místě, kde začíná zahradní svah. Insta-
lace je jednoduchá: pruh z plastu se zapustí do půdy 
a upevní šrouby. Nicméně v okrasné zahradě to bude 
jistě víc slušet obrubníkům, které budou i zdobit. 

Špalková palisáda i mušle
Dobře vypadá nízká dřevěná palisáda z  půlkulatých 
špalíků. Dá se koupit na metry, je zpevněná drátem 



Maliník Katewonder®

naše exkluzivní odrůda, bez-
trnná!!! , kompaktní a velmi 
úrodná. 
DOPORUČUJEME!!!

Medvědí česnek
je oblíbený nejen pro své vy-
užití v kuchyni, ale také jako 
vynikající  léčivá bylina.

Obří americký ibišek    
Summer Storm
obrovské růžové květy
(až 25cm!!!) září do dálky,
 excelentní  nádhera

MARANELL®
superpřevislý jahodník 
– nejsladší jahody jaké 
si dovedete představit – 
vynikající do truhlíků  
 i závěsů.   

59 Kč

ANGREŠT CAPTIVATOR
prakticky beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!!!

89 Kč

VELKOPLODÉ LÍSKY
nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících  
  oříšků.

od 89 Kč

MALINÍK  POLKA
nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu  
 bohatě plodí.

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ  
již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofialové  
  „borůvky“.

99 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA 
„VICKY“
dechberoucí bílé květy 
a mimořádně chutné 
sladké plody, spojení  
  krásy a užitku.

149 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA
velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si 
sami své lahodné fíky.

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ
ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již něko- 
  lik týdnů po vysazení.

12 ks  89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
plodí již několik týdnů 
po vysazení a sklizeň trvá 
až do prvních mrazů.

12 ks 139 Kč

MALINÍK ALPENGOLD
žlutý, stáleplodící a hlav-
ně beztrnný!!! maliník. 
Plody jsou velké, sladké  
  a nečervavé.

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ BORŮVKA
jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně  
  plodí.

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ
lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti  
  i dospělí.

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY
kříženec angreštu a černé-
ho rybízu má nezaměnitel- 
nou chuť a je velmi  
  úrodný.

 keř 69 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ
několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží za super 
  cenu.

69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK
je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.

59 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.

79 Kč

AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK – 
SUMMER STORM
nádherné až 25 cm veliké 
květy od léta až do zámra- 
  zu. Nevymrzá!

149 Kč

ARONIE – ČERNÁ JEŘA-
BINA
sladkoplodá , plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.

49 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ
bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších  
  oblastí .

129 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA
velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná 
na jídlo i zpracování.

 keř 69 Kč

MAXIBRUSINKA CRAN-
-BERRY RED
opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají  
  i výrazné léčivé účinky.

49 Kč

MALINÍK BEZTRNNÝ – GLEN 
LYON
sladké červené maliny mů- 
žete nyní sklízet aniž byste  
  se popíchali o trny.

99 Kč

BYLINKY A KOŘENÍ
atraktivní sazenice růz-
ných druhů máty, tymiánu, 
bazalky, levandule, šalvěj,  
  vytrvalé majoránky.

1 ks 49 Kč

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA
10–15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
  odolná i dekorativní.

89 Kč

PLODÍCÍ CITRUSY
citroníky, pomeranče, 
mandarinky, ale i mnohé 
rarity nabízíme v různých  
  velikostech.

již od 89 Kč

BELAMCANDA  
– ANGÍNOVNÍK
velmi účinná léčivka 
na angíny a krční záněty,  
  krásně kvete, nevymrzá.

49 Kč

ANGREŠT SLADKÝ – LADY 
SUN
opravdu sladké žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak  
  velmi snadná sklizeň. 

89 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
plody mají vynikající 
léčivé účinky a vysoký 
obsah vitamínů.

Supercena 1ks/69 Kč
1 pár samec+ samice 

138 Kč

NOVINKA

NOVINKA

RYBÍZ ČERVENÝ  
VELKOPLODÝ
sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu  
  i chorobám.

 keř 69 Kč

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS
na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet  
  vynikající nektarinky.

 299 Kč

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz
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Zasíláme i na dobírku poštou. Ke každé zásilce 
ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog 
návodů na pěstování. 

Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice 
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. 

Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

Maranell®

superpřevislý  jahodník, 
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit

Réva bezsemenná 
Thomson
velmi odolná mrazu 
i chorobám, extra slaďoučké 
veliké hrozny

Rakytník řešetlákový
plody mají   vynikající léčivé 
účinky a   vysoký obsah vita-
mínů

Sibiřský jilm
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot,  vyroste až 2m za 
rok.  Sází se cca 3ks/m

Pepino NOVĚ KLONY
nové mimořádně úrodné 
selekce. Vynikají bohatou 
násadou plodů a výtečnou 
chutí

Angrešt beztrnný
Spinefree
rezistentní!!  keřový s červe-
nými sladkými plody, netrpí 
padlím!!!

Zimolez Kamčatský 
Wojtek
jedna z nejchutnějších a nej-
úrodnějších odrůd, dozrává 
již v květnu

1ks/69,-, 
1 pár samec + 
samice 138,-

NOVINKA

supercena

Obří kanadská 
borůvka
jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, je  velmi 
odolná  a bohatě plodící

Jahodník Renesance
poloraná odrůda s  tvarově 
i chuťově naprosto dokona-
lými plody

Rybíz Kozolupský
velkoplodý, keřový, velmi 
odolný, mimořádně chutný 
a úrodný   červený rybíz

Indiánská borůvka „Vicky“
nádherně kvete a má velmi 
sladké plody, velmi odolný 
keř  
DOPORUČUJEME!

Fíkovník mrazuvzdorný 
„Peretta“
v teplejších oblastech lze pěs-
tovat i venku.  Při pěstování 
v nádobě dává dokonce dvě 
úrody ročně.

Jahodník Senga sengana  - 
velkoplodý
ihned plodící sazenice. Jahody  
s opravdovou jahodovou chutí

Jahodník Aromas 
- stáleplodící 
sladké a šťavnaté jahody již 
za pár týdnů po vysazení.  
Bohatě plodí až do podzimu

Sibiřské kiwi VITAKOLA
zcela mrazuvzdorné, bujně 
roste a bohatě plodí

Sladkoplodý černý 
jeřáb - aronie
neuvěřitelně úrodný keř   
s  velikými sladkými plody
 plnými vitamínů.

Máta citronová
má krásnou citronovou vůni, 
vhodná do teplých i studených 
nápojů

1 pár 198,- Kč

Belamcanda- Angínovník
velice účinná léčivka na angí-
ny a jiné krční problémy, pře-
zimuje i venku

Rybíz černý NOIROMA
keřový velmi odolný rybíz 
s mimořádně chutnými plody 
plnými vitamínů

Obří ostružina 
Thornfree
BEZTRNNÁ !!! mimořádně 
veliké a sladké plody na 
dlouhých a beztrnných vý-
honech

Maliník Polka
momentálně nejprodávanější 
odrůda s  vysokou úrodností 
a mimořádně chutnými plody

Amelanchierova borůvka
10-15kg vynikajících plodů 
z každého keře, nepotřebuje 
rašelinu!!

59,- Kč od 149,- Kč 149,- Kč 59,- Kč 149,- Kč

89,- Kč 99,- Kč 69,- Kč 10ks 149,- Kč
50ks 499,- Kč

149,- Kč 99,- Kč 59,- Kč 12ks 149,- Kč 89,- Kč

59,- Kč 49,- Kč 149,-Kč/12ks 12ks 89,- Kč

69,- Kč 69,- Kč 99,- Kč 49,- Kč

NOVINKA

89,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

ovocné stromky a keře,
 sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd... 

OD NÁS TO ROSTE
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a sesekaná do špic, které se snadno zatlučou do země. 
Domácí výroba je samozřejmě možná, ale dosti pracná. 
Další variantou jsou kameny – u malých záhonků menší 
valounky, větším sluší větší balvany. 
Poskládat kameny tak, aby vypadaly 
nedbale elegantně, je docela umění. 
I  bambusové tyče, zapíchané po-
dél záhonu a  spojené omotaným 
lanem, dělají parádu. Jde ale spíš 
jen o estetickou záležitost, při deš-
ti totiž nezastaví zeminu. Zahradní 
designéři své fantazii meze nekla-
dou, takže v  zahradách odvážlivců 
instalují coby okrasnou obrubu ob-
rovské mořské pravé i umělé mušle, 
bowlingové koule, kola od zahrad-
ních trakařů a  zednických koleček, 
dřevěná ramínka na šaty či pokličky 
ze starého nádobí.

Nádrž na dešťovou vodu
Největším problémem každé zahra-
dy je nedostatek vody na zalévání.  
Zahrada  je na vodu velmi náročná a 
obzvláště v horkém létě při zalévání 
ráno i večer se může velmi prodražit. Co ale s tím?
Naštěstí lze část spotřeby vody nahradit vodou dešťovou. 
Pro zálivku je dešťová voda vhodná především z ekono-
mických důvodů. Pokud zrovna nebydlíte ve srážkově 
bohaté oblasti a nemáte vlastní studnu, zaléváním za-
hrady dešťovou vodou ušetříte poměrně dost peněz.
Dešťová voda navíc neobsahuje chlor ani soli, které vět-
šině rostlin škodí. Některé rostliny jsou tak citlivé, že by 
se pitnou vodou ideálně neměly zalévat vůbec (např. 
rododendrony nebo azalky, kanadské borůvky).
Dešťovou vodu lze zachytávat jednoduchým způsobem 
do sudů či nádob volně stojících u okapních svodů, ale 
to lze doporučit jen při omezeném sezónním využívání 
na zálivku menších zahradních ploch.
Kvalitu vody lépe ochráníme při jímání do podzemní 
nádrže, provedené z odpovídajícího materiálu erudo-
vaným výrobcem. Voda v takové nádrži je ve tmě a při 
nízké teplotě, proto se nekazí, nemnoží se v ní bakterie 
a řasy. Pokud před nátok do nádrže vřadíme jednodu-
chý filtr, vyloučíme i znečištění ze střechy a okapních 
svodů, například spadané listy, ptačí trus, hmyz a sta-
vební prach. Při posouzení velikosti nádrže vezměte v 
úvahu úhrn srážek v nejdeštivějším měsíci v dané lo-
kalitě, plochu střechy, ze které vodu sbíráte, a plochu 
zalévané zahrady.
Samozřejmě, že pokud už nádrž na zahradě budujete, 
lze dešťovou vodu použít i v domácnosti. Dešťová voda 
se pak přivádí sběrným potrubím do zemního filtru. 
Nečistoty se zbytkovou vodou se odvádějí potrubím do 
kanalizace nebo do zásaku. Z filtru se přečištěná voda 
přivádí do akumulační nádrže. Její tvar a velikost kon-
zultujte v  tomto případě s odborníky. Vodu z  nádrže 

nasává sací souprava, která odebírá pouze čistou vodu, 
pod horní hladinou v nádrži. Máte-li spočítán objem 
vody a vybranou akumulační nádrž, je třeba vyřešit roz-
vod vody do domácnosti. K pračce či záchodu je nutné 

přivést jak vodu dešťovou, tak i vodu pitnou a umožnit 
přepínání mezi nimi. Je to pro případ, že by v období 
sucha akumulovaná voda došla nebo jste jí chtěli ušet-
řit na zálivku zahrady.
A dobrá zpráva na závěr? Ministerstvo životního pro-
středí spustilo dotační program Dešťovka, který se týká 
majitelů rodinných domů, kteří se rozhodli šetřit vo-
dou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťo-
vou vodu k zalévání zahrady. Nebo si pořídí systém na 
využití dešťových vod jak k zálivce, tak i k využití pro 
domácnost.

Hnojiva přírodní, nebo syntetická?
Se zaléváním souvisí samozřejmě i hnojení. Ještě než 
se pustíte do hnojení záhonů, odpovězte si na několik 
důležitých otázek. Chcete hnojit záhon se zeleninou, 
okrasnými trvalkami, nebo s  ovocnými stromy? Máte 
možnost si sami vyrobit vlastní kompost či listovku? 
Budete používat pouze přírodní hnojiva, nebo některé 
výsadby hnojit jen syntetickým granulátem? Přejete si 
zvýšit aktivitu půdních mikroorganismů, které přispějí 
ke zkvalitnění půdy? Odpovědi na tyto otázky vám po-
mohou si ujasnit, jaký typ hnojiva bude pro vaši zahra-
du nejvhodnější. Přístup k používání a výběru hnojiv se 
totiž u  různých zahrádkářů výrazně liší. Ti ekologicky 
smýšlející používání syntetických hnojiv zcela zavrhu-
jí, zatímco běžný zahrádkář většinou nemá s  aplikací 
chemicky vyráběných hnojiv problém. Cílem veškerých 
hnojiv je dodat do půdy potřebné množství živin, popří-
padě zlepšit půdní strukturu a nastartovat půdní život, 
který se podílí na rozkladných procesech. Synteticky 
vyráběná hnojiva získáte v  kapalné či pevné formě. 



INZERCE

Domovní čistírny, septiky, jímky, šachty, odlučovače
Český výrobce, již 26 let na trhu. Výroba, projekce, servis, poradenství

Ekonomicky Ekologicky Efektivně
vyřešíme problémy s odpadní vodou

Nitranská 418, 460 01, Liberec 1
Tel: 482 712 925, 724 100 064, www.ekona.cz
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Pevná hnojiva na trhu seženete nejčastěji v  podobě 
granulátu, který umožňuje snadnou aplikaci s vyrovna-
ným poměrem živin.

Hnojte čajem a kávou
Napadlo vás někdy, že by skvělou výživou mohly být čaj, 
nebo kávová sedlina? Pokud jste dosud vyhazovali ča-
jové lístečky, byla to velká škoda. Rostliny ocení hnojení 
zeleným čajem, který je bohatý na dusík a draslík. Vylou-
hovaným čajem pokryjte povrch substrátu a ochranná 
vrstva zabrání vzniku plísní. Druhou variantou je zapra-
cování přímo do hlíny, z níž si květy vezmou potřebné 
živiny pro svůj lesk a růst. Míchejte i několik druhů čaje 
dohromady. Jako skvělé hnojivo slouží i kávová sedlina, 
 která zvyšuje kyselost půdy a  přiláká žížaly, které 
 záhon prokypří.

Co takhle přírodní hnojivo?
Pro pěstitele v konvenčním i ekologickém režimu hos-
podaření je určeno i přírodní listové minerální hnojivo 
obsahující mořský vápenec KlinoGrow, což je přírodní 
aktivátor úrody. Jeho působené je téměř zázračné - 
působí na rostliny tak, že jim umožní nechat uzavřené 
průduchy, sníží se tak evapotranspirace. Důsledkem je, 
že rostlina lépe hospodaří s vodou a je schopna překo-
nat období sucha a přirozeně dozrává.  Hnojivo zvyšuje 
kondici předpěstovaných sazenic, zlepšuje vybarvení a 
chuť plodů, prodlužuje dobu skladování úrody. 

Vyzkoušeli jste biozáhony?
Pokud už hovoříme o přírodním hnojivu, možná vás 
bude zajímat informace o biozáhonech, na kterých si 
vypěstujete krásnou bio zeleninu. Základem bio záho-
nu je většinou rostlinný odpad. Aby ovšem bio záhon 
správně fungoval, je třeba ho doplnit kvalitním a dobře 
vyzrálým kompostem, rašelinou, chlévským hnojem a 

zahradní zeminou.  Bio záhon je obrovským přínosem 
pro zahradní půdu, protože zvyšuje obsah humusu na 
stanovišti, postupně  uzdravuje půdu a zbavuje ji ne-
žádoucích chemikálií.  Půda se spíše přehřívá, čímž se 
urychluje růst zeleniny a zvyšuje úroda. Protože bio zá-
hon mívá zvýšený povrch, zachycuje více srážek a půdní 
bakterie zde mají lepší podmínky pro svou činnost.

Dekorativní nádoby
Květináče jsou především praktickým pomocníkem pro 
pěstování rostlin. Můžeme si však vybrat také dekora-
tivní květináče, které vybíráme zpravidla podle našeho 
vkusu. Podle materiálu si můžete vybrat dekorativní 
květináče plastové nebo z pálené hlíny, ale také z gla-
zované keramiky. Květináče z  keramiky jsou pórovité 
a  dobře se z  nich odpařuje voda, díky tomu nehrozí 
přelití květin. Mírnou nevýhodou je vyšší hmotnost. 
Alternativou jsou také různé proutěné košíky nebo 
nádoby pletené z vodního hyacintu. Najdete také mo-
dely ze skla či kovu. Dekorativní květináč by měl ladit 
s květinou, která bude do něj vysazena. Momentálně 
jsou trendem jednobarevné květináče v odstínech bílé, 
šedé, ale i černé a bývají ve tvaru krychle nebo kvádru.

Efektivnost samozavlažovacích květináčů
Mnoho lidí už objevilo kouzlo samozavlažovacího kvě-
tináče. Jejich design se za posledních několik let vý-
razně změnil a můžete si pořídit příjemnou a funkční 
dekoraci.  Zavlažovací květináče  obsahují hladinoměr, 
zalévací šachtu, knot, rezervoár vody a také prostor pro 
cirkulaci vzduchu. Kvalitní zavlažovací květináče vás 
zbaví starosti o  pravidelnou zálivku rostlin a  můžete 
bez obav vyrazit na dovolenou. Půda není prolévána 
vodou přímo, proto ani nedochází k odplavení živin.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com





INTERIÉROVÉ DVEŘE OD HÖRMANNA
Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,  

pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet 

rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností 

jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zákazník si může vybrat 

z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Průřez sortimentem 

interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhle vzorkovně společnosti 

Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315.

Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.

ÚKLID V DÍLNĚ I NA ZAHRADĚ
Multifunkční vysavač Kärcher WD 5 Premium doká-

že uklidit doma, v dílně či na zahradě. Vysaje hobliny,  

kamínky, písek i  hlínu. Je doslova multifunkční, bez  

námahy odstraní i vylitou tekutinu. 

Má extrémně vysoký sací výkon při 

spotřebě pouhých 1100 W a nádrž 

z  ušlechtilé oceli o  objemu 25 l. 

Zvolením režimu fukaru nečis-

toty můžete vyfouknout a poté 

v režimu vysavače jednoduše vy-

sát. Mezi praktické vymoženosti 

patří inovativní odnímání filtru, 

které umožní pohodlné vyjmutí 

filtru vyklopením filtrační kazety. 

(Doporučená MO cena 4990 Kč)

www.karcher.cz, www.svetcisteni.cz

Koberce BRENO nabízí 
v síti specializova-
ných prodejen 
kompletní 

sortiment 
podlahových krytin 
- metrážové koberce 
bytové, zátěžové nebo vlněné 
v široké škále barev, vzorů a materiálů. 
Připraveny jsou originální a luxusní kusové 
koberce v klasických i moderních vzorech. 
Moderní PVC a vinylové podlahové krytiny 
z naší nabídky dokonale imitují dřevo nebo dlažbu.

58x v ČR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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PLYNOVÝ ZÁŘIČ HEKLA
Hekla je nejnovější model nerezových zářičů 

Vulkans. Vznikla kombinací nejlepších vlastností 

modelů Etna a Helena, výsledkem je maximální 

výkon při zachování nízké hmotnosti zářiče pro 

snadnou manipulaci. V základně je místo pro 

klasickou 10 kg PB láhev.

– Výkon 11 kW

– Spotřeba 0,59 kg/h

– Certifikát přezkoušení udělený SZU Brno

– Cena 14 290 Kč s DPH

VĚRNOSTNÍ PROGRAM KAUFLAND – DELIMANO STONE 

LEGEND SE SLEVOU AŽ 60%
Ušetřete za nákupy v Kauflandu a vařte stylově! Hrnce, pánvičky 

a pekáče od Delimano Stone Legend vás nadchnou jedinečnou 

kombinací kamene a červeného smaltu. Nádobí je odolné proti 

poškrábání, skvěle uchovává teplo a snadno se čistí. Vaření bude 

zdravější a s minimem tuku. Sbírejte body z  věrnostního pro-

gramu Kaufland a získejte nádobí Delimano se slevou až 60 %  

do 20. 6. 2018. Více na www.kaufland.cz

Soutěžní otázka: Za kolik nasbíraných věrnostních bodů si můžete 

vybrat produkt Delimano Stone Legend se slevou?

a. 5

b. 10

c. 15 

Odpověď posílejte 

na soutez@mojebydleni.cz

BERKEY
jediné filtry na trhu, které vyčistí vodu z řeky, rybníku i okapu 

a udělají z ní pitnou vodu. Nejdelší výdrž filtrační náplně. 

Jediný pár vložek vyčistí 22.700 l vody.

Pro rodinu dle spotřeby vydrží 5-10 let

www.vodnifiltryberkey.cz



JEDNODUŠE SKANDINÁVSKÁ KUCHYNĚ
Výsadou skandinávského stylu je, že se hodí jak do malých městských bytů, tak má co nabídnout i v prostorných rodinných 

domech. Společnost Schmidt do své

nové kuchyně Arcos snažila zakomponovat všechno to, co na severských zemích všichni milujeme. Jednoduchost, styl, pohodu, 

eleganci. Ovšem zcela v duchu hesla: “forma je podřízena funkci”. Naprosto záměrně zvolili kombinaci ultra-moderního povrchu, 

jakým je bělený beton Marvel Light, s decentním dekorem v barvě Iron Blush a doplnili dvířky z pryskyřice a mikronlaku v hře-

jivých dřevěných odstínech Iceland - to aby se širokou oklikou vyhnuli chladnému dojmu nemocničního pokoje.

SVATEBNÍM DAREM? ROBOT...
Novinkou na trhu je svatební edice kuchyňského robota 

Artisan 156 v matně perleťové barvě. Robot je plnohod-

notným členem prémiové řady Artisan s celokovovou kon-

strukcí a planetárním systémem mixování. Výrobci vědí, že 

se tyto de facto nerozbitné přístroje stávají předmětem 

dědictví, i nově vyráběné příslušenství je tak kompatibilní 

se všemi stroji, které se kdy v KitchenAid vyrobily. 

  
OBJEDNÁVKY A INFORMACE:  734 339 670, 603 586 093 
Email : info@stopskudcum.cz                                                                           www.stopskudcum.cz

OBJEDNÁVKY A INFORMACE: 

Stop škùdcùm s.r.o., 

www.stopskudcum.cz    info@stopskudcum.cz       tel: 734 339 670

STOP  ŠKÙDCÙM  GEL
NÁVNADA NA HLODAVCE A KRTKY
- Pøípravek pro kontrolu výskytu hlodavcù - lze použít 

ve vnitøních i venkovních prostorách - vytlaète 10 - 20g 

do míst výskytu - jednoduchá a snadná aplikace - gel 

jednoduše vytlaète v pøedpokládaných místech výskytu 

hlodavcù - k východùm z nor, do cest - do deratizaèních 

stanièek, pastí atd. - gel úèinkuje ihned po aplikaci- 

hlodavci návnadu buï sežerou nebo do ní stoupnou - 
Balení 300g  CENA: 165Kè

STOP  ŠKÙDCÙM  granule

Návnada na hlodavce pro kontrolu výskytu hlodavcù ve vnitøních i 

venkovních prostorách - 10 - 20g do míst výskytu, v závislosti na 

pøedpokládaném množství hlodavcù - snadná aplikace - velmi 

lákavé pro hlodavce - BALENÍ:  500g - 108Kè       1kg - 189Kè       

5kg - 914Kè       10kg - 1699Kè

AKCE

2ks - 289Kè

5ks - 699Kè

10ks - 1375Kè

Návnada na hlodavce pro kontrolu výskytu hlodavcù ve vnitøních i 

venkovních prostorách - 1-2 ks sáèky do míst výskytu, v závislosti 

na pøedpokládaném množství hlodavcù - snadná aplikace - velmi 

lákavé pro hlodavce - úèinkuje ihned po použití - aplikuje do míst 

výskytu - do cest, chodbièek - do deratizaèních stanièek, 

deratizaèních boxù èi jiných misek BALENÍ:  500g - 129Kè     

1kg - 199Kè        5kg - 939Kè        10kg - 1799Kè

www.stopskudcum.cz
postøiky, hnojiva, odpuzovaèe, pasti, lapaèe 

pøípravky proti škùdcùm aj. za velmi výhodné ceny. 

STOP  ŠKÙDCÙM  sáèky

Weitech WK2030 - 

 solární odpuzovaè hadù a ještìrek

- vibraèní odpuzovaè

- na plochu 450 - 650m2

Cena: 869Kè

NOVINKA



OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
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ZAHRADA JE RADOSTNÉ HOBBY

KROK ZA KROKEM
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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

ROMANTICKÁ LOŽNICE

MĚNÍME OKNA A DVEŘE





... JAKO NA ZAHRÁDCE!

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

umělá tráva Cricket a Blackburn
- představuje ideální řešení v místech, 

na kterých nemůže být použit přírodní trávník 
- snadná údržba, perfektní vzhled

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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