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INZERCE

Ač kalendářně teprve pár dní, ve 
skutečnosti už je pár týdnů léto v pl-
ném proudu. Doufám, že si ho užívá-
te pěkně ve stínu zahrady, kterou jste 
dle našich rad vybudovali, u bazénu, 
či s dobrou limonádou na terase. 
Zkrátka, že s sebou přineslo nejen 
práci, která při zlepšování bydlení 
nikdy nekončí, ale i trochu té letní 
pohody.
Naše letní číslo je samozřejmě plné 
letních nápadů, plné povídání o kvě-
tinách, ale i takových novinkách, 
jako jsou živé, či mechové obrazy, 
které vám mohou krásně dozdobit 
interiér. 
Interiéru je také věnován jeden z na-
šich článků, protože právě teď přišla 
ta doba, kdy máme čas si své bydle-
ní náležitě vylepšit, kdy máme chuť 

malovat, tapetovat, nebo třeba jen 
zdobit - prostě chceme začít trochu 
jinak a v novém prostředí.
Kromě toho samozřejmě přinášíme 
i řadu dalších článků. Poradíme vám, 
jak zabezpečit dům před dovolenou, 
jakou ochranu zvolit před sluncem, 
či jak si trochu obměnit zahradní 
nářadí. Přineseme rady ohledně kou-
pelnového nábytku, stejně jako pora-
díme se zařizováním ložnice. Prostě 
tak jako po celý rok i tento měsíc bu-
deme vaším rádcem při budování či 
zařizování domu.
Samozřejmě nebudou chybět ani no-
vinky plné nápadů a inspirace.

Tak krásné léto a těšíme se na vás 
zase v září. 

Editorial
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INZERCE

PRÁZDNINOVÝ
Léto je časem dovolených, ale také může být ob-
dobím, kdy konečně uskutečníte inovaci svého 
bytu a dáte zelenou kreativitě a designu. Konečně si 
pořídíte nový nábytek, ale možná také něco zcela 
originálního  a jedinečného – zelenou stěnu, či 

živý obraz?

RESTART INTERIÉRU
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Hektický způsob života, stres a náročné zaměstnání si 
vyžadují protiváhu. Proto stále častěji zařizujeme do-
mácnosti tak, abychom se v nich cítili útulně a příjem-
ně. V  bytovém designu hrají prim přírodní materiály 
jako dřevo, sklo a kov, do popředí se dostávají venkov-
ský, retro a skandinávský styl bydlení. Co se týká dekoru 
látek, jde o to, aby bylo útulno, milo a  abychom se cítili 
dobře.

Začněme u návrhu
Pokud stejně jako já, nejste zrovna hotový architekt, 
možná prožíváte lehkou depresi. Moc rádi byste byte-
ček předělali, ale vůbec nevíte, jak na to.   Pohovku 
vpravo, nebo vlevo? Nábytek bílý, nebo dřevěný?  A jak 
to vlastně všechno bude vypadat?
Možná vám pomůže, pokud budete schopni vidět svůj 
nápad v 3D. Hned bude jasné, že tahle stěna je moc ma-
sivní a tady by to chtělo nějaké odlehčení. Velmi dobře 
se pracuje v programu TurboFLOORPLAN Dům & Inte-
rier & Zahrada který je uživatelsky velmi jednoduchý 
a  intuitivní, proto i  když nemáte vůbec žádné zkuše-
nosti s podobnými programy, během pár chvil se s ním 
naučíte pracovat. 
Průvodce, vás provede několika přednastavenými va-
riantami, jako je základní tvar půdorysu, umístění 
jednotlivých místností. Všechny tyto nabídnuté vari-
anty můžete dále upravit podle vlastních potřeb a vel-
mi rychle budete mít navrženou základní konstrukci 
domu. Pokud ovšem máte jasnější představu, můžete 
rovnou kreslit bez využití průvodce. Při kreslení zdí vi-
díte kótu a i po dokončení můžete rozměry zdí upravo-
vat. Ze široké nabídky vyberete okna a dveře, kterým 
můžete měnit rozměr, tvar, barvu a materiál a snadno 
je umístíte do zdi. Strop a  střechu opět jen vyberete 

z nabídky a jedním kliknutím myši umístíte. Nemusíte 
mít obavy, vše ovládáte jednoduchou prací s  myší na 
kterou jste běžně zvyklí, jako je výběr, tah myší a pří-
padně označení a delete pro vymazání. 
Jakmile máte návrh hotový můžete si vytvořit fotoreali-
stické vizualizace a animace.
Pokud máte domeček se zahrádkou, po zpracování in-
teriéru můžete plynule přejít ven a změnit i venkovní 
svět kolem sebe. Můžete pracovat s terénem, který je 
možné zvlnit, vytvořit plošiny atp., abyste se co nejvíce 
přiblížili realitě. Pro další úpravu terénu můžete vyu-
žít opěrné zdi, ploty a brány. Při tvorbě zahrady jsou 
vám k dispozici funkce pro tvorbu záhonů, které mů-
žete tvarovat, stejně jako zvolit jejich výplň (mulčovací 
kůra, písek, štěrk). Cesty a chodníčky můžete upravovat 
dle potřeby a to jejich šířku i použitý materiál. Pomocí 
funkce zavlažování pokryjete vaší zahradu optimálním 
počtem zavlažovacích trysek…
A až to všechno budete mít na papíře? Pak se pustíme 
do samotné realizace.

Útulný obývák
Platí, že méně je více. Lidé touží po otevřeném prostoru, 
který dýchá – a  to i  v  malých bytech. Zbavují se věcí 
a nepotřebného nábytku, případně se snaží úložné pro-
story skrýt, obývák prosvětlit a zdůraznit detaily. Neu-
děláte chybu, pokud vsadíte na vestavěný nábytek, kte-
rý bude na první pohled k nerozeznání od stěny. Získáte 
tak nejen minimalistický, ale i nadčasový design, který 
můžete dotvářet výraznými doplňky a  barvami podle 
vlastního uvážení. Pro minimalismus je charakteristické 
také propojení nábytku s novými technologiemi. Napří-
klad sedací soupravy mohou skrývat nabíječky na chyt-
rá zařízení, elektrické zásuvky na počítače, chladničky, 
reproduktory a  jiné vychytávky. Díky tomuto spojení 
ušetříte v obýváku místo a váš životní prostor se opět 
o něco zvětší. 

Abychom se cítili dobře
Léto je obdobím, kdy chceme trávit volné chvíle venku, 
na slunci, u  vody…, ale protože to nejde každý den, 
můžeme si vnést trochu léta i do interiéru našeho bytu. 
Pokud se rozhodnete, že změníte celkovou barevnost 
bytu a nebo třeba jenom záclony a závěsy, zkuste pod-
lehnout takovému barevnému ladění, ve kterém se cítíte 
dobře a uvolněně. 
Ano, já   vím, že momentálně vládnou barvy jako je 
béžová, šedá, hnědá, antracitová a někdy i bílá. 
Ale to jsou barvy, které máte doma celý rok, tak zkuste 
na léto propojit interiér s exteriérem – závěsy mohou 
být finančně náročná záležitost, ale co takhle vnést do 
bytu svěží zelenou tím, že si pořídíte nové, lehounké 
záclony v zeleném tónu a na pohovku hodíte pár zele-
ných polštářků – něco hráškové zelené, něco temné les-
ní a do toho lehounce jedovatý tón limetkové zelené….
Stýská se vám po moři a letos to nevyjde? Nechte ten-
tokrát okna jaká máte a  na zeď za postel si nalepte 



NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ DŮM & INTERIÉR & ZAHRADU

DŮM & INTERIÉR & ZAHRADA
Staňte se architekty a navrhněte si každý detail svého vysněného bytu nebo celého domu 
se zahradou, program TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Vám to umožní.
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tapetu v modrých tónech a nebo vyloženě s mořskou 
tématikou. Pokud budete mít modrou v ložnici, bude se 
vám klidněji usínat a i v horkém dnu budete mít pocit, 
že je v místnosti chladněji. Modrá je prostě do ložnice 
dobrá. A jedna role tapet není nijak závratná investice, 
takže na moře napřesrok bude. 
Léto je obdobím červených barev zrajících jahod a třeš-
ní, na polích jsou vlčí máky, na záhonech ohnivě červe-
né růže… ale jestliže máte pokoj obrácený na chladný 
sever, možná si chcete udělat letní atmosféru a červe-
nou letní barvu dostat domů. Klidně se do toho pusť-
te – když se nerozhodnete radikálně vyměnit všechny 
záclony, závěsy a koberce, můžete červenou dostat do 
interiéru na polštářcích a nebo na dekorativním úvazu 
nebo střapci, kterým uvážete svůj elegantní závěs. 
Slunce v bytě a nebo domě je úžasná věc – ovšem, co 
je moc, je někdy moc. Pokud nemáte venkovní rolety 
nebo žaluzie a  pokud chcete zabránit slunečním pa-
prskům, aby přehřívalo váš domov, zkuste zauvažovat 
nad speciálním závěsem, který má pokovenou rubovou 
stranu – stříbrná vrstva odrazí sluneční paprsky a pomů-
že tak vychladit na jih nebo západ obrácenou místnost. 
Látka je velmi lehká a dá se použít i jen jako podšívka, 
kterou na konci jara připevníte na závěsy a na podzim 
zase sejmete a uložíte na půl roku do skříně…
Léto je také období dlouhých dnů a krátkých nocí, což je 
sice skvělé, ale pokud se chceme vyspat, musíme si doma 
zatemnit, aby nás slunce nebudilo ve čtyři hodiny ráno. 

A  upřímně řečeno, ve světě, který je plný světelného 
smogu, kde je na každé ulici spousta osvětlení a svítí-
cích reklam a kde nám i doma stále něco bliká a svítí, 
bychom si měli ložnici chránit tmu, ticho a  klid. A  to 
nejen v létě, ale celoročně, protože kvalitní odpočinek 
a spánek ve tmě je nedocenitelný. 
To, abychom měli tmu, lze hravě vyřešit zatemňovacími 
závěsy. Dnes se už vyrábějí jak blackouty (100% zatem-
nění), tak dimouty (většinou zhruba 90% zatemnění) 
v takových kvalitách, barvách a vzorech, že je už nemu-
síme používat jenom jako podšívku pod hlavní deko-
rativní závěs. Navíc blackoutové nebo dimoutové látky 
nemusejí sloužit jenom jako závěsy, ale šikovné interi-
érové studio je zpracuje třeba jako elegantní římskou 
roletku. A pokud závěsy opravdu nechcete? Tak to je 
chvíle na výběr se široké řady jiného stínění – buď rolo-
vací rolety, které lze dokonce zalištovat, aby do ložnice 
nepronikl ani paprsek, a dokonce se dají potisknout ob-
rázkem dle vašeho výběru, takže vaše rolety budou zce-
la jedinečné. Můžete použít zajímavé a nevšední plisé, 
kterým lze zatemnit jak seshora, tak zespoda…a nebo 
i žaluzie, které sice patří spíše do kanceláří, ale jsou in-
teriéry, kde mají své opodstatnění a velmi se tam hodí. 

Vsaďte na útulnost
Je nenápadný, ale jeho přítomnost dokáže vtisknout 
osobitost a  originalitu. Díky němu dodáme našemu 
bytu či domu jedinečnou atmosféru. Ano, řeč je stále 
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o bytovém textilu, který jako čaroděj promění mávnu-
tím kouzelného proutku interiér v útulný domov a který 
je klíčový pro to, abychom se cítili doma dobře...
Ať už jde o záclony nebo závěsy, rolety, polštáře, přehozy, 
deky, ubrusy či koberečky... Všechny tyto doplňky dokáží 
interiér jednoduše proměnit či zútulnit. Díky nim máme 
také možnost snadno změnit charakter domova ve chvíli, 
kdy se rozhodneme naše bydlení oživit.  Stále nevíte, jak  
bytový textil vybrat, abyste se cítili doma dobře?
Výběr vhodného textilu je velmi individuální a podtr-
huje právě osobnost majitele a jeho preference. „Záleží 
na tom, do jakého prostoru je určen a jaká očekávání 
a  požadavky má klient. Vždy je tedy důležitý osobní 
kontakt, abychom byli schopni zvolit nejvhodnější vari-
antu,“ vysvětluje bytová designérka Gabriela Dušková 
ze společnosti DR interier. 
Jak již bylo výše řečeno, důležitou roli často hraje roční 
období, které právě vládne přírodě venku, a jeho duch 
se přenáší i do našich domovů. Ovlivňuje nás především, 
pokud jde o materiály, ale mnohdy i barvy vybíráme po-
dle toho, zda za okny padá barevné listí nebo raší čer-
stvá tráva. „Obecně je nyní inklinace k přírodním nebo 
alespoň přírodně vyhlížejícím materiálům v  zemitých 
barvách, které pak můžeme podtrhnout dobře vole-
nými doplňky v kontrastních barvách. V doplňcích pak 
zimě vévodí kožešinové doplňky a tlumenější barvy, jaro 
a léto si říká o hravější tóny a lehčí textilie,“ doplňuje 
Gabriela Dušková.

Nejnovější trend? Osobitost!
„Hovořit o trendech samozřejmě můžeme, ale osobně 
preferuji při návrhu to, aby se klient cítil ve svém interi-
éru dobře, což občas nemusí plně odpovídat aktuálním 
trendům. To platí jak pro strukturu a složení materiálu, 
tak pro barvy. Je těžké nutit klienta do odstínů zelené 
či růžové jen proto, že jsou to aktuálně ‚Barvy roku‘, 
když on sám je nemá rád a necítil by se v nich dobře. 
Opět je tedy kladen důraz na individuální přístup,“ shr-
nuje Gabriela Dušková.

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

Comeback dřeva 
I když v minulosti móda hledala a nacházela nejrůznější 
materiály včetně plastu a kovu a designéři navrhovali 
talíře z umělé hmoty a železné postele, pokaždé se vrá-
tily časy, v nichž se na výsluní bytového designu hřálo 
dřevo ve všech barevných podobách. Přírodní materiál 
je populární i dnes a v příštím roce tomu nebude jinak. 
Pokud budete zařizovat exkluzivní interiér s neomeze-
ným rozpočtem, asi sáhnete po exotických dřevinách. 
Jídelní stůl se židlemi pro šest osob provedený v palisan-
dru si už zasluhuje povytažené obočí. Vynikající službu 
však odvede u nás populární buk nebo dub. S dřevem 
nemůžet prostě nikdy šlápnout vedle, jde jen o to, jak 
kvalitní práci odvedou truhláři. Co je však v roce 2018 
opravdu IN, je dřevo s  výraznou kresbou, které se dá 
dopomoci i tzv. kartáčováním, které přirozenou struk-
turu dřeva velmi zvýrazní!
V  interiéru se však může skvěle uplatnit i tradiční ra-
tanový nábytek nebo naopak extravagantní knihovna 
z rezavého plechu. Naopak out budou nekonečné imi-
tace všeho možného jako například vinylová podlaha 
v dekoru keramické dlažby. Pokud jste propadli kouzlu 
starých věcí nebo specifických nálad a vaším ideálem je 
vintage, můžete v  tomto stylu klidně pokračovat. Ale 

pozor, pasé je koncepce kompletně historizujících inte-
riérů. Máte-li doma starožitný kus nábytku, radujte se 
z něj, ale nepouštějte se do pátrání po dalších historic-
kých či historizujících kusech. Ztratíte spoustu energie 
i peněz a výsledek bude velmi rozpačitý. Méně je více 
a všeho moc škodí.

Důležité je i osvětlení
Málokterý obor se v  poslední době rozvíjí tak rychle, 
jako osvětlení. Dynamický vývoj nových technologií jde 
ruku v ruce s moderním designem. A kvalitní osvětlení 
nejen večer úplně promění atmosféru v obývacím po-
koji, ale světlo je i nádherným designovým doplňkem 
bytu. 
Podle vědeckých výzkumů je pro lidské oko nejpřiro-
zenější „teplé“ světlo, které produkují přírodní zdroje 
- slunce či oheň, respektive plamen svíčky. Přední vý-
robci světelných zdrojů se proto snaží přizpůsobit cha-
rakteristiku světla přírodě. Trh nabízí moderní úsporné 
zdroje, jejichž světlo se kvalitativně blíží světlu svíčky, 
ale i  slunečnímu světlu. Výjimkou nejsou ani svítidla, 
u nichž lze parametry měnit, stejně jako se mění u slu-
nečního světla v průběhu dne. Mezi nejnovější techno-
logie patří tzv. OLED zdroje (organic LED). Vývoj tedy 
spěje nejen k energetické úspornosti, ale také ke zlep-
šování kvality světelného prostředí.
Nejvíce starostí nám obvykle dá vybrat kvalitní osvětlení 
pro obývací pokoj.
Osvětlení této místnosti totiž musí plnit více praktic-
kých funkcí a zároveň by mělo vytvořit příjemnou at-
mosféru a zvýraznit určité partie interiéru. Jak postu-
povat, aby tohle všechno dobře fungovalo, a na co je 
důležité myslet? V obývacím pokoji se z uvedených dů-
vodů uplatní více typů svítidel. Jedno centrální určitě 
nestačí, ale stropní svítidlo může tvořit základ. K němu 
se pak připojí doplňkové osvětlení v podobě stojacích 
lamp, nástěnných svítidel, bodového osvětlení nebo 
stolních lamp. Uplatní se zde také světelné LED pásky, 
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na druhou stranu i nejrůznější svícny na klasické svíčky. 
Zdá se to složité? Tak si pomůžeme v praxi osvědčenými 
pravidly. 
Malý obývák se bude zdát větší, směrujeme-li svět-
lo přímo na strop nebo na jednotlivé dekorace a do-
plňky. Díky vestavěným svítidlům se silným světlem se 
místnost bude zdát vyšší.  K tomu účelu jsou optimální 
bodová nebo nástěnná svítidla. Vhodným řešením pro 
úzké obýváky je umístění zdroje světla ve skrytých zá-
koutích či nasvícení obrazů a polic. Důležité jsou také 
barvy dominující interiéru. Místnost se zdá větší, vsa-
díme-li na světlé barvy a hladké a lesklé struktury od-
rážející světlo. Obývák zařízený ve veselých barvách, 
nepotřebuje příliš intenzívní osvětlení, takže světelné 
zdroje mohou plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem 
jsou tmavé barvy stěn a dřevěné či kamenné dekora-
ce, jež pohlcují světlo, což vyžaduje vysoce intenzívní 
osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj rozjasní. Studené 
světlo se hodí do pokojů se strohým, geometrickým ná-
bytkem, zajímavého efektu docílíme zabudováním LED 
světel do prosklené obývací stěny. Do všech místností 
interiéru byste se měli snažit volit taková svítidla, která 
nejen zajistí potřebnou funkci, ale budou do prostoru 
zapadat také designem. Právě v obývacím pokoji, kde 
je zdrojů světla více, by se ale měl na jejich vzhled klást 
větší důraz. Není nutné pořídit vše do poslední lampičky 
z jedné kolekce, ale celkově se snažit design osvětlení 
sladit nejen mezi sebou navzájem a samozřejmě také se 
stylem místnosti.

Oživení stěn
Řekli jsme si tedy něco o uspořádání pokoje, o látkách 
a závěsech, stejně jako o designovém osvětlení a poma-
lu jsme se dostali na téma doplňky. 
Asi se shodneme, že bílé stěny bez jakéhokoliv oživení 

jsou už minulostí. Nicméně velký obraz, který zabíral 
téměř celý prostor nad sedačkou, je minulostí už dáv-
no. Dnes chceme dostat do interiéru co nevíce přírody 
a života a s tímto trendem přišla móda vertikálních za-
hrad, živých a  mechových obrazů. Takže pokud chce-
te jít opravdu s dobou a zároveň udělat něco pro své 
zdraví-  protože rostliny v  interiéru jsou jednoznačně 
vstupenkou do světa zdraví, potom by měla být vaše 
volba jasná.

Vertikální zahrady
Pokud nevíte, o čem hovořím, je to opravdu škoda, pro-
tože veřte nebo ne, nejedná se o žádnou žhavou novin-
ku. Vertikální zahrady byly součástí lidských příbytků již 
600 let př. n. l., kdy si pohledem právě na vertikální mo-
numenty krásných zelených ploch král Nebúkadnesar II 
léčil svůj stesk po domově. Respektive, postavil je pro 
svoji manželku královnu Amytis, protože se jí stýskalo 
po zelených kopcích a údolích vzdálené vlasti. Díky nim 
jejich život naplnila harmonie, protože vám rozhodně 
neřeknu nic nového, pokud zdůrazním, že vertikální za-
hrady mohou mít obecně příznivý vliv na lidskou mysl. 
V novodobé historii se poprvé v architektuře se objevily 
už ve 30. letech minulého století, kdy vertikální zahra-
du vytvořili v Rio de Janeiru slavný architekt Le Corbu-
sier a brazilský zahradní architekt Roberto Burle Max. 
Ve světě je s vertikálními zahradami nejčastěji spojova-
ný francouzský botanik a designér Patrick Blanc, který 
je však používá hlavně v exteriéru.
A co nám vlastně tyto zahrady přinášejí?
Dá se říci, že v přítomnosti rostlin se podvědomě dostá-
váme do klidu a nevnímáme tolik okolní stres. Rostliny 
nám dopřávají pocit pohody a harmonie. Samozřejmě 
platí i obecně známé, že nám dodávají i nezbytný kys-
lík, jehož přísun do lidského mozku celkově osvěží celý 
organismus. Právě toho jsou si lidé stále více vědomi. 
A  tak zatímco dříve byly vertikální zahrady výsadou 
velkých hotelů a kanceláří, dnes si je stále více pořizují 
majitelé domků pro své potěšení. Jak říká Michaela 
Hoďánková: „Důležité je vybrat vhodný systém pro ver-
tikální pěstování - při správné volbě je péče o rostliny 
a celou vertikální zahradu velmi jednoduchá. I v dnešní 
době jsou totiž na trhu běžně dostupné systémy, které 
jsou nefunkční a ze střednědobého hlediska prostě ne-
udržitelné”.
Při tvorbě konceptu a celkového složení vertikální za-
hrady je nutné vycházet z faktu, že rostliny pro svůj růst 
potřebuji dostatečné množství světla a přísun čerstvého 
vzduchu. Do tmavších částí instalace, kde se předpokláda 
i vyšší vlhkost se zpravidla zakomponují rostliny, které 
jsou takzvaně stínomilné, tedy snášejí nižší intenzitu 
denního světla. Naopak tam, kde je více světla, umístí-
me zase rostliny, které ho vyžadují a rostliny kvetoucí. 
Pokud si ale říkáte, že byste rádi stěnu instalovali dál 
od okna, nebo do prostor, kde není vůbec žádné denní 
světlo, ani to není problém. Světlo může nahradit spe-
ciální LED osvětlení pro růst rostlin.
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A pokud opravdu, ale opravdu nemáte kam dát celou 
stěnu? Potom minimálně potřebujete živý obraz

Živé obrazy
Proč název živý obraz? Jednoduše proto, že se o živé 
obrazy skutečně jedná. Obraz je tvořen rostoucími rost-
linami a  je ohraničen rámem. Je na vás, jaké květiny 
ze širokého výběru běžných pokojových rostlin zvolíte 
i jaký k nim vyberete typ a velikost rámu. 
Zelené obrazy jsou vlastně elegantním a  prostorově 
úsporným řešením, jak v interiéru umístit živé rostliny 
a to i v tom nejmenším. Také máte pokojík, kam se sot-
va vejdete, ale bez kytiček by se vám tam bydlet ne-
chtělo? Právě pro vás je nástěnné umístění živých ob-
razů ideální
Nemusíte se obávat nepořádku z  hlíny, rostliny jsou 
pěstovány  hydroponicky  tj. pomocí živného roztoku. 
Díky tomu mohou mít živý obraz doma i ti, kteří jsou 

alergičtí na plísně, hrozící v klasických květináčích vypl-
něných substrátem. 
Živé rostliny významně ovlivňují vnitřní klima interiérů, 
zajišťují výrobu kyslíku, čistí vzduch a pozitivně ovliv-
ňují vlhkost. Navíc každý člověk, který tráví více než 
čtyři hodiny denně v pokoji s rostlinami, je podstatně 
příjemnější a prokazatelně produktivnější. A navíc, jsou 
prostě krásné…
A chcete něco opravdu hodně originálního? Pokud živý 
obraz nestačí, potom rozhodně vyzkoušejte mechové 
obrazy.

Umění z mechu
Hledáte způsob, jak během pár hodin elegantně, stylo-
vě a bezúdržbově oživit svůj domov? Právě pro vás jsou 
ideálním řešením „Mechové stěny a obrazy“. Přírodní 
mechové stěny a mechové obrazy utvářejí krásné kre-
ace v každém interiéru a  jsou skutečnou pastvou pro 
oči. Navozují pocit pohody, sounáležitosti s  přírodou 
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a snižují stres.
Pro tyto účely se používá stabilizovaný mech, čili přírod-
ní mech se takzvaně mumifikuje, jelikož prostě není vů-
bec snadné udržet živý mech tam, kde si místo pro svůj 
růst nevybere sám. Speciální patentovanou technikou 
se proto voda v  rostlinách nahradí biologicky rozloži-
telným konzervačním přípravkem šetrným k životnímu 
prostředí. Díky této metodě si rostliny zachovají přiro-
zený vzhled a  barvu po  dlouhou dobu. Životnost ob-
razů je závislá na místě a podmínkách, mechový obraz 
však může vydržet až patnáct let.

Nároky na údržbu mechových obrazů jsou nízké, stačí 
občas očistit od prachu, nevyžaduje hnojení, není napa-
dán škůdci a tím je i ekonomicky velmi výhodný.
Mechové obrazy lze použít všude, kde by normální 
rostliny nepřežily. Takto ošetřený mech není závislý 
na denním světle, proto si takovýto kus přírody můžete 
umístit i do stinných částí budovy. Mechové obrazy jsou 

sice ideální do klimatizovaných prostor, ale nevadí jim 
ani větrání a průvan.
Nabízejí mnoho variant. Nízké a vysoké bochánky me-
chu jsou různě zabarvené a mají různou strukturu, což 
můžeme využít při rozmanitých plastických kombina-
cích. Lze navrhnout i  speciální design, pro firmy jsou 
například zajímavá loga, přičemž mechové obrazy lze 
snadno přizpůsobit velkým i  malým plochám. Někteří 
designéři pracují v mechových obrazech i s kůrou, vět-
vičkami, kamínky, jiní je doplňují květinami. Prostě, co 
umělec, to jiný nápad. Co obraz, to originál...

Květiny k domovu patří
Když již jsme zmínili zelené stěny, nesmíme opomenout 
interiérové květiny vůbec. Květiny pěstované v interié-
ru mají řadu výhod. Krásně oživí prostor, a jsou-li dob-
ře umístěné, dotvářejí uklidňující, relaxační atmosfé-
ru. Odborné studie také ukazují, že zeleň v místnosti 
snižuje hladinu stresu, uvolňuje napětí, a dokonce prý 
podporuje hojení ran. Pokud s pěstováním pokojových 
rostlin začínáme, vybírejme raději nenáročné druhy. 
Důležité je dobře naplánovat jejich umístění podle 
toho, kolik potřebují světla, jakou teplotu, zda jim vadí 
přímý sluneční svit či průvan a podobně. 

Tropická nádhera orchidejí
Bezesporu nejskvostnějšími pokojovými květinami jsou 
orchideje. Odolné druhy a kříženci nepotřebují skleník 
ani složitou péči a jsou k dostání i v běžných zahradnic-
kých obchodech. Je až s podivem, jak krásky z pralesů 
dobře prospívají v  našich bytech. Pokud známe jejich 
základní nároky, není péče o  ně nikterak složitá. Dů-
ležité je vybrat si vhodný druh podle podmínek, které 
máme k dispozici.
Nádherně kvetoucí orchidej, vhodná pro všechny za-
čátečníky, je Phalaenopsis neboli můrovec, protože je 
ze všech pěstovaných rodů nejodolnější. Lze ji úspěšně 
pěstovat i v květináčích, pokud jí poskytneme speciální 
propustný, vzdušný substrát s omezeným množstvím ži-
vin. Nádoba by neměla být příliš velká. Jestliže se koře-
ny derou na povrch květináče, vůbec to nevadí, světlo 
a vzduch jim svědčí. Díky tomu můžeme zvolit i efektní 
průhledné květináče.
V celoročně vytápěných bytech se bude dobře dařit na-
příklad i druhu Vanda, který patří k nejatraktivnějším 
orchidejím a dobře snáší i  slunce. Vyrovná se i  s  vyšší 
teplotou, potřebuje dostatek světla, ale nikoli přímé 
slunce. Nesvědčí jim ani průvan. Je pro ně nezbytný tzv. 
epifytický způsob pěstování, protože vytváří husté zá-
věsy vzdušných kořenů. Podobně je na tom drobnější 
a méně náročná Ascocenda.
Epifytické druhy orchidejí rostou v přírodě na větvích 
stromů, živiny a  vlhkost přijímají vzdušnými kořeny, 
volně splývajícími v prostoru. Tyto orchideje potřebují 
dostatek prostoru, větve nebo jiný podklad je nejlep-
ší umístit do terária či vitrínky, v níž lze udržovat vyšší 
vzdušnou vlhkost. Kůru obalíme mechem či rašelinou 
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a rostlinu připevníme neviditelným silonem – časem se 
pevně přichytí sama. Rostliny je třeba dvakrát denně 
rosit.

Citrusy v květináči
Jsou stálezelené a krásné po celý rok, nejvíc však v době 
květu a obsypané plody. Sazenice jsou snadno k dostání 
a ani pěstování není těžké. Pro začátečníky jsou nejlep-
ší citroníky. V létě je můžeme umístit za jižním či západ-
ním oknem, před začátkem topné sezony je přeneseme 
do chladné části bytu. Podle druhu a odrůdy by rostliny 
měly mít odpovídající zimní klid. I při zimování však po-
třebují dostatek světla.
Střídání teplot v létě a v zimě musíme dodržet, jinak se 
ani u kvetoucích rostlin nedočkáme úrody. Pro docílení 
časného kvetení pěstujeme roubované nebo řízkované 
rostliny, které již plodily. Semenáče totiž kvetou a plodí 
až po 15 až 20 letech. Citrusy kvetou víckrát za rok, tak-
že na dobře rostoucím a hnojeném stromečku můžeme 
mít květy, malé plůdky, zelené i zrající plody současně. 
Některé odrůdy mohou být zralé za osm měsíců od kvě-
tu, jiné za rok, ale i za delší dobu.

Hydroponické pěstování
Při povídání o zelených stěnách jsme narazili na pojem 
hydroponické pěstování, tento způsob samozřejmě 
nemusíme používat pouze ve stěnách, ale můžeme ho 
dopřát i květinám v nádobách Ostatně, používali jej již 
staří Egypťané. Dnes má velký význam nejen v prosto-
rách s velkými nároky na čistotu, ale i v mnohých do-

mácnostech. Eliminuje totiž vlhkou zeminu, která může 
způsobovat problémy například lidem s alergií na plísně 
a jejich mikroskopické spory. Rostliny při správném po-
stupu rostou velmi rychle a bujně, pěstování je snadné 
a zásoba vody rostlinám vydrží i během kratší dovolené.
Pouhý roztok s živinami k hydroponickému pěstování 
nestačí, kořeny potřebují oporu. Vhodný je jakýkoli 
inertní materiál, který neuvolňuje do vody žádné látky 
a má vhodnou strukturu. Ideální je keramzit, lze však 
použít i štěrk či perlit. Pokud výhonek vložíme do nádo-
by s vodou, řada pokojových rostlin snadno zakoření. 
Pak už je můžeme bez problémů pěstovat hydroponicky. 
Do substrátu pro hydroponické pěstování je zasadíme 
stejně jako do běžné zeminy – kořínky opatrně zasypeme 
materiálem tak, aby byly volně rozložené. V  prvních 
dnech po zasazení potřebují rostliny klid a stín, teprve až 
kořeny zesílí a rozrostou se, mohou prospívat na slunci.
Nádoby pro hydroponické pěstování rostliny mohou 
být z jakéhokoli nepropustného materiálu, který nere-
zaví. Pouze sklo není příliš vhodné, protože kořenům 
nesvědčí světlo, a navíc sklo zanedlouho pokryje zelený 
povlak řas. Nádoby jsou buď jednoduché, nebo pro 
hydroponii speciálně vyráběné dvouplášťové, kde vrchní 
obal či dvojité dno vytváří zásobník vody pro vnitřní 
květináč. V jednoduchých i dvojitých nádobách by měla 
být voda jen v dolní části, zhruba tři centimetry. Všechny 
kořeny ponořeny být nesmějí, protože by uhnily – k ži-
votu potřebují vzdušný kyslík.

Text: Iva Nováková, 
foto: Shutterstock.com
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KUCHYŇ 
PROVONĚNÁ LÉTEM

Ať máte kuchyni v jakémkoliv stylu, v horkých dnech jí prospěje vyletnění.  
Její proměna vám zpříjemní chvíle strávené vařením.
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Pokud vám stará kuchyň dosloužila, nemusíte hned ku-
povat novou. Zkuste dát okoukané a opotřebené lince 
nový look  výměnou dvířek. Horkým trendem je ultra-
lesk a  ultramat. Výhodou vysokého akrylátového les-
ku a matu je vysoká kvalita povrchové úpravy, snadná 
údržba a vysoce odolný povrch bez pórů, splňující přís-
né hygienické nároky. U lakovaných kuchyní lze vybírat 
z široké nabídky odstínů barev. Nespornou výhodou je 
jejich lehká opravitelnost. Poškozená lakovaná kuchyň-
ská dvířka se dají snadno opravit, protože akrylát má 
tloušťku 1,4 mm. Poškozený lak se vytmelí, přebrousí 
a znovu nalakuje. Od lakovaných kuchyní nás může od-
radit snad jen výrazně vyšší cena a větší náchylnost na 
poškození. U kuchyní ve vysokém lesku a matu se často 
používají kombinace bílé barvy s jinou kontrastní bar-
vou. Ultralesk je výjimečný pro stupeň lesku – nejvyšší 
v porovnání se standardními lesklými materiály. Dispo-
nuje také vysokou hloubkou barev. Ultramat je kromě 
vzhledu nedocenitelný z pohledu užitnosti. Proti jiným 
matným materiálům totiž odolá otiskům prstů. 

Fólie s leskem
Další variantou je fóliovaný vysoký lesk. Když  fólií po-
táhnete skříňky I  dvířka, proměníte svou kuchyni do 
efektního designu a  zároveň jí poskytnete vysokou 
kvalitu. Tloušťka tohoto materiálu je 0,5 mm. Fóliovaný 
lesk má vysokou hloubku lesku a je odolný vůči teplu, 
slunci I vlhkosti. Lze vybírat z širokého spektra barev-
ných odstínů. Existují  I další zajímavé fóliované úpravy.  
K oblíbeným patří kamenné variace nebo dřevodekory, 
které dokonale imitují krásu dřeva, a  to včetně suků. 
Na rozdíl od masivu je můžete použít I do vlhka. Tedy 
i  milovníci rustikálního stylu si přijdou na své, pokud 
stávající linku potáhnou fólií s  imitací dřeva. Také vy, 
kdo chcete mít kuchyni v provensálském stylu, si jistě 
vyberete z nabídky, třeba bílou fólii s patinou.
Pokud máte kuchyni zařízenou v tradičním stylu, můžete 
ji oživit j novými úchytkami. Na trhu se najde nepřeberné 
množství tvarů a materiálů. Kovové, hliněné, keramické 
nebo dřevěné.  Pokud  hledáte neotřelá řešení, nápadi-
té pro vás mohou být skleněné nebo kamenné úchytky. 
Záleží čistě na vašem stylu a vzhledu vaší kuchyně

Správné větrání
V létě se kuchyň dobře větrá otevřeným oknem, případ-
ně průvanem, ale bez výdobytku moderní doby - diges-
toře - se už jistě neobejdeme. Digestoř odsává vzduch 
a buď ho vypouští ven odtahovým potrubím, komínem 
či ventilační šachtou (režim odtahu), nebo přefiltrovaný 
vzduch navrací zpátky do místnosti (režim recirkulace). 
Funguje tedy ve dvou režimech. Odtahový režim vyu-
žívá tukový filtr, recirkulace uhlíkový. Většina digestoří 
má komfortní dotykové ovládání, možnost směrového 
nastavení osvětlení a  praktické pachové čidlo. To au-
tomaticky reguluje výkon odsávání podle aktuálního 
množství pachů v místnosti. Praktickou funkcí je I časo-
vý programátor. Lze na něm nastavit délku odsávání na 

určitý časový úsek, po jehož uplynutí se digestoř sama 
vypne.
Samozřejmostí jsou I kovové filtry, které slouží k zachy-
cení tukových částic. Filtry mají dlouhou životnost a je-
jich údržba je navíc velmi snadná. Při výběru ostrůvkové 
digestoře je nezbytné myslet na to, aby strop unesl její 
váhu, protože může dosahovat i několik desítek kilo-
gramů. 

Jakou digestoř zvolit?
Je důležité vybírat digestoř minimálně stejně velkou, 
jako je varná deska, nejlépe o něco větší. Vestavné di-
gestoře si obvykle vybíráme tehdy, zařizujeme-li si no-
vou kuchyň. Dokonale splynou s kuchyňskými skříňka-
mi a jsou zároveň výkonné. Důležité je dbát na přesné 
rozměry odsavačů. Výsuvné digestoře oceníme v menší 
kuchyni. Nejsou sice tak výkonné, jako komínové nebo 
ostrůvkové digestoře, v menších až středně velkých ku-
chyních ale bohatě postačí. V době nečinnosti jsou za-
sunuté a zcela nenápadné. Malé rozměry odsavače par 
umožňují teleskopické zasunutí. Podstavné digestoře 
jsou také nenápadné, protože se instalují pod kuchyň-
skou skříň, nebo volně nad sporák. Jsou zpravidla men-
ší, proto jsou ideální do malých kuchyní. Mají dobrý po-
měr cena/výkon. Vývody jsou umístěny z boku, zezadu 
I  zeshora. 

Funkční zastínění
Kuchyně obvykle patří mezi nejteplejší místnosti  
v domě či bytě, a proto zde především za horkých let-
ních dní oceníme praktické prvky stínící techniky, jako 
jsou například horizontální žaluzie. Vyrábějí  se v mno-
ha provedeních a barevných odstínech, díky čemuž je 
můžeme krásně sladit se vzhledem interiéru. Další mož-
nost představují látkové rolety, které se mohou dokonce 
i prát. Dočasné a cenově velice příznivé řešení nabízejí 
stylové papírové žaluzie. 
Dalším možným řešením jsou rolety, které přispívají 
k optimální světelné, ale i tepelné pohodě a samozřej-
mě také  k ochraně soukromí. Můžeme je umístit buď 
klasickým způsobem na křídlo okna, anebo nad okno, 
což se bude hodit především v případě nestandardních 
rozměrů oken. 

Letní barvy a květiny
Temné dramatické nebo světlé neutrální barvy, tolik 
typické pro moderní minimalistickinteriéry, lna letní 
atmosféře zrovna nepřidají. Pokud je vaše kuchyň zaří-
zena v tomto stylu, určitě se nebojte zpestřit ji doplňky 
a dekoracemi ve veselých pastelových barvách, evokují-
cích optimistického ducha léta.  Určitě dejte šanci žluté, 
růžové, mentolově zelené, oranžové, blankytně modré 
nebo červené. Do kuchyně paří také květiny a rostliny. 
Vypadají skvěle i jako motivy na kuchyňských textiliích, 
jako je prostírání, ubrusy, utěrky nebo sedáky na židle. 
Velmi trendy jsou pak i potisky připomínající historické 
herbáře. Živé květiny a  rostliny udělají vaši kuchyni 
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osobitější a útulnější, zvláště v teplých letních měsících. 
Pokud možno se vyhněte květinám umělým, přestože 
dnes už bývají vzhledově tak dokonalé, že nejsou na 
první pohled rozeznatelné od živých. Ale co ten druhý 
pohled… Můžete vsadit i na rostliny, které nejsou jen 
na ozdobu, a co jiného sluší kuchyni než bylinky v pěk-
ných květináčích.  A tak je oceníte nejen při vaření, ale 
I vizuálně.  Díky své čerstvosti zvládnou provonět celou 
místnost a máte pocit, jako byste právě stáli na zahrádce. 
Kuchyni tím navíc dodáte útulný vzhled a nezaměnitel-
nou vůni. 

Na bylinky i elektricky
Pokud je vaše kuchyňské okno obrácené na jih, máte 
vyhráno. Bylinky můžete pěstovat v  jednom velkém 
květináči, nebo v několika menších. Pozor, potřebujete 
stejné květináče jako na květiny, s otvorem pro odtok 
vody. V jednom květináči pěstujte bylinky, které vyža-
dují podobné zalévání. Všechny rostliny s výjimkou pa-
žitky vyžadují hodně tepla, proto je můžete bez obav 
nechat i poblíž topení. Že nemáte čas se o bylinky starat, 
protože jste často pryč nebo na péči o ně zapomínáte? 
Pak si můžete pořídit elektrickou bylinkovou zahrádku, 
která udělá téměř všechno za vás . Stačí naplnit nádrž-
ku květináče vodou, zapojit do elektrické zásuvky a pak 
už jen čekat. Do měsíce vám v kuchyni vyrostou krásné 
vzrostlé rostliny. Květináč  obsahuje speciálně připra-
venou půdu, díky které rostlinky získávají optimálně 
vyvážený poměr všech potřebných živin, kyslíku a vody. 
Navzdory absenci pesticidů a  rostlinných hormonů se 
dočkáte nádherné bujné vegetace. Přispívá k tomu taky 
integrovaná úsporná LED lampa, která dopřává rostlin-
kám potřebné světlo. 

Pomocníci na letní pochoutky
V letní kuchyni se skvělě uplatí lisy na ovoce a odšťav-
ňovače. V horkých parnech se ale nic nevyrovná poctivé 
zmrzlině. V poslední době je stále populárnější domá-

cí zmrzlina, kterou si vyrobíme sami z námi vybraných 
surovin. Mnozí z  těch, kteří propadli tomuto trendu, 
nedají dopustit na tzv. zmrzlinovače, které bezesporu 
přinášejí řadu výhod  Díky zmrzlinovači si vyrobíte chut-
nou zmrzlinu jakéhokoli druhu. Výběr ingrediencí pro 
výrobu zmrzliny je jen a  jen na vás. Navíc se můžete 
inspirovat množstvím hravých receptů, které nabízejí 
jedinečné kombinace chutí. Jelikož je výroba zmrzliny 
zábavná, určitě se sami pustíte do vymýšlení nových 
postupů. Tak široký výběr druhů zmrzliny, jaký budete 
mít se zmrzlinovačem, nenajdete ani v sebelépe záso-
beném supermarketu nebo cukrárně. 
Velmi oblíbené jsou v létě také nápoje s ledovou třístí, 
protože umí dokonale osvěžit. Můžete si je vyrábět ty-
čovým mixérem z džusů, limonády, ovocných štáv, coly či 
kávy a mléka nebo si pořídit elektrický výrobník. Do něj 
vložíte kousky ledu , zapnete a za 30 sekund se nádo-
ba na led naplní osvěžujícím sněhem. Nebo ke kostkám 
přilijete sirup a sníh bude mít příchuť podle vašeho přá-
ní.  K mání jsou i ruční mlýnky na drcení ledu, případně 
kelímky, jejichž obsah po zchlazení v lednici mačkáním 
rozdrtíte, což baví především děti.

Stolování na balkoně 
V létě lépe chutná na čerstvém vzduchu. Výhodu mají 
samozřejmě majitelé rodinných domů se zahradami 
nebo ti z  vás, co mají u  bytu terasu. Ale i  na malém 
balkonu se dá stolovat. Stačí ho opatřit zástěnami proti 
zvědavým pohledům sousedů nebo z ulice, postavit na 
něj malý, skladný stůl s odpovídajícími židlemi, a máte 
základ svého letního jídelního ráje. Pak už záleží na vás, 
jak si ho dotvoříte. Dekorační polštáře, přikrývky, kvě-
tiny nebo venkovní žaluzie přidají komfort a propůjčí 
prostoru měkkost a  barevnost. A pokud máte balkon 
přímo u kuchyně, stane se z okna podávací pult. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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PROSTORNÝ
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Zařizování bytu je bezesporu jednou z příjemných činností. Při vybírání nábytku 
i doplňků uplatňujeme svůj vkus a kreativitu, bereme v potaz praktickou stránku 
věci, promýšlíme, rozhodujeme se, radíme se s partnerem, popřípadě s bytovým 
architektem. Ale někdy zapomínáme, že náš obývák či ložnice mají kromě nábytku 

také dveře, podlahy a stěny, které si rovněž zaslouží naši pozornost…

OBÝVACÍ POKOJ
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Bez nadsázky lze říci, že výběr dveří pro nový dům či 
byt je jeden ze zásadních kroků pro budoucí vzhled na-
šeho bydlení. Výměnou dveří můžeme docela snadno 
pozvednout i vzhled staršího bytu. Zažloutlé uniformní 
dveře s oprýskaným lakem na sebe poutají nežádoucí 
pozornost a bytu pak nepomůže ani ten sebelépe vy-
braný nábytek. Renovace starých dveří je sice možná, 
ale ne vždy se vyplatí a je daleko výhodnější pořídit si 
dveře nové. Dnešní dveře, způsoby jejich kování a osa-
zení nabízejí mnoho možností modernizace interiéru, 
navíc s puncem elegance.

Neviditelné dveře
V úzkých předsíních, z nichž vede více dveří do obývá-
ku, kuchyně či příslušenství, můžeme nahradit klasické 
otočné dveře posuvnými. Zapomeňme na plastové sklá-
dací harmoniky, ty dnes již patří minulosti. Ideální vol-
bou jsou dveře, které se zasouvají do pouzdra ve stěně. 
Dobře vypadá i  systém pojezdových dveří zavěšených 
na vodící kolejnici. 
Pro celkový dojem z interiéru bude hrát důležitou roli 
volba materiálu. Dřevěná dýha je univerzální, musíme 
si však dát záležet na výběru barvy. Jednoduchý, až mi-
nimalistický střih moderního interiéru si nepotrpí na 
kazetovou výzdobu dveří, ale dává přednost hladkým 
plochám.

Nebojte se skla
Skleněné dveře získávají v  domácích interiérech stále 
více místa. Tvrzené sklo nabízí plnou bezpečnost už 
při minimální tloušťce 80 mm, takže obavy z možného 
rozbití nejsou na místě. „Celoskleněné dveře je možné 
dodat v klasickém průhledném provedení, tak i s brou-
šenými vzory, pískováním, leptáním, stříkáním povrchu 
a potiskem. Tyto technologie je možné i vzájemně kom-
binovat. Vybírejte ale jen dodavatele s moderním stroj-
ním vybavením, jen tak budou mít vaše skleněné dveře 
dokonalé hrany, plochy a provedení dekorů. Samozřej-
mostí je dnes propojení designu celoskleněných dveří  
s ostatními skleněnými prvky interiéru, což dotváří nad-
časový a exkluzivní design.“  Informuje Oldřich Švéda, 
odborník na celoskleněné dveře.
Sklo je moderní, efektní, elegantní. Má však jednu bo-
lest – je na něm vidět každý dotek prstů. Nicméně pro 
ty, co chtějí mít svoje dveře stále v plném lesku, aniž by 
u nich museli stát s hadrem v ruce, máme jednu luxusní 
pomůcku: automatické skleněné dveře. Nová technolo-
gie umožňuje fungování dveří s použitím bezpečnost-
ních senzorů na principu pohonu s  nízkou energetic-
kou náročností. Jak se takové dveře otvírají a zavírají? 
Sofistikovaný systém nabízí několik možností. Buď se 
dveře automaticky otevřou pomocí čidla, které identi-
fikuje přicházející osobu (to dobře známe z komerčních 
prostor). Nebo se dveře otevírají lehkým zatlačením na 
kování či dálkovým ovladačem. Automatické skleněné 
dveře nabízejí díky módu Low-Energy nejen pohodlí, 
ale také extrémní bezpečnost.

Dobré klima pro vaše čtyři stěny
Nové materiály a nové stavební metody jsou základem 
výrazně nižší potřeby tepelné energie. Optimalizovaná 
izolace a  současně větší utěsnění obvodového pláště 
budovy zajišťují, že již nedochází téměř k žádnému úniku 
tepla ven.
To je sice dobré pro naši peněženku, má to však jednu 
podstatnou nevýhodu:
V domě je dusno, neboť zavřená okna a dveře zamezu-
jí důležité výměně vzduchu. Tento efekt silně zatěžuje 
vzduch v uzavřených místnostech: vodní páry, kuchyň-
ské výpary, kysličník uhličitý a jiné škodlivé látky nejsou 
odvětrávány a vlhký vzduch se sráží na stěnách – místo 
jako stvořené pro vznik plísní, které při dlouhodobém 
působení mohou být příčinou zdravotních potíží a mo-
hou způsobit také škody na objektu. Je nutno správně 
větrat. Ale jak?
Nejjednodušším způsobem větrání jsou stále ještě ote-
vřená okna. Pravidelné krátké nárazové větrání po 
dobu pěti až deseti minut stačí pro zajištění výměny 
vzduchu biologicky rozumné pro bydlení. Provádět 
však toto vše několikrát denně ve všech místnostech 
je nepohodlné, náročné na čas a s ohledem na životní 
a pracovní návyky jen stěží realizovatelné.
Kromě toho nekontrolovaným větráním prováděným 
obvyklým způsobem, tedy několikahodinovým otevře-
ním ventilačních oken, vyvětráme opět všechny pozi-
tivní účinky úspor, kterých jsme dosáhli zdokonalenou 
tepelnou izolací a  zvýšeným utěsněním obvodového 
pláště budovy. Proto je dobré ve všech moderních bu-
dovách používat řízené větrání, neboli rekuperační jed-
notky.

Malujeme obývák
Zařizujeme obývací pokoj, vybíráme sedací soupravu, 
obytnou stěnu či skříňkovou sestavu, lustry, lampy, de-
korativní doplňky. Ze všeho nejdřív bychom se ale měli 
zamyslet nad barvou stěn, která dotváří celkovou at-
mosféru pokoje. Žádné univerzální pravidlo pro výběr 
barev neexistuje, ale v zásadě bychom se měli inspiro-
vat stávajícími barvami našeho bytu, které máme vy-
zkoušené, na něž jsme si zvykli a o nichž víme, že vyho-
vují našemu vkusu, naturelu i stylu a charakteru bytu.
Pokud se přece jenom chceme držet nějakého obecné-
ho pravidla, řídíme se emocionálním působením barev. 
V  zásadě platí, že teplé barvy a  jejich odstíny působí 
vesele, lehce, povzbudivě, místnost opticky rozšiřují 
a  oživují. Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují. Stu-
dené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pasív-
ní, navozují pocit čistoty a svěžesti. Opticky ustupují do 
pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých od-
stínech působí    přísně a opticky prohlubují prostor. Co 
z toho všeho vyplývá?
Obecná rada říká, že pro stěny obývacího pokoje volí-
me tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, kterou nic 
nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném, tlume-
ném odstínu. Aplikujeme ji na jednu, maximálně dvě 
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stěny, nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá se zdá být 
nudná, ale je to sázka na jistotu, protože se dobře snese 
s barvou nábytku a doplňků. To vše jsou doporučení, 
nicméně jedno pravidlo pro výběr barev přece jenom 
platí. Máme-li v obýváku stěny s nerovnostmi, zvolíme 
světlou, monochromatickou barevnost, která pomůže 
zeď opticky vylepšit. Naopak tmavé odstíny nedostatky 
ještě více zvýrazní.

Bílá (lomená) nezklame
Bílá barva stěn je stále ve vysokém kurzu. Kromě pocitu 
čistoty a  světla dovoluje experimentování s barevným 
nábytkem a  dekorativními prvky včetně závěsů a  ko-
berců. Čistá bílá se hodí ke strohému, funkcionalistické-
mu či minimalistickému nábytku, avšak působí studeně. 
Proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou bílou, což 
je kombinace bílé a malého množství nejčastěji světlé-
ho okru. Příkladem optimální kombinace barev v obý-
vacím pokoji je bílá lomená okrem (šampaň) s jemným 
levandulovým odstínem a světlou olivovou. Tato módní 
barevná kombinace, která se vrací z  doby rokoka, se 
hodí k chromu, sklu a tmavému až černému dřevu. 

Tapetujeme odvážně
Alternativou výmalby jsou tapety. Jejich módní boom 
zaznamenala 70. léta minulého století, poté zájem po-

stupně opadal a dnes jsou tapety znovu na výsluní. Ale 
i v této oblasti se toho za třicet až čtyřicet let pocho-
pitelně hodně změnilo. Obýváky polepené papírový-
mi pásy s květinovými či geometrickými vzory jsou mi-
nulostí. Dnes máme k dispozici jiné materiály, odlišné 
technologické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se 
dnes netapetují všechny stěny pokoje, současná tape-
ta představuje výrazný prvek oživující interiér. Dekorů 
a barev je dnes na trhu skutečně nepřeberné množství 
a každý si může vybrat podle svého vkusu. Módní jsou
velké motivy na celou stěnu, na její část či umístěné do 
niky. Oblíbené jsou tapety z kvalitních samolepících vi-
nylových fólií nebo řada samolepek s  motivem, který 
se opakuje na více místech v interiéru. Experimentátoři 
mohou zkombinovat více tapet se stejným motivem li-
šícím se barvou nebo použít více motivů jedné barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vy-
robeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná 
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní. Při 
lepení lze lepidlo nanášet buď na tapetu, nebo poho-
dlněji na hladkou stěnu bez kazů a prasklin. Další mož-
ností jsou fototapety či těžké, strukturované a plastické 
tapety z papíru, vinylu nebo textilií, které se lepí speci-
álními lepidly, jako jsou Metylan či Beeline. Na namáha-
ná místa můžeme použít omyvatelné tapety.
Trochu dražší, zato efektní jsou velkoformátové foto-
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tapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální tisk 
zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost. Fotota-
pety nejsou žádnou novinkou, březový lesík, listnatý les 
v  listopadu či romantický vodopád známe z mnohých 
komerčních i obytných interiérů. Dnes je ale výběr mo-
tivů opravdu velký a technické zpracování obrazu veli-
ce kvalitní. A pokud chceme do obýváku něco opravdu 
efektního, sáhneme po 3D fototapetách.
Tapety představují moderní i módní pojednání stěn na-
šeho interiéru a přinášejí stále nové nápady. Mezi hlav-
ní výhody tapetování patří snadná instalace, při níž se 
obejdeme bez odborníků, nízké náklady, možnost rych-
lé inovace (pokud nám tapeta zevšední) a v neposlední 
řadě schopnost pohlcovat zvuky a  snadná ekologická 
recyklace.

Ve jménu módy i stylu
Současným trendem v  tapetování jsou geometrické 
vzory, které se svou pravidelností dokonale hodí do 
moderně zařízených interiérů vyznačujících se strohostí 
a minimalizmem a působí efektně a sofistikovaně. Kro-
mě toho navozují dojem hloubky a přinášejí tak další 
úroveň prostoru. Samu o sobě výraznou geometrii lze 
podtrhnout barevnými kombinacemi. Velmi dobře vy-
padá kupř. černobílá klasika, spojení námořnické modři 
a lomené bílé či odvážnější varianta tyrkysové a růžové. 

Nezanedbatelné není ani psychologické působení vzo-
rů a  barev tapet. Pokud si doma chceme odpočinout 
od venkovního ruchu a  spěchu doby, zvolíme tapety 
s přírodními motivy, navazující klidnou, relaxační a me-
ditativní atmosféru. Vedle klasických květinových mo-
tivů to mohou být tapety a fototapety s vyobrazením 
přírodních scenérií nebo s detaily přírodních materiálů, 
např. kamenů, hornin, tekoucí vody, mraků apod. Ti, co 
vyznávají nenápadnost, zvolí pro změnu tapety zná-
zorňující jednoduché textury a struktury, které působí 
velice uměřeně, harmonicky a přitom dostatečně živě. 
Malé puntíky, drobné čtverečky, jemné pruhy – takové 
a další motivy jsou dobrou volbou, pokud budete chtít 
dát svému obýváku jemný šarm.

Nové inspirované starým
Současný interiérový design je zaměřený na funkciona-
lizmus (inspirace 20. léty minulého století) a prvky retra. 
V duchu jednoduchosti, elegance, lehkosti a vzdušnosti 
vzýváme funkčnost, ale nezapomínáme ani na vizuální 
stránku věci. V moderně zařízeném interiéru tak nara-
zíme na drsný beton či neomítnutou cihlu v kombinaci 
s barevnými doplňky, obrazy, vázami a sochami. Na be-
tonové zdi dobře vypadají obrazy květin, krajin nebo 
zvířat, kontrast neživého, brutálního stavebního ma-
teriálu kontrastuje s obrazy přírody a vytváří zvláštní, 



32 | BYDLENÍ

trochu nezvyklou, ale nečekaně příjemnou atmosféru.
Trendy interiérového designu jsou i kombinace výraz-
ných barev a  vzorů v  duchu 60. let minulého století. 
Hravý styl pop-artu lze promítnout do retronábytku 
a abstraktních obrazů či reprodukcí Warholových obra-
zů s Campbellovou polévkou. Moderní trendy nezapo-
mínají ani na dřevo a kámen, materiály, které prochá-
zejí lidským obydlím od počátku věků. Efektní je kupř. 
kombinace dřeva a  kamene, dekorativních předmětů 
nebo dřevěných rámů obrazů tištěných na fotoplátně.

Koberec je evergreen
Koberce byly, jsou a budou, o tom není pochyb. I v době 
kamenných, keramických, dřevěných, parketových, plo-
voucích, bezespárových a vytápěných podlah jsou mód-
ním doplňkem, který dodává charakter a  vzhled celé 
místnosti. Ještě před nákupem si musíme ujasnit, zda 
dáme přednost celoplošné variantě (její éra se po době 
zatracování znovu vrací) nebo zvolíme koberec kusový.
Koberce jsou na trhu v řadě barevných i tvarových vari-
ant, v kurzu jsou kousky decentních vzorů a nenápad-
ných barev nebo přímo jednobarevné varianty. A aby 
byly skutečně trendy, musí mít dlouhý vlas a  kovový 
lesk. Největší zájem je o  koberce s  vysokým vlasem 
v jednobarevném, metalickém provedení, nejčastěji še-
dém, béžovém, hnědém. Protipólem dlouhovlasých ko-
berců jsou nízké koberce z umělého viskózového hed-
vábí, k jejichž přednostem patří vysoká hustota vlákna.  
Módním trendům podléhají i  kobercové materiály. 
V současnosti vítězí bavlna, viskóza, ale i umělá vlákna. 
Koberce ze syntetických vláken jsou v oblibě zejména 
pro snadnou a jednoduchou údržbu. Vliv na cenu ko-
berce mají samozřejmě použitý materiál a  kvalita. Tu 
poznáme podle hmotnosti na metr čtvereční, cenu dále 
dotváří i množství uzlíků, správně řečeno nopků. Pokud 
koberec zvážíme, zjistíme, že ten běžný má 200 až 2200 
gramů na metr čtvereční. 
Velmi kvalitní a ručně vázané koberce váží až 6 kg na m2. 

A co se týče nopků, na metru čtverečním toho nejkvalit-
nějšího koberce bychom jich napočítali až jeden milion.  

Přírodní materiál vyžaduje péči
K cenově nejdostupnějším patří koberce z umělých vlá-
ken, jako jsou polyamid, polypropylen, akryl, polyakryl, 
nylon a  další. K  jejich výhodám patří snadná údržba 
a  odolnost proti roztočům. Nevýhodou je snadná lá-
mavost vláken zkracující jejich životnost. Tato vlákna se 
používají pro výrobu tzv. zátěžových koberců, určených 
do kanceláří, komerčních prostor, chodeb a  hal obyt-
ných domů.
Koberce z  přírodních materiálů – vlny, bavlny, sisalu, 
mořské trávy, konopí či kokosových vláken jsou sice 
dražší, ale také odolnější a snesou větší zatížení ve více 
exponovaných prostorách. Bývají většinou vyráběny 
ručně, takže pro ně platí co kus, to originál. Kompromi-
sem je kombinace umělých a přírodních vláken. Spoje-
ním nejlepších vlastností obou materiálů vznikne vyso-
ce odolná, trvanlivá a pružná pokrývka podlahy.
Designovou novinkou posledních let jsou kožené ko-
berce, které, rozprostřené před pohovkou či krbem, 
působí opravdu efektně.

Praktická stránka
Kromě estetické, plní koberce i funkci praktickou. Mají 
izolační schopnosti, udržují teplo v  místnosti a  tlumí 
otřesy. Důležitá je hustota vlasu, protože ovlivňuje ži-
votnost koberce. Obecně platí přímá úměra mezi po-
čtem vláken na metr čtvereční a odolností. Pro vysoce 
zatěžované prostory (kuchyň, chodba, obývací pokoj, 
dětský pokoj) volíme radši koberec s  vyšším počtem 
vláken na metr čtvereční. Zcela opačně přistupujeme 
k výšce vlasu. Koberce s vysokým vlasem jsou náročné 
na údržbu, protože se v nich zachycují nečistoty, takže 
se hodí do ložnic a pracoven, kde je koberec méně na-
máhán. 

Pro zdravý spánek i příjemný pobyt v míst-
nostech je nutný čerstvý vzduch, který nej-
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Barva a vzor
Z pohledu bytového designéra je při nákupu koberce 
asi nejpodstatnější správný výběr barvy a vzoru kober-
ce. Obojí by mělo korespondovat s vybavením místnos-
ti. Pokud kupujeme koberec do již zařízeného pokoje, 
dáme přednost spíše decentním vzorům a  jemnějším 
barvám. Koberec s  výraznými motivy se dosti obtížně 
kombinuje s nábytkem. Při výběru koberce do pracovny 
a jiných komerčních prostor volíme raději jednobarevný 
a bez zdobení. 
Jestliže zařizujeme nový byt, nejprve koupíme koberec 
a pak teprve vybíráme nábytek a další doplňky. Koberec 
dokresluje vzhled celého pokoje a sjednocuje barvy, čímž 
vytváří barevný základ pro další textilní, jako jsou závěsy 
a  polštáře. Výběrem barvy a  vzoru koberce můžeme 
ovlivnit i optickou velikost pokoje. Počítejme s tím, že 
tmavé barvy a výrazné vzory prostor opticky zmenšují, 
zatímco světlé barvy a nenápadné vzory místnost zvět-
ší. Barvy kolem nás ovlivňují i naši psychiku. Tmavé od-
stíny působí smutně a ponuře, světlé naopak místnost 
i mysl rozjasní. I tento aspekt bychom měli při výběru 
koberce zvážit.

Podlaha není „to“ pod kobercem
Dříve byl koberec v podstatě jediným řešením, jak po-
jednat podlahu v  interiéru. Dnes trh nabízí celou ple-
jádu podlahových krytin, které splňují jak praktické, 
tak estetické nároky uživatelů. Správná podlaha musí 
zajišťovat komfortní chození celé rodině, měla by být 
snadno omyvatelná a v neposlední řadě hezká na po-
hled. Výběr podlahy se samozřejmě řídí nároky a vku-
sem spotřebitelů. Jinou podlahu si vybere rodina s ma-
lými dětmi, odlišnou starší pár a úplně jinou chovatelé 
chlupatých domácích mazlíčků.

Místo buku bambus 
Dřevěné podlahy jsou stále živou klasikou, nicméně kdo 
vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na dřevo, 
nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle podla-
ha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná. Bam-
busové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných bambu-
sových stébel, z kterých se zhotovují lamely. Speciálním 
spojováním a  lepením se vytvářejí jednotlivé dílce 
podlahy, které se do sebe zacvakávají jako u běžných 
typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že podlaha 
opravdu připomíná bambus s  jeho typickými kolénky 
ve stéblech, nebo může vypadat jako mozaika. Dalšími 
variantami jsou mramorové provedení, design „zebra“ 
a další. Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzo-
rů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken. 
Horizontální uspořádání akcentuje původní kresbu 
materiálu s kolínky, vertikální zejména rovnoběžné li-
nie. Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural) 
nebo tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací probar-
ven v celém průřezu. Rovněž je možné podlahové dílce 
mořit na určitý odstín podle přání klienta. Povrchově 
jsou dílce ošetřeny šesti vrstvami laku nebo olejem.

Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a  tím i odolností 
vůči opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u  podlah 
vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvrdých 
dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch opravit, 
podlaha z  bambusových lamel umožňuje několikaná-
sobné přebroušení. Z konstrukčního hlediska zahrnuje 
nabídka bambusových podlah kromě základních druhů 
celoplošně lepených i provedení pro vytápěné podlahy 
(s redukovanou tloušťkou pro lepší prostup tepla), dále 
plovoucí, s tlumící vrstvou nebo systém „click“ pro rych-
lou pokládku a další varianty. K dispozici je i celá škála 
ukončovacích a přechodových lišt.

Starý známý a přitom nový vinyl
Vinyl patří k  oblíbeným podlahovým krytinám, avšak 
klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obchodech 
se stále častěji setkáváme s  praktičtějším formátem – 
pruhem. Vinylová podlaha se prodává v  široké paletě 
barev a  vzorů. Jde o finančně dostupný materiál imi-
tující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy, ale 
na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. 
Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna poško-
zených míst. Vinylová podlaha se snadno udržuje, při 
chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytváří pocit tep-
la a pohodlí.

Marmoleum není PVC
Nepleťme si linoleum/marmoleum s  vinylem. Přes po-
dobnost je vyráběno z jiného materiálu – lněného oleje, 
pryskyřice, dřevité a korkové moučky a dalších slouče-
nin. Velkou výhodou marmolea je, že může být vyrobe-
no v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Tento podlahový 
materiál je dále velice odolný proti poškození, vhodný 
pro alergiky protože odpuzuje bakterie, je na dotek 
příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se v mnoha bar-
vách, což je výzva pro designéry, kteří barvy kombinují 
a  jsou schopni vytvořit jednolitou podlahu s odlišným 
barevným geometrickým vzorem. Marmoleum je proto 
ideální třeba do dětského pokoje, kde vytváří nejrůz-
nější barevné kombinace.

Korkové podlahy
Zapomeneme teď na špunty vinných lahví. Díky moder-
ním technologiím si můžeme pořídit dezénové korkové 
podlahové „chuťovky“ či příjemnou jednobarevnou pod-
lahu zvanou linokork, která v sobě spojuje výborné vlast-
nosti lina a korku a navíc je dostupná v mnoha barvách.
Korek potěší zejména příznivce ekologického bydlení, 
protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních pod-
lahových krytin. Na druhé straně klasická korková po-
dlaha je náchylnější k poškození. Menší vady je možné 
bez problémů opravit, ty rozsáhlejší představují větší 
problém a jejich opravu radši přenecháme odborníkům. 

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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LOŽNICE 
JAKO BEZPEČNÝ ÚKRYT

Ložnice je místo, kam se můžeme schovat před hektickým světem. Proto by nás 
měla obemknout bezpečím, klidem a harmonií.
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Umístění ložnice je ideální v klidové části domu či bytu, 
ideálně na sever nebo východ. Také počet a orientaci 
oken se doporučuje volit obezřetně, aby se místnost 
nepřehřívala sluníčkem (pozor zejména na velké okno 
směrem na západ).  Vedou-li okna do rušné ulice, ticho 
zajistíme zvukovou izolací v  podobě plastových oken 
nebo dvojitých dveří. V nižším podlaží vytvoříme zvu-
kovou bariéru izolační vrstvou položenou pod podla-
hovou krytinou. Ložnice by měla mít dostatečnou kli-
dovou a regenerační energii, na což se v dnešní době 
často zapomíná. A zaplňujeme tuto místnost věcmi, ba 
dokonce si ji mnohdy pleteme s pracovnou. A to nám 
rozhodně neprospívá. Kvalita spánku je důležitější než 
jeho délka, proto by místnost měla být útulná, pohodl-
ná a tichá. Pokud je to tedy možné, vyvarujme se v lož-
nici umístění elektronických zařízení (počítač, televize, 
rádio apod.). Vyhýbat bychom se měli také zrcadlům 
nebo lesklým plochám, které mohou odrážet životně 
důležitou energii v místnosti. 

Co potřebujeme v ložnici?
Pro aktivování regenerační energie by v  ložnici mělo 
být jen to, co souvisí s  její funkcí jako odpočinkové 
místnosti. Tedy postel, noční stolek, lampička a  do-
plňky jako závěsy, koberce, pokojové kytky, případně 
v přiměřeném množství pozitivní fotografie, obrázky či 
jiná umělecká díla. Všechno ostatní včetně komod nebo 
skříní na oblečení už je nadstandard odpovídající ve-
likosti místnosti. Více než kde jinde se v ložnici zúročí 
minimalistický přístup v zařizování interiéru. Jednodu-

chost, jasnost, přehlednost a vzdušnost vytvoří prostře-
dí pro klid mysli a uvolnění. Současně umožní energii 
v prostoru volně proudit. 

Kvalitní lůžko je základ
Jakmile se začne vaše postel ozývat, tedy vrzat, je jas-
né, že už má svá nejlepší léta za sebou. Špatně se vám 
z ní vstává a uléhá. Může to být třeba tím, že dosluhuje 
rošt, sem tam z něj vypadne nějaká ta lamela. Možná se 
naplnil i čas vaší matrace. Cítíte, že vás při ležení v po-
steli tlačí pružiny či různé hrboly, plocha není rovná, ale 
má na sobě proleženiny a uprostřed se objeví ,,důlek“. 
V takových případech se už jistě zamýšlíte nad výměnou 
lůžka. Postel by měla být co nejširší, jaká se vám domů 
vejde. O deset centimetrů užší ulička nebude zase tolik 
vadit, pokud se na lůžku budete moci pohodně „ro-
zestřít“. Manželské postele se běžně prodávají v  šířce 
160 centimetrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90 
centimetrů na šířku – takže si klidně i  tu manželskou 
dopřejte o šířce 180 centimetrů, protože za dobrý spá-
nek a dostatek místa to stojí. Minimální délka postele 
je délka spícího plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlné-
mu vstávání neopomeneme ani výšku postele. Standard 
je 40 až 50 cm, pro starší a méně pohyblivé osoby až 60 
cm. Manželské postele by měly mít oddělené rošty pro 
každého spícího kvůli rozdílným nárokům na spánek. 
Ideální postele mají u  hlavy zábranu, které zamezuje 
nepříjemnému proudění vzduchu a nepohodlí při spa-
ní. A  protože člověk vyprodukuje během odpočinku 
až půl litru potu, doporučují se postele na nožičkách, 
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s neuzavřeným úložným prostorem ve spodní části, s vy-
měnitelnými potahy. Bočnice mohou být prodloužené 
až k podlaze.  Ale do módy se vracejí i celočalouněná 
lůžka a dnešní textilní materiály jsou daleko prodyšněj-
ší než kdysi, takže také „dýchají“.  Navíc se u postelí po-
sazených přímo na podlaze neusazuje prach jako pod 
nožkami. Při výběru postele je důležitý nejen rošt, který 
vám bude podpírat záda, ale také matrace.  Ideální je, 
když si matraci postele na místě rovnou vyzkoušíte, pro-
tože každému vyhovuje jiná tvrdost a povrchová úpra-
va materiálu. Mějte na paměti, že děti a mládež potře-
bují tvrdší matraci, spáči na boku a starší lidé naopak 
matrace měkčí kvůli otlakům kloubů a lidé s problémy 
se zády zase matraci ortopedickou, případně zdravotní. 
U žádného lůžka by neměly chybět  noční stolky, které 
skvěle poslouží k  odkládání důležitých drobností. Vy-
bírat můžete buď stolky z kvalitního masivního dřeva, 
nebo čalouněné, které se vyznačují vysokou kvalitou 
řemeslného zpracování.  

Příjemné přikrytí
Nezáleží pouze na tom, na čem ležíte. Pro zdravý spá-
nek je stejně důležité, čím se přikryjete.  Klasika z hu-
sího peří sice krásně hřeje, moderní přikrývky s dutým 
vláknem se ale lépe udržují a navíc v noci zajišťují op-
timální teplotu pro spánek. Správně zvolený ložní set 
by měl dobře pohlcovat vlhkost těla a mít dobré izolač-
ní vlastnosti. Mnoho lidí upřednostňuje umělá vlákna 
kvůli jednoduché údržbě. Přikrývky a polštáře lze jed-
noduše vyprat již na 40 °C. Alergici by však měli být při 
výběru pečlivější. Ke zničení alergenů je nutné prát na 
90°C, ne každý umělý materiál je pro ně vhodný. U při-
krývky můžete přihlédnout ke gramáži, která určuje, 
v  jakém období ji budete používat. Obecně platí, že 
gramáž zimní přikrývky začíná na 350 g/m2, letní verze 
mívá naopak okolo 150 g/m2. Praktickým tipem na celý 
rok je  celoroční přikrývka. 

Trendy v povlečení
Důležité je pochopitelně i povlečení, a to jak z hlediska 
funkčnosti, tak i  vizuálního dojmu.  Sázejte raději na 
méně agresivní barvy, které budou kompatibilně dopl-
ňovat barevné ladění interiéru. Při výběru materiálu se 
zaměřte zejména na jeho kvalitu a vyhněte se nápadně 
levným typům povlečení, jež nemají s  kvalitou mnoho 
společného. Při výběru ložního povlečení máme ten-
denci upřednostnit jeho vzhled či vzory, ale podstatný 
je jeho dotykový komfort, a pak také životnost, nároky 
na údržbu, možnost vyvářky a stálobarevnost. Vybírá-
me také podle způsobu na zapínání - nevhodné knof-
líky a zipy mohou povlečení při údržbě poškodit. Ma-
teriálů je na trhu opravdu hodně: bavlna, polybavlna, 
krep, mikrovlákno, mikroflanel, flanel, bambus, satén, 
hedvábí, damašek, atlas a jejich nejrůznější kombinace. 
Každý materiál má trochu jiné vlastnosti a samozřejmě 
záleží na vkusu a přání každého člověka, jaké povlečení 
mu bude příjemné.

Design na druhém místě
Na lůžkovinách nás obvykle zaujme jejich design, který 
dotváří atmosféru ložnice. Stále jsou žádané přírodní 
barvy, odstíny šedé, ale i metalické zpracování. Letoš-
ní rok fandí fialové barvě, jež je symbolem spirituality, 
duchovna a srdečnosti. Také jsou velmi módní extrava-
gantní motivy, které nejlépe vyniknou na 3D povlečení. 
Jak už sám název napovídá, jedná se o  trojrozměrné 
designy, které opticky vystupují z  látky. A  protože se 
fantazii meze nekladou, můžete si pořídit v podstatě 
jakýkoliv design, třeba i  s  vlatní fotkou. Mezi oblíbe-
né patří motivy světových metropolí, zvířat a přírody. 
Barvy i vzor by měly ladit s  interiérem. Do moderních 
ložnic se hodí jednoduché vzory s geometrickými křiv-
kami, ale i střídmé květinové linie navozující harmonii 
a čistotu.
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Závěsy ložnici zútulní
Je těžké si představit interiér ložnice bez závěsů na ok-
nech. Bez ohledu na to, jak často návrháři celého svě-
ta hovoří o tom, že moderní styl tíhne k maximálnímu 
množství slunečního světla, které může proniknout 
skrze okno, v případě majitelů bytů a rodinných domů 
vyvolává „prázdné“ okno bez textilu pocit nedostatku 
pohody.
Záclony a  závěsy v  ložnici plní nejen dekorativní roli, 
ale také chrání intimitu místnosti před zvědavými po-
hledy zvenčí. Ložnice je dokonce možná ta nejsložitější 
místnost z  hlediska výběru textilií. Na okna je potře-
ba vybrat závěsy, které nepropouští světlo, ale přitom 
zachovat lehkost vzhledu interiéru, dodržet všechny 
prvky designu ve vybraných barvách, a celkové řešení 
nenavrhnout příliš nudné. Kdo považuje závěsy za pře-

žitek, sáhne radši po roletách či žaluziích. I v těch je ta-
kový výběr, že dokáže uspokojit každý interiérový styl.

Barvy tvoří atmosféru
Ložnice je po koupelně nejintimnějším místem bytu. 
V samostatné místnosti si můžeme bez obav vybrat ta-
kový styl i barvy, které jsou nám nejbližší. Zato ve spo-
lečné ložnici půjde o určitý kompromis. Ale i v  ložnici 
se vyplatí jednoduchost bez zbytečných ozdob, na něž 
se chytá prach. V  barvách je lepší vyvarovat se velmi 
ostrým odstínům na stěnách, na klidu před spaním by 
nám pravděpodobně moc nepřidaly.  Klasickému pojetí 
ložnice lahodí jemné pastelové barvy, modrá, zelená, 
hnědá nebo bílá. Všechny navozují pocit klidu, bezpe-
čí a odpočinku. I když každá trošku jinak. Mezi sporné 
dominantní barvy do ložnic patří červená či žlutá, které 
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sice navozují pocit tepla, což zimomřivci jistě ocení, ale 
zároveň nám dodávají energii a my se naopak potře-
bujeme zklidnit. Velmi komplikovaná je fialová, která 
vybízí k  tvořivosti a  podporuje činnost mozku. Citliví 
jedinci si v ní také příliš neodpočinou. Pokud tyto barvy 
máte rádi, využijte je na doplňcích. Právě fialová barva 
je letos velkým hitem.

Světlo pro ložnici
Pro atmosféru ložnice je velmi důležité, jak si poradíme 
s jejím osvětlením. Velkoplošná svítidla by měla vyzařo-
vat nízký jas. Celkové osvětlení zajistí nástěnné svítidlo 
pro nepřímé osvětlení, instalované na zdi nad postelí. Je 
příjemné a zaručí, že ležící osoba není nikdy přímo osl-
něna světelným zdrojem. Ke čtení je dobré zvolit takové 
osvětlení, které zaručí pohodu při čtení s  ohledem na 
partnera. Orientační svítidla jsou ideální pro bezpečný 
pohyb v nočních hodinách. Díky nízké spotřebě energie 
jsou vhodná LED, protože mohou svítit celou noc.

Spánek v čistém vzduchu
Zdravě spát znamená také dýchat zdravý a  čerstvý 
vzduch. Ve vydýchaném prostředí se budete probouzet 
unaveni. Nejjednodušším způsobem je pochopitelně 
před spaním otevřít okno a pořádně vyvětrat. Co však 
s městským smogem a znečištěným ovzduším? Kde vzít 
čerstvý, tak potřebný svěží vzduch? Řešení nabízejí čis-
tiče a zvlhčovače vzduchu. Výrazně zlepšují kvalitu dý-

chaného vzduchu. Jsou opatřeny systémy speciálních 
čisticích a absorpčních filtrů, které zbavují vnitřní pro-
středí částeček prachu, alergenů v podobě pylu a škod-
livých plynných i  tuhých příměsí. Pomáhají chránit 
zdraví a předcházejí poškození horních cest dýchacích. 
Dalším technickým pomocníkem jsou ventilátory, které 
provzdušní i tu nejdusnější místnost za horkého letního 
dne. Stejnou službu nebo udržování optimální teploty 
a  případně i  vlhkosti nabídne mobilní nebo napevno 
zabudovaná klimatizace.

Pokojovky nejen pro okrasu
Nejste-li příznivci moderní techniky, a  přesto byste 
chtěli zlepšit domácí klima, pak vezměte na pomoc ze-
leň – rostliny a květiny. I ty významně vylepšují domácí 
prostředí a dýchaný vzduch, odstraňují z něho škodlivé 
látky, snižují prašnost i hluk. Odpařováním vody z  lis-
tů zvlhčují ovzduší. Některé druhy mají i  léčivé účinky 
a pomáhají při léčbě alergických onemocnění a astma-
tických projevů. Nejznámější z nich jsou eukalypty, bla-
hovičníky a jehličnany. Všechny rostliny příznivě působí 
na lidskou psychiku a uklidňují smysly. Pro zdravý spá-
nek je důležitá i teplota vzduchu. V ložnici preferujeme 
nízkou, abychom se vyhnuli dehydrataci. Ideálních je 
proto 13 až 15 °C. V ložnici dětí a starších osob může 
být o pár stupňů více.

Text: Eva Houserová
Foto: Shutterstock.com
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PRAKTICKÁ TRENDY 

KOUPELNA
Moderní koupelnu lze popsat obecně známým rčením, že 
v jednoduchosti je krása. Je nejen místností, v níž se provádí 
pravidelná očista těla, ale zároveň vhodným prostorem pro re-
laxaci. Útulná, praktická a moderně zařízená koupelna prostě 

patří k základům spokojeného bydlení.
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Někdo se při zařizování nové koupelny řídí vlastním 
vkusem, fantazií a instinktem, jiní dávají přednost inspi-
raci v podobě tipů od designérů, výrobců koupelnové-
ho vybavení a jiných odborníků. A někteří z nás se rádi 
řídí nejnovějšími trendy, které zrovna v  letošním roce 
interiéru koupelen, nábytku a vybavení vládnou.

Nové obklady a dlažby
Stále nám chybí příroda, a tak ji chceme dostat i domů. 
Proto převažují jednoduchá řešení, tlumená barevnost 
v přírodních tónech, velké formáty a použití digitální-
ho tisku. Nejvíc je patrná právě orientace na přírodní 
materiály, přesněji dokonalé imitace dřeva, kamene či 
betonu. Digitální tisk umožňuje přenést na hladký i re-
liéfní povrch keramických obkladů a dlažby jakýkoli de-
kor, ať už se jedná o  autentické přírodní nahodilosti, 
nedokonalosti, patinu, řez kamenem či úpravy povr-
chů. Z přírody vycházejí i barvy –  „in“ jsou odstíny šedé, 
hnědé a béžové. Tuto základní barevnost doplňují tlu-
menější odstíny fialové, červené, zlaté, tradiční modré, 
modrozelené či zelené.
Nadále velmi trendy zůstává i mozaika, která je popu-
lární i díky prakticky neomezeným možnostem výběru 
materiálů, barev a  formátů. Můžeme vybírat z  kera-
mických, skleněných, dřevěných i kovových, v lesklých, 
metalických, matných, hladkých či strukturovaných po-
vrchových úpravách. Různí se také tvary jednotlivých 
dílků, od tradičního čtverce přes obdélníky a kruhy až 
po šestihrany a kamínky. Podobná rozmanitost panuje 
v rozměrech, od 0,8 až po 5, 10, 20, 30 i 40 centimetrů. 
Při vytváření jejich kombinací se téměř meze nekladou, 
hlavními zásadami však zůstávají jednoduchost a  ele-
gance.

Na zámku či u babičky
Atmosféru honosné vily či zámku dodají naší koupel-
ně retro obklady a dlažby, které vlastně nevyšly nikdy 
z módy. Skvěle se hodí nejen do jakéhokoliv secesního 
domu, vily nebo činžáku, ale i ve venkovských sídlech či 
starých statcích. Nabízejí v  interiéru pocit dokonalého 
návratu do minulosti a  nejspíš právě proto jsou stále 
oblíbenější, což je patrné z neustále se rozšiřující nabíd-
ky novinek výrobců obkladů.
Největší zájem je o  modrobílé, starorůžové variace či 
kombinace sytých barev. Samostatnou kapitolou jsou 
pak secesní obklady a dlažby, které se používaly do se-
cesních domů na přelomu 19. a 20. století. Od té doby 
se používají stále a jdou si mimo jakékoliv trendy svou 
vlastní cestou. Proto mají tu nespornou výhodu, že ni-
kdy nezestárnou.

Velké formáty
Stále oblíbenější jsou velké formáty obkladů – ve stále 
větších velikostech a minimální tloušťce pouhých něko-
lika milimetrů. Vytvářejí velkou celistvou plochu, v níž 
dokonale vynikne struktura dekoru. Dokonale řezané 
prvotřídní dlažby se dají skládat téměř beze spár, od-

padá tedy náročné spárování, což s sebou přináší nižší 
náklady na pokládku. Současně se minimalizuje riziko 
problémů, které ve spárách vznikají (porušení, nečisto-
ty, nutnost oprav, pronikání vlhkosti pod dlažbu atd.).
Na velké ploše báječně vynikne dekor kamene, lesklý 
mramor, struktura dřeva i  luxusní lesklá varianta. Lu-
xusní obklady o velikosti až 3x1 metr dodávají výrobci 
v tloušťce 3,5 milimetru, dlažby jen o málo silnější.

Sprchový kout v novém pojetí
Jestliže nemáme dostatek prostoru pro vanu, tím pečli-
věji zpravidla vybíráme sprchový kout. 
Módní variantou jsou sprchy bez vaničky. Atraktivní 
vzhled a  dostatek prostoru pro pohodlné sprchování 
nabídnou sprchové kouty obložené keramickými ob-
klady. Rozměry sprchy neomezuje velikost vaničky, ale 
požadavky a  možnosti uživatele! Keramické dlaždice 
jsou do sprchového koutu jako stvořené – disponují 
výbornou odolností, výběrem protiskluzných povrchů 
a mozaiky, snadno se udržují. Funkční keramické tva-
rovky, jako jsou rohy a sokly, nahradí ostré rohy a hrany 
a sníží tak riziko úrazu při sprchování.   A jaké možnosti 
to nabínabízí?

Rozměry od S až po XXL
Velikost atypického sprchového koutu záleží jen na 
přání zákazníka a  dispozicích nově vznikající koupel-
ny. Prostorný sprchový kout umožní pohodlný vstup 
i pohyb uvnitř, snadno se sem umístí i sklopné sedátko 
a madlo nebo třeba dvě sprchové hlavice.

Elegantní vzhled, čisté linie
Optické propojení koupelny s  navazujícím sprchovým 
koutem je díky identickému designu použité dlažby 
stylově jednoduché, a přitom elegantní řešení. Variabi-
litu „řešení na míru“ podporuje široká nabídka formá-
tů a povrchů dlažeb. Velmi pěkně vypadá kombinace 
větších (např. 60 x 60 cm, 30 x 60 cm) a menších formátů 
(např. 5 x 5 cm, 10 x 10 cm atd.) z jedné série, ale kom-
binovat lze i více různých sérií navzájem.

Uklizeno raz, dva
Keramické dlaždice se snadno udržují. Postačí běžné 
čisticí přípravky, při větším zašpinění lze zvolit  silnější 
prostředky určené speciálně na keramiku. 

Minimální spáry
Moderní spárovací hmoty jsou vodoodpudivé, čímž je 
zajištěna dokonalá hygiena povrchu. Rektifikované 
dlaždice navíc umožňují pokládku s  minimální tloušť-
kou spáry, není tak prostor pro plísně ani usazování 
vodního kamene. Keramická dlažba ve sprše navazuje 
na odtokový žlábek, díky tomu je čištění sprchového 
koutu velmi snadné. 

Bez škrábanců
Keramický povrch dlaždic vyniká výbornou mechanic-
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kou odolností. Překonává ostatní povrchy, které se mo-
hou lehce odštípnout nebo poškrábat. Nevadí ani prud-
ká rána sprchovací hlavice, ani pojezd kola invalidního 
vozíku, stejně jako je „hračkou“ opláchnutí špinavých 
pacek domácího mazlíčka.

Vstup „bez bariér“
Umístění prostorného sprchového koutu v úrovni pod-
lahy umožňuje lidem se sníženou pohyblivostí pohodl-
ný vstup i vjezd na invalidním vozíku.

Bezpečnost při sprchování
Široký výběr keramických dlažeb zahrnuje také kvalitní 
protiskluzné povrchy. Do sprch se hodí nejlépe třída B 
nebo C. Zvýšit pocit bezpečí lze i větším procentem spá-
rovaných ploch, které odvedou přebytečnou vodu z po-
vrchu dlažby, proto je vhodné vybírat dlaždice menších 
rozměrů nebo mozaiku. Užití funkčních tvarovek při 
obkládání, jako jsou rohy nebo sokly, eliminuje ve sprše 
ostré rohy a hrany a zvýší bezpečnost při sprchování.

Moderní technologie
Základem řešení obloženého sprchového koutu je spr-
chový žlábek, který svádí vodu do odtokového systé-
mu. Žlábek krytý plným nebo perforovaným roštem je 
zapuštěn do keramické dlažby tak, že jeho horní hrana 
lícuje s jejím povrchem. Tvar sprchového koutu určuje 
nejčastěji jednoduchá skleněná zástěna. Její konkrétní 
tvar je dán umístěním sprchového koutu (v rohu, v nice 
nebo v prostoru).

Systémové řešení
Dlažba se spáduje směrem k odtokovému žlábku, resp. 
odtoku, se sklonem cca 1-2 %. Podmínkou funkčnosti 
tohoto řešení je pochopitelně precizně provedená po-
kládka. Pro pokládku dlažeb je vhodné využít systémo-
vé řešení, velmi zajímavý je například Rako systém. 

Super cena
Cenový rozdíl mezi kvalitní vaničkou a sprchovým kou-
tem obloženým keramickými obklady s nerezovým žla-
bem není velký. Konkrétní řešení závisí na celkovém ná-
vrhu koupelny i  na stavebně-technických možnostech 
a  schopnostech realizační  firmy. Nicméně perfektní 
výsledný efekt a  dlouhá životnost vás budou těšit po 
dlouhá léta.

Dovoleno je prakticky vše
V  oblasti sanity a  baterií módní diktát v  současnosti 
prakticky neexistuje, i když jednu tendenci ani zde ne-
lze přehlédnout – ještě nedávno přísně hranaté tvary se 
postupně zjemňují. Obrovská variabilita se nadále drží 
v oblasti tloušťky materiálu – trh nabízí mohutné, pří-
mo masivní kousky stejně jako ultralehké, připomínající 
spíš křehký čínský porcelán.
Opravdovým hitem je vana zapuštěná do podlahy, kte-
rá působí velmi efektně a dodává interiéru koupelny lu-

xusní nádech. Když ji zapustíme do podlahy, vyrobené 
z krásné exotické dřeviny, odolné vůči vodě, vybavíme 
koupelnu stylovým nábytkem, ratanovými či bambuso-
vými doplňky a na stěnu umístíme designový radiátor 
neboli topný obraz s motivem tropického ostrova, bu-
deme si připadat jako v ráji. Pokud ovšem máte malou 
koupelnu, můžete na takový sen rovnou zapomenout.
Nesmírně lákavá je i představa koupele s nepřetržitým 

dopouštěním vody a jejím volným odtékáním přes hor-
ní hranu vany. Přetékající vany se nejčastěji realizují 
jako zapuštěné do podlahy, ale efektně působí i  jako 
částečně zapuštěné nebo samostatně stojící. Pravým 
šperkem luxusní koupelny se může stát i dřevěná vana, 
vyrobená z masivního kvalitního dřeva. Na trhu již na-
jdeme kousky v  retro stylu, připomínající staré necky, 
i s lesklou povrchovou úpravou. 
Interiérový design nechal strohý standard v  koupelně 
již dávno za sebou. Současně stále více vítězí odvaha 
prosazovat působivé dekorace, ať už v zářivých barvách 
exotického bazaru, či s  přírodními materiály a  jejich 
věrnou nápodobou - například kožešinou, samozřejmě 
umělou pro snadné praní. Oblíbené doplňky a dekora-
tivní maličkosti promění i koupelnu v osobitý prostor, 
v němž se cítíme dobře. Fantazii se přitom žádné meze 
nekladou.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

KVĚTINY 
K DOMOVU PATŘÍ

Tvoří součást interiéru, v němž představují zdobný prvek, přestože se jedná o živé 
organismy. Pokojové rostliny jsou nejen zajímavé na pohled svým tvarem, zbar-
vením či květy, ale dělají nám i neocenitelnou službu, protože zbavují vzduch 
v  místnosti toxinů, dodávají nám kyslík a  v  neposlední řadě tlumí hluk. Podle 
čeho vybírat z nepřeberné nabídky na trhu a  jak o ně pečovat, aby se jim žilo 

s námi stejně dobře jako nám s nimi?
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Květiny pěstované v interiéru mají řadu výhod. Krásně 
oživí prostor, a jsou-li dobře umístěné, dotvářejí uklid-

ňující, relaxační atmosféru. Odborné studie také ukazují, 
že zeleň v místnosti snižuje hladinu stresu, uvolňuje na-
pětí, a dokonce prý podporuje hojení ran. 

Živé čističky vzduchu
Interiéry bývají mnohdy doslova zamořeny toxickými 
látkami, které se uvolňují se z nátěrů, lepidel nábytku, 
izolací a rozpouštědel. Svůj díl znečištění k tomu ještě 
přidávají agresivní čisticí prostředky a v zimním období 
nedostatečné větrání. I s těmito negativními vlivy mů-
žeme bojovat pomocí pokojových rostlin, mezi nimiž 
najdeme i  dokonalé ekologické čističky vzduchu, kte-
ré vyjdou mnohem levněji než průmyslově vyráběné, 
a navíc projasní a dozdobí interiér a budou nám dělat 
radost. Některé druhy pokojových rostlin jsou prokaza-
telně výkonnými zdravotními filtry, eliminujícími řadu 
škodlivin.
Nebezpečný formaldehyd dokážou zneškodnit filoden-
dron, fíkus, scindapsus, zelenec, břečťan i tchýnin jazyk. 
Škodlivý xylen prokazatelně odsávají z interiéru tchýnin 
jazyk a břečťan. Nenáročný zelenec si poradí i se zplodi-
nami plynových vařičů i s tabákovým kouřem, takže mu 
na rozdíl od mnohých jiných nevadí ani umístění v ku-
chyni. Kamélie a pokojové růže zase úspěšně odstraňují 
stopy těžkých kovů, například rtuti a olova.

Zvlhčení a osvěžení
Všechny rostliny obohacují vzduch nejen kyslíkem, ale 
zvyšují i vlhkost. Odpařování vlhkosti rostlinami je na-
víc samoregulační, do suchého vzduchu odpařují více 
než do vlhkého. Navíc odpařují do ovzduší i silice, které 
vzduch osvěží, dezinfikují, působí blahodárně na dý-
chací systém i psychiku a jsou mnohem bezpečnější, než 
leckteré syntetické osvěžovače vzduchu. Při alergiích, 
astmatu i  nachlazení je skvělý například eukalyptus. 
Vonné silice však uvolňují i všechny aromatické byliny, 
třeba rozmarýn, oregano, saturejka, tymián, majorán-
ka nebo vonné pelargonie.

Exotické krásky
Tropickým druhům se daří při stálé pokojové teplotě, 
většina z nich dává přednost rozptýlenému světlu před 
přímým sluncem. Obvykle vyžadují stále mírně vlhký 
substrát. Patří mezi ně: filodendron, monstera, potos 
(Scindapsus), fíkus, begónie, toulitka, africká fialka, 
teplomilné orchideje, zelenec, difenbachie, netík, sle-
ziník, mučenka, kávovník, žumen, banánovník, datlov-
ník, parožnatka.
Subtropické druhy mají přirozený cyklus nastavený na 
letní vedra, ale v zimě potřebují odpočinek při snížené 
teplotě, který podporuje kvetení. Hodí se ho světlých 
hal, zimních zahrad či chladnějších ložnic. 

V zeleném ráji
Pokojových rostlin, jejichž krásu zajišťují především lis-
ty, je obrovské množství. Zdobí je listy nejrůznějších ve-
likostí, tvarů, odstínů zelené i  dalších barev – mohou 
být červené, vínové i tmavofialové, zlaté či bíle panašo-
vané. Jemně členěné listy mají některé pokojové kap-
radiny, například netík, dahlie či ledviník. Drobounké, 
husté listy má též poléhavá soleirolia, která tvoří měkké 
zelené polštáře. Ostré a výrazné listy má agáve, tenura, 
juka či léčivá aloe. Jemné jehličí zdobí pokojový cypřiš, 
který úžasně osvěžuje vzduch, či blahočet a araukárie. 
Pestré, zajímavě vzorované listy mají kalatea, kroton 
pestrý a aukuba japonská, panašované formy zelence, 
koleus, úzkolistá červená dračinka, nenáročná voděnka, 
jež se pěstuje i s fialovými či panašovanými listy, fitónie 
Verschaffeltova s  bílou žilnatinou na tmavozelených 
listech, „pruhovaná“ maranta, vykrajovaná monstera 
a difenbachie.
Velkými vějíři listů nás obklopí palmy, jako je datlov-
ník, žumara nízká či chamedorea sličná. Nápadné listy 
a velký vzrůst má také prodara japonská (Fatsia), jemně 
dělené listy nesou papyrus či šáchor. Všechny velikosti 
listů, od nejmenších po velké, nabízejí různé kultivary 
pokojových fíkusů. Ozdobné listy i květy zdobí pokojo-
vé begónie, červené či bílé, růžové nebo krémové liste-
ny zdobí poinzécii neboli vánoční hvězdu.

Hit posledních let? Vertikální zahrady…
Pokud chcete v interiéru květiny a zároveň něco hodně 
exkluzivního, rozhodně byste měli zauvažovat o verti-
kálních zahradách. Už jsme si o nich v tomto čísle trochu 
povídali, pojďme se na ně podívat podrobněji.
Vertikální zelené zahrady reflektují na současný zelený 
trend v architektuře i životním stylu. Krom toho, že jsou 
krásným designovým prvkem, mají prokazatelně velmi 
příznivý vliv na zdraví a pohodu člověka, snižují stres 
a  navozují pozitivní atmosféru. Zelené stěny mohou 
být různých tvarů a  velikostí, ale vždy budou středo-
bodem vašeho prostoru, ukáží sounáležitost s přírodou 
a okouzlí všechny vaše návštěvy.
Technicky řečeno jsou vertikální zahrady zahradami, 
které jsou umístěné na kolmé stěně, kde rostliny pro-
sperují i s minimálním množstvím substrátu.  Je možné 
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je realizovat na jakékoliv stěně a oživit tak interiér i ex-
teriér. S  tímto typem pěstování si hravě poradí každá 
rostlina. Některé druhy rostou vodorovně, jiné převisají 
a další rostou nahoru – tím nám poskytují nové netra-
diční možnosti ve výzdobě stěn.
Výběr rostlin pro vertikální pěstování nezáleží pouze 
na vkusu, ale také na výběru technologie a na osvět-
lení. Platí, že čím světlejší prostor, tím je i  větší výběr 
rostlin.  A víte, jaké jsou výhody těchto zahrad?
Jsou:
• vhodné téměř do všech interiérů
• každá zeď je originál
• navozují pocit pohody a snižují pocit stresu
• zlepšují kvalitu ovzduší v interiérech
• regulují teplotu v místnosti
• fungují jako zvuková izolace

A  pokud si na živou stěnu netroufáte? Potom je tu 
možnost pořídit si živý obraz. Tento nový a netradiční 
doplněk do bytu nebo kanceláře kombinuje minimali-
stický design a krásu přírody. Uspokojí vaše touhy po 
malé vertikální zahradě s minimálními nároky na insta-
laci a údržbu. 
Na výběr máte z několika možností.  Můžete si nechat 
vytvořit živý obraz na zakázku. Takto vyrobený obraz se 
vždy skládá z několika částí. Základ obrazu tvoří nosný 
díl, který je vyplněn substrátem. Substrát drží v obra-
zu pomocí textilie nebo drátěné sítě (záleží na velikos-
ti obrazu a druhu rostlin). Modul je po bocích překryt 
vámi vybraným rámem. Horní část obrazu je otevřená, 
aby bylo možné  obraz pohodlně zalévat. Na spodní 
straně obrazu je výpustný ventil, který umožňuje vypus-
tit vodu, pokud je obraz přelitý.
Vyberte si rozměr obrazu dle svého vkusu a stylu obýva-
cího pokoje a designér vám ho navrhne a vyrobí. Pokud 
ovšem máte v sobě trochu tvůrčího ducha, můžete se 
na výrobě obrazu podílet sami. Potom si vyberete laicky 
řečeno obraz bez rostlin a dle vkusu ho dotvoříte.
V tomto případě si vyberete rám, ve kterém je dle ve-
likosti obrazu umístěno 28 – 81 kapes. Do každé z nich 
dáte rostlinu podle svého výběru a  obraz si vytvoříte 
dle svého vkusu. A pokud je pro vás takhle velký formát 
moc? Můžete vyzkoušet modulový obraz, kam umístíte 
6 rostlin  a vytvoříte tak originální nástěnnou dekoraci
Provoz obrazu je jednoduchý - spodní část rámu je po-
užívána jako zásobník na vodu, čerpadlo automaticky 
zalévá rostliny podle předem nastaveného programu.

Mechové obrazy a stěny
Další možností jsou mechové obrazy, či celé stěny ze 
stabilizovaného mechu. Do obrazů a stěn je používán 
pravý přírodní mech, který je stabilizován za pomo-
ci konzervační látky. Díky tomuto procesu si zachová 
přirozený vzhled a barvy až po několik let. Nemusíte 
se však obávat, konzervanty použité k ošetření mechu 
jsou biologicky odbouratelné a ekologické.
Obrazy či stěny ze stabilizovaného mechu jsou tou pra-

vou volbou pro ty, kteří neradi myslí na pravidelnou 
zálivku. Vhodné jsou také do kanceláří a recepcí, kde 
nemáte nikoho, kdo by se o zeleň pečlivě staral. Mech 
navíc nepotřebuje přísun světla jako klasické květiny, 
můžete je tedy umístit i do tmavších koutů.

Květináč jako dekorace
Různé rostliny potřebují různě velké pěstební nádoby 
a ani materiál nebude pro všechny vhodný stejný. 
Vhodným barevným doplňkem každého moderního in-
teriéru se stanou květináče rozmanitých geometrických 
tvarů z glazované keramiky nebo ze skla. Tyto obaly bý-
vají jednobarevné, většinou se širším horním otvorem. 
Zejména moderní styl je jako stvořený pro to, abychom 
použili zásadně pouze jednu barvu, nebo alespoň je-
den barevný odstín. Tvary mohou být rozmanité, tvaro-
vá pestrost je spíš předností než nedostatkem.
Interiéry zařízené ve vášnivém jihoamerickém stylu si 
přímo říkají o netradiční obaly z ratanu, lýka, banáno-
vých listů, bambusu nebo mořské trávy. 
Pokud rostlina potřebuje pravidelnou zálivku, na niž 
nám z jakýchkoli důvodů nezbývá čas, ideální je zasadit 
ji ho takzvaného samozavlažovacího květináče. Fungu-
je na principu objemného zásobníku na vodu, z nějž si 
sama podle potřeby odčerpává přesné množství vláhy. 
Jestli má stále dostatečnou zásobu, zjistíme snadno po-
mocí speciální měrky s plovákem, většinou však vydrží 
až několik týdnů. Pokud chceme květinu přihnojit, stačí 
použít zálivku s hnojivem.

A co takhle magnetické květináče?
Další možností, jak dostat do interiéru zajímavým způ-
sobem zeleň, jsou magnetické květináče. Můžete je 
využít kdekoliv. Na stěně nad sedačkou, jako dekoraci 
bytové stěny, nebo z nich vytvořit zajímavý designový 
prvek třeba nad barovým pultem, který dnes často bývá 
v prostoru mezi kuchyní a obývacím pokojem. Záleží na 
vás, jaký prostor květináčům věnujete a jak je uskupíte. 
Záleží i na tom, jaký tvar budou mít – zda dáte před-
nost ostrým hranatým liniím, či naopak liniím oválným.  
Samozřejmě i výběr květin je zcela na vás – limitování 
budete jen světelnými podmínkami.

Foto: Shutterstock.com
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Podle údajů pojišťoven třetina lidí nepodniká před odjezdem na dovolenou  
žádná bezpečnostní opatření proti vykradení svého domova.
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Pokud opouštíte domácnost,  zbytečně se o tom neroz-
šiřujte. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefon-
ního záznamníku, natož na sociálních sítích. Taky nedá-
vejte na sociální sítě fotky od moře, dokud se nevrátíte 
domů. Pověřte osobu, kterou dobře znáte a je spoleh-
livá, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obyd-
lí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně 
vybírala schránku na dopisy apod.  Pokud máte zabez-
pečovací systém s  komunikátorem, je vhodné, přidat 
tuto osobu do systému telefonního volání. A mějte na 
paměti, že váš domov je bez aspoň základních prvků 
zabezpečení otevřen všem zlodějům.  

Bezpečnost vchodových dveří
Stále se zvyšují nároky na ochranu vchodových dveří 
před nezvanými návštěvami. Proto není od věci vědět, 
jakou bezpečnostní třídu by vaše dveře měly mít. Je jich 
celkem šest a  značí se  zkratkou RC.  Stupeň bezpeč-
nostní třídy je dán tím, co musí vydržet bezpečnostní 

prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud se chystáte 
na koupi nových bezpečnostních dveří, volte bezpeč-
nostní třídu RC3 a  4. Bezpečnostní třída 4 je vhodná 
především pro nemovitosti, v  nichž majitel uchovává 
drahé předměty, umělecké artefakty, cenné sbírky, sta-
rožitnosti apod. Pro běžný byt nebo dům vám postačí 
třída o stupeň nižší, je totiž také o něco levnější. Dve-
ře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží, sklepů, dílen 
či zahradních domků. V  čem se vlastně bezpečnostní 
dveře liší od obyčejných? Zatímco obyčejné dveře se za-
mykají pouze v jednom místě, jsou bezpečnostní dveře 
zajištěny na deseti až dvaceti místech. Ke standardnímu 
vybavení bezpečnostních dveří patří také kvalitní bez-
pečnostní cylindrická vložka, která je odolná proti od-
vrtání nebo vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou. 

Konstrukce dveří a izolace
Rozhodujícím faktorem při výběru vchodových dveří je 
materiál, z něhož jsou vyrobeny. Základ kvalitních dveří 

tvoří ocelová konstrukce, na kterou je natavena deko-
rativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato konstrukce 
by měla být navíc doplněna o potřebné bezpečnostní 
prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy, které 
dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by měly být 
umístěny na bočních a na horní straně dveří. Nezapo-
mínejte také na bezpečnostní zámek a kování. Zámky 
byste měli pořizovat vždy dva – centrální a  pak hor-
ní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř a nezatěžo-
vat tolik hlavní zámek. Kvalitní dveře by měly kromě 
protihlukové a tepelně-izolační vlastnosti. Od dveří by 
se k vám neměl vkrádat studený vzduch z chodby ani 
rozhovor vašich sousedů na chodbě. S novými dveřmi 
je třeba vyměnit také zárubeň. Jen v nich budou totiž 
nové dveře dokonale těsnit. Původní zárubně navíc ne-
jsou novým těžkým dveřím přizpůsobené a časem může 
dojít k poškození pantů. Při výběru dveří zohledněte, 
jestli prodejce nabízí s  dveřmi i  zárubeň a  zda je její 
montáž započtena v celkové ceně výrobku.

Design a elektronika
I u vchodových dveří hraje významnou roli vzhled. Lze 
si objednat dveře celoprosklené, částečně prosklené, 
s plnou dveřní výplní i s různou orientací příček. Samo-
zřejmostí je široká nabídka barevných odstínů či dře-
vodekorů. Vzhled ovlivní i dveřní kování, klika, koule 
nebo madlo z venkovní strany. Při výběru dveří však ne-
zapomínejme na jedno: design dveří by měl vždy ladit 
s celkovým vzhledem domu. Splněna musí být i požární 
odolnost dveří EI, což je doba, po kterou je konstrukce 
schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplo-
tám. U běžných dveří do bytu je to 30 minut. A důležité 
je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických způsobů 
klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy, jako je 
čtečka karet nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu, 
klávesnice za pomoci PIN kódu, elektronické systémy 
dálkového otevírání či telefon s pomocí bluetooth.

Odemkněte si jen 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.

Kování je extrémně důležité
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými 
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc tr-
vají pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové ková-
ní je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a  to jak 
vzhledem, tak odolností.  K  bezpečnostním prvkům 
patří například skutečnost, že šroubky má klika pouze 
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z vnitřní strany dveří, aby nebylo možné kliku odmon-
tovat z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše štítové-
ho stylu, na trhu jsou ale i rozetová provedení tohoto 
kování. Pro vyšší bezpečnost se používají vícebodové 
zámky a panty s čepy odolnými proti vysazení.

Fólie na okna
Přes 70 % zlodějů do domu vnikne okny.  A  dokonce 
mnohdy i bez rozbití skla, což znamená, že je sousedé 
neuslyší. Bezpečnostní vylepšení skla se dá zajistit spe-
ciální fólií, která je tvořená vrstvami polyesterového fil-
mu. Ovšem tu lze lepit pouze na skla, která mají tloušť-
ku minimálně 4 mm. Atestovanou bezpečnostní fólii 
pojišťovny dokonce zařazují mezi další druhy zabezpe-
čení, kterými jsou bezpečnostní mříže.

Pevné mříže
Jsou nejlevnějším a nejúčinnějším způsobem mechanic-
ké ochrany oken a jiných skleněných ploch. Vyrábějí se 
jednoduché i ozdobné, aby si každý mohl vybrat podle 
svého vkusu. Důležitá je správná instalace: mříž musí 
být zásadně ukotvena zevnitř, přišroubovat ji zvenku 
nemá smysl. Materiál by měl splňovat požadavky po-
jišťoven. Povrch mříží se upravuje lakováním – na přání 
pozinkováním a vrchní úprava práškovým lakem.

Nůžkové mříže
Osazují se všude tam, kde chceme, aby mříž nebránila 
v  době naší přítomnosti volnému výhledu z  okna. Ve 
složeném stavu nezabírá mříž téměř žádný prostor, 
neruší estetický dojem. Její montáž nevyžaduje téměř 
žádné stavební úpravy. Lze ji namontovat do jakéhoko-
li stavebního otvoru, nebo ji předsadit. Může být insta-
lována vně i uvnitř objektu.
Mříž je vedena vodítky nahoře a dole. Zavírání a otvírá-
ní mříže je snadné, neboť je osazena v dolní nebo horní 
části kladkami ulehčujícími její pohyb. Mříž lze shrnout 
do strany a pootočit i  s připnutým spodním vodítkem 
o 90° ke zdi. Povrch mříží se upravuje žárovým zinko-
váním, práškovým lakem nebo kombinací zinku i laku. 

Předokenní rolety
Jsou k dispozici z plastu a hliníku, i když jako bezpeč-
nostní slouží jen hliníkové s lamelami vyplněnými poly-
uretanem. Nezvaný host je nepřekopne ani nepřerazí. 
Výhodou jsou i všechny ovládací prvky skryté uvnitř.
K dostání jsou v mnoha barevných provedeních včetně 
imitace dřeva. Kromě toho, že nás ochrání před nezva-
nými hosty a fungují jako bezpečnostní zábrana či pře-
kážka, mají i jiné přednosti: v létě chrání před extrém-
ními teplotami, v zimě proti tepelným ztrátám. Snižují 
náklady na teplo až o 40 % a venkovní hluk až o 7 dB! 
Také chrání okna a dveře před mechanickým poškoze-
ním způsobeným povětrnostními podmínkami.
Dodatečně se dají pořídit na okna i  balkonové dveře 
přídavné zámky a uzamykatelné kliky  buď kliky se za-
mykacím klíčkem (přímo v  klice je umístěný zámek), 

nebo kliky s takzvaným knoflíkem, u kterých je nutné 
při otočení kování zmáčknout knoflík. 

Elektronické systémy
Praxe ukazuje, že nejlepší je propojení mechanického 
a   elektronického zabezpečení objektu. Elektronický 
alarm je primárně určen k ohlídání slabých míst domu, 
jako jsou balkónové dveře, francouzská a střešní okna, 
garážová vrata. Mechanické zabezpečení je dobré 
v tom, že pachatele buď na nějakou dobu zdrží, nebo 
mu úplně zabrání ve vstupu. Kamerový systém obvyk-
le slouží jako záznam toho, co se v objektu v daný čas 
dělo, tudíž spíše se pak používá k dokazování nebo pá-
trání po pachateli. Ani jeden z těchto způsobů neumí 
pachatele přímo detekovat a informovat o jeho přítom-
nosti v objektu. Nejspolehlivější je napojení na bezpeč-
nostní agenturu prostřednictvím alarmu.    Vybavíte-li 
třeba bezpečnostní okna čidly proti otevření, napoje-
nými na elektronickou ochranu, při aktivním alarmu 
čidlo reaguje, kdykoli se s  oknem něco děje. Existuje 
řada spolehlivých detektorů, které reagují na otevření 
garážových vrat, balkónových dveří a včas před nezva-
nými hosty varují.
Instalace alarmu do běžného rodinného domu se zá-
kladními funkcemi stojí cca 25 000 až 30 000 Kč. Při-
pojení tohoto alarmu na bezpečnostní se pohybuje do 
tisícovky měsíčně. V této měsíční částce je vše a nejsou 
zde žádné další skryté poplatky za komunikaci či výjezdy. 
Každý (i planý) výjezd je zdarma. 

Existuje nepřekonatelné opatření?
Bohužel každý systém, který člověk dosud vymyslel, 
může být člověkem překonán. Jde jen o  to, s  jakým 
úsilím a  za jaký čas. Právě čas je  velmi důležitý. Čím 
déle musí zloděj překonávat alarm, tím větší je prav-
děpodobnost, že si toho někdo všimne. Realita u nás 
však není taková, že by pachatelé alarmy překonávali.  
Obvykle se do domů vloupávají přes okno (jeho vylo-
mením) a spoléhají na to, že okna nejsou zabezpečená.

Nezapomeňte se pojistit
V letních měsících pojišťovny evidují oproti zbytku roku 
nárůst počtu vloupání do domů a bytů asi o 15 procent.
Právě v případě vloupání je objasněnost oproti ostat-
ním trestním činům poměrně nízká.  Jedinou ochranou 
při řádění zlodějů tak zůstává   pojištění domácnosti, 
které současně ochrání také před škodami způsobenými 
řáděním přírodních živlů.
Zjistěte, zda vaše  pojitka domácnosti kryje také škody 
způsobené vloupáním. Většinou je možné tato rizika 
připojistit v rámci pojištění domácnosti. Cena se pohy-
buje v  řádech několika tisíc korun a odvíjí se od způ-
sobu zabezpečení vaší domácnosti a  výše pojištěného 
majetku.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Proč hotovou garáž TEGA?
Hotové garáže TEGA jsou vyráběny na zá-
kladě více než dvacetiletých zkušeností. 
Jsou vyrobeny z  lehčeného betonu (Lia-
porbetonu), a proto mají lepší tepelné vlast-
nosti a díky nižší hmotnosti jsou i náklady 
na základy a jeřáb menší.

Jaké potřebuji základy?
Základy postavíte podle dodaného projek-
tu. Nejčastěji se jedná o základové patky 
s  trámky nebo základové pasy. Díky sa-
monosné podlaze není potřeba základová 
deska.

Může být garáž TEGA součástí domu?
Ano díky deseticentimetrové stěně je mož-
né vyztužit garáž tak aby bylo možno nad 
garáž vystavět patro nebo terasu.

Jak je bezpečná garáž TEGA?
Robustní konstrukce spolu s kvalitními vraty 
poskytuje rozumnou míru bezpečí pro Váš 
vůz. Vše je možné doplnit zabezpečovacím 
zařízení od renomovaných fi rem.

Jak dlouho se staví garáž TEGA?
Vše začíná základovými pasy nebo patka-
mi se základovými trámky. Vlastní montáž 

na hotovou základovou konstrukci je zále-
žitostí jedné či dvou hodin.

Potřebuji garáž stejné barvy, jako 
dům. Je to možné?
Garáž je možno přizpůsobit potřebám zá-
kazníka.

Vejde se mi do garáže TEGA i SUV?
Ano garáže TEGA se vyrábí v mnoha va-
riantách. Například TEGA řady 5 má šířku 
3,5 m, délku 7 m a  výšku 2,75 m. Další 
možnosti nabízejí dvougaráže a  velko-
prostorové garáže.

Sedm odpovědí na otázky o hotových 
garážích TEGA, které musíte znát...

GLASIERT s.r.o. výrobní divize Prefa, Hradební 62/2 Cheb 350 02 tel: + 420 355 335 145 mail info@glasiert.cz

kontaktní osoby: Praha: mgr. Tomáš Zuckermann, +420 602 133 875
Cheb: ing. Martin Kubička, +420 608 244 321

glasiert.indd   1 18.5.2018   16:10:47



ABY NEBYL VLHKÝ…



Noční můrou každého majitele domku je vlhkost, která mu vyrobí plesnivé zdi za 
nábytkem, plesnivé rohy v koupelně a další skvělé ozdoby v bytě. Kupujete-li starý 
domek, jdete téměř najisto, Domy staré několik desítek let nemají buď izolaci vů-

bec žádnou, nebo hodně nedostatečnou. A teď odborníku raď…
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Odborníkem poradit jsme si nechali i my, při rekon-
strukci domu z  roku 1928, který sice na první pohled 
vlhce nevypadal, ale už na druhý bylo jasné, že ne vše 
bude v pořádku… 

Vlhkost dobře skrytá při prodeji
Majitel domu se nechal nejprve, tak jako mnozí další, 
zmást tím, že místnosti ve starém domě na první pohled 
nejevil známky vlhkosti ani plísně, byl nově zrekonstru-
ován a prakticky k nastěhování. V podstatě spíše pro 
svůj klid udělal sondu do betonu, který měl být údaj-
ně odizolovaný. Okamžitě však zjistil, že v podlahách 
izolace není vůbec, nebo byla nedostatečně zhotove-
ná. Po tomto zjištění začal blíže zkoumat i stěny, které 
byly nahozeny sanační omítkou a tedy v  době koupě 
zdánlivě suché, nicméně po zimě, kdy se v objektu neto-
pilo, začaly se na omítkách projevovat známky vlhnutí. 
Tehdy padlo jednoznačné rozhodnutí – objekt je třeba 
kompletně odizolovat proti zemní vlhkosti.
Nejznámější izolační metodou je podřezání zdiva, to asi 
známe všichni, nebo jsme o tom alespoň něco slyšeli. 
V tomto případě však nebylo podřezání vhodné z dů-
vodů nepřístupného druhého líce konstrukce, v nepo-
slední řadě druhu použitého zdícího materiálu a jiných 
okolností. Stavba je kombinací kamene a cihly, tudíž 
pro mechanické podřezání nevhodná Jako alternativa 
se nabízí injektáž zdiva. Což v praxi znamená, že se po-
užije injektážní látka, krém, který vytvoří clonu odpu-
zující vodu a nedovolí vlhkosti vzlínat výše do zdiva.

Samotná injektáž se provádí do předem navrtaných ot-
vorů, které se zhotovují v průměru 14 mm, ve vzdále-
nostech od sebe 10 cm a to ve vodorovné linii, případně 
ve dvou liniích, tj. kolmo na svislou rovinu zdiva co nej-

blíže k podlaze. Vrty se vždy mírně pokračují vzhledem 
k tloušťce zdiva. Pokrácení vrtů nesmí být však větší než 
4 cm k dané tloušťce zdiva. 
Otvory se vyplní injektážním krémem a tím dochází 
k postupnému avšak nezadržitelnému šíření aktivní lát-
ky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva. Tolik 
tedy teorie. Pojďme ale k praxi.

Krémová injektáž zdiva svépomocí v praxi
Napsáno to vypadá jednoduše – do předem vyvrtaných 
otvorů. V praxi je to ovšem běh na dlouhou trať, ob-
zvláště když vlastníte staré stavení s tloušťkou zdí 80 cm. 
Věřte, že vrtat jednu díru za druhou, není úplně lehkou 
záležitostí a pokud trefíte střed kamene, může se práce 
poněkud protáhnout. Ideálně pozvat partu kamarádů 
s vrtačkami a  rozmístit je do prostoru.
Ve chvíli, kdy najdete ochotné pracovní síly, ovšem za-
čnou přicházet první problémy. Kdo jste majitelem sta-
ré nemovitosti, víte, o čem hovořím. Proč asi před téměř 
metrovou zeď kdosi postavil předstěnu? To se asi nikdy 
nedozvíme, každopádně, jak vrtat, aby se látka spoji-
la a nevytekla do vzniklého otvoru? Nakonec se neje-
fektivnějším řešením ukázalo mezeru mezi zdmi vylít 
maltovou směsí, tím se vytvořila kompaktní zeď pro 

Vyvrtané otvory pro injektáž v cihlovém zdivu Cihlové zdivo týden po aplikaci injektáže

Kamenné zdivo týden po aplikaci injektážeVyvrtané otvory pro injektáž v kamenném zdivu
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vrtání a injektáž. Co v případě, že úroveň podlahy je 
jiná, než úroveň podlahy u souseda, nenavrtáme se mu 
třeba metr nad podlahu? Nakonec vše vyřešeno komu-
nikací ze sousedem. Na chvíli klid, aby se mohl vyrojit 

další otazník. Nakonec díky dobře zvolené firmě TRUMF 
sanace s.r.o, kdy majitel pan Jiří Schwarz pomohl radou 
kdykoliv a telefon zvedl i v neděli po obědě, se všechny 
problémy, které majitele běžné cihlové stavby nikdy ne-
potkají, vždy vyřešily, stavba byla provrtaná skrz naskrz 
a mohlo se přikročit k dalšímu kroku…

Konečně jsme u krému…
Po vyvrtání otvorů bylo zapotřebí obsahy vrtů vyplnit 
injektážní emulzí, tj. zhotovit injektáž, která se provede 
injektážní pumpou, kterou jsme také zakoupili od fir-
my TRUMF sanace s.r.o. Použili jsme krém  AquaStop 
Cream® a dostat ho do otvorů byla v porovnání s  vr-
táním hračka. Jen jsme museli dát pozor, aby se krém 
dostal opravdu všude a vyplnil celý obsah otvoru.
Tento proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel 
probíhá zejména v závislosti na procentu vlhkosti ve 
zdivu (vlhkost je žádoucí)  a hutnosti, nebo spíše po-
réznosti zdiva . Velmi snadno a rovnoměrně proniká do 

pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů, 
a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci.
To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě 
prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští
(nasycuje) postupně od vrtů všemi směry. A právě rela-
tivně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje,

že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce
zhotovené injektáže. Bylo zajímavé to pozorovat, jak se 
od vrtů pomalu rozléval gel do zdi, až vytvořil souvislou 
čáru hydroizolace.
Krémová injektáž je v tomto mnohém více spolehlivá, 
než nabízené injektáže tekuté, které unikají nekontro-
lovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samot-
ným nesoudržným zdivem. Jak jsme zjistili z  recenzí, 
tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží 
nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani pomalé 
nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky, či infúzní nádobky 
s hadičkami zavedenými do ústí vrtů, proto byla krémová 
injektáž jasnou volbou.
Navíc jsme věděli, že v současné době se krémová injek-
táž masově zhotovuje tzv. svépomocí a jelikož je tato 
injektáž vysoce spolehlivá, účinná, její technologický 
způsob je snadný, není potřeba drahých a složitých za-
řízení a nehrozí statické narušení stavby, jelikož je nej-
méně invazivní metodou.

Navrtáno, naplněno a co dál?
Vypadá to jako závěr s happyendem, ale ten by byl pou-
ze u majitele stavby s dobře odizolovanou podlahou, 
který by obě izolace spojil a měl hotovo. U nás bylo, 
bohužel, ke konci stále dost daleko. Hydroizolační clonu 
je třeba stejně jako při podřezávání napojit na svislou 
venkovní izolaci nebo na vodorovnou vnitřní izolaci 
v podlaze. V našem případě to znamenalo odizolovat 
podlahu. V této jedné větě se skrývá vykopání několi-
ka kontejnerů starého betonu, vybrání dalších několika 
kontejnerů hlíny a písku, aby se udělala nová betonová 
podlaha s dobrou vodorovnou izolací. Ta se poté spojila 
se stěrkovou hydroizolací AquaStop Bitumenem 2K bi-
tumenem, která se velmi dobře nanášela na zdivo a tím 
vznikla hydroizolační vana, kterou už snad vlhkost ne-
může nikdy projít...Alespoň v to tedy doufáme. Po roce 
těžko dělat závěry, ale pravdou je, že celý byt je krásně 

suchý, nikde se neodchlipuje omítka, nikde se neobjevila 
plíseň. Než jsme si tuto metodu vybrali, samozřejmě 
jsme nastudovali zkušenosti i dalších majitelů starých 
nemovitostí, které stejně pozitivní zkušenost mají i po 
několika letech od aplikace  injektážního krému AquaS-
top Cream od výrobce TRUMF sanace s.r.o.

Text: Iva Nováková

Aplikace injektážního krému svépomocí

Zdivo po aplikaci bitumenové stěrky
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INZERCE

BUDUJEME 
V dnešní době je na trhu široká nabídka alternativ pro stavbu 
rodinného domu. Můžeme si dům postavit sami nebo oslovit 
stavební firmu, záleží na našich schopnostech, možnostech 
a kritériích. V každém případě je velmi důležitá volba optimál-
ního materiálu na základní konstrukci domu a každý stavitel, 

ale i investor by měl vědět, z čeho vybírat.
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Ve fázi projektování rodinného domu se musíme roz-
hodnout, jaký materiál použijeme na hrubou stavbu. 
Při jeho výběru je třeba zohlednit řadu vlastností růz-
ných druhů a typů obvodových plášťů. Důležité je, aby 
vybraný materiál na svislé nosné stěny splňoval, při 
deklarované životnosti, požadavky na stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost, požární bezpečnost, pohlco-
vání zvuku, tepelně izolační vlastnosti a v neposlední 
řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví.

Není cihla jako cihla
Klasickým a  stále oblíbeným materiálem na konstrukce 
domů je pálená cihla. Má mnoho výhod: dlouhou ži-
votnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a  po-
žáru a  skládá se z  přírodních komponentů. Základní 
hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihlářský střep. 
Na rozdíl od minulosti se do dnešních cihel přidávají 
ostřiva, taziva a  lehčiva. Tyto příměsi ovlivňují vlast-
nosti suroviny již při výrobě, takže cihly se lépe tvarují, 
nepraskají a při vypalování dochází k dokonalému sli-
nutí střepu. Lehčiva snižují objemovou hmotnost stře-
pu a zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Kromě písku, 
škváry, cihelné drti, živce, uhelného prachu nebo leh-
kých kameniv jako je perlit a keramzit se dnes přidá-
vají do cihlové suroviny i  chemické látky, ovlivňující 
mechanické vlastnosti, tedy křehkost, pružnost a tva-
rovou stálost.
Rozměry a  váha cihelných bloků jsou optimalizovány 
tak, aby s  cihlou mohl manipulovat jeden člověk. Pro 
nás bude podstatná tvarová nabídka cihel a dalších ci-
helných výrobků pro stavbu rodinného domu. Trh je 
v tomto ohledu velkorysý, nabízí cihly pevné, děrované, 
nosné, broušené, obvodové, komínovky, příčkovky atd.
K  nejoblíbenějším zdícím materiálům patří broušené 
cihly. Výborně do sebe zapadají, takže se nám lépe, 
rychleji a přesněji staví. Velkou předností těchto cihel 
je nižší spotřeba spojovacího materiálu (až o 80%), což 
nám spoří čas, práci a délku vysychání celé stavby. Ten-
to materiál má i speciální formáty: překlady, rohovky, 
cihly koncové a koncové poloviční, které obsahují spe-
ciální kapsu pro vložení izolantu.

Nenahraditelný beton
Bez betonu se neobejde prakticky žádná stavba. Jeho 
základ tvoří cement, kamenivo (písek či kamenná drť) 
a voda. Hrubost a váhu dává betonu druh kameniva. 
Pro zlepšení vlastností se dnes do betonu přidávají 
další látky, zpomalující nebo naopak urychlující tuh-
nutí, odpuzující vodu, zlehčující či provzdušňující. Vý-
běr správného betonu ke konkrétnímu použití je tedy 
dobré vždy konzultovat s odborníkem.
Pro zpevnění konstrukce se do betonu vkládají oce-
lové výztuže, sítě, mříže, pruty nebo dráty. Vzniká 
tak známý železobeton, případně předpjatý beton, 
v němž jsou výztuže napnuty do bednění a po zatvrd-
nutí se uvolní. Základem kvalitní betonáže je správně 

provedené bednění, které dává vybetonovaným mís-
tům tvar. Klasické tesařské bednění z  prken se dnes 
používá hlavně tam, kde se betonují různé tvary, kupř. 
zatočené schodiště. Jinak se pro stavbu bednění pou-
žívají prefabrikované betonové tvarovky, které vypa-
dají jako duté tvárnice.
Ztracené bednění se skládá z dutých tvárnic. Spojují se 
na sucho na zámek a vylijí se betonovou směsí. Stěny 
jsou pak bez spár, velmi pevné a přesné. K výhodám 
dále patří trvanlivost, minimální nasákavost, rychlost 
výstavby, relativně malá tloušťka zdi, nehořlavost 
a celková cena. Nevýhodami jsou pracnost zdění i do-
končovacích prací, vyšší difúzní odpor a spotřeba be-
tonové směsi.
Tvárnice na ztracené bednění se vyrábějí z různých ma-
teriálů: z betonu, pěnového polystyrenu nebo štěpko-
cementu (směs dřeva, cementu a mineralizačních látek). 

Pórobeton je trendy
Jde o lehké porézní tvárnice z přírodních surovin (kře-
mičitý písek – v šedé barvě je nahrazen elektrárenským 
popílkem – cement, vápenec, voda a plyn, který ma-
teriál vylehčuje a slouží jako tepelný izolant). S póro-
betonem se pracuje přesně, rychle a snadno. Tvárnice 
bývají ve dvojím provedení: hladké nebo se systémem 
pero-drážka na bocích, takže sousedící tvárnice se po-
kládají vedle sebe i bez lepení. Jako spojovací materiál 
používáme tenkovrstvou maltu nebo moderní speci-
ální tenkovrstvé tmely. Velkou výhodou pórobetono-
vých tvárnic je skvělá opracovatelnost; snadno se do 
tvárnic vrtá a na řezání postačí obyčejná pila. Na pó-
robeton se dobře nanáší omítka a v neposlední řadě je 
výhodou i příznivá cena.

Vápenopískové cihly
Jsou další alternativou ke klasickým cihlám. Vápeno-
pískové cihly jsou vyráběny lisováním jemného křemi-
čitého písku a  mletého nehašeného vápna s  vodou. 
Tyto cihly mají dobré tepelně akumulační a  zvukově 
izolační vlastnosti, vysokou pevnost a  akumulační 
schopnost. Dalšími přednostmi jsou relativně malá 
tloušťka zdí, nízká nasákavost, přesné rozměry tvárnic 
a nízká cena. 

Tepelná čerpadla
V případě stavby nového domu vždy hovoříme o izolaci, 
nebylo by ale od věci říci si i pár vět o vytápění a ohřevu 
vody, které je nutné řešit již  u  hrubé stavby. Tepelná 
čerpadla patří k  nejúčinnějším způsobům  vytápění 
a ohřevu teplé vody. Využívají přirozeného tepla okol-
ního prostředí pro naši potřebu a jsou tak šetrná nejen 
pro okolní životní prostředí, ale zejména pro naše pe-
něženky. Je-li vaším cílem dosáhnout úsporného domu 
či firmy, a zároveň vytápět ekologicky, tepelné čerpadlo 
je tou správnou moderní cestou.

Foto: Shutterstock.com
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JE ČESKÝ – vyrobený v Čechách, 
z českých surovin, pro české zákazníky. 

JE EKONOMICKÝ – v novém balení 
je nová kvalita. Cement nejvyšší kvality, 

stabilní v čase s označením plus. 
Se stejným množstvím cementu 

nyní postavíte více. JE EKOLOGICKÝ – 
maximálně ohleduplný k životnímu 

prostředí. Výroba splňuje nejpřísnější 
emisní normy. Při výrobě ekologicky 

likviduje odpad, např. plasty. S těžbou 
horniny současně probíhá úplná 

rekultivace přírody. 

To je VÁŠ NOVÝ ČESKÝ ČÍŽKOVICKÝ 
CEMENT – jednejte jako dobrý 

hospodář, chraňte životní prostředí, 
kupujte ověřenou českou kvalitu.

kovicky cement 102x297.indd   1 19.06.2018   10:28:19



70 | BYDLENÍ

POHLED NA SVĚT
Střecha je dominantou domu, okna jsou 
jeho oči. Zároveň to jsou místa, která 
stavbu chrání před nepřízní počasí 
a rozvádějí přirozené světlo do místností.
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INZERCE

OČIMA DOMU
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Asi nejkrásnější pohled do okolí je ze střechy. Co ji 
vlastně tvoří? Střecha se skládá z  nosné střešní kon-
strukce a  střešního pláště. Nosná konstrukce přenáší 
zatížení ze střešního pláště do ostatních nosných částí 
domu a může plnit i funkci jeho nosné vrstvy. U šikmých 
střech rodinných domů tvoří hlavní nosnou konstrukci 
zpravidla střešní dřevěný krov, který vyžaduje kvalitní, 
vyschlé a dobře impregnované dřevo. U ploché střechy 
tuto funkci většinou plní stropní konstrukce stejného 
stavebního systému, ze kterého je dům postaven. 
Hlavní nosné konstrukce zastřešení mohou být dřevě-
né, železobetonové nebo ocelové. U  rodinných dom-
ků jsou konstrukce většinou dřevěné, někdy vyztužené 
ocelovými prvky. Počítáme-li se střešními okny, je tře-
ba s nimi při projektování konstrukce krovů počítat od 
samotného začátku. Dodatečné osazení je sice možné, 
ale vyžaduje zásah do střechy i do její konstrukce.

Izolace a zateplení
Střecha musí být patřičně zateplena, aby poskytovala 
ochranu a pohodlí. Podle způsobu větrání a umístění 
větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jedno-
plášťové, dvouplášťové a tříplášťové.  Tloušťku tepelné 
izolace a  hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce 
střechy, tedy velikost vzdálenost trámů. Z  toho vyplývá, 
že neexistuje jednotný způsob zateplování střešních 
krovů. Existují však normy pro tepelnou ochranu  
budov, které by měly být dodržovány.
Důležitou součástí střechy je izolace, která nás chrání 
před povětrnostními vlivy. Vodotěsná může být samotná 
střešní krytina. Často však bývá doplněna samostatnou 
vodotěsnou vrstvou ve formě fólie, asfaltového pásu či 
stěrky. Neméně důležité jsou tepelně izolační vlastnosti 
střechy. V  zimním období brání prochládání domu, 
v letním jeho přehřívání. Špatně izolující střechou uniká 
v zimě největší množství tepla. 

Polystyrén i ovčí vlna
Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se vět-
šinou provádí v  rámci krovu, nejčastějšími izolačními 
materiály jsou polystyren a  minerální vlna. V  ekolo-
gickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materi-
ály jako ovčí vlna, starý papír či sláma. Izolace v šikmé 
střeše může podle svého umístění tvořit „teplou“ nebo 
„studenou“ střechu. Pokud je položena v úrovni stropu 
pod nevytápěnou půdou, hovoříme o „studené“ střeše. 
Výhodou tohoto řešení jsou nižší náklady ve srovnání 
s izolací provedenou v úrovni krokví. Instalace v úrov-
ni stropu vyžaduje jen minimum odborných znalostí 
a  souvisejících stavebních prací, takže může být reali-
zována svépomocí. 

Jaká okna vybrat
Pro svou cenu jsou nejvíce žádána plastová okna.  Byd-
líte-li v klidné lokalitě, pak vám dobře poslouží běžná 
plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem. Pokud  ži-
jete v drsnější oblasti s častými větry a dešti, měli byste 

zvolit spíše plastová okna se středovým systémem těs-
nění, opatřené trojsklem, které má lepší izolační vlast-
nosti. Pokud bydlíte u rušné městské křižovatky, budou 
se hodit izolační protihluková skla s plastovým profilem 
se středovým těsněním. Máte-li okna snadno přístupná 
z chodníku, lépe zabezpečíte svůj byt plastovými okny 
s  vyšším standardem bezpečnosti, tedy s  prvky, které 
znesnadňují vypáčení křídla, a s bezpečnostním sklem. 
Kvalita plastových oken se odvíjí od kvality jednotlivých 
částí (plastový profil, výztuha, kování a zasklení, funkč-
ní mikroventilace). Rozdíly ve výrobcích na trhu jsou 
velké, proto vybírejme pouze u prověřeného výrobce. 
Plastová okna jsou obvykle bílá, ale je vidět nový trend, 
kdy majitelé novostaveb preferují barvy typu antracit, 
granit či imitace dřeva. Pokud jsou taková okna kvalit-
ně vyrobena, nemusíte je na první pohled ani rozeznat 
od dřevěných oken. Stále populárnější jsou i plastová 
okna v odstínech šedé, protože se velice podobají hli-
níku.
Moderní technologie ale umožňují vyrobit také modrá 
či zelená plastová okna. Možnosti barevného provede-
ní oken ze dřeva, hliníku či kombinace dřeva s hliníko-
vým opláštěním jsou ještě širší. Barevná okna se uplatní 
nejen v  novostavbách, ale i  stylových rekonstrukcích. 
Velmi zajímavě působí kombinace různých barev rámů 
a křídel, které u stylových rekonstrukcí dokáží věrně na-
podobit původní vzhled.

Natírání zakázáno
Jednou z nesporných výhod plastových oken je, že po 
celou dobu své životnosti se nemusejí natírat. A nedo-
poručuje se to zejména proto, že barva nemusí k po-
vrchu dobře přilnout. Jakýkoli takový zásah může být 
důvodem k zamítnutí případné reklamace, protože se 
tím mohou změnit vlastnosti profilu. Pokud natřete bílý 
profil tmavou barvou, bude profil automaticky náchyl-
nější k tepelné roztažnosti, na což nemusí mít stavěnou 
statiku (výztuhy atd.). Ochranný bezbarvý lak je také 
zbytečný, okno tím nic navíc nezíská.

Dřevěná eurookna
Klasická, tradiční a nadčasová jsou dřevěná eurookna 
(častá je i kombinace dřevo/hliník z vnější strany). Kon-
strukce dřeva je tuhá, stabilní, s  dlouhou životností, 
vhodná i na velké rozměry oken.
Na výrobu se používá kvalitní materiál bez suků (smrk, 
borovice, tvrdší dub nebo exotické meranti), vždy dřevo 
s rovnými léty. Hrany jsou dokonale zaoblené a nechybí 
kvalitní povrchová úprava (nátěry obsahují UV ochra-
nu, jsou elastické, silnovrstvé a ekologické). Jestliže dře-
věná okna nepoškodíme mechanicky či vlivem zvýšené 
vlhkosti vzduchu, odvděčí se nám dlouhou životností 
a krásným vzhledem. 
Energetická úspora dřevěných eurooken je značná. 
Hodí se nejen pro pasivní a nízkoenergetické domy, ale 
i do rekonstruovaných domů a bytů. Jejich výhodou je 
nekonečné množství tvarů, kombinovatelnost se všemi 
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jinými materiály a výběr ze široké palety vrchních ná-
střiků lazur, které se dají po nějaké době obnovit či 
změnit. Dřevěná eurookna se vyrábějí z  několikavrst-
vových lepených lamel,  zaručujících dokonalou stálost 
výrobku a stabilitu ve všech směrech a za každého pů-
sobení teplot a vlhkosti. Jelikož dřevo je přizpůsobivé, 
nedochází při případném sesedání panelových domů 
k pnutí. Ale nutno zdůraznit, že za dřevo si připlatíte, 
dřevěná eurookna jsou samozřejmě dražší.

Hliníková okna 
Hliníková okna se vyznačují velmi moderním a  subtil-
ním vzhledem hliníkových profilů při  nesporně staticky 
nejstabilnější konstrukci, díky níž se není třeba u hliní-
kových oken nijak omezovat z hlediska rozměrů jednot-
livých otvorových výplní nebo jejích sestav. Velmi tuhá 
a  pevná konstrukce hliníkových oken umožňuje vyrá-
bět okenní a  dveřní křídla opravdu velkých rozměrů. 
Díky velmi malé teplotní dilatací hliníkových profilů lze 
vyrábět z jednoho kusu otvorové výplně až nepředsta-
vitelných rozměrů. Tepelná izolace u hliníkových oken 

s velmi dobře vytepleným hliníkovým rámem  a izolač-
ními trojskly se dnes dokáže plně vyrovnat hodnotám 
donedávna dosažitelným jen u plastových a dřevěných 
oken a  dveří. Kvalitní hliníková okna lze již dnes po-
řídit za ceny plně srovnatelně s cenami odpovídajících 
dřevěných eurooken.   Hliníková okna jsou rozhodně 
první volbou pro zákazniky preferující velké prosklené 
plochy s moderním elegantním vzhledem a nepřekona-
telnou životností.

Okenní příčky umí divy
V minulosti si lidé často pořizovali okna s tzv. meziskel-
ními příčkami nejčastěji ve zlatém provedení. Ta doba 
je dnes již minulostí, a  to jak z důvodů estetických, tak 
i  praktických, meziskelní příčky totiž zhoršují tepelnou 
izolaci. Dělení oken pomocí například nalepovacích pří-
ček, pokud jde vkusně zvoleno a sladěno se stylem stavby, 
může působit velmi elegantně a zajímavě.

Bezrámové zasklené stěny
Současné trendy preferují sklo, což odpovídá strohému 
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novofunkcionalistickému vzhledu nových rodinných 
i bytových domů. A tak jsou klasická okna vytlačována 
skleněnými stěnami, s takzvaným bezrámovým zaskle-
ním. V základní výbavě jde o dvojsklo s měkce poko-
venou vrstvou s meziskelním rámečkem z nerezu nebo 
sklolaminátu. V příplatkové výbavě lze volit i  izolační 
trojsklo či bezpečností izolační skla. S bezrámovým za-
sklením budete mít pocit, že sedíte přímo v  zahradě 
nebo na terase, v těsném vizuálním kontaktu s okolím. 
Své uplatnění najdou bezrámová zasklení i jako střešní 
světlíky v novostavbách. Spojením se zdvižně odsuvný-
mi stěnami vytvoříte efektní a nenápadný vstup, čímž 
se stěna změní ve dveře. Bezrámová stěna je velice pů-
sobivá a elegantní realizace. Nevyžaduje vodící kolejni-
ci, v podlaze jsou pouze pouzdra pro čepy, kterými se 
zasklení zafixuje, aby bylo proti větru stabilní. Bezrá-
mové zasklení je harmonikově posuvné, takže po shr-
nutí křídla zaberou málo místa. 

Sníte o francouzských oknech?
Nicméně stále oblíbený rustikální styl dává přednost 

tradičním francouzským oknům, které mají svůj neza-
měnitelný půvab. Rozdíl mezi normálním a  tzv. fran-
couzským oknem je ve výšce. Parapet nebo práh fran-
couzských oken je na úrovni podlahy či terénu, zatímco 
klasické okno má parapet obvykle ve výšce 80 cm od 
podlahy. Francouzská okna, umístěná volně v prostoru 
a opatřená zábradlím nebo v návaznosti s balkonem či 
terasou, vždy tvoří zajímavý estetický prvek interiéru. 
Na materiálových přednostech a  finančních možnos-
tech závisí, zda jde o francouzská okna z plastu, dřeva, 
dřevohliníku či hliníku. 

Čím zasklít?
Možná nejdůležitějším komponentem oken je izolační 
zasklení. Je totiž třeba vybrat zasklení z hlediska ter-
moizolačních schopností (úniku tepla), zvukově izolač-
ních vlastností (okna směrem k  frekventovaným silni-
cím do průmyslových zón), případně dalších parametrů 
(reflexní skla, bezpečnostní skla různých tříd, protipo-
žární, tónovaná, ornamentální skla). Často se zapomíná 
na zvukově izolační funkci oken. Jako nejnižší hodnotu 
lze doporučit útlum 35 decibelů. Pozor: protože lidské 
ucho nevnímá zvuk lineárně, ale logaritmicky, tedy po-
kud útlum vzroste o 10 procent, lidské ucho to vnímá 
jako snížení hladiny hluku o třetinu. Pro výběr zasklení 
jsou podstatné dvě hodnoty: koeficient tepelného pro-
stupu, který udává, jak dobře okno izoluje, a celková 
prostupnost sluneční energie, která udává, kolik tepla 
pustí sklo dovnitř. Tyto hodnoty velmi ovlivní i  to, jak 
je okno směrováno ke světovým stranám, jeho velikost. 
Izolační dvojsklo tvoří dvě tabule plochého skla. Prostor 
je vyplněn vzduchem nebo vzácným plynem. V dutině 
mezi skly je inertní plyn (argon nebo krypton). Dvojsklo 
nemá vysoké tepelně izolační vlastnosti, ale pokud je 
okno nasměrováno na jihozápad, plně dostačuje (v létě 
lze přistínit markýzou, roletou apod.). 
Existují i skla s protisluneční ochranou , která zabraňu-
jí prostupu slunečního a tepelného záření a tím brání 
v  letních měsících přehřívání interiéru. Z hlediska bar-
vy lze volit skla s odstínem do modra, bronzova, šeda 
nebo zelena. Vyhovovat může i sklo s nanesenou trans-
parentní vrstvou kovových prvků, která brání pohledu 
z venkovní strany dovnitř.

Střešní okna
Střešní okna umisťujeme tak, že zcela eliminujeme ja-
kékoli tmavé kouty v podkroví. Myslíme však též na roz-
místění nábytku a snadný přístup ke střešním oknům. 
Se snadným přístupem souvisí výška, ve  které bude 
okno umístěno. Horní hrana střešních oken je nejčastě-
ji vysoko okolo dvou metrů nad podlahou. Konstrukce 
střešních oken je nejčastěji dřevěná (až 80%),  plast je 
v menšině. Dřevo dobře dýchá,  nabízí výborné tepel-
ně izolační vlastnosti okenního rámu i okenních křídel 
a zároveň nízkou tepelnou roztažnost v důsledku za-
hřátí slunečními paprsky. Dřevěná střešní okna ale ne-
jsou ideální do prostor s relativně vyšší vlhkostí (např. 



76 | BYDLENÍ

koupelny). V takovém případě raději volíme okna plas-
tová nebo dřevěná, která jsou bezúdržbová, čili chráně-
ná 3 až 5 mm silnou vrstvou polyuretanu.

Chytré vychytávky
Střešní okna nabízejí standardně horní nebo spodní 
ovládání s madlem, které má v sobě integrovaný venti-
lační systém. Okno větrá, i když je zavřené a navíc může 
mít vestavěný filtr proti prachu a hmyzu. V každém pří-
padě se různé typy střešních oken liší tepelnou izolací 
a  těsněním mezi okenním křídlem a  rámem. Některá 
okna též mají bezpečné lepené sklo, samočisticí vrstvu, 
nebo vrstvu proti rosení venkovního skla, ale  i  pano-
ramatický výhled, dvojí možnost ovládání a podobně. 
Střešní okna lze také dálkově ovládat, přičemž ovladač 
může kromě okna regulovat i  jeho stínění (čili ovládá 
roletu či  žaluzii). Velmi praktická jsou okna se senzo-
rem deště, která se při dešti sama zavřou.

Vnitřní zastínění
Určitě nejběžnějším typem interiérového zastínění 
místnosti jsou horizontální žaluzie. Lamely bývají zpra-
vidla vyrobeny z lehkého a velmi odolného hliníku. Ma-
teriál umožňuje prakticky neomezené možnosti úpra-
vy délky podle individuálních potřeb, často se instalují 
mezi okenní skla a jsou spíš doplňkovým stíněním spolu 
se závěsy. Nabídka barev je široká a umožňuje sladění 
s interiérem.
Výhodou vertikálních lamel je všestranné použití, do-
konalá schopnost regulace světla a tlumení hluku. Pou-
žívají se prakticky všechny moderní materiály – bavlna, 
polyester, skelné vlákno, PVC a exkluzivně také dřevěná 
tkanina. Výhodou je schopnost zaclonit i opravdu velmi 
velké plochy, třeba i lomené, zaoblené, anebo dokonce 
šikmé.

Svou renesanci zažívají rolety. Jsou méně náročné na 
údržbu než klasické záclony a  závěsy, snadno zkrotí 
nebezpečné sluneční paprsky a současně ochrání vaše 
soukromí před nechtěnými zraky zvenčí. Velká plocha 

rolety umožňuje i  kreativitu vzorů. 
Zajímavá je kombinace rolety a  ža-
luzie – díky dvojité látce s horizon-
tálními průsvitnými a neprůsvitnými 
pruhy, které se přes sebe posouvají, 
na základě vytahování a  stahování 
regulujete prostupnost světla.
Skládaná látková žaluzie s  různou 
propustností světla je dokonalý, va-
riabilní, a  hlavně funkční doplněk 
vhodný jak do bytu, tak i kanceláře 
či zimní zahrady. Intenzitu stínění je 
možné nastavit stažením nebo vy-
tažením horního či dolního profilu. 
Tak vytvoříte stínění přesně v místě, 
kde ho potřebujete mít. Pro velké 
prosklené plochy se hodí japonské 
stěny z látek záclonového typu, kte-
ré propouští velké množství světla, 
přitom však poskytují dostatek sou-
kromí.

Protisluneční fólie
Pokud v létě trpíte přehříváním interiéru, či máte zby-
tečně vysoké náklady na klimatizaci, jsou  k  dispozi-
ci protisluneční fólie. Tyto fólie na sklo se vyrábějí ve 
variantě reflexní a  nereflexní, v  různých úrovních za-
tmavení. Optimální pro stínění okna a ochlazení interi-
éru jsou protisluneční fólie instalované na vnější stranu 
oken, díky nimž maximum tepelné energie zůstane za 
okny. Pokud zvolíte instalaci reflexní stínící fólie, zajistí-
te si i soukromí ztížením průhledu ze strany, kde je větší 
množství světla. Zastínění oken fóliemi Vám i v horkém 
létě příjemně ochladí interiér a učiní pobyt v něm sne-
sitelným.

Venkovní zastínění 
U venkovního stínění dnes klienti upřednostňují moto-
rické ovládání, především v  případě externích žaluzií, 
rolet a markýz. Manipuluje se s nimi příslušným ovlada-
čem nebo iPadem, tabletem, iPhonem či chytrým tele-
fonem na dálku. Zde je nutno počítat při rekonstrukci 
s  tím, že je potřeba k okennímu otvoru dovést kabe-
láž.Venkovní žaluzie umožňují stínit a současně větrat. 
Správným nastavením lamel si místnost zastíníte před 
slunečními paprsky a přitom můžete mít otevřená okna.  
Tyto prvky také výrazně snižují energetickou náročnost 
budov.Venkovní rolety v létě zabraňují přehřívání inte-
riéru, v zimě naopak fungují jako tepelná izolace. Také 
snižují hlučnost a  prašnost a  představují nesnadnou 
překážku pro zloděje a ochranu proti vloupání.
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Markýzy na okna i balkón
Oblíbeným prvkem stínicí techniky jsou markýzy, kte-
ré jsou určené pro zastínění velkých terasových prostor 
nebo balkonů. Materiály používané pro výrobu markýz 
jsou z  akrylové impregnované tkaniny vysoké kvality, 
která je dostupná v široké škále barev. Konstrukce mar-
kýzy bývá obvykle vyrobena z lakovaného hliníku, a to 
ve všech systémech. Markýzy mohou být opatřeny volá-

ny ve stejné barvě, jako je potahová látka, a mohou být 
dodávány v několika tvarech. Podle použití je rozdělu-
jeme na balkonové, terasové nebo korbové. Ovládají se 
klikou nebo motorem s dálkovým ovládáním a mohou 
disponovat větrnou automatikou, která chrání marký-
zu při velkém větru.
Protože markýza musí odolat výkyvům teplot, slunci, 
dešti i větru, je dobré ji chránit automatickým pohonem 
s detekcí vnějších vlivů. Ve spojení s větrným senzorem 
a sluneční automatikou pak může stínicí prvek fungo-
vat i bez obsluhy. Při oslunění se markýza vysune, při 
nepřízni počasí se sama stáhne a tím se ochrání napří-
klad před silným větrem. Lze kombinovat různé časové 
režimy, senzory teploty apod. Není problém ani připo-
jení těchto prvků k centrálnímu řízení domu. U větších 
rozměrů stínicích zařízení výrobce instalaci elektrické-
ho ovládání zpravidla přímo předpokládá, a to včetně 
ochranných čidel.

Bezpečí a soukromí
Předokenní rolety mohou zároveň sloužit jako elegantní 
pancíř chránící váš domov a významně znesnadňující ná-
silné vniknutí do domu. Jejich spuštěním můžete kdyko-
liv vytvořit optickou a částečně také zvukovou bariéru 
mezi vámi a venkovním prostředím. Exteriérové rolety 

vám také pomohou dokonale zatemnit ložnici či dětský 
pokoj před rušivým světlem pouličních lamp. A nakonec 
automatizovaná stínící technika přispívá k zabezpečení 
i tím, že se v době vaší nepřítomnosti může chovat jako 
byste doma byli, stačí správné nastavení.
Díky motoricky řízeným roletám (žaluziím) doplněným 
o čidla reagující na povětrnostní podmínky můžete sní-
žit náklady na vytápění i na chlazení budovy. Po setmě-

ní se rolety (žaluzie) díky spínacím hodi-
nám automaticky stáhnou a tak vytvoří 
před okny dodatečnou tepelnou izolaci. 
Naopak, když v  zimě  svítí slunce, role-
ty (žaluzie) se vytáhnou a tak pomohou 
vyhřát interiér domu nebo bytu. V létě, 
když slunce začne svítit příliš intenzivně, 
se rolety (žaluzie) stáhnou a tak ochrání 
interiér domu před horkem a slunečním 
zářením. V  létě se teplota v domě díky 
venkovním roletám/žaluziím sníží až o 9. 
V zimě jsou náklady na vytápění redu-
kovány až o 10%.

Prozáření tmavých místností
Světlovod je tubus, který přivádí z vněj-
ší kopule denní světlo do tmavých míst 
domu či bytu. Materiál, ze kterého je 
vyroben, vypadá jako silnější alobal 
skládaný do harmoniky a  po natáhnu-
tí má vytvořit tubus. Další možností je 
pevný tubus z  hliníku, který se dá za-
hnout pomocí nastavitelného kolene. 
Jeho odrazná vrstva je tvořena folií na-

lepenou na stěny tubusu. Toto lepení má však za ná-
sledek omezení životnosti. Působením střídání teplot 
a vlhkosti vznikají na lepeném povrchu malé bublinky 
vzduchu viditelné tak, že rozostřují povrch tubusu. To 
způsobuje, že dochází k velké difuzi odražených paprs-
ků světla uvnitř tubusu. Kvalitní tubusy dosahují odra-
zivosti v plném spektru barev 98 %, v určitých barvách 
až 99,8 %. Mají brilantní, rovný povrch s nízkou difuzí 
odražených paprsků světla a  schopnost vést nezmě-
něné barvy denního světla na dlouhé vzdálenosti bez 
ztráty intenzity (až na vzdálenost 50 m od kopule). Mají 
odolnost vůči střídání teplot a vlhkosti uvnitř tubusu. 
Jednou z  nejzákladnějších částí světlovodu je kopule.  
Ta je umístěna na střeše nebo fasádě domu. Jejím úko-
lem je sběr světla, které dále posílá do světelného tu-
busu. Je velmi žádoucí, aby si kopule zachovala stejný 
vzhled - nesmí zežloutnout nebo se zaprášit, nesmí 
upravovat barvu, aby si denní světlo zachovalo svou 
přirozenost. Kopule se vyrábí z různých materiálů, po-
dívejme se na ně důkladněji. Kopule světlovodů bývají 
vyrobeny z plastu, či ze skla, případně tubusový světlo-
vod nemá kopuli a místo ní je střešní okno. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com





80 | BYDLENÍ

NEBOJTE SE



BYDLENÍ | 81

INZERCE

Také máte poslední dobou pocit jako bychom žili na poušti? Přestože stojíte večer 
s hadicí na zahradě hodinu, stejně je ráno zase vyprahlá? Možná by to chtělo kva-

litní zavlažovací systém…

ZAVLAŽOVÁNÍ
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Závlaha patří mezi klíčové faktory ovlivňující kvalitu 
a vzhled každé zahrady. Možná jste nevěděli, že v let-
ních dnech může jeden čtvereční metr půdy ztratit až 
čtyři litry vody a  doplnit ho není úplně jednoduché.  
Zavlažovat můžeme manuálně zahradní hadicí s  na-
pojením na různé typy koncových postřikovačů nebo 
plošným zavlažováním. Nejčastěji vidíme nejrůznější po-
střikovače, jednoduché i rotační, které dvěma nebo tře-
mi rotujícími rameny rozstřikují drobné kapky v kruhu. 
Větší záběr má postřikovač s pulzační tryskou, která se 
postupně natáčí a  rozstřikuje vodu v kruhových výse-
čích. Dalším typem je oscilační postřikovač, jehož pohyb 
zajišťuje obdélníkový tvar zavlažování. Tento způsob 
zavlažování je ovšem efektivní jen při velmi malé rozlo-
ze zahrady, je časově náročný, nepříliš úsporný a v pod-
statě představuje doplňkovou zálivku.

Investujte do automatizace
Pokud chceme plně automatizované zavlažování, které 
dokáže obstarat nekonečně velké plochy zahrad, ne-
zbude, než se poohlédnout po automatickém závlaho-
vém systému. K základním přednostem tohoto typu za-
vlažování patří úspora vody, minimalizace odparů vody 
při zálivce v nočních nebo ranních hodinách, šetrnější 
a rovnoměrnější zálivka trávníku a rostlin a lepší využití 
vody. Při spuštění závlahy se vytváří zajímavý vizuální 
efekt a  příjemné mikroklima. Závlahové systémy jsou 

centrálně řízeny ovládací jednotkou, jejíž obsluha je 
i přes vysokou sofistikovanost systému velice snadná.
Na závlahový systém je ideální myslet již při hrubé stav-
bě domu či před úpravou zahrady. Je nutné určit, kudy 
povede závlahové potrubí a v případě, že bude systém 
zasahovat do prostorů venkovních dlažeb, je nutné 
během přípravy dlažby připravit průchody pro otrubí, 
elektřinu a ostatní kabeláž pod dlažbou. Ne vždy ale 
při stavbě zahradu zohledníme a potom nezbývá , než 
vše řešit až ve chvíli, kdy bydlíme a zjistíme, že běhat 
s konví po zahradě není nic pro nás.
Naštěstí závlahový systém lze také instalovat do již 
založené zahrady se stávajícím trávníkem. V  takovém 
případě je ale nutné, aby pozemek před návrhem zá-
vlahového systému navštívila odborná firma, která vás 
seznámí s různými způsoby provedení, doporučí vhod-
ný typ závlahového systému, projedná s vámi umístění 
ovládací jednotky, posoudí kapacitu zdroje vody a mož-
ný způsob provedení. Nejčastějším zdrojem vody pro 
závlahový systém je vodovodní řad nebo studna. Další 
možností je nádrž na dešťovou vodu; její objem musí 
být navržen s ohledem na velikost zavlažované plochy. 
A  jak bude takový závlahový systém vypadat? Pro za-
vlažování travnatých ploch se obvykle používají vý-
suvné postřikovače. Každý typ postřikovače má jinou 
výkonnost nebo výšku výsuvu a poloměr dostřiku. Hlav-
ní rozvod pro závlahu trávníku je založen zhruba 30 
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cm nad zemí. Nad povrch vystupují pouze zavlažovací 
trysky, které se při zavlažování vysunou ze svého krytu 
a po dokončení zalévání zasunou zpět v úrovni výšky 
trávníku. Okrasné záhony a  keřové výsadby se zavla-
žují různými formami mikrovláhy, zejména kapkovacím 

potrubím, které je tenčí než potrubí hlavního rozvodu 
závlahy pro trávník, je natažené na povrchu záhonů 
a překryté vrstvou mulčovací kůry nebo kačírkem (va-
lounky). Téměř žádný prvek automatické závlahy není 
na první pohled vidět a nic nenarušuje pohled a dojem 
ze zahrady. Pro přehlednost se tedy pojďme podívat, 
jaké možnosti tedy máme:
• Rotační postřikovače
Jsou uzpůsobené pro zavlažování velkých travnatých 
ploch. Jak již jejich název napovídá, při své činnosti se 
otáčejí, tedy rotují. A úhel výseče kruhu, který má být 
zavlažován je nastavitelný. Při činnosti se postřikovač 
vrací od jedné hrany úhlu výseče k druhé a zpět. Mají 
trysku, jejíž velikost určuje, jak daleko a jak silný proud 

vody má stříkat. 
• Výsuvné postřikovače
Výsuvné postřikovače se pouze vysunují vzhůru a výseč 
zavlažování lze nastavit tryskou našroubovanou na vr-
šek postřikovače. Některé trysky nelze nastavovat, je-
jich výseč je daná výrobcem. Jedná se o zavlažování do 
různých obrazců – obdélníků, rohů. Používají se větši-
nou na úzké pásy trávníku. Obecně lze říci, že výsuvné 
postřikovače zavlažují menší plochy trávníku mezi vý-
sadbami, kolem staveb, cest
• Kapkovací potrubí
Používá se nejčastěji do výsadeb. Je to hadička s pravi-
delně rozmístěnými otvory, z kterých po spuštění sekce 
odkapává voda přímo ke kořenům rostlin. Kapkovací 
potrubí se nezahrabává do země, protože by se mohlo 
zanášet zeminou a kořínky rostlin by vnikaly do otvorů 
a ucpávaly je. Jak již jsme psali výše „kapka“ se k zemi 
připevňuje kolíky a může se skrýt do mulčovací kůry.
Životnost automatického závlahového systému závisí 
především na správném návrhu a  instalaci, na čistotě 
vody a na zajištění servisní údržby, která zajistí před zi-
mou důkladné odstranění zbytkové vody z trubek a za-
zimování závlahy. 

Zavlažování řízené přes mobil? 
Hit letošního léta…
Pokud chcete opravdu komfortní zavlažování bez sta-
rostí, pak právě vám je určen ještě dokonalejším sys-
témem - řízení zavlažování přes chytrý telefon. V kaž-
dém okamžiku máte svou zahradu pod kontrolou, víte, 
co se na ní děje a že vaše květiny neusychají. A pokud 
se chystáte do zahraničí a bojíte se, že se během vaší 
nepřítomnosti něco pokazí a  systém přestane fungo-
vat? Není nic snazšího, než si objednat službu, která 
vám systém monitoruje a v případě závady ji odstraní. 
Například inteligentní jednotka komunikuje přes inter-
net. Je schopna pomocí čidel detekovat závadu systé-
mu. To znamená, že pomocí služby Macom si můžete 
užívat dovolené bez obav, o vaši zahradu někdo nepře-
tržitě pečuje a v případě závady ji rychle odstraní. Jed-
ná se o systém  vzdálené správy závlahového systému, 
tak jak ji znáte například z bezpečnostního systému va-
šeho domu u pultu centrální ochrany. Závlahu je prostě 
možné upravovat a spouštět či vypínat odkudkoliv přes 
mobilní aplikaci.
Tím pádem se nemusíte strachovat o nepřiměřený účet 
za vodu, nebo potopu na zahradě, zahradu máte pod 
kontrolou, ať jste kdekoliv. Samozřejmě je možné ne-
chat si instalovat celý nový závlahový systém, dobrou 
zprávou je ale i  to, že po instalaci jednotky a čidel je 
možné spravovat v  podstatě jakýkoliv závlahový sys-
tém, tedy i ten váš stávající. Ve spojení s meteostanicí 
dochází k  úsporám vody, vzhledem k  proměnlivému 
programování v závislosti na aktuálním počasí.
Jistě uznáte, že pečovat o zahradu tímto způsobem je 
v celku komfortní.

Foto: Shutterstock.com
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RELAXACE 
NA ZAHRADĚ
Zahrada má dva účely: užitkovost a relaxaci. Záleží jen na vás, kolik prostoru 
tomu kterému  poslání dopřejete. Dokonalá zahrada by měla být harmonicky 

uspořádána tak, aby přinášela potěšení a odpočinek.
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Někdo k  odpočinku využívá jen vydlážděnou terasu 
u domu, nebo mu stačí posezení pod pergolou se za-
hradním grilem, my se však zaměříme na „odpočívárnu 
v zeleni“, která je nenahraditelnou zásobárnou pro čer-
pání duševního klidu.

Vytváříme si zelenou oázu
Vyznačte si na zahradě místo, kde chcete mít svůj 
odpočinkový ráj. U  menšího pozemku se budete mu-
set podřídit jeho rozměru, u  rozlehlejšího máte více 
možností,  třeba vám bude víc vyhovovat stinný kout, 
nebo naopak prosluněný střed zahrady, či posezení 
pod vzrostlým stromem. Hlavně si dobře vyzkoušejte, 
zda jde o místo, kde se skutečně cítíte dobře. Je jedno, 
jaký bude mít tvar, zda to bude obdélník, ovál nebo 
jiný, atypický rozměr. Vyčistěte a odplevelte vyznačené 
místo a také se ho pokuste co nejvíce vyrovnat. Pokud 
chcete zachovat trávník, obnovte ho travním semenem. 
Dáte-li přednost uměle vytvořenému terénu, abyste ho 
nemuseli udržovat sekačkou a hýbat kvůli údržbě tráv-
níku s nábytkem, na povrch položte netkanou tkaninu, 
která zabrání růstu plevele. Na ní nasypte štěrk s ma-
lými kamínky nebo preferovanější písek do výšky 20 - 
40  centimetrů podle rovnosti povrchu. Nezapomeňte 
na přístupové chodníky - nejlépe dva z  různých stran 
- záleží jen na vás, zda na ně použijete dlažbu nebo jen 
štěrk, oblázky či písek. 

Zajištěné soukromí
Vaše relaxační místo by mělo být nejen opticky oddělené 
od užitkové části zahrady, ale také skryté nežádoucím 
pohledům zvenčí. Od těch vás dokonale ochrání neprů-
hledný plot. Můžete samozřejmě plot potáhnout folie-
mi i rákosovými rohožemi nebo si soukromí zajistit vyš-
šími zdmi, ale k relaxaci vám nejlépe poslouží pohled 
do živého plotu, který patří k nejoblíbenějším prvkům 
zahradní architektury. Spojuje v sobě prvky užitkovos-
ti s vysokou estetickou hodnotou. Dobře založené živé 
ploty dovedou poměrně rychle vytvořit pocit soukromí 
i  rozdělit zahradu podle způsobu využití na několik 
na sobě nezávislých částí. Polopropustná stěna živého 
plotu chrání před větrem mnohem lépe než pevná zeď. 
Ta totiž zvedne vítr jen na krátkou vzdálenost, za zdí 
vznikají víry a vítr rychle klesá zpět v původní síle. Za 
polopropustnou stěnou živého plotu žádná turbulence 
nevzniká a intenzita větru je utlumena na velkou vzdá-
lenost. Dřeviny zároveň příznivě ovlivňují vzdušnou vlh-
kost a zachycují prach. Pokud chcete, aby byla vaše za-
hrada opravdu oázou plnou života, pak živý plot určitě 
oceníte. V  jeho porostu najdou zázemí ptáci, budou 
zde přespávat ježci a  obživu i  úkryt poskytne rovněž 
nepřeberné škále bezobratlých živočichů.
Kdysi tvořily živé ploty našich zahrad především zeravy 
(thuje). Dnes si můžeme zvolit  z nejrůznějších druhů 
a typů rostlin a vytvořit si živé ploty neopadavé, tvaro-
vané, volně rostoucí nebo stále zelené.

Neopadavé živé ploty
Živé ploty z neopadavých dřevin jsou u nás nejvíce žá-
dané. Kvalitně založený a udržovaný živý plot z dobře 
zvoleného neopadavého druhu poskytuje i v zimě ve-
lice dobrou optickou clonu a kromě toho má další vý-
hody - je mnohem dynamičtějším prvkem, který mění 
barvu olistění a  může i  kvést. Neopadavým druhům 
dřevin, které se hodí pro výsadbu tvarovaného živého 
plotu, vévodí náš domácí habr obecný (Carpinus betu-
lus). Známe ho spíše jako lesní strom. Je úžasně praktic-
ký, výborně snáší řez a regeneruje i z pařezů. Díky této 
jeho vlastnosti se nejvíce využívá pro tvarované ploty. 
Dají se z něj vytvořit docela nízké plůtky, ta i několi-
kametrové tvarované stěny. Mimo to má habr obecný 
ještě jednu zajímavou vlastnost - zůstává na něm suché 
listí až do jara a opadá teprve tehdy, když už raší listí 
nové. I během zimy je pak takový habrový plot téměř 
neprůhledný.

Volně rostoucí živé ploty
Zakládají se jako jednořadé i  víceřadé výsadby okras-
ných keřů a keřových stromů. Jejich pěstování je nená-
ročné. V  porovnání s  údržbou tvarovaných plotů od-
padá pěstitelsky náročné období výchovy porostu do 
cílové výšky a každoročně opakovaný udržovací řez. Pří-
padný úhyn rostlin v porostu není závažnou estetickou 
závadou jako u tvarovaných porostů. Vzrostlý, vícepat-
rový, volně rostoucí plot pohlcuje velmi dobře prašnost, 
částečně tlumí hlučnost, omezuje nežádoucí účinky 
větrného proudění a výrazně zlepšuje mikroklimatické 
poměry stanoviště. Správným výběrem vhodných dru-
hů dřevin a  jejich prostorovou skladbou můžeme za-
ložit celoročně působivé porosty, zajímavé barevnými 
listy, květenstvím, plody, podzimním vybarvením listí 
a v zimním období působivou barevností dřeva.

Tvarované živé ploty
Tyto ploty jsou pravidelně stříhané (nejlépe dvakrát, ale 
i  třikrát ročně). Zakládání tvarovaných živých plotů je 
v porovnání s pěstováním plotů volně rostoucích dřevin 
mnohem nákladnější, neboť vyžaduje mnohem větší 
počet rostlin na metr délky, důkladnou přípravu půd-
ních podmínek a náročnější ošetřování nejen v období 
výchovy porostů, ale také v průběhu jejich vývoje. 

Stále zelené živé ploty
Tyto ploty bývají nejžádanější, protože jsou spojovány 
s představou plné celoroční funkčnosti. V soukromých 
zahradách se pro jejich výsadbu používají téměř vý-
hradně zeravy (Thuja). Zeravy jsou nepůvodní druhy 
rostlin, které u nás působí poměrně cizorodě. Vhodnou 
alternativou k zeravům může být náš domácí tis, hojně 
využívaný v historických zahradách. Do horských a pod-
horských oblastí je obzvlášť vhodný běžný smrk, který 
zde působí přirozeným dojmem. Jehličnaté dřeviny ale 
nejsou jedinou možností pro vytvoření stálezeleného 
plotu. Použít leze i neopadavé listnaté dřeviny, napří-
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klad bobkovišeň, zimostráz nebo stálezelený kultivar 
ptačího zobu. 

Obruba záhonů jako estetický prvek
Není nad pohled do květinových záhonů. Okraje rela-
xačního místa by jimi proto měly být lemovány, aby se 
bylo na co dívat. A také by měly být dokonale obrou-
bené, protože prorůstání trávníku do jejich okrajů ne-
působí esteticky a  na klidu nám nepřidá. Zrovna tak 
prorůstání trávy do okrajů cest či vyštěrkované plochy 
může rušit naši duševní pohodu. 
Už při zakládání záhonů kolem relaxačního místa na 
to myslete. Po obvodu záhonu se zapouštějí materiály, 
které zamezí prorůstání dvou rozdílných ploch. Asi nej-
elegantnějším začištěním obvodu jsou lišty z  nerezo-
vých plechů, které jsou dole ostré, aby se snadno zařízly 
do půdy a nahoře mají silnější zaoblenou část (aby ne-
došlo k poranění a také aby se plocha lépe ošetřovala 
bez poškození mechanizace či nářadí). Plechy mají vy-
sokou životnost a jsou v podstatě bezúdržbové a velmi 

nenápadné, přitom spolehlivě plochy izolují.Tyto lišty 
se vyrábějí i z jiných kovových materiálů.
Další variantou jsou úzké betonové proužky, obrubní-
ky, které se do sebe spojují systémem „zámků“ a vzni-
ká jednolitý okraj. Opticky vzniká mnohem výraznější 
oddělení v porovnání s plechy, nicméně se jedná o fi-
nančně méně náročnou položku. Beton poměrně dobře 
splyne s okolím, takže záhy opticky neruší. Je zranitel-
nější na nárazy při údržbě.
Další možností je izolace pomocí plastových pásů, pá-
sových zábran. Jsou sice finančně nejméně náročné, ale 
také nejméně životné. Plast po čase křehne a poměrně 
záhy se láme. Pro trvalejší záhony se nehodí. 
Dřevěné plůtky z půlených kuláčků nebo palisád v tom-
to případě většinou nesplní svůj účel. Dobře sice drží ze-
minu a nastýlku záhonu, ale nedovedou zcela zabránit 
prorůstání trávníku do záhonu.

Co je kerbing?
Anglický výraz kerbing znamená v překladu obroubit, 
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opatřit obrubníkem. Jedná se o jednolitý betonový ob-
rubník, který se neskládá z jednotlivých segmentů - úse-
ků, ale je přímo na zahradě vytvářen strojem v okrajích 
záhonů. Kerbing je plně funkční a dekorativní, obrub-
ník je schopen napodobit klasickou eleganci cihel, břid-
lice, kamene a další.
Můžete si totiž vybrat takový profil obrubníku, který 
vyhovuje vašemu vkusu a  požadavkům vaší zahrady, 
dále si můžete vybrat z mnoha barevných odstínů a tex-
tur jako např. vertikální nebo horizontální cihlový vzor. 
Metodou kerbing můžete bez omezení obroubit rov-
né nebo jakkoliv zvlněné záhony, vytvořit kruh okolo 
stromu nebo sloupku, oddělit nebo obroubit cokoliv na 
pozemku.

Co si do záhonů zasadíme?
Květinový záhon můžeme osázet tak, aby byl zajímavý 
během celého roku. Když se jarní cibule zatáhnou, na-
stoupí na jejich místo letničky a dvouletky, které poslé-
ze vystřídají rozkvetlé trvalky a podzimní květy, a když 

zahradu pokryje sníh, stále ještě pokvete vřes a ten pak 
nahradí něžné sněženky, bledule, talovíny a čemeřice. 
Techniky výsadby a  výsevu, stejně jako jejich načaso-
vání se musí řídit potřebami jednotlivých rostlin. Vybí-
rejte druhy rostlin, které snesou extrémnější podmínky 
a staňte se designérem své zahrady - namíchejte si kok-
tejl rostlin, které budou vaše relaxační místo proměňo-
vat každý měsíc. A nejlépe v systému vyvýšených záhonů. 
Ty jsou skvělé nejen pro rostliny, kterým se v nich dobře 
daří, ale i pro vás – při jejich pletí nebojí záda a kom-
fortně se obsluhují. V jejich spodních patrech to bude 
slušet rostlinám, jako jsou floxy, echinacey, levandule 
a  hortenzie. Pro stinnější partie můžete zvolit astilbe 
a hosty a vyšší dřevitá patra pak spolehlivě zajistí šeříky, 
lísky a  vavřínovce. A  pokud chcete opravdu jedineč-
nou okrasu, zkuste to s  kaktusy. Žádné obavy, některé 
druhy doopravdy můžete mít na své okrasné zahrádce.  
Například druhy rodu Echinocereus (E. coccineus nebo 
E. triglochidiatus) či zástupci rodu Escobaria (E. missou-
riensis nebo E. sneedii) jsou otužilé, ale jsou choulosti-
vější k přemokření substrátu než většina druhů opun-
cií. Pichlavým krasavcům se dobře daří třeba právě na 
záhonu uprostřed zahrady. Nejpodstatnější je, aby na 
zvolené místo dopadal dostatek hřejivých slunečních 
paprsků. Půda musí být propustná, aby substrát nebyl 
trvale přemokřen. Druhy choulostivé k přemokření byste 
měli chránit před vytrvalým deštěm. 

Nábytek dle libosti
Záleží jen na vašem vkusu a stavu peněženky, jakým ná-
bytkem si svou relaxační oázu vybavíte. Zahradní náby-
tek se vyrábí z různých materiálů, které se liší kvalitou, 
výdrží i cenou. Mezi „levné“ varianty patří plastový ná-
bytek. Upoutá nejen snadnou údržbou, svěžestí barev 
či rozmanitostí, ale i netradičními tvary. Při sebemenším 
poškození nebývá problém sehnat stejný kus. V poslední 
době je k mání i kvalitní nábytek z umělé hmoty, kte-
rý vydrží mnohem déle, ale cenově se podstatně už liší. 
Plast má však dost negativů: neodolá větru, velké vodě, 
prudkým výkyvům teplot, nevydrží příliš velký tlak. Ve 
srovnání s ostatními materiály má plast špatnou stabilitu 
a omezenou nosnost - jeho éra bezesporu pomalu končí.
Oproti plastu, kovový nábytek je na trhu stále více žá-
dán. Je totiž  velmi kvalitní a vyznačuje se vysokou tr-
vanlivostí materiálu, stabilitou, variabilitou zhotovení 
a lehkou údržbou. Kovový zahradní nábytek se převáž-
ně vyrábí z hliníku, oceli či pozinku a může zůstat na za-
hradě nepřetržitě celý rok. Nevýhodou je váha a cena, 
která je v případě kovového nábytku vyšší. V chladném 
počasí je studený, v  horku zase úplně rozpálený. Ně-
který kov je potřeba po pár letech natřít. Bohužel ho 
někdo nepovažuje za příliš elegantní, a proto není vní-
mán jako vhodný subjekt na zahradu.
Dřevo je materiál, který skvěle koresponduje s atmosfé-
rou zahrady a dřevěný zahradní nábytek se tak může 
zdát jako nejpřirozenější volba. Cena takového nábytku 
je závislá na zvoleném druhu dřeva, ze kterého je náby-
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tek vyroben. Dřevěný zahradní nábytek je bytelný a má 
vysokou stabilitu, v případě volby robustního a masivní-
ho typu vydrží i dlouhá léta. Nevýhodou je údržba dře-
věného zahradního nábytku. Není sice náročná, ale je 
nutné nábytek pravidelně ošetřovat mořidly, lazurami 
a impregnacemi na dřevo či olejem. Dřevěný nábytek je 
prostě stálicí v oblasti zahradního nábytku.
Největší boom v posledních letech zažívá pletený náby-
tek. Přírodní materiály (proutěné) vystřídala syntetika. 
Té vévodí umělý ratan – odolný vůči nepřízni počasí, 
nenáročný na údržbu, lehký a příjemný na dotek i na 
pohled. Nejčastěji se kombinuje s hliníkovou kostrou, 
na kterou se naplétá. Právě kombinace s  hliníkem je 
neocenitelná při manipulaci s nábytkem. Nedostatky? 
Prakticky žádné. Běžné omytí úplně postačí. 
Ale jedno je nasnadě: radši jedno kvalitní polohovací 
lehátko, které vám zajistí skutečné pohodlí, než levná 
křesílka z umělé hmoty. Radši sofa z  eko ratanu, než 
velký jídelní stůl. Relax znamená spíše povalování, lel-
kování, případně příjemné počtení než plnění žaludku. 
Je to místo, kde máte dopřát svému metabolismu poho-
dlnou siestu třeba polohou ležmo se zavřenýma očima 
a sladkými sny. Skutečný luxus vám poskytne zahradní 
postel z  ratanu, která disponuje úložným prostorem, 
polštáři, matrací a stříškou, která vás bude chránit před 
sluníčkem. Samozřejmě s malým stolkem po ruce s dob-
rým nápojem a pochoutkami. 
Ztělesněním pohody a  lenivého odpočinku je beze-
sporu houpací síť. Houpání je zábavné, uklidňující, ale 
také posiluje svaly, rozvíjí motoriku a zvyšuje pohybo-
vé schopnosti. A tak se houpejte, ať už na houpačkách, 
křesílkách nebo v závěsných sítích. Všechny druhy hou-
pací techniky jsou k mání v různých materiálových pro-
vedeních a různých velikostech. Některé jsou dokonce 
vybavené sítí proti hmyzu. 

Čím si zahradu ozvláštnit
Dozdobit si zahradu tak, aby se vaše oči potěšily, kdy-
koliv se rozhlédnete, je vítané zpestření, které se dá 
navíc vyměnit, když se okouká. Zahradní dekorace mo-
hou být buď vyrobené přírodou – dekorativní kameny 
různých velikostí a tvarů, nebo lidskou rukou ze dřeva 
či kovu. Řeč není o  sádrových trpaslících či zvířátcích, 
ale o zajímavých či dokonce uměleckých předmětech. 
Nebojte se plastik, záleží jen na vašem vkusu. U  soch 
dejte pozor   na dobré umístění. Socha by měla do své-
ho okolí zapadnout. Může na zahradě působit jako do-
minantní bod nebo může být zabudovaná harmonicky 
v prostoru. Velmi oblíbenými se stávají různé keramic-
ké ozdoby na zahradu. Ačkoli jsou keramické předměty 
v každé zahradě pouhými detaily, které nijak zásadně 
neovlivní její uspořádání a koncepci, velmi výrazně mo-
hou kompozici zahrady ozvláštnit a dát jí něco navíc. Do 
zahrad se většinou volí neglazovaná neboli staročeská 
keramika. Zajímavou možností jsou miniaury, ze kte-
rých si můžete postavit na zahradě zajímavé dekorace. 
Můžete jimi dozdobit skalku, vytvořit z  obyčejného 

pařezu umělecké dílo, prostě vytvořit na zahradě něco 
originálního a neotřelého. Můžete jimi dozdobit a ob-
zvláštnit i dekorační květináče. V kombinaci s květinami 
pak vznikne zajímavá dekorace, která může v létě zdo-
bit venku a v zimě uvnitř.

Uklidňující zvuk vody
Co by na vašem relaxačním místě nemělo chybět, je te-
koucí voda. Její zvuk má téměř léčebné účinky a uklid-
ňuje také samotný pohled na vodu. Pokud se vám 
nechce budovat jezírko či potůčky s vodními přepady, 
bohatě postačí fontánka, která vám dovolí zapomenout 
na všední starosti, uvolníte tělo i mysl a potěšíte oko 
i duši. Zahradní fontánky bývají pojednány z rozličných 
materiálů, jako je bambus, pískovec, umělý pískovec, 
žula. Vybrat si ale můžete i fontánky keramické nebo 
dřevěné. Klasické fontánky mají své větší předchůdce 
v zámeckých klasicistních zahradách. Voda tady volně 
přepadává z vyšší sekce do nižší. U jiných fontánek voda 
tryská vzhůru pod tlakem a jedná se tak už o vodotrysk. 
Fontánky obsahují malé nebo větší čerpadlo, některé 
z nich vyžadují umístění v dosahu 230 V.

V příjemném stínu
Už staří Řekové relaxovali pod korunami stromů.  
Pokud nemáte k dispozici vzrostlý strom, stačí jednodu-
chá kovová nebo dřevěná konstrukce – pergola, po níž 
se s oblibou šplhají výhonky bujné vistárie, popínavých 
růží, loubince nebo vinné révy. Před sluncem vás ale 
ochrání také sluneční plachta. Bude-li z voděodolného 
materiálu,  poskytne vám i dobrou ochranu před deš-
těm. Plachty jsou buď pevné  - tzn. plachta je neustále 
napnutá a nebo navíjecí  - plachtu je možno pomocí na-
víjecí hřídele stáhnout buď ručně či motorem do pouz-
dra. Instalace je jednoduchá - buď zavěšením na stromy 
nebo na nosné sloupky.

Relax u grilu
Co by to bylo z léto, bez grilování? Také se  letos chystá-
te  zakoupit nový gril? Základem úspěchu je jeho vhod-
né umístění. Venku můžeme grilovat v podstatě kdeko-
liv - na dvoře, zahradě, v altánu nebo otevřené verandě, 
pod vyšším otevřeným přístřeškem nebo pergolou. Pod-
statný je jeden předpoklad: nemělo by jít o místo blízko 
oken a dveří domu, dřeva, keřů i stromů, ideálně by také 
mělo být v závětří. Gril by měl stát pevně na rovné plo-
še, pokud ho umístíte na dřevěnou podlahu, dejte pod 
něj desku z plechu nebo jiného nehořlavého materiálu. 
Z  klasického grilu totiž mohou odlétnout žhavé uhlí-
ky, z  plynového zase odkapávat tuk. V  blízkosti grilu 
by měl být stůl na odkládání, pokud grilujete k večeru, 
nezapomeňte ani na vhodné osvětlení. Samozřejmostí 
je jídelní stůl, židle nebo lavice a dostatek servírovacího 
nádobí a příborů.
Trvale umístěné grily mohou být buď klasické zděné, 
jednodušším řešením je zakoupení některého ze sta-
vebnicových systémů. V  současné době lze zakoupit 
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email: info@ohniste-cookking.cz

Není krásnější zahrady, než té co má své tajemství.
Jediné semínko fantazie přiláká do vaší zahrady kouzelné bytosti. 
Jejich život a příbytky často zůstanou skryté před lidskými pohledy, 
ale malá konvička zapomenutá v mechu vám dá tušit, že ve vaší 

zahradě nejste sami...

www.kouzlominiatur.cz

kouzlominiatur.indd   1 25.6.2018   10:26:00
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mnoho variant „stavebnic“, v  nabídce jsou jak sesta-
vy betonové, tak keramické, k dispozici jsou též různé 
druhy kovů, kombinují se i prvky z mramoru, nerezu, 
aj. Kromě těchto trvale umístěných grilů existuje široká 
nabídka grilů přemístitelných. K nejoblíbenějším patří 
zřejmě pojízdné grily, existují však i malé přenosné. Při 
nákupu přemístitelných grilů je důležité ověřit jejich 
stabilitu z důvodu prevence případných nehod. Všim-
něte si, jakým způsobem jsou řešeny nohy grilu, jsou-li 
odnímatelné či skládací. Informujte se na zabezpeče-
ní proti překlopení, přítomnost madel pro manipulaci 
s horkým roštem atd. Přemístitelné grily bývají zpravi-
dla plechové či litinové. Litinové grily jsou obecně těžší 
a robustnější, jejich životnost je však delší a lépe udrží 
teplo. Lehké plechové grily mívají horší stabilitu, důleži-
tá je tedy celková hmotnost grilu a jeho rozměry v roz-
loženém i složeném stavu.
Základní princip grilování je u všech druhů grilů stejný 
- sálavé teplo v horkém vzduchu, kterým se grilované 
potraviny uzavřou a tím nedochází k úniku důležitých 
vitamínů a dalších látek a zároveň se zachová i přiroze-
ná chuť a vůně. Grilovaná jídla mají i málo kalorií.

Večerní osvětlení
I po pozdně letní večeři, kdy se už stmívá,  se příjemně 
debatuje nebo jen rozjímá v soukromém přírodním ráji. 
A do romantického zážitku takový odpočinek povýšíte 
jemným osvětlením. Samozřejmě vás napadají rozzáře-
né svíce ve skleněných lucernách, ale jistě doceníte také 
účelné a současně dekorační tlumené osvětlení cesty do 
relaxační zóny. Kouzelnou večerní atmosféru se světel-

nými efekty  pak  vytvoří dekorační venkovní svítidla, 
zavěšená na větvích či zapíchnutá do země. Pokud vsa-
díte na ekologická a finančně nenáročná solární světla, 
musíte počítat s jejich menší svítivostí. Solární lampy se 
osazují většinou LED diodami. Ty se vyznačují malým 
příkonem, proto nedosahují takového světelného vý-
konu jako lampy halogenové nebo klasické žárovky, ve 
výsledku tedy vydávají méně světla. Z tohoto důvodu se 
používají více jako lampy orientační a dekorační. 
Chytře umístěnými venkovními reflektory můžete zdů-
raznit zajímavé architektonické prvky. V  noční tmě 
osvětlená fontánka, podsvícená růže propletená do 
mřížoví altánku či ozářená silueta kamenné sochy pů-
sobí přímo zázračně. Nasvícené plochy navozují kromě 
romantických pocitů i  důležitý pocit bezpečí.Travnaté 
plochy lze osvětlovat plošně: svítidly umístěnými přímo 
u země a orientovanými ve směru pohledu pozorova-
tele. Stromy a keře se osvětlují zdrojem orientovaným 
zdola nahoru, nejlépe zemními svítidly s možností smě-
rování světelného kužele. Květinové záhony je možné 
osvětlovat jak shora, tak zevnitř zemními svítidly s niž-
ším jasem povrchu.
Velmi zajímavým, a v posledních letech oblíbeným prv-
kem jsou kovová osvětlení s otevřeným ohněm. Módní 
novinkou jsou „svítící květináče“ -  květináče se zabu-
dovaným světlem. Je to vysoce efektní solitér do tráv-
níku. Rostlinám ovšem světlo v noci vůbec neprospívá 
a tak s ohledem na ně je nutné vybírat raději paprsky 
mířící k zemi.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com



Jaro je v plném proudu a léto klepe pomalu na dveře. V tomto obdo-
bí je vaše jezírko nejaktivnější. Teplota vody i délka slunečního svitu 
roste, lekníny ukazují první květy, rybky hlavně karásci se začínají třít. 
Všude poletuje hmyz a pyl, který tu a tam do jezírka spadne. V tento 
čas jsou biologické pochody i  koloběh živin v  jezírku na výši a  my 
se těšíme, že se budeme moci v našem jezírku osvěžit. Bohužel to-
hle nadšení nám může zkazit dlouhá vláknitá řasa, která má v tomto 
období v jezírku nejpříhodnější podmínky. Nejste v tom sami, téměř 
úplně všechna zahradní jezírka na území České republiky mají stejný 
problém – vláknitou řasu v jezírku. 
Pokud je jezírko dobře vybudované a má kvalitní funkční filtraci, tak 
s čistotou vody nebývá problém ani za těch největších letních veder. 

Problém je ale vláknitá řasa, která se tvoří v  čisté průhledné vodě 
a tu vám nepomůže z vody odstranit sebelepší filtrace. V článcích na 
internetu nebo v časopisech často čteme, že dostatečně osázené je-
zírko rostlinami zbaví vodu živin a  tím pádem i  nežádoucí dlouhé 
vláknité řasy. Bohužel není tomu tak, a to ze dvou důvodů. 
Tím prvním důvodem je to, že vegetační období rostlin je relativně 
krátké, trvá od dubna do konce května a pouze tehdy rostliny živiny 
přijímají.  Po období vegetace živiny naopak uvolňují. Druhý důvod je 
ten, že pokud přeci jen rostliny trochu sníží obsah živin ve vodě, změ-
ní se pouze druhová skladba řas. Tu dlouhou krásně zelenou vlák-
nitou řasu nahradí kolonie řas, které jsou přes noc na dně a během 
slunečného dne vyplují na hladinu, kde tvoří různě velké plovoucí 

útvary. Přebujelá vláknitá řasa nejen, že kazí estetický dojem zahrad-
ního jezírka, ale snižuje kvalitu vody, ucpává filtraci a tím snižuje její 
účinnost. Tento fakt může vést v  letních měsících i  k  úhynům ryb. 
Nezbývá tedy nic jiného než vytvořit takové podmínky, aby vláknitá 
řasa nesnižovala funkčnost a estetičnost zahradního jezírka svou pří-
tomností.
Jediným řešením, jak docílit oněch podmínek, aby se v zahradním je-
zírku žádné řasy netvořily, je použití kvalitních přípravků. U nás ve fir-
mě Home pond jsme vyvinuli a u mnoha realizátorů jezírek otestovali 
účinné řešení, jak se jednou pro vždy zbavit vláknité řasy.
Postup je jednoduchý, a  hlavně bezpečný pro ryby. Byl mnohokrát 
ověřen u jezírek se pstruhy a siveny, kteří jsou velmi vnímaví k čistotě 
a kvalitě vody:
Nejprve mechanicky odstraňte co nejvíce vláknité řasy z  jezírka. 
Můžete použít hrábě nebo síťku a zbylá místa posypte přípravkem 
ATTACK POND, který vyzvedne zbylé řasy i listí na hladinu, kde ne-
čistoty pochytáte do síťky.
Druhý den použijte přípravek na vláknitou řasu, a to SUPER POND  
(pro koupací jezírka a jezírka s minimem rostlin) nebo KATA POND  
(pro rostlinná jezírka s lekníny).
Po několika dnech, kdy je viditelné úplné vymizení řasy, můžete po-
užít bakterie BACTER POND, které pomohou spotřebovat uvolněné 
živiny z odumřelých vláknitých řas.

Jezírko bez vláknité řasy a spousty pohody u vody přeje 
za Home pond Mgr. Ing. Miroslav Hanák.

JAK MÍT JEZÍRKO BEZ DLOUHÉ VLÁKNITÉ ŘASY 

ANEB UŽIJME SI LÉTO NA ZAHRADĚ U ČISTÉ VODY

Komerční prezentace

homepond.indd   1 25.6.2018   10:26:56
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Pro péči o zahradu a bazén jsou dnes k mání sofistikovaní zahradní pomocníci, 
jejichž služby dozajista oceníte.

POMOCNÍCI
CHYTŘÍ ZAHRADNÍ
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INZERCE
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Pily by neměly chybět ve výbavě žádného zahradního 
kutila. Ať už jsou to pily ruční, elektrické nebo moto-
rové. Před rozhodnutím jakou zvolit, si odpovězte na 
následující otázky: Jak často budete pilu používat? Ja-
kou sílu máte? Jaká je povaha dřeva na vašem pozem-
ku? Budete pracovat na zahradě, nebo v interiéru? Od-
povědi se vám budou hodit při nákupu, kdy si nechte 
poradit ve specializovaném obchodě. Někteří prodejci 
nabízejí možnost stroj před zakoupením vyzkoušet. 
Když přijdete na to, že vám něco na pile nevyhovuje, 
zkusíte jinou a rozhodování bude hned jednodušší. Ze 
zkušeností vyplývá, že na zahradu se nejvíc hodí ben-
zínová motorová pila. Na občasné seřezávání stromků 
nebo nařezání pár polínek postačí kategorie hobby, 
pokud však dřevem vytápíte dům a  řežete tedy často 
a i tvrdé dřevo, pak zvolte benzínovou motorovou pilu 
z  kategorie farmářská. Jistě také využijete ruční uni-
verzální prořezávací pilku s odolnými zuby na úpravu 
větví. V podobě tradiční pilky s rovnou čepelí, klasické 
obloukovky, pilky natáčecí nebo teleskopické. 

Na trávu pošlete robota
Sekačky mohou být ručně vedené nebo poháněné elek-
tromotorem či spalovacím motorem. Jejích žací ústrojí 
je buď vřetenové nebo rotační. Ruční sekačky jsou vždy 
levnější, jejich údržba je jednoduchá a jsou ideální pro 
menší plochy. Pro velké plochy jsou vhodnější sekačky 
na motorový pohon. Strunové žací strojky sekají trávu 
rotujícím nylonovým vlascem. Lze je použít i k posečení 
plevelů a jsou zvláště vhodné na malé a stísněné plochy. 
Strunové strojky jsou poháněny spalovacím motorem 

nebo elektromotorem. HI-TECH novinkou posledních 
let jsou robotické sekačky, které sečou za vás a bez vás. 
Při prvotním nasazení jim pouze vymezíte operační ob-
last a o nic dalšího se nemusíte starat. Robotické sekač-
ky sečou trávu každý den, dá se říci od rána do rána. Seč 
je založena na mulčování, tedy na usekávání velmi ma-
lých částí, které zapadnou hluboko do trávníku a slou-
ží jako přirozené hnojivo. Poháněny jsou elektrickými 
motory, napájenými z baterie.

Traktůrek, nebo rider?
Odpověď na tuto otázku zodpoví charakter vašeho 
pozemku. Máte-li rozlehlý rovný trávník, můžete ho 
pohodlně sekat za volantem traktoru. Trávu při jízdě 
automaticky posbíráte a převezete na vybrané místo, 
aniž byste museli sesednout ze sedačky. Investice do 
tohoto pojízdného sekacího sluhy se vyplatí až při po-
zemku nad 1.500m2, nejde o levnou záležitost. Když si 
ho pořídíte, můžete si ho dovybavit řadou příslušenství, 
jako jsou přívěsné vozíky, provzdušňovače, rozmetadla, 
odmechovače, zahradní válce, rotační kartáče či sněho-
vé radlice. Pokud je váš pozemek členitý, porostlý keři, 
stromy s množstvím zákoutí a třeba skalek, pořiďte si 
zahradní rider. Jde o  speciální typ zahradního trakto-
ru s žacími noži umístěnými před řidičem a strojem, na 
rozdíl od traktoru, který má žací ústrojí zavěšené upro-
střed pod sebou. Výhodou rideru je tedy jeho perfektní 
manévrovatelnost a dosah žacího zásahu. Nevýhodou 
je, že trávu nikam nesbírá ani nevyhazuje, ale pouze ji 
mulčuje – tedy ponechává na místě.
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Rotavátor kultivuje
Zapomeňte na motyku a rýč. Dnes všechny tyto práce 
provede jediný stroj – rotavátor neboli kultivátor, opat-
řený rotačními noži, které motorovým pohonem pro-
nikají do hloubky 15 až 20 centimetrů. Jeho velikost 
si můžete zvolit podle potřeby – od nejmenšího elek-
trického třeba jen na předzahrádky, až po dvoukolový 
benzínový traktor, který může být opatřen rotavační-
mi hvězdicemi nebo celou řadou dalšího příslušenství, 
jako je například orební pluh, přívěsný vozík či sněhová 
radlice. Ke všem rotavátorům si můžete přikoupit různá 
příslušenství, jako například vyčesávač a provzdušňovač 
trávníku nebo kypřič půdy.

Multifunkční nástavce
Zajímavým pomocníkem je multifunkční stroj, který 
spojuje v sobě několik funkcí. K základní motorové jed-

notce můžete připojit křovinořez, fukar, řetězovou pilu, 
nůžky na živý plot. Vzorový pořádek v zahradě uděláte 
s elektrickým vysavačem, se kterým můžete vysávat listí, 
posečenou trávu, jehličí. Může mít přidanou funkci 
fukaru, kterou využijete v  zimě na odklízení sněhu. 
Na likvidaci velkých větví poslouží tichý zahradní drtič.  
S jeho pomocí dokážete zpracovat na třísky a štěpky až 
100 kg větví za hodinu. Dovedete si představit, že by 
obyčejný křovinořez, tedy motorová kosa, dokázal pro-
řezat větve a křoviny v obtížném terénu? Dokáže to, 
pokud na něj místo struny nasadíte ocelový tříramen-
ný žací kotouč.  Multifunkčních zahradních strojů je na 
trhu hodně, protože si získávají velkou oblibu.  Zařízení 
je možné zavěsit přes rameno, čímž ulevíte námaze při 
dlouhém používání. Pohodlí přispívá i řada praktických 
možností bezpečného uchopení ve všech polohách. 
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Bez kabelů a benzinu
Pokud patříte k zahradníkům, kterým překážejí kabe-
ly elektrických pomocníků, pletoucí se jim pod nohy, 
a taky jim není příjemný zápach benzínu, existuje snad-
né východisko. Ptejte se po provedení AKU, od slova 
akumulátor. Takzvané aku nářadí se v  poslední době 
stává stále oblíbenějším, protože je nezávislé na elek-
trické energii a ke svému pohonu nepotřebuje ani ben-
zin. Díky lithium-iontové baterii se s takovými přístroji 
můžete volně pohybovat a pracovat kdekoliv na zahradě. 
Například s aku zahradními nůžkami na živý plot vás už 
nebude zdržovat neustálé přemísťování kabelu nebo 
dokonce jeho přeseknutí. I když sem tam budete muset 
koupit novou baterii, za to pohodlí se vám to vyplatí. 
Navíc se na trhu nabízí možnost využít repase baterie, 
či akumulátoru, čímž ušetříte 50% nákladů a provoz 
bude ještě finančně zajímavější

A co takhle bazén
Prozatím jsme se věnovali péči o zahradu, v mnoha pří-
padech do ní patří i bazén. Chcete-li si v bazénu oprav-
du užívat a  sladit ho s  domem, je ideálním řešením 
zapuštěný bazén. Na výběr je několik variant řešení. 
Fóliové bazény jsou výhodné zejména pro svou širokou 
tvarovou variabilitu. Mohou mít totiž přesně takový 
tvar, jaký jim vytvoříte z betonu. Na betonový skelet se 
instaluje speciální těžká fólie, což zaručuje maximální 
tvarovou stabilitu bazénu. Těžká fólie odpuzuje mikro-
organismy, je odolná vůči UV záření, účinkům chemicky 
upravené vody i plísním. Laminátové bazény jsou časté 
a  oblíbené řešení, protože nabízí výbornou životnost 
a  u  renomovaných značek také elegantní design. La-
minátové bazény se vyrábějí jako jednolitý kus, jejich 
povrch tak neruší žádný spoj. Velkou výhodou laminá-
tových a  sklolaminátových bazénů je také široký „lí-
mec“, který umožňuje jednoduché „podsunutí“ dlažby 
či jiného materiálu použitého na úpravu okolí bazénu. 
Železobetonový bazén představuje nejdražší řešení 
s ohledem na stavební přípravu a pořizovací cenu, na 
druhou stranu jde o provedení s  takřka neomezenou 
životností. Také dodávané příslušenství pro tyto typy 
bazénů bývá dražší.

Jak si ohřát vodu v bazénu?
Majitelům bazénů nastává v sezóně starost nejen o čis-
totu vody, ale i o  její teplotu. Jak na ni, když je voda 
nepříjemně studená a venku není žádný pařák?   Nej-
levnější možností je solární plachta. Pokládá se přímo 
na hladinu, která se pak ohřívá. Navíc zabraňuje vni-
kání nečistot do vody. Další variantou je zastřešení ba-
zénu, které umožňuje koupání i v nepříznivém počasí 
a zamezuje i tepelným ztrátám. Na výběr je i posuvné 
zastřešení, které lze pořídit s elektrickým posuvem.
Solární ohřev vody se těší stále rostoucí popularitě. 
Obecně se používají dva typy solárních panelů: tlako-
vé a netlakové. Pro prodloužení koupacího období jsou 
vhodné obzvlášť ty beztlakové. Pro celoroční ohřevy 
bývá výhodnější použití například vzduchového tepel-
ného čerpadla.  Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo 
jsou sice vyšší   (cca dvojnásobně)  než pořízení kvalit-
ních solárních panelů, avšak přináší nám velmi vysoký 
komfort při ohřevu bazénové vody. Tepelná čerpadla 
vyvinutá speciálně na ohřev vody v  bazénu odebírají 
teplo z okolního vzduchu a dobře fungují již od vnější 
teploty asi 12 °C.

Čištění vody filtrací
Bazénová filtrace čistí bazénovou vodu od mechanic-
kých nečistot a za pomocí bazénové chemie dokáže za-
jistit, že bude voda v dostatečné kvalitě, čistotě a zdra-
votně nezávadná.
Správná volba bazénové filtrace ovlivňuje: v  jak čisté 
vodě se budete po celé léto koupat, kolik času strávíte 
nad samotnou údržbu vašeho bazénu a také kolik spo-
třebujete   bazénové chemie. Principem bazénové filt-
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race je zajištění cirkulace vody a dokonalé promíchání 
bazénové chemie do všech potřebných míst.

Typy bazénových filtrací
Písková bazénová filtrace je vhodná pro větší venkov-
ní a interiérové bazény. Má zpravidla oddělené čerpadlo 
a filtrační nádobu, ve které je uložený filtrační písek. Čiš-
tění písku ve filtraci probíhá pomocí ovládacího ventilu, 
který je vždy součástí filtrace. Písek ve filtraci je potřeba 
měnit po 3 – 4 letech v závislosti na jeho opotřebení. 
Kartušová filtrace je vhodná pro menší nafukovací, 
nebo plechové zahradní bazény. Má vestavěné čer-
padlo a  jako filtrační medium slouží textilní kartuš. 
Kartuše filtrace jsou vyjímatelné a  nečistoty lze lehce 
odstranit kartáčem a vlažnou vodou. Kartuš ve filtraci 
vydrží v provozu 1 – 2 sezóny, podle toho, jaká je zátěž 
bazénu.

Jak je to s chemií?
Velmi důležitá je kromě udržování správné hodnoty 
pH také pravidelná dezinfekce vody. Začínající „bazé-
náři“ mohou mít problém s orientací v nabídce dezin-
fekčních prostředků a  zařízení. Základní dělení před-
stavuje způsob využívající chlór a bezchlórové postupy. 
Čištění vody pomocí chlóru je stále hojně využívané. 
Jeho výhodou je nízká cena, vysoký účinek a  snadné 
dávkování. Hodnota chlóru v bazénu by se měla pohy-
bovat v hodnotách 0,3 – 0,6 mg/l. Taková koncentrace 
účinně působí na řasy, bakterie a další mikroorganismy 
a není zdraví škodlivá. 
Bezchlórové   dezinfekční prostředky pracují na bázi 
aktivního kyslíku. Účinná oxidační látka – aktivní kys-

lík,  díky svému vysokému oxidačnímu potenciálu spo-
lehlivě zabezpečí bazénovou vodu před nežádoucím 
mikrobiálním znečištěním a zároveň působí šetrně na 
pokožku koupajících se. Bazénová voda pak nepřejímá 
žádný cizorodý „chemický“ zápach, a nemění nežádou-
cím způsobem ani další senzorické vlastnosti. 

K čistotě slanou vodou 
Čím dál víc lidí, kteří chtějí bezchlórovou úpravu vody, 
preferuje bazény se slanou vodou.
Salinace, tedy použití slané vody v bazénu, je jedním 
z nejúčinnějších způsobů dezinfekce. Mikroprocesorem 
řízený systém elektrolýzy produkuje ze slané vody pří-
rodní chlór, který ve formě chlornanu sodného spolehli-

vě ničí bakterie, viry i řasy. Takto ošetřená voda je nejen 
čistá, ale i zdraví prospěšná – nedráždí oči (koncentra-
ce soli v bazénové vodě je asi desetinásobně nižší než 
v moři – 3 až 5 g/l) a pomáhá při léčbě kožních one-
mocnění a defektů. Její použití zároveň výrazně sníží 
bazénové provozní náklady, ušetří čas, který byste jinak 
věnovali úpravě vody, a  zároveň minimalizuje rizika 
spojená s manipulací a skladováním bazénové chemie. 
Čištění solí je automatické, chce se po vás jen jediné: 
postupně pomalu obnovovat vodu v  bazénu. Aby se 
v něm nehromadily nežádoucí látky, je nutné doplňo-
vat do bazénu čerstvou vodu, která však bývá bez soli. 
Proto je zpravidla 1x ročně do takového bazénu třeba 
sůl přisypat. To vše ale nepředstavuje vůbec žádný pro-
blém: část vody vycákají děti, část vody se během léta 
odpaří, takže dopouštět se musí tak jako tak.

Neškodné UV záření 
Další alternativní technologií na ošetření bazénové 
vody je UV záření. UV lampa, která se při něm používá, 
představuje zařízení, které účinně a přitom bezpečně 
dezinfikuje vodu v  bazénu působením ultrafialového 
světla typu C (s vlnovou délkou 253,7 nm). Toto záření 
je pro lidský organismus neškodné a spolehlivě ničí bak-
terie, plísně i řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení. 
Voda je do bazénu pumpována skrz jednotku UV lam-
py.  Její použití podobně jako slaná voda nedráždí oči 
ani citlivou pokožku a je vhodné pro astmatiky a aler-
giky.  Vodu UV záření ale dokonale dezinfikuje pouze 
v místě záření, protože se voda následně kontaminuje 
(potrubí, stěny bazénu, návštěvníci, …). Proto je nut-
né používat alespoň minimální množství chlorových / 
bezchlorových přípravků pro docílení co nejčistší  vody. 

Ionizovaná voda
Dezinfekční ionizátor  vás zbaví až 95 % potřebných 
chemikálií k  ošetřování bazénové vody. Čistí ji zcela 
automaticky elektrolytickým dávkováním iontů mědi 
a  stříbra, takže pak není cítit po ostatních dezinfekč-
ních prostředcích, jako je například chlor.  V  případě 
ionizátoru se však doporučuje kontrolovat kromě pH 
i přítomnost procenta Cu (mědi) ve vodě. Je nutné, aby 
nedošlo k překročení doporučených hodnot. V případě 
překročení těchto hodnot zařízení na několik dní od-
stavte z provozu a znovu hodnotu změřte. Ionizátor je 
zcela bezúdržbový a vyrábí pouze přírodní čistou vodu 
s jejím přirozeným aromatem. Rapidně snižuje náklady 
na provoz bazénu. Zkuste si spočítat, kolik vás ročně 
stojí nekonečné nákupy bazénové chemie, její často 
chaotické dávkování metodou „pokus omyl“ a násled-
ně zkažené slunné dny, kdy byste rádi leželi v  bazé-
nu, ale voda je natolik přechlórovaná a nekvalitní, že 
se  vám do ní vlastně ani moc nechce. 

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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NEŽ ODJEDETE 
NA DOVOLENOU

Chystáte se na dovolenou a máte plnou hlavu obav, jak to zvládnete? Nevíte, co 
s domácím mazlíčkem, či máte obavu, jak přežije domeček a zahrádka? Dovolená 
se může stát časem velkého stresu, nebo také časem relaxu – jde o to, jak se při-

pravíte…
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Předdovolenková péče o zahradu
Velkým stresem jsou pro nás,  milovníky zahrad, velká 
sucha posledních let.  Jak se postarat o zahradu, aby-
chom ji nenašli na troud suchou? Možná to není tak 
těžké, jak si myslíte…  Ale pojďme se na to podívat od 
začátku.
Ne každý má možnost se domluvit s ochotným souse-
dem, který by se mu o zahradu nebo pokojové květiny 
během dovolené postaral. V takovém případě je potře-
ba provést několik opatření, jež vaší zahradě a květi-
nám pomohou se udržet v dobré kondici. 
Jedním z prvních kroků by měla být důkladná kontro-
la plevelů na zahradě a její důsledné odplevelení. Na-
příklad čtrnáct dní bez dozoru by totiž mohlo mít pro 
zahradu velmi špatné následky. Pokud nechcete trávník 
a zahradu zatěžovat chemií, výborně se na vytrhávání 
plevelů hodí vytrhávače plevele, díky nimž se nemusí-
te k rostlině ohýbat, vytrhnete ji spolehlivě i s kořeny 
a ušetříte mnoho času, oproti běžnému vykopávání. Po 
odplevelení trávník posekejte na krátký sestřih – při-
bližně na dvě třetiny původní délky. Při kratším střihu 
už by totiž tráva byla více náchylná ke spálení sluncem. 
Pokud nemáte možnost trávník zavlažovat, před odjez-
dem na dovolenou ho důkladně prolijte vodou, přibliž-
ně do 10 centimetrů hloubky půdy, aby se voda dostala 
ke všem kořenům a vy se nemuseli obávat, že trávník 
vyschne za několik málo dní. Neprolívejte však jenom 
trávník. Keře a  stromy si dokonce zaslouží vody ještě 
o trochu více, jelikož mají delší a rozvětvenější kořeny, 
takže se k nim voda dostane hůře než u květin. Keřům, 
pod nebo vedle nichž máte vysázené ještě další rostli-
ny, je vhodné podobně jako u trávníku zkrátit výhony. 
Mohly by totiž ubírat světlo rostlinám pod nimi,  které 
by kvůli jeho nedostatku zbytečně strádaly.
Skvělým pomocníkem nejen před odjezdem, ale vlastně 
kdykoliv během roku jsou aertifikační, neboli provzduš-
ňovací vidle. Skvělá vychytávka, která už je ve světě 
běžná, ale u nás teprve nachází své místo na trhu. Jak 
vlastně funguje? Musíme si uvědomit, že před aerifika-
cí   je trávník prořídlý, s velkou vrstvou stařiny a zhut-
něnou zeminou i podložím. Přes nepropustnou pánev 
neproniká voda ani kyslík oddělující zeminu od pod-
loží. Vy půdě jednoduše pomůžete tím, že zapíchnete 
vidle s dutým hrotem do trávníků, tím v něm vytvoříte 
otvory a  váleček zeminy zůstane v  dutém hrotu. Pak 
trošku zapáčíte a tím dojde k narušení zhutněné půdy 
a nepropustné pánve a porušení podloží, drn se uvolní 
a trávník se provzdušní. Tím samozřejmě mnohem lépe 
prospívá i se lépe ke kořínkům dostane voda. Po aerifi-
kaci následuje zapískování vzniklých otvorů křemičitým 
pískem. Pokud se tak nestane, otvor se časem zhroutí 
a efekt je malý.
Pojďme ale k další péči.

Plody a rostliny
Před odjezdem na dovolenou skliďte zralé plody a také 
ty, které jsou těsně před dozráním. Uložte je dovnitř 

na světlé a suché místo, kde budou moci plně dozrát. 
Až přijedete z dovolené, budou na vás v ošatce čekat 
krásně zralá jablka, která by jinak na stromě přezrála, 
začala hnít a pochutnali by si na nich škůdci, pro něž by 
se zároveň stala ideálním centrem pro napadení dalších 
plodů a zbytku stromu. 
Rostliny, které jsou umístěné venku, vyžadují jinou péči 
než ty, které pěstujete doma. Pokojové rostliny, které 
vyžadují časté zalévání, můžeme vynést na vzduch. Ale 
pozor, nedávejte je na přímé slunce. Například orchi-
deje stačí sundat z jižního okna a dopřát jim lázeň den 
před odjezdem na dovolenou. Květiny v  truhlících je 
vhodné odebrat na místo, kde nesvítí tolik slunce. Ide-
álně je pořídit si truhlíky samozavlažovací, které jsou 
schopny dodávat vláhu týden a více bez problémů. Na 
trhu existují truhlíky, či květináče které dokáží dopřát 
květinám vláhu až na 12 týdnů. Jak fungují? Zásobník 
na vodu se naplní a rostlina se sama zásobuje vodou, 
aniž byste jim museli zalévat. Pokud vyšroubujete ven-
til ve dně květináče, pak samozavlažovací sada funguje 
i venku při silných deštích. 

A jak si poradit v případě skleníku? Skleník v ideálním 
případě nechte otevřený, případně ho včas opatřete 
systémy automatického otvírání. Vhodné je nechat ote-
vřená střešní okna. Existuje také řízené zalévání z ná-
doby s vodou, která je v blízkosti skleníku.

Pojďme zavlažovat...
Samozřejmě, v péči o zahradu nám nejvíce pomůže do-
konalý systém zavlažování , který bude fungovat i v ob-
dobí naší nepřítomnosti. Plánovaně se sepne v určitou 
hodinu a zahradu svlaží.
Existuje mnoho systému, ideální jsou ty neviditelné, kdy 
jsou trubky vedeny pod zemí a čerpadlo se vysune až ve 
chvíli, kdy má začít pracovat. Takový systém vám umož-
ní trávník používat bez omezení.  Pokud systém doplní-
te ještě nádrží s čerpadlem, půjde i o velmi zajímavou 
ekonomickou variantu.
Pokud potřebujete zavlažovat záhony, skleník nebo 
živé ploty, ideálním řešením je kapková závlaha. Tento 
šetrný způsob zalívání vám ušetří nejen peníze za vodu, 
ale je prospěšný i pro vaše rostliny. Kapkové hadice ve-
dou vodu přímo ke kořenům rostlin. Voda se nedostává 
do přímého kontaktu s listy rostlin – nehrozí tak jejich 
spálení sluncem nebo ohrožení plísní kvůli přemokření. 
Po celé délce hadice jsou ve vzdálenosti 33 centimet-
rů umístěny otvory, ze kterých voda pomalu odkapává. 
Vydatnost jedné dírky hadice je cca 2 litry za hodinu 
(v závislosti na tlaku). Hadici je nejlepší pokládat co nej-
blíž rostlinám. Ideální je umístit ji pod mulčovací kůru, 
ta v půde zadrží více vláhy a k zálivce tak stačí menší 
množství vody.
Ještě dokonalejším systémem je pak řízení zavlažová-
ní přes chytrý telefon. Dokonce je možné si i objednat 
službu, která vám systém monitoruje a v případě záva-
dy ji odstraní.   Například inteligentní jednotka Macom 
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komunikuje přes internet. Je schopna pomocí čidel de-
tekovat závadu systému. To znamená, že si můžete uží-
vat dovolené bez obav, o vaši zahradu někdo nepřetr-
žitě pečuje a v případě závady ji rychle odstraní. Jedná 
se o systém  vzdálené správy závlahového systému,  tak 
jak ji znáte například z bezpečnostního systému vaše-
ho domu u pultu centrální ochrany. Závlahu je prostě 
možné upravovat a spouštět či vypínat odkudkoliv přes 
mobilní aplikaci.
Tím pádem se nemusíte strachovat o nepřiměřený účet 
za vodu, nebo potopu na zahradě, zahradu máte pod 
kontrolou, ať jste kdekoliv. Samozřejmě je možné ne-
chat si instalovat celý nový závlahový systém, dobrou 
zprávou je ale i  to, že po instalaci jednotky a čidel je 
možné spravovat v  podstatě jakýkoliv závlahový sys-
tém, tedy i ten váš stávající. Ve spojení s meteostanicí 
dochází k  úsporám vody, vzhledem k  proměnlivému 
programování v závislosti na aktuálním počasí.
Jistě uznáte, že pečovat o zahradu tímto způsobem je 
v celku komfortní.
A v neposlední řadě existují firmy, které se vám v obdo-
bí vaší nepřítomnosti o zahradu postarají – nejen, že ji 
zalejí, ale i posečou trávu a můžete si u nich objednat 
i úpravu keřů, péči o rostliny apod.

Nebojte se o zvířátka
Stejně jako o milovanou zahradu se musíme o dovole-
né postarat i o své psí domácí mazlíčky. Základním řeše-
ním, které se nabízí, je služba psího hotelu.
Hotelů pro zvířata je hodně, ale mají různou úroveň 
a různé ceny. Vyplatí se proto pořádně si prozkoumat, 
co jsou jejich provozovatelé zač a jak se v nich zvíře ve 

skutečnosti bude mít. Pro mnohé majitele je umístění 
zvířete v cizím prostředí ještě větší stres než pro zvíře 
samotné. Majitelé psích hotelů jsou často svědky toho, 
že i statní dospělí muži obtížně skrývají slzy, když tam 
nechávají svého čtyřnohého parťáka. Odjezd na dovo-
lenou a odložení psa tak v mnohých rodinách předsta-
vuje psychické trauma.
Takže, jak na to, když hledáme dočasné útočiště pro 

pejska? Dobré je držet se několika zásad. Kvalitní hotel 
požaduje doklad o tom, že pes je naočkovaný proti pa-
razitům a vzteklině, tudíž nemůže ohrozit ostatní klien-
ty. Majitel v něm dostává otázky týkající se povahy psa. 
Provozovatelé hotelu se zajímají, jaké jsou jeho zvyky, 
rituály, jak se chová k ostatním psům a podobně. Ideál-
ně chtějí budoucího nocležníka vidět už před tím, než 
přijde přímo na pobyt. Je to výhodné pro obě strany, 
pejsek si prostředí takzvaně očichá a jeho majitel i per-
sonál hotelu si udělá aspoň částečný obrázek o tom, jak 
na něj nové prostředí působí, jak se v něm bude chovat, 
jak bude pobyt zvládat. V  některých hotelech to do-
konce chodí tak, že umožňují, aby pes přišel takzvaně 
předem na zkoušku. Pobude den a pak se pro něj večer 
majitel vrátí. Pes z toho později při dlouhodobějším po-
bytu bývá klidnější. Už má totiž zkušenost, že tady byl 
a majitel se pro něj vrátil. Tudíž ví, že vše zase dobře 
dopadne. 
Zpravidla není možné, aby hotel pro více psů provozo-
val jen jeden člověk bez personálu. Pokud někdo tvr-
dí, že sám zvládá zařízení, kde je najednou ubytováno 
dvacet a  více psů, je jasné, že péče o ně nemůže být 
kvalitní.

Nadstandardní služby
V  těch opravdu kvalitních, až luxusních hotelech je 
horkým trendem nabízet jednotlivé pokojíky pro psy 
tak, aby se vzájemně neviděli, a tudíž se nestresovali. 
Mnohá zařízení nyní nabízejí v rámci ubytování i převý-
chovu psů, u kterých majitelům něco vadí. Kupříkladu 
neposlouchají, utíkají, příliš štěkají a podobně. Někteří 
kynologové se k těmto trendům staví spíše zdrženlivě. 
U  výchovy psa má totiž hlavní roli hrát jeho majitel. 
Jestliže si člověk myslí, že pejsek začne být poslušný 
během doby, co se rodinka opaluje u moře, o dobrém 
vztahu mezi nimi to příliš nesvědčí. Na výchově by se 
měl podílet především majitel, ne ji nadelegovat na ně-
koho cizího.
Přibývá i agentur, které poskytují služby přímo v domo-
vech majitelů zvířat. Je možné odjet a objednat si ně-
koho, kdo bude chodit pejska pravidelně krmit a venčit 
a hrát si s ním. Tyto služby využívají především majitelé 
koček. Ty by převoz do hotelu prožívaly obtížně, jsou 
mnohem více fixovány na domácí prostředí. Takže se 
poměrně rychle rozšiřuje model, kdy člověk svěří agen-
tuře klíče od bytu či domu a  ona tam vysílá člověka, 
který kočku nakrmí, pohraje si s  ní, vyčistí jí záchod. 
V souvislosti s tím je dobré zmínit novinku na trhu toa-
letu pro kočky, která je zabudovaná v koupelně Jedná 
se o zařízení s automatickým splachováním. Například 
kočičí toaleta Catgenie funguje automaticky: splachuje 
výkaly, sama se umyje a  vysuší. Majitel kočky a  auto-
matické kočičí toalety nemusí pro její hygienu a vlastní 
čistou domácnost udělat nic víc, než před odjezdem na 
dovolenou doplnit sanitační roztok

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstrock.com



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

www.catgenie.cz Volejte zdarma: 800 350 350



BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE. 

JE ODOLNÝ A NADČASOVÝ

Beton v zahradě je nestárnoucí materiál, a to v každém ohledu. Nikdy nevyjde 
z módy, ať už jej použijete na konstrukční prvky, nebo na zahradní dekorace.  
Můžete si pořídit betonovou dlažbu, zídku, betonový chodník nebo betonové 
dlaždice. To vše v dekoru dřeva nebo kamene, ovšem s výhodami odolného, trvan-
livého a cenově dostupného materiálu, kterým beton bezesporu je. Díky složení 
z přírodních komponentů nepůsobí beton v zahradě rušivě, naopak splývá přiro-

zeně s okolím. 

Kolébkou betonu je Francie
Beton považujeme za materiál moderní doby. Již ve starověku u egyptských, fénických, řeckých a římských stavite-
lů však můžeme vystopovat používání materiálu, který se svým charakterem betonu podobá. Počátky moderního 
betonu souvisí s technickým a průmyslovým rozvojem v osmnáctém a devatenáctém století, který s sebou přinesl 
technologii výroby pojiv smísených s vodou, především cementu. Zlomovou událostí v historii betonu byla Všeo-
becná světová výstava v Paříži v roce 1900, kde byl hojně využit při stavbě pavilónů. Od začátku dvacátého století 
lze beton označit za jeden ze základních konstrukčních materiálů. 

Beton převlečený za dřevo či kámen
Beton vzniká smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, 
příměsí a přísad. Je velmi odolný, proto se někdy označuje jako umělý 
kámen. Velkou výhodou betonu oproti kameni je jeho výborná tvarova-
telnost a možnosti barevného provedení. Ve spojení s vlastnostmi, jako 
je pevnost, odolnost proti otěru a nárazům a mrazuvzdornost, je beton 
přímo předurčený k použití v zahradách, kde hraje významnou roli i es-
tetické hledisko použitých materiálů. Pokud dáváte přednost dřevu, ale 
zároveň hledáte do exteriéru trvanlivější materiál, pak oceníte, že ně-
které betonové prvky napodobují strukturu ohlazeného starého dřeva. 
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Betonový chodník slávy
Beton na zahradě najde své uplatnění například ve formě dlažby. Dlažební betonové kameny poslouží na příjez-
dové cestě, na dvoře nebo třeba na terase. Společnost Prefa Brno, a. s., přední výrobce betonových stavebních 
dílců v České republice, nabízí kvalitní odolnou betonovou dlažbu, 
která díky široké škále barevného provedení nepůsobí fádně ani ve 
větších plochách. 

Funkční zahradní dekorace
Dlážděné chodníčky můžete nahradit nášlapnými kameny, které fun-
gují zároveň jako zahradní dekorativní prvky. Pomocí kamenů zva-
ných „šlapáky“, které společnost Prefa vyrábí hned v několika vari-
antách, můžete vytvořit zajímavé chodníčky v  trávě. Oblíbené jsou 
nášlapné kameny imitující příčný řez kmenem stromu, ohlazenou 
dřevěnou fošnu nebo kámen.

Betonové prvky pro zpevnění a ohrazení  
Některé originální betonové výrobky na zahradu společnosti Prefa 
mají podobu dřevěných kmenů nebo ohlazených dřevěných kůlů, které jsou vhodné pro tvorbu palisád. Najdou 

své uplatnění tam, kde chcete zajímavě rozčlenit prostor zahrady, napří-
klad pro vymezení dětského pískoviště, zahradního jezírka nebo květino-
vých záhonů. Betonové svahovky slouží ke zpevnění terénu, z betonových 
prvků lze dále vybudovat v exteriéru i schodiště. 

Pokud chcete oplotit pozemek, sáhněte po variabilním plotovém systému 
Gardelot společnosti Prefa, který oceníte pro jeho stabilitu a vysokou odol-
nost. Nosnou konstrukci z betonových plotovek je možné kombinovat buď 
s dřevěnou výplní, nebo s výplní z betonu imitující dřevo nebo kámen.  

Beton si rozumí s křehkou krásou
Okrasné rostliny se budou krásně vyjímat v betonových květináčích nebo 
truhlících, které vynikají výbornou stabilitou a dlouhou životností. Protože 

jsou mrazuvzdorné, mohou v exteriéru sloužit po celý rok. Mezi velmi efektní zahradní dekorace patří rovněž 
betonové koule a polokoule, které plní čistě estetickou funkci. 

Ve službách designu
Celodřevěný nábytek vnáší do zahrady útulný dojem, jeho životnost je však omezená. Lavičky, jejichž konstrukce 
je vyrobena z betonu, nabízí nejen dlouhou životnost, ale také stabilitu posezení. Opravdovou designovou lahůd-
kou jsou lavičky Beto navržené pro společnost Prefa v roce 2005 předním českým designérem Jaroslavem Juřicou. 
Tyto lavičky byly původně součástí konceptu městského mobiliáře, který využívá surového materiálu betonu pro 
docílení jednoduchého a praktického tvarosloví. Korpus lavičky Beto tvoří dva zrcadlově otočené betonové prvky 
propojené dřevěným sedákem ukotveným na skrytých konzolách. Tvar je praktický na údržbu a díky materiálu je 
lavička odolná proti povětrnostním vlivům.

Víte, že… Spojení zahrady a betonu dalo vzniknout železovému betonu? Tento vynález je 
připisován francouzskému zahradníkovi Josefu Monierovi, který získal roku 1867 patent na 
výrobu betonových květináčů a menších vodních nádrží vyzftužených železnými sítěmi. 

www.prefa.cz
www.betoneshop.cz
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ČAS NA GRILOVÁNÍ 
Kvalitní plynové grily a příslušenství jihoafrické značky CADAC jsou 

k dostání na českém trhu. Plynové grily CADAC jsou oblíbeny pro 

svou praktičnost, spolehlivost, konzistentní výkon, jednoduchou 

montáž a snadné čištění.

V nabídce je široká škála různých typů plynových grilů vhodných na 

zahradu, do pergol, venkovních kuchyní či na terasu.

Více naleznete na e-shopu: www.gril.cz.

ZAVAŘOVÁCÍ SPONY
zavařování bez použití zavařovací hlavy

Po čtvrt století se můžeme zase vrátit ke klasice a  zavařovat 

tak, jak to dělaly naše babičky, pomocí osvědčených upína-

cích spon. Žádné zavařovací hlavy, žádná deformace a ničení 

klasických zavařovacích víček. Na sklenici volně položíme čisté 

umyté víčko OMNIA a  na ně zavařovací krytku. Víčko záro-

veň se zavařovací krytkou upneme ke sklenici upínací sponou 

a  běžným způsobem zavařujeme. Víčka po vychladnutí drží 

na zavařených sklenicích 

vytvořeným podtlakem, 

který vznikl při zavařova-

cím procesu.

Bližší informace o pomůc-

kách na zavařování na 

e-shopu: 

www.sonix.cz

Pelikánova 33/5 Praha 6
Tel. +420 224 312 208
+420 724 121 490
www.sinai.cz, 
www.sinai-glass.com 
www.sinaishop.cz

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.

Konvičku, křesílko, lampičku, nebo třeba kolečko - to vše s mno-

ho dalšího v miniaturním provedení, ať už na výzdobu interiéru, 

či exteriéru, jako doplněk k ozdobným květináčům, či do různých 

aranží můžete zakoupit v kouzelném obchůdku

www.kouzlominiatur.cz

Kusové koberce 
z kolekce 

Adria

... jsou určeny 
jak pro vnitřní 
tak i venkovní použití. 
Materiál použitý při výrobě 
je odolný proti UV záření a díky 
polypropylenové pásce i proti vlhkosti, 
což zaručuje koberci odolnost i na několik 
sezón. Adria koberce jsou vhodné 
i pro venkovní prostory jako jsou terasy, přístřešky, 
venkovní kavárny, restaurace i nádvoří.

59x v ČR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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BEZPEČNOSTNÍ VCHODOVÉ DVEŘE NEXT SD 102
Masivní bezpečnostní dveře se skvělými tepelně izolačními vlast-

nostmi se hodí jako vstupní dveře do bytů i rodinných domů. 

Splňují nejvyšší požadavky na zabezpečení. Vyrábí se v mnoha 

atraktivních designech. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce, 

mohou být prosklené nebo doplněné o světlíky.

www.next.cz

LED LAMPA BROADWING
Flexibilní rameno a silný světelný výkon širokoúhlé lampy dlouhé 

81 cm, umožňují ideální osvětlení libovolného pracoviště.  

Toto LED osvětlení stolu bez jakéhokoliv oslnění má možnost 

nastavit 3 barevné teploty a je stmívatelné ve třech krocích. 

Nechte se inspirovat mimořádným designem a maximální ener-

getickou účinností.

www.broadwing.cz

ZLODĚJI PRACUJÍ (NEJEN) V LÉTĚ.
Z dovolené se vracíme plní energie, ale doma nás může čekat hotová katastrofa. V období letních dovolených 

totiž vysoce roste riziko vloupání a vykrádaček. Nedejte zlodějům šanci! 

Chytrý zvonek odradí „tipaře“

Inteligentní dveřní komunikátor neboli interkom již zdaleka není jen obyčejný zvonek. Moderní IP video interkomy, například 

2N® IP Solo, 2N® IP Base a 2N® LTE Verso od českého výrobce 2N, mohou u vašich dveří nahradit bezpečnostní kameru. Inter-

kom kromě živého náhledu na vašem mobilu umí například automaticky rozpoznávat pohyb před domem či bytem, a to díky 

nočnímu vidění i   v naprosté tmě, a dokáže na tento pohyb reagovat například přehráním výstražného zvuku nebo nějaké 

přednastavené hlášky ve stylu „Zdravím, jak vám mohu pomoci?“. Kamera může průběžně zaznamenávat obraz a archivovat 

klíčové momenty včetně zvuků z okolí, díky čemuž může nahrát zloděje ještě před samotnou akcí a bez masky. 

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

POSVIŤTE SI...
V minulých dobách 

se venkovní světla 

moc neřešila, avšak 

v  posledních letech 

se tento typ osvětlení 

dostává do popředí.  

U  venkovních svítidel 

jsou však vyšší poža-

davky než na běžné 

interiérové osvětlení – 

musíme totiž mít ven-

kovní světlo s  dosta-

tečným krytím IP, do 

kterého se nedostane 

žádná nečistota, popřípadě ani voda. Velmi žádaná jsou i venkovní 

svítidla s čipem, které se rozsvítí při pohybu, proto se často umísťují 

nad vchodové dveře nebo garážová vrata.

Více na www.sandria.cz
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RELAXACE NA ZAHRADĚ

KUCHYŇ 
PROVONĚNÁ LÉTEM
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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

REKONSTRUKCE RODINNÉHO 
DOMU

TEPLO DOMOVA POD KONTROLOU



ZDRAVÉ FRITOVÁNÍ

BEZ TUKU

SLEVA
500 kč

PO ZADÁNÍ SLEVOVÉHO 
KÓDU „MOJEBYDLENI“

cena po slevě 1.999,- 
včetně dopravy zdarma 

platno�  do 31. 10. 2018

www.royaltyline.cz

K FRITOVACÍMU HRNCI NYNÍ ZDARMA KUCHAŘKA 
S RECEPTY PRO HORKOVZDUŠNÝ HRNEC!!!
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Inspirujte se ve Vaší 
nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem 
podlahových krytin / 59x v ČR

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

DO INTERIÉRU
I EXTERIÉRU...

Kusové koberce 
z kolekce Adria
jsou určeny jak pro vnitřní, tak i venkovní použití. 
Materiál použitý při výrobě je odolný proti UV záření 
a díky polypropylenové pásce i proti vlhkosti, což zaručuje 
koberci odolnost i na několik sezón. 
Adria koberce jsou vhodné i pro venkovní prostory 
jako jsou terasy, přístřešky, venkovní kavárny, 
restaurace i nádvoří.
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