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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Tak schválně, co letos odpovíte, až 
se podzim zeptá, co jste dělali v létě? 
Doufám, že vaše odpověď nebude 
stejná jako u mě, kdy musím smut-
ně zkonstatovat, že mé samozavla-
žovací květináče sice na jaře zářily 
množstvím květů, ovšem mšice se  
na nich značně podepsaly.  Trávník, 
nejen že nezhoustl, ale díky tomu, 
že nám do rodiny přibylo šťeňátko, 
přibyla na něm nevzhledná místa. 
Okurky nakonec vzdaly svůj boj 
s vedrem a namísto růstu se na plotě 
uvařily. Prostě můj zahradnický rok 
v této sezóně není dvakrát úspěšný.  
Musím jen doufat, že než babí léto 
přejde v podzim, podaří se mi ještě 
něco zachránit a svoji zahrádku tro-
chu přiblížit plánovaným velkole-
pým změnám. Aby mi šla ta práce 
lépe od ruky, samozřejmě si vezmu 
k ruce náš časopis.
V tomto čísle si povíme, jak na no-
vou kuchyň a jak zrestartovat celý 
interiér. Čím zařídit ložnici a jakému 

vybavení v koupelně dát přednost. 
Nezapomeneme ani na rekonstruk-
ce, pro které je teď stále ještě vhod-
ná doba a na zabezpečení dveří, pro 
které je doba vhodná vždycky. Sa-
mozřejmě nesmíme opomenout ani 
zahradu, na které ještě jistě strávíme 
pár teplých chvil. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní léto 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. Dnes už není 
jediným kritériem funkčnost, ale 
jde i o to, aby spotřebiče, svítidla, 
ale i nádoby na terasu či venkovní 
osvětlení korespondovaly s ostatním 
zařízením a vhodně doplňovaly inte-
riér a exteriér.
Tak hezké počtení a těšíme se na vás 
na podzimních veletrzích. 

Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial
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Konečně jsou vedra za námi a my můžeme uskutečnit inovaci 
svého bytu a dát zelenou kreativitě a designu.

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 příjemně. 
V bytovém designu hrají prim přírodní materiály jako 
dřevo, sklo a  kov, do popředí se dostávají venkovský, 
retro a skandinávský styl bydlení. 

Popávka po venkovském stylu
Určitě každý z nás toužil alespoň na chvíli opustit vše-
dní ruch velkoměsta a odpočinout si od každodenního 
stresu. Vrátit se k tradičním hodnotám a načerpat po-
třebnou energii. Venkovský styl bydlení je v posledních 
letech skutečně trendy a získává si stále větší počet pří-
znivců. Jeho škála je opravdu široká a možnosti velmi 
pestré. Důraz je kladen především na funkčnost a útul-
nost. Venkovský nábytek jde ruku v  ruce s  tradicemi, 
čerpá inspiraci v přírodě a léty prověřených hodnot.
A jak obvykle takový nábytek vypadá? Jedná se o náby-
tek, jehož linie svědčí o symbióze mezi přírodou a člově-
kem, a jehož vzhled je velmi nadčasový. Voňavé masivní 
borovicové dřevo je ošetřeno přírodními vosky, které 
podtrhnou přirozenou strukturu dřeva. Tyto vosky vědí 
jak nádhernou strukturu dřeva vyzdvihnout, aby ji na-
opak nepřekryly tak, jak to dělávají třeba barvy.
Když obydlí vybavíte se stylu anglického či francouzského 
venkova, můžete si být jisti, že ani za dvacet let nebude 
vypadat zastarale. Protože starý už je. A  tím také vy-
tříbený a  očištěný od zbytečného balastu a  designér-
ských omylů. Je čistý, miluje přírodní materiály a vůbec 
mu nevadí sem tam nějaký modernější kus. Pokud se 
rozhodnete pro tento styl, neobejdete se bez přírod-
ního dřeva. Zvláště dubové nebo cedrové dřevo se ve 
venkovském stylu kombinují s kamenem, pálenou cih-
lou a kovem. Dřevěné podlahy a  skříňky mají patinu, 
doplňky jsou opatřeny popraskaným lakem či oprýska-
ným povrchem. Proto nevadí, když použijete staré kusy 
sebrané z bazarů či půdy u babičky. Stačí brusný papír, 
politura a ošetření proti škůdcům a nemusíte z kapsy 
tahat desetitisíce za nový nábytek. Zájem o  rustikální 
styl v posledních letech vzrostl. Vemi žádané jsou mo-
hutné rustikální postele z masivního dřeva. Tento ob-
líbený styl můžete navodit i barvami, například tmavě 
zelenou, hnědou či šedivou. Výsledný efekt podtrhnou 
doplňky v přírodních materiálech, třeba proutěné košíky 
a čerstvé bylinky.

Také retro je teď v módě
Trošku jiným směrem jde městský retro styl čerpající 
z období 50. až 70. let minulého století. Do českých do-
mácností se začal vracet na přelomu milénia. Doba, kte-
rou se inspiruje, pracovala i s moderními materiály jako 
vinyl, chrom, plast a  metalický povrch. Jeho charak-
teristickým znakem jsou výrazné barevné kombinace 
a kontrasty nejen na nábytku, ale i doplňcích a stěnách. 
Výrazná modrá, žlutá či oranžová jsou typickými odstí-
ny počátku druhé poloviny 20.století. Aby byl dojem 
věrohodný, nezapomeňte na detaily, jako jsou tapety 

na stěnách, květinové vzory, dobové plakáty či obrazy, 
plechové květináče, přenosné rádio nebo původní ku-
chyňské přístroje a  nádobí. Při výběru retro nábytku 
a doplňků postupujte opatrně, existuje totiž tenká hra-
nice mezi designem a kýčem. Navíc neplatí, že každý 
kousek nábytku z  50. let nutně zapadá do kategorie 
dnešního moderního retra.

Skandinávský styl 
Asi největším hitem posledních let bytového designu byl 
a stále ještě je skandinávský styl. V jistém směru v sobě 
kombinuje prvky obou výše zmiňovaných stylů – přírodní 
materiály a odlehčené čisté linie, který často vídáme na 
nábytku z 60. let. Jeho benefitem je, že dokáže skloubit 
eleganci s útulností, jednoduchost s maximální funkč-
ností a svěží vzhled s nadčasovostí. Z materiálů využívá 
skandinávský styl dřevo, kov či sklo. V tomto stylu domi-
nují světlé barvy, které do místností vpouštějí vzdušnost 
a  odrážejí přirozené denní světlo. Pro skandinávské 
bydlení, které je velmi moderní, je typická bílá v kom-
binaci se zelení a přírodními materiály, jako je dřevo, 
bambus, ratan a beton. Často vidíme závěsná ratanová 
křesla nebo ratanové stoličky.
Oblíbené jsou polštáře v  různých velikostech a  mate-
riálových strukturách, plédy nebo koberečky, lucerny 
a  řetězy se světýlky. Všechny tyto doplňky jednoduše 
dodají jakémukoliv interiéru zaměnitelnou a  útulnou 
atmosféru!

Designová klasika
Klasický styl je elegantní, nadčasový a musí mít šmrnc. 
Nemá jen jednu podobu, kouzelné jsou třeba francouz-
ský „opotřebovaný“ styl Shabby chic, holandský Bric-à-
-brac nebo styl viktoriánský. 
Styl Shabby chic neboli „šabyšík“ je kouzelný pro svou 
zdánlivou omšelost. Tento interiér se vyznačuje měk-
kými a teplými barevnými odstíny. Jako základ volíme 
neutrální tóny přírodních a zemitých barev, vedle nich 
se dobře daří starorůžové, modré a fialové.
Je-li vaším cílem spíše styl Bric-à-brac, je vhodné se vy-
hnout tvrdým, jasným barvám a  soustředit se spíše na 
měkké tóny. K dosažení kontrastu pak slouží především 
šedá a špinavě bílá. Interiér ve viktoriánském duchu si pro 
změnu výborně rozumí se stříbrnými a bronzovými de-
taily. V  interiéru Bric-à-brac najdeme starožitné nebo 
historizující prvky plné křivek a  kudrlinek, které mu 
vdechnou jistý romantický styl. Při výběru nábytku jsou 
klíčovými barvami přírodní a pastelové.
Shabby chic si zakládá na stylovosti, ale nikoli doko-
nalosti, a  to by se mělo projevit i  ve výběru nábytku. 
Ideálních výsledků dosáhnete kombinací bílých dřevě-
ných kusů a starožitností s modernějšími prvky. Tu pra-
vou míru autenticity zajistí „větrem ošlehané“ kousky, 
které navodí atmosféru dávno zašlých časů. Nábytek se 
vyznačuje zakřivenými nohami stolů a židlí.
Žádný interiér se neobejde bez vhodných doplňků 
a i v klasice, nebo zvláště v ní platí, že méně může být 
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více. Barvy doplňků by měly být v souladu s harmonic-
kým zbytkem interiéru, proto se vyhněte jasným výraz-
ným barvám, které se zbytkem místnosti nedoplňují.
Sametové a  krajkové polštářky, květinové vzory, nos-
talgická stínidla, stříbrné tácy a vázy: na stylu Shabby 
chic je báječné to, že vše se vším nemusí vždy dokonale 
ladit. Ideálem jsou přírodní materiály jevící nepokryté 
známky stáří, jako jsou škrábance, odřený nátěr nebo 
holé hrany.
Více autentických kousků ulovíte v bazarech nebo na ble-
ších trzích než v obchodním domě. Zvláště interiér Bric-à-
-brac tam najdete celý, i když to bude chvíli trvat. Domác-
kou atmosféru navodí měkké přírodní tkaniny jako bavlna 
či len, jemné květinové vzory a  pastelové přehozy. Lilie, 
růže či hyacinty vyvedené v měkkých barvách výborně do-
plní celek a vnesou do vašeho domova dotek živé přírody.
Viktoriánský styl si žádá robustní materiály. Příjemné je, 
že hutné tkaniny, lustry a  tmavé tapety s květinovým 
vzorem výborně ladí s teplým a tmavým dřevem nábytku 
a podlahy.

Renesance funkcionalismu
Oproti masivní klasice či rustikálnosti stojí jednoduchý 
a  účelný designový nábytek inspirovaný funkciona-
lismem 20.let minulého století. Funkcionalismus svým 

pojmenováním prozrazuje, že hlavní důraz se klade 
na funkci objektu, na jeho praktické využití či provoz-
ní upotřebení. Jednoduchost, úspornost, ladné křivky, 
kvalitní materiály, nadčasový design. Nábytek či před-
měty ve stylu funkcionalismu jsou navrženy tak aby co 
nejlépe plnily funkci. Proto je při jejich výrobě použito 
kvalitních materiálů a konstrukčně vhodných řešení.
Základem funkcionalistického interiéru býval často kov, 
chrom a bílý mramor. Dnešní doba přináší použití i  ji-
ných materiálů. Původně funkcionalisté neměli moc 
rádi dřevo. Dnes, v době moderny lidé rádi věci kombi-
nují a kombinace „studeného“ kovu  a „teplého“ dřeva 
přináší často příjemný kontrast. Rovněž použití kůže 
jako kvalitního a nadčasového materiálu tento styl do-
konale podtrhne. Dnešní doba přináší kromě klasického 
chrómu, i nerez a hliník. Vesměs vždy jde o použití kva-
litních materiálů, které mají dlouhou životnost.

Kožená sedačka jako evergreen
Je všeobecně známo, že italští módní návrháři již po léta 
určují trendy nejen v oblékání, ale také v nábytkářském 
průmyslu. Mezi nábytkem dominují hlavně designové 
sedací soupravy, které patří k  těm nejlepším na světě.  
Je to dáno jak skvělým a mnohdy netradičním designem, 
tak i  použitým materiálem, perfektním zpracováním 
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a provedením detailů. Skvělou kvalitou, designem a sty-
lem se pyšní zejména kožené sedací soupravy.
Pokud si vyberete designovou italskou koženou sedací 
soupravu, můžete být jisti, že se stane reprezentativní 
ozdobou i praktickým doplňkem interiéru. Kožená se-
dací souprava je nejen velice pohodlná a příjemná na 
sezení, ale budí dojem dokonalého luxusu a komfortu. 
Kožená sedací souprava reprezentuje svého majitele, 
který tím dává na odiv vztah k luxusu a eleganci. Zále-
ží také na jejím umístění, které její styl a design může 
ještě zvýšit. Málokdy se hodí k modernímu lehkému ná-
bytku a spíše vynikne v kombinaci s tradičním duchem 
interiéru a masivním nábytkem. Na výběr jsou nejrůz-
nější tvary i styly kožených sedacích souprav, stejně tak 
barevné provedení kůže i dřevěných rámů. Vzhledově 
zajímavé jsou například rokoková či baroková zaoblení. 
Luxusním a elegantním dojmeme působí ovšem i rovné 
tvary bez viditelného dřeva, u kterých vynikne elegance 
kvalitní kůže.

Plast sluší modernímu stylu
Comeback zažívá v posledních letech nábytek z umělé 
hmoty tzv. „plastový nábytek“. Ač si pod tímto názvem 
spousta z nás představí laciné „umělohmotné“ zahrad-
ní židle, plastový nábytek nabízí mnohem více. Upoutá 
nejen snadnou údržbou, svěžestí barev či rozmanitostí 
a netradičními tvary, ale je také jedinečný ve své kom-
binaci např. s kovem nebo textilem.  I nejexkluzivnější 
nábytkářské značky na celém světě sází na kombinaci 
přírodních materiálů s plasty.
Mezi velké výhody plastového nábytku patří bezesporu 
jeho snadná údržba. Ve většině případů stačí suchý, pří-
padně navlhčený hadřík. Na rozdíl od mnoha přírod-
ních materiálů je také méně přitahován bakteriemi a je 
tedy vhodný například do prostor pro alergiky nebo 
dětských pokojů. 
Nicméně správně zvolená barevnost (černá, bílá) a de-
sign lze sloučit i se stylem klasickým. Speciálně plastové 
židle jdou snadno kombinovat se skleněnými stoly a ko-
vovými konstrukcemi. Celému interiéru se tak dodá 
lehkost, světlo a eventuálně i barevná hravost. Správně 
zvolený plastový nábytek lze doporučit i do exteriéru – 
hlavní výhodou takového nábytku je v tomto případě 
jeho váha, lépe řečeno lehkost, odolnost, ale také cena.
Výběr z plastových produktů je opravdu rozsáhlý, počí-
naje různými tvary, barvami, čirostí nebo ohebností či 
tvrdostí. Z plastových výrobků je přitom možné vybavit 
doslova celý byt.

Sázka na bambus
Klasický evropský nábytek, který je v současné době po-
pulární, se může jen velmi těžko rovnat v kvalitě nábyt-
ku z bambusu. Tato dřevina je takřka nezničitelná a vy-
drží daleko více než klasické dřevo. Můžete si koupit 
bambusová křesla, židle, stoly, police dokonce i postele 
a skříně. Štípaný bambus může být pro změnu vynika-
jící dekorací v podobě stínítek či paravánů. Bambusový 

nábytek je vždy upraven bezbarvým lakem, který dotváří 
jeho odolný povrch. Zákazníci si mohou na samotný ná-
bytek dle svého přání navrhnout čalounění. Jestli dojde 
k  vytopení vašeho bytu nečekanou povodní, buďte si 

jisti, že nábytek z bambusu vyhazovat nemusíte. Vymě-
níte jen čalounění, jelikož vlhkost této dřevině neuškodí. 
Bambusový nábytek můžete využívat i na zahradě.

Teak krásne stárnutím
Pokud se rozhodnete, že si pořídíte nábytek z teaku, tak 
nepočítejte, že je vyráběn tuctově. Teak je vzácná dřevi-
na s vynikajícími vlastnostmi. Abnormální tvrdost a jeho 
středně těžká hmotnost, dlouhá trvanlivost, odolnost 
proti hnilobě, plísním či termitům jsou tou pravou od-
měnou za vyšší cenu. Nábytkářské firmy s tímto dřevem 
velmi rády pracují, jelikož mají možnost vyrobit zboží, 
které bude se stárnutím získávat další krásu.
Skříně či stoly z tohoto dřeva jsou velice příjemné na do-
tek. Jeho zlatohnědá barva s  občasnými černými pruhy 
ozdobí každou kancelář. Z teaku si můžete nechat vyro-
bit nejen nábytek, ale také okenice, okenní rámy ane-
bo robustní dveře do domu. Pokud disponujete přeby-
tečnými financemi, tak jistě není zbytečností nechat si 
z teaku zhotovit podlahovou krytinu. Je velice pravdě-
podobné, že vás tato nákladná investice bez problémů 
přežije.

Lehký ratan
Ručně se zpracovává také nábytek z ratanu. Tato suro-
vina se stává populární v Evropě daleko více než teak 
nebo bambus. Ratanový boom je příčinou vzniku ra-
tanového klubu i  internetových stránek s  ratanovým 
zbožím. Ratanový nábytek je na rozdíl od teakového 
nábytku velice lehký, a proto se hodí do domácností, 
v nichž žijí starší lidé, kteří mohou mít problém při stě-
hování gauče či křesla. Hmotnost ratanového zařízení 
je v porovnání s klasickým nábytkem poloviční.



INZERCE



14 | BYDLENÍ

Designové spaní
Odhaduje se, že až jednu třetinu života strávíme spán-
kem. Z toho důvodu by nám mělo velice záležet na jeho 
kvalitě. Dnešní sériová výroba nabízí postele z nejrůz-
nějšího materiálu, ale převážně jsou to různé dřevotřís-
ky, či jinak lisované suroviny, lamináty apod. Životnost 
takových postelí není příliš dlouhá, neboť v  takovém 
materiálu dobře nedrží vruty, ani jiné spojovací prvky.
Nejkvalitnějším materiálem je, a dlouho bude, přírodní 
dřevo.  Dřevěné postele poskytují nejlepší pohodlí, ne-
vyzařují z nich žádné škodliviny, formaldehydy, lepidla 
ani laky, které se u jiných materiálů nedají nikdy zcela 
vyloučit. Naprostou dokonalostí a  prvotřídní kvalitou 
oplývají zejména masivní postele, které se většinou 
vyrábějí na míru podle požadavků zákazníka. Nejžá-
danější jsou masivní dřevěné postele s  úložným pro-
storem, který lze využít na skladování ložního prádla či 
jiného vybavení.

Dětem hravé postele
Děti můžete potěšit postelí – domečkem v  originální-
mu design. Děti, ať už kluci, nebo malé slečny jím bu-
dou doslova unešení. A vy oceníte zejména praktické 
využití v podobě šuplíků jako úložných prostorů a od-
kládacích polic po celé její délce. Dalšími možnostmi, 
které určitě potěší vaše děti, jsou např. postel ve tvaru 
auta, závodního či hasičského vozu nebo kočáru pro 
princezny. Postel auto pro kluky v široké nabídce v roz-
měrech 90x200, s koly vystupujícími do prostoru, opat-
řeny pneumatikami, světly, neony pod postelí, volan-
tem, šuplíky a dalším vybavením. Postel auto pro holky 
v rozměrech 90x200 v růžovém provedení, pohádková 
postel, nebo rovnou kočár pro princezny. Dětská patro-
vá postel ve tvaru autobusu je vhodná pro kluky, holky, 
nebo společný dětský pokoj.

Budiž (designové) světlo
Efektním doplňkem interiéru je designová stojací lampa. 
Stojací lampy se obvykle vyznačují elegancí a úspornou 
velikostí, většinou jsou lehké a dají se snadno přenášet. 
Využijete je jak v obývacím pokoji, tak v pracovně či lož-
nici. Ovšem zvolit můžete i dekorativní variantu stojací 
lampy, pokud chcete svému interiéru dodat originální 
světelný prvek. Tyto dekorativní lampy mají většinou 
válcovitý nebo hranolovitý tvar stínidla, které je tvořeno 
například z papíru či ratanu. Pořídit si ale můžete i lampu 
ve tvaru stromu, která je tvořena desítkami malých žá-
rovek. V takovém případě dbejte na to, abyste věděli, 
kde tyto speciální žárovky dokoupit.

LED i retro svítidla
Dnešní výrobci však nejčastěji sází na kombinaci kovu 
a skla, setkat se můžete i s umělou hmotou a textilními 
stínidly v moderním designu nebo s ratanem. Měli byste 
si také rozmyslet, jaký typ světla chcete, zda klasické 
žluté „teplé“ světlo, nebo modernější LED osvětlení do 
modrého nebo bílého odstínu. Barva světla by měla od-

povídat ostatnímu osvětlení, aby se vizuelně netlouklo.
A teď pozor! Velké oválné či kulaté lampy, které byly 
módním hitem v sedmdesátých letech, jsou zpět! Obě 
známé varianty, závěsná i stropní, dodají prostoru ná-
dech velkorysosti a nikdo je nepřehlédne. Návrat slaví 
i secesní a meziválečná svítidla. Kovové konstrukce zá-
věsných lamp v měděném nebo černém provedení lze 
podle typu místnosti využít nejen jednotlivě, ale třeba 
i ve více kusech v řadě za sebou.

Dotyk a stmívání
Jednou z možností, jak si zpříjemnit každodenní ovlá-
dání osvětlení je použití dotykových vypínačů. Doty-
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kové ovládání je návyková záležitost, rozsvícení nebo 
zhasnutí světla zvládnete pouhým dotykem. Přináší 
zákazníkům jednoduché a intuitivní rozhraní pro kom-
fortní ovládání nejrůznějších domácích aplikací, které si 
mohou přizpůsobit podle svých přání. Jednou z výhod 
dotykového ovládání oproti mechanickým tlačítkům je 
téměř nulová hlučnost.
Dotykové vypínače se dají kombinovat také se stmíva-
čem, díky němuž je možné delším podržením dotykové 
plochy plynule snížit nebo zvýšit intenzitu světelného 
zdroje. To se může hodit například pro navození intimní 
atmosféry. Přímo ideální jsou k tomuto účelu dekora-
tivní svítidla nebo různobarevné LED pásky s hliníkovými 

profily, do nichž je možné stmívač velmi jednoduše 
nainstalovat. A když byste si pořídili stmívací dotykový 
vypínač s integrovaným RF přijímačem, můžete jej ovlá-
dat dokonce i dálkovým ovládačem. Nesmíme zapomí-
nat ani na zásuvky do exteriéru, které se mohou hodit 
pro zapojení elektrického grilu, vánočního osvětlení, 
sekačky nebo jiných produktů potřebných pro údržbu 
zahrady. Mnoho výrobců elektroinstalací nabízí do ven-
kovních prostor zásuvky se stupněm krytí IP44.

Bezdrátové vypínače
Pokud jste na chytrá řešení zásuvek narazili v  něko-
lika posledních letech, ale nechcete do své zavedené 
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domácnosti zasahovat sebemenšími stavebními zásahy 
nebo ji nechcete zatěžovat dalšími nevzhlednými kabe-
ly, také pro vás existuje řešení. Radiofrekvenční ovlada-
če umožňují bezdrátově ovládat světla, přístroje a jiné 
spotřebiče. Bezdrátové vypínače je možné používat 
rovněž ve spojení s obyčejnými drátovými zásuvkami, 
jejich funkce i vzhled jsou totožné, takže nebudou ni-
jak narušovat komplexní design interiéru. Bezdrátové 
vypínače je možné použít i na těžko dostupných mís-
tech, kde není možné natáhnout dráty.

Aktuálním trendem ve světě zásuvek jsou tzv. transpa-
rentní kryty. Pod průhledný kryt rámečku stěnového 
vypínače si můžete vložit libovolnou fotografii, obrá-
zek, tapetu nebo kousek látky o  maximální tloušťce 
jednoho milimetru, který bude barevně či materiálově 
korespondovat s  interiérem. Každý člen rodiny může 
mít svůj vlastní originální vypínač, stačí ve speciálním 
konfigurátoru navrhnout design vypínačů, včetně vlo-
žení vlastního návrhu.

Chytré zásuvky
Elektroinstalace v  moderně zařízených domech a  by-
tech jsou nedílnou součástí pro vytvoření skutečně in-
teligentní domácnosti. Stávají se z nich užiteční pomoc-
níci pro úsporu energie. Chytré vypínače s pokročilým 
zabezpečením isi můžete velice jednoduše nakonfigu-
rovat pomocí speciálních aplikací přímo přes internet 
nebo ve vašem chytrém telefonu či tabletu. Nastavení 
leží pouze v rukách uživatele a jeho preferencích, ko-
lik místností chce jedním tlačítkem ovládat, co přesně 
chce upravovat, v jakou denní dobu, v jaký den v týdnu 
apod. Existují rovněž dražší automatizované systémy, 
které se naučí vaši denní rutinu a v pravidelných inter-
valech nastaví potřebné hodnoty za vás.
Standardně je možné ovládat osvětlení a  různé svě-
telné scénáře zvlášť pro jeden pokoj nebo více pokojů 
v rámci definovaného okruhu. Ve spojení se senzorem 
světla můžete nastavit automatické zatahování žaluzií, 
jakmile se setmí. Dále také nastavení termostatu, oteví-
rání oken, garážových vrat, zavlažování zahrady, mul-

timédií a mnoho dalšího. S chytrými zásuvkami bude-
te mít provozní náklady vaši domácnost neustále pod 
kontrolou, v aplikacích totiž můžete sledovat spotřebu 
energie, odběr, napětí, příkon a  další hodnoty všech 
připojených spotřebičů.

Nezapomeňte na schodiště
Zajímavým designovým interiérovým prvkem je určitě 
schodiště. Pokud potřebujete schody dobudovat doda-
tečně, ideálním řešením je točité schodiště, které stojí 
v  interiéru jako sochařské dílo a  jsou významným de-
koračním prvkem. Oko chtě nechtě sleduje čistou linii 
schodišťového průběhu, hodnotí materiál, barvu a de-
sign schodiště. Nejčastěji bývají tyto schody zamonto-
vány v obytných zónách a určují tak rozhodující ráz by-
tových prostor. To zaslouženě vyžaduje velkou pestrost 
možných variací pro schody, v  každém prostorovém 
uspořádání. Točitá schodiště použitá v obytných zónách 
musí svým stylem zapadat do interiéru – do nejmenšího 
detailu.
Točité schody zpřístupňují často malý prostor. Obvykle 
má takové schodiště kruhový nebo obdélníkový profil. 
Desky jsou visuté nebo kotvené do obvodového zdiva, 
někdy z pilíře vystupují stupně, které ho obtáčejí.
Samozřejmě si ale můžeme zvolit i jiné typy schodů.
Bočnicové schodiště působí vzdušně, je kotveno pouze 
k  nosné zdi. Podobný vzdušný efekt nabízí třmenové 
schodiště, pro něž je charakteristické upevnění stupňů 
přímo do zdi.
Segmentové schodiště se skládá z  jednotlivých dílů 
(segmentů), které výrobce poskládá do potřebného 
tvaru, např. písmen L či U.
Mezi atypická schodiště patří např. segmentové páteř-
ní schodiště (vypadá jako páteř s obratli), lomenicové 
s plnou deskou, zalomenou a tzv. zubatou při pohledu 
zespodu.

Jaký zvolit materiál
Dřevo je nejoblíbenějším materiálem, na chalupách 
a v rustikálních interiérech působí hřejivě. Odolné jsou 
schody z dubu, buku, jasanu i  teaku nebo kompozita 
s  příměsí těchto druhů.Do interiéru si ale našel cestu 
i beton. V kvalitním provedení dokáže být tvarově i ba-
revně zajímavý a  dlouho vydrží. Sklo umožňuje prů-
hled, je vhodné do tmavších interiérů. Hřejivý vzhled 
mu dodá kombinace se dřevem, v moderním interiéru 
zapůsobí spojení s kovem.
Kámen může mít jemný leštěný povrch, drobné výstupky 
naopak zajistí větší bezpečí při chůzi. Impozantně pů-
sobí schodiště mramorového vzhledu či napodobující 
lámaný kámen. Hodí se však do prostorově velkorysých 
interiérů.

Oživení stěn
Velký obraz, který zabíral téměř celý prostor nad sedač-
kou, je už dávno minulostí. V módě jsou spíše drobnější 
umělecká dílka upomínající na rodinné soužití, typicky 
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jde o  koláž fotografií v  rámečcích. Na ty jednoduché 
prosklené nebo neohraničené ale zapomeňte. Momen-
tálně letí hlavně masivní rámečky a to nejlépe v něko-
lika barvách. Hodí se pastelové nebo velmi světlé odstíny, 
které neodvedou pozorovatele od fotografií uvnitř. 
Barevné rámečky můžete klidně poskládat na stěně 
do zajímavého obrazce a nemusí to být jen kruh nebo 
čtverec.
Jestliže se ústředního obrazu nechcete vzdát, vsaďte 
raději na grafiku. Jinými slovy na plátno, které jako-
by právě zmizelo zpod rukou šikovného sprejera nebo 
třeba počítačového programátora. Velkoplošný formát 
umožní detailům vyniknout a  vnese do obýváku ne-
všední hru barev a tvarů.

Opakování motivů
V dobře sladěném a ohraničeném prostoru se většině 
lidé odpočívá lépe. V obýváku můžeme tohoto pocitu 
docílit například použitím podobných dekorací. Může 
jít například o sadu váz ve stejném designu ale různých 
velikostí nebo o  vzorek koberce, který dokonale ladí 
s přehozem na gauč.
Ti odvážnější si ale mohou troufnout ještě na mnohem 
propracovanější kombinace. Tapety na stěnu se opět do-
stávají do módy a s nimi i neotřelé vzory a obrazce. Pro 
větší efekt bývá tapetám vyhrazena jen jedna nebo dvě 
stěny, používají se dokonce i pouhé jednoduché tapeto-
vé pruhy nalepené samostatně. A právě vzor tapety pou-
žité za sedačkou můžete rafinovaně použít i na polštáře, 
které na ní leží. Bude vás to sice stát trochu času, který 

budete muset věnovat prohlížení kamenných i interne-
tových obchodů, ale výsledek bude určitě stát za to.

AERÁRIUM – malá zahrádka a dekorace 
v jednom
Zajímavým dekoračním prvkem je aerárium. Aerária jsou 
skleněné nádoby s otvorem a očkem k zavěšení do pro-
storu interiéru. Tímto moderním bytovým doplňkem 
můžete pomyslně rozdělit místnost, vyplnit prázdný 
kout nebo zatraktivnit prostor u oken.
Pořídit je můžete v  různých tvarech a  velikostech. Pri-
márně jsou určeny k  pěstování drobných nenáročných 
rostlin jako jsou tillandsie – bromélie, ale také sukulenty, 
orchideje či masožravé květiny. Aerária jsou ve své pod-
statě malé skleníky, které dokáží velmi dobře hospoda-
řit s vodou, a proto můžou v těchto nádobách pěstovat 
rostliny i ti z vás, kteří nejsou vzornými pěstiteli.
Skleněné koule můžete zavěsit do prostoru například 
na silon, pak budou vypadat jako by se vznášela ve vzdu-
chu. Nebo můžete přiznat zavěšení a zároveň tak pod-
pořit celkový vzhled dekorace např. jutovým provázkem.
Pokud se u vás nedaří živým rostlinám, pak je možnost 
aerária pojmout i jinak.
V  každém ročním období můžete obsah skleněné ná-
doby nápaditě obměnit různými sezóními dekorace-
mi. Nyní jsou aktuální podzimní dekorace jako rostliny 
a plody nebo dekorační lístečky.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Hlásí se k vám do služby!
Pořiďte si domů své osobní pečovatele 
o zdraví a pohodu celé rodiny...

Vybrali jsme pro vás ty nejlepší z nejlepších!
•	 	šéfkuchaři:	mixér	Vitamix,	fermentor	Kuvings,
•	 	barmani:	odšťavňovač	Kuvings	a	filtr	Berkey,
•	 	péče o potraviny:	infra	sušička	CI	by	Yden,	
•	 	interiérová	zahrádka	Tregren	a mnoho dalších!

www.atranet.czVolejte zdarma: 800 350 350
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SPRÁVNÁ ERGONOMIE 
KUCHYNĚ

Aby kuchyně dobře sloužila, je potřeba 
její rozvržení dobře promyslet. Správná 
kuchyně se přece přizpůsobí vám, ne vy jí! 
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Co jsou platné drahé luxusní  materiály a skvělý design, 
když se o kuchyňskou linku každý den zbytečně uhodí-
me a během vaření pořád běháme sem a tam. Dobrá 
kuchyně by měla být především ergonomicky navržena 
tak, aby nám práci ulehčila a my se při ní cítili pohodl-
ně.  Ale ještě jeden aspekt je ve hře - bezpečnost.  Ku-
chyň je totiž z hlediska bezpečnosti pokládána za jedno 
z nejrizikovějších míst v domácnosti. Kuchyňské pohro-
my nejčastěji pocházejí z popálenin o horkou plotnu, 
může jít o úrazy hlavy při otevřených horních skříňkách, 
i  špatně uložené ostré nože dokážou způsobit nepří-
jemnosti. Aby tomu tak nebylo, je třeba při zařizová-
ní kuchyně dbát na jisté ergonomické zásady, týkající 
se nejrůznějších čísel, podle nichž by měl být v kuchyni 
rozmístěný nábytek včetně jídelního stolu, pracovních 
ploch a  nejrůznějších spotřebičů. Ergonomie zname-
ná bezpečný a pohodlný pohyb v kuchyni. Hraje tedy 
významnou roli při zatěžování organismu, proto by tu 
všechny potřebné věci měly být dostupné a zajištěné.

Ideální dispozice pro vaši kuchyni
Zásadní je velikost a tvar místnosti. V praxi se používá 
šest základních dispozičních řešení kuchyně. Podle nich 
rozlišujeme kuchyně přímé (lineární), paralelní (dvou-
stranné), rohové do tvaru písmena L, rohové do tvaru 
písmena U, s varným nebo pracovním ostrovem a polo-
ostrovní. Zatímco přímé řešení kuchyně s  kuchyňskou 
sestavou, umístěnou jen v v rámci jedné stěny místnosti, 
je vhodné pro malé domácnosti, ve velké domácnosti 
s velkým prostorem na kuchyň oceníte například řeše-
ní s  varným nebo pracovním ostrovem, který kuchyň 
rozděluje na pracovní a jídelní, případně obývací část. 
Pro optimální uspořádání cest, které při práci v kuchy-
ni nachodíme, se nejvíce hodí kuchyň ve tvaru písmena 
U a kuchyň s ostrůvkem, méně možností nabízí kuchyň 
jednořadá a kuchyň ve tvaru písmena L. Každá kuchyň 
by měla mít dokonale situované pracovní zóny tak, aby 
na sebe navazovaly a šetřily naše nohy i čas. Začněme 
systémem pro praváky…

Zásobovací a skladovací prostory
Prostory pro zásoby potravin by měly být pro praváky 
umístěny vlevo úplně na kraji. Do této zóny se umís-
ťují trvanlivé potraviny, konzervy i suroviny, které vyu-
žíváme každý den. Během plánování kuchyně myslete 
na to, že sem patří I lednice a mrazák, proto musí být 
zásobovací zóna dostatečně velká a současně s velkým 
počtem úložných ploch. Hned vedle zóny na zásoby se 
umísťují skladovací prostory. Tam patří talíře, sklenič-
ky, hrníčky, sklenice na víno a jiné nádobí. V moderních 
prostorných kuchyních navazuje na zásobovací a skla-
dovací zóny asi 70–90 cm široká pracovní deska na od-
kládání nádobí i potravin.

Mycí a uklízecí centrum
V blízkosti nádobí a skladovacích prostorů pro potraviny 
se zpravidla nachází mycí a uklízecí centrum. To v praxi 

znamená, že v ideálních kuchyních je dřez v těsné blíz-
kosti lednice. Potraviny máte na dosah ruky a hned je 
můžete umývat. Nemusíte udělat skoro žádný krok. 
Kuchyně, které mají lednici daleko od dřezu, jsou z to-
hoto hlediska nepraktické a zbytečně se v nich nacho-
díte. Dřez, který zvolíte, se zabuduje do skříňky. U této 
dolní skříňky počítejte s  tím, že její část pod dřezem 
zabere samotný dřez a  také instalace pro sifon a od-
pady. Do tohoto místa pod dřez se zpravidla umisťuje 
odpadkový koš, čisticí prostředky a podobně. Odkapová 
část dřezu pak již do skříněk nezasahuje - leží na desce.  
Pozor dávejte na umístění dřezu u okna - dnešní okna 
se otevírají dovnitř a dřez mívá vysokou baterii, tyto dvě 
věci mohou být pak v kolizi. Vedle dřezu nezapomeňte, 
že místo zabere myčka - má to dva důvody - instalace 
se s dřezem kombinují a ten druhý je ergonomický: při 
manipulaci s nádobím v ose myčka-dřez zmenšíte riziko 
nehody pádu nádobí či kapáním na podlahu.

Přípravná zóna
Potraviny umyjete, připravíte si nádobí a  můžete se 
pustit do přípravy. Po pravé straně od kuchyňského dře-
zu má své místo přípravná zóna, tedy pracovní deska 
pro krájení, loupání nebo porcování.  Délka této plochy 
by měla být alespoň 90 centimetrů. V této zóně můžete 
mít po ruce pomůcky, které používáte k přípravě nej-
častěji – nože, koření či prkénka na krájení. Pod tímto 
prostorem by se měly nacházet praktické zásuvky na 
příbory a další potřeby. Šuplíky by měly být mělké, aby-
chom každou vařečku nemuseli dlouho hledat.

Varná zóna
Do pravé části kuchyně patří srdce celé místnosti - var-
ná zóna. Nachází se po vaší pravici, můžete jednodu-
še míchat pokrmy a manipulovat s nimi, i když bude-
te stát v  jiné zóně. V  pravé části kuchyně na míru se 
musí nacházet varná deska, trouba, mikrovlnná trouba, 
ale i  hrnce a  pomůcky na vaření a  pečení. Dlouhole-
tou praxí v kuchyni se potvrdilo, že varná deska nepatří 
do rohu kuchyňské linky. Při vaření potřebujeme mít 
z obou stran minimálně 30 cm pracovní plochy na od-
kládání potravin a nádobí, které používáme při vaření. 
Proto se neosvědčilo ani umístění dřezu vedle sporáku. 
Pokud plánujete zakoupení varné desky, možná vás na-
dchne možnost zabudování odsavačů par do indukční 
desky, což je poslední dobou mezi zákazníky velmi vy-
hledávaný trend v oblasti řešení moderní kuchyně. Na 
veletrhu v Miláně se představilo několik velmi zajíma-
vých vychytávek.
Například jeden z modelů již pracuje se senzory, které 
rozpoznají sedm chemických prvků a na základě jejich 
rozboru nastaví optimální výkon odsavače. Další model 
oslovil návštěvníky veletrhu tím, že má v celé indukční 
desce zabudovanou váhu. Toto využijí hlavně ti, kteří 
vaří dle receptu a  nemusí suroviny vážit vždy zvlášť. 
V prodeji jsou nově i modely, které jsou schopny odsá-
vat páru z vestavné plynové desky.

NOVINKA EUROCUCINA 2018 NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83
První podzimní novinka nabízí plně automatický provoz odsavače par, řízený patentovaným 
senzorem od firmy Elica, který rozpozná 7 chemických prvků. Tato indukční varná deska 
s integrovaným odsavačem bude designovým pokladem do vaší kuchyně.

ZÁRUKA ELICA – 5 LET V POHODĚ / podmínky na www.elicacr.cz
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Ti, pro které je prvořadým design, ocení, že modely se 
budou prodávat,  jak v černé barvě,  tak v barvě bílé, 
která je poslední dobou designery moderních kuchyní 
často žádaná.

Ergonomická úroveň pro ukládání
Pokud položíte ruce na kuchyňskou linku, vaše předloktí 
a paže by měly svírat tupý úhel. Obvyklá výška je sice 90 
centimetrů, ale výšku vaší linky vždy přizpůsobte přímo 
pro vás. Právě vy se v ní budete pohybovat. Často pou-
žívané předměty ukládáme zásadně ve snadno a rych-
le dostupných výsuvech přímo pod pracovní deskou 
a také v první úrovni oblasti horních skříněk. Méně po-
užívaným věcem vymezíme místo nad a pod touto ob-
lastí. Do nejvyšších pater umístíme málo frekventované 
předměty (nejvyšší úrovně horních skříněk a  nejnižší 
úrovně spodních skříněk), což nám při každodenní prá-
ci v  kuchyni ušetří čas. Aby byly věci ve skříňkách ulože-
ny přehledně a byly dostupné, neměly by horní skříňky 
a police přesáhnout výšku 190 cm. Ideální hloubka hor-
ních skříněk je kolem 15 až 30 cm.

Chytré výsuvy a výklopy
Při plánování kuchyně mějme na paměti, že zásuvky 
a  výsuvy poskytují pohodlný přehled a  optimální pří-
stup. Dvířka ve spodních skříňkách jsou z hlediska er-
gonomie nevhodná: uložené předměty musíme pracně 
hledat, protože nemáme o  obsahu skříňky přehled. 
Musíme se k nim shýbat, případně část obsahu skříňky 
vyndávat, abychom se dostali k hůře dostupným před-
mětům, uloženým hluboko vzadu. V  současné době 
nahrazují horní skříňky s klasickými dveřmi tzv. klopny 
a rolety a spodní skříňky tzv. plnovýsuvy. Jde o chytré 
zásuvky, které se dají vytáhnout na celou hloubku. Pře-
hledné uspořádání těchto zásuvek zjednodušují různé 
typy organizátorů (dřevěné, plastové či drátěné vlož-
ky), umožňujících snadné vyjmutí uložených věcí. Nos-
nost plnovýsuvných zásuvek je až 80 kg, takže do nich 
naskládáme i  těžší nádobí. Zásuvky se dají instalovat 
i do starších kuchyňských sestav. Oproti klasickým skříň-
kám je jejich jedinou nevýhodou vyšší cena. Ale všichni, 
kdo se v kuchyni pohybují každý den, dají přednost po-
hodlné manipulaci s plnovýsuvy, byť finančně náročněj-
šími. Plnovýsuv je k nezaplacení I ve spodní části spížové 
skříně, kde nemusíme dlouze pátrat po stavu potravi-
nových zásob. U  spížových skříní se používají výsuvné 
drátěné regály, k nimž lze přistupovat oboustranně. Na 
výběr jsou skříně v  šířce 30 a  45 cm. Plnovýsuvy mají 
zvláštní kování a  některé jsou vybaveny I  speciálními 
tlumícími programy (brzdičkami), které pohltí zvuk za-
vírající se zásuvky.

Účelné využití rohů
Také za zužitkování každého místa v rohové skříni za-
platíme „pár korun navíc“. Zatímco donedávna se po-
užívaly jen otočné karusely, nebo půlkruhové otočné 
police, dnes to jsou důvtipné výsuvné drátěné systémy. 

Za efektní využití sebemenšího místa v  rohu ovšem 
zaplatíme o dost víc, přičemž cena skříňky bude čtvrti-
nová a karuselu třetinová. Proto předtím, než začnete 

nesmyslně utrácet za vybavení, ujasněte si, kolik hrnců 
a talířů v kuchyni opravdu potřebujete. Přednost dejte 
stohovatelným sadám kovového nádobí.
Praktickým trendem posledních let jsou závěsné systémy 
a otevřené police, kde máme všechny potřebné předmě-
ty a  věci od ubrousků přes kořenky až po prkénka na 
dosah. Vkusně uložené věci jsou i vhodnou kuchyňskou 
dekorací. Otevřené police nahrazují postupně horní 
skříňky. I tyto police umí dokonale využít každý roh.

Pracovní deska
Je praktické, když se hlavní pracovní plocha nachází 
mezi dřezem a sporákem. Optimální výška pracovní des-
ky, ale i její materiál hrají velkou roli. Výšku desky byste si 
měli vybrat individuálně dle výšky vaší postavy. Pracovní 
desky jsou většinou ve výšce od 85 do 105 cm. Vše zá-
visí na tom, aby pro vás byla práce co nejpohodlnější, 
zbytečně jste se nehrbili apod. Ke krájení potravin nebo 
válení těsta z větší části využíváme váhu svého těla a to 
by u vysoko položené plochy nebylo možné.  Módním 
trendem mnohých výrobců je posouvání soklu více do-
předu, aby linie spodních dvířek působila kompaktně. 
Z praktického hlediska je to ale špatně. Zapuštěný sokl 
má své opodstatnění vzhledem k přesahu našich chodi-
del. Jedině tak můžeme stát u kuchyňské linky pohodlně 
bez předklánění.  Životnost desky je samozřejmě ovliv-
ňována mnoha faktory, jako je například intenzita va-
ření, naše zvyklosti v kuchyni, správné používání desky 
a také vhodná a pravidelná údržba. Materiál by měl být 
takový, aby deska byla vysoce odolná proti poškrábání, 
chemickému poškození a  vysokým teplotám. Také by 
měla být snadno udržovatelná a hygienicky nezávadná. 

Úroveň dřezu
Velmi praktické a efektivní je také správné osazení dřezu. 
Pokud je dřez příliš nízko, trpí naše záda. Pokud je na-
opak příliš vysoko, může docházet k přetěžování trapé-
zových svalů. Obecně se doporučuje uložit dřez o ně-
kolik centimetrů výše, než je základní výška pracovní 
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desky, aby byla práce u  dřezu pohodlnější . Pokud je 
dřez zarovnán s pracovní deskou, ve stejné výšce jako 
pracovní deska  zůstane jen jeho horní okraj, zatímco 
jeho dno se ocitne přibližně o  20 centimetrů níž. Při 
práci ve dřezu se ale naše ruce pohybují u  dna, a  ne 
u horního okraje dřezu. 

Správné rozmístění spotřebičů
Kuchyňské spotřebiče jsou tím, co nám v kuchyni umož-
ňuje pracovat, vařit, chladit, péct, ohřívat, mixovat, dělat 
kávu atd. Současným trendem je takzvané zneviditelně-
ní kuchyně. Pokud je prostor spojený i s jídelní a obývací 
částí, kuchyně se stávají součástí obytného prostoru, pro-
to jsou navrhovány tak, aby celý prostor nerušily  Další 
podmínkou pro dodržení ergonomických zásad je vhodné 
zakomponování spotřebičů do kuchyňské sestavy.
U  vestavěných spotřebičů vytvářejících teplo - varná 
deska, trouba, mikrovlnná trouba ale I lednice musíme 
pamatovat na dostatečný prostor pro odvětrání toho-
to zbytkového tepla, jinak hrozí poškození spotřebiče. 
U spotřebičů klaďte důraz na úsporu energie. Volte spo-
třebiče z energetické třídy A a vyšší. Při dnešním trendu 
spojování kuchyní s obývacím prostorem je důležitým 
parametrem hlučnost. Zvláště tuto hodnotu hlídejte 
u myčky, digestoře a lednice. 

Výška má jen samé výhody
Trouby umístěné do výšky očí mají spoustu výhod, které 
je činí praktičtější a bezpečnější. V první řadě jde o po-
hodlí. Výrobci kuchyní mají dnes k dispozici velkou šká-
lu vysokých skříněk na trouby, a tak je mohou umístit 
přesně podle vašich potřeb, a především na základě výš-
ky postavy. Nejlepší je taková poloha, kde při otevření 
dvířek dokážete pohodlně umístit a vyjmout plech s po-
krmem, aniž byste se museli zbytečně předklánět, nebo 
naopak stoupat si na špičky, protože do trouby nevidí-
te. Svá pravidla pro osazení má také digestoř. Kromě 
toho, že je potřeba digestoř s dostatečným výkonem, 
měla by být vzdálena od varné desky 60-70 cm, případ-
ně ji budeme mít v  prostoru mezi úrovní očí a  pasu. 
Kromě bílé elektroniky patří do kuchyně I malé spotře-

biče, jako jsou mixéry, kávovary, šlehače, ale I závěsný 
program, které nám práci v kuchyni usnadní, a proto 
bychom měli I  pro ně najít vhodné místo na uložení.  
Ty frekventovanější můžeme ponechat na kuchyňské 
lince, abychom je měli kdykoli po ruce.

Osvětlení je důležité
Zamyslete se, kkolik dostává vaše kuchyň přirozeného 
světla okny, jak se světlo v kuchyni během dne mění, 
ale také, jak se mění během roku. Stejně jako v jiných 
místnostech bytu, i v kuchyni přispívá osvětlení k naší 
celkové pohodě, a to v nezanedbatelné míře. Na různé 
činnosti je zapotřebí odpovídající míra osvětlení. Mysle-
te na to, že při práci u dřezu budete potřebovat světlo 
dopadající přímo na nádobí a odkapávací plochu. Pro-
to je více než vhodné, abyste měli jasno v uspořádání 
kuchyňské linky a v  jejím osvětlení ještě předtím, než 
samotnou linku pořídíte.  Při plánování linky nezapomí-
nejte ani na elektrické přípojky pro osvětlení. Moder-
ním trendem je nahrazení centrálního světla bodovými 
zářivkami, které mohou být umístěny přímo v kuchyň-
ských skříňkách i  nad klíčovými kuchyňskými zónami, 
kterými jsou přípravná, mycí a zóna vaření. 

Poraďte se u odborníků
Životnost kuchyně obnáší přibližně 20 let. Vyplatí se 
proto, dobře si rozmyslet svá přání a požadavky před 
jejím nákupem.  Pokud se vám zdá, že naplánovat a re-
alizovat novou kuchyň podle výše uvedených pravidel 
je pro vás nesplnitelný úkol, existuje snadná pomoc.  
Hledejte pomoc a  rady v kuchyňských studiích. Profe-
sionální poradci vám pomohou při zhmotnění vašich 
představ a upraví je tak, aby byla vaše kuchyň funkční 
a zároveň vyhovovala vašemu životnímu stylu. Aby byl 
proces tvorby kuchyně úspěšný a nebyl časově náročný, 
je však potřebné, abyste před první návštěvou kuchyň-
ského studia měli promyšlenou základní ideu a připra-
vili si i rozměrové podklady místnosti vaší budoucí ku-
chyně.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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ELEGANCE 

„PŘÍRODNÍHO“ OBÝVÁKU
Zařizujete obývák a láká vás nadčasový přírodní styl? Vsaďte na něj. Nikdy nevyjde 

z módy a nabídne vám příjemnou harmonickou náruč, která hladí po duši.
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Vybavit obývací pokoj znamená vypravit se do různých 
nábytkových studií a  měřit, ladit, kombinovat. Začíná 
to volbou podlahové krytiny, barevného odstínu stěn, 
případně tapet a pokračuje výběrem svítidel, sedacího 
nábytku, konferenčního stolku, nábytkové sestavy.  

Velký výběr podlah
Základem je podlaha, která by v přírodním stylu měla 
být ze dřeva, nebo alespoň jako dřevěná vypadat. 
V současnosti není žádný problém pořídit si PVC v de-
koru dřeva - výběr je pestrý, ať již vaše volba padne na 
kteroukoli vzorovou variantu. Možností je ale mnohem 
víc: vinyl, plovoucí podlaha, marmoleum – vše vám za-
ručí skvěle vypadající interiér v souladu s přírodou a pří-
rodními barvami. V  ryze moderním interiéru jsou sice 
oblíbené lité podlahy, přírodnímu looku jistě odpoví-
dá kamenný koberec. Látkový koberec se dnes častěji 
používá jako kusový v blízkosti sedačky, konferenčního 
stolku a křesla. Má především funkci dekorační.

Barevná inspirace
V přírodním interiéru hrají jednu z hlavních rolí barvy. 
Pestré barvy, jako jsou červená, oranžová, fialová, rů-
žová by měly být zastoupeny jen skromně, například 
jako rozkvetlé květiny v trávě. Dominantními barvami 
přírody jsou určitě hnědá, vyjadřující stabilitu země, 
modrá evokující vysokou oblohu, průzračnost vzduchu 
nebo vody a žlutá, která navozuje pocit teplého slunce. 
Ideálně se k nim hodí šedá, která odpovídá barvě ka-
menů a štítů hor, ale i černá – barva noci. Barvy běžné 
v přírodě jsou uklidňující a dobře je snášíme i při dlou-
hodobém působení.  Žluté polštáře na sedací soupravě 
dodají interiéru jasnost a  prozářenost slunečních pa-
prsků. Žlutá znásobuje sluneční svit a zlepšuje náladu. 
Světlehnědá dodává pokoji pocit domova a přírodního 
zázemí jako formy přizemnění a  přirozenosti. Světlo-
modrá, která jemně podtrhuje celkové vyznění pokoje, 
je barvou klidu a usebrání myšlenek.

Nechte se objímat okrem
Využití přírodních materiálů (či jejich imitací) a barev 
může dohromady se zemitou  okrovou barvou na stě-
nách vytvářet dojem pevnosti zázemí i vzdušnosti pro-
storu. Okrové stěny a přírodní dřevo na podlaze, kon-
ferenčním stolku a  nábytková stěně jsou kombinace, 
které mohou uklidnit a dodat pevnou půdu pod noha-
mi v dnešní uspěchané době. A protože šedá, a modrá 
a zelená uklidňují myšlenky, mohou se promítnout na 
sedačce, koberečku, polštářcích a  zdůrazní tak atmo-
sféru pokoje jako klidného přístavu. Kombinace barev-
ných odstínu šedozelené pokoj provzdušní a  opticky 
zvětší. Vhodným doplňkem, který bude aktivizovat tak-
to klidný obývák, budou dekorace v pastelových odstí-
nech žluté, červené či tyrkysové.

Zeleň povzbuzuje 
Přírodnímu interiéru může dominovat i  zelená barva, 

která v  různých odstínech místnost opticky zvětšuje. 
Světlezelená barva stěn podporuje vnímání místnosti 
jako svěží a  mladistvé. Kontrastem se může stát ma-
hagonová stěna a hnědá lišta s vestavěnými reflektory, 
které místnost jakoby usadí a uzemní sytými barvami. 
Aktivizujícím prvkem bude bezesporu sedací souprava 
v  oranžové, žluté nebo modré barvě, což jsou barvy, 
které podporují aktivitu. Konferenční stolek a  sedač-
ka mohou být z přírodního dřeva a malý koberec zase 
tmavozelený. Barevné kontrasty tmavých a  světloun-
kých odstínů zelené barvy působí dynamicky. 

Světlá severská vzdušnost
Inspirace přírodou je vlastní především skandinávskému 
stylu, spočívajícím v  rafinované jednoduchosti. Typic-
ká světlá až bílá barevnost s akcenty pastelově modré 
a zelené splňuje estetická kritéria a rozjasňuje interiéry 
v  severských zemích, skoupých na denní světlo. Skan-
dinávský nábytek má však ještě jednu velkou devízu. 
Již od svého vzniku v 50. a 60. letech minulého století 
bořil mýty o  tom, že krásné a  funkční vybavení bytů 
si mohou dovolit pouze nejbohatší domácnosti. Doká-
zal, že stylový nábytek pro každodenní používání může 
být cenově dostupný pro každého. Ve stejném duchu 
a tradici se skandinávský nábytek vyrábí i dnes. Převáž-
ná většina nábytkových kusů by měla být ze světlého 
dřeva, ať již v jeho přirozené podobě nebo opatřeného 
bílým nátěrem. Jde o odlehčené, subtilnější nábytkové 
kusy s rovnými liniemi, pro přílišnou zdobnost a masiv-
nost v tomto stylu není místo. Abyste nepokazili celko-
vý vzdušný dojem, prostor by neměl být nábytkem příliš 
zahlcen. 

Symbióza dřeva a kamene
Jaký by to byl přírodní obývák bez dřeva a  kamenů? 
Dřevo je příjemné, teplé a přátelské, proto se jím tak 
rádi obklopujeme, ať už v nábytku nebo dekoracích. Je 
ale také drahé, a tak ho často nahrazují levnější imita-
ce. Díky moderním technologiím jsou však téměř do-
konalé a od skutečného dřeva k nerozeznání, snad jen 
dotekem můžeme odhalit, že nesaháme na dokonalý 
výtvor přírody, ale na prefabrikát. Záleží tedy na stavu 
vašich financí a  také na názoru, zda dáváte přednost 
materiálové „přirozenosti“, nebo vám postačí jen při-
rozený vzhled. 
Kámen se hodí do všech interiérů a dokonale se snoubí 
s dřevem, stejně jako v přírodě. Skutečné valouny a ob-
lázky se mohou stát v pokoji nádhernými dekoracemi, 
ale také jim to v  podobě přírodního kamenného ob-
kladu sluší na stěnách, respektive na některých jejich 
částech. Velmi efektní jsou lité kamenné podlahy lemu-
jící podél některých stěn plochu místnosti. Kameny ve 
všech podobách - třeba i na tapetách -  jsou dnes velmi 
trendy. 

Sedačky spíše strohé
Moderní sedačky jsou extrémně pohodlné a především 
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jednoduché. Při přírodním stylu zapomeňte na vyřezává-
ní a přehnané zdobení. Moderní sedací soupravy se vyrá-
bí v provedení na jednoduchých nožkách nebo umístěné 
přímo na zemi. Ať zvolíte sestavy do U, rohové, nebo 
sestavené systémem 3+2+1, nebo 3+1+1, dejte před-
nost čistým liniím a kvalitnímu materiálu. Kostra sedač-
ky nechť je vyrobená z masivního dřeva a výplň sedačky 
z latexu a paměťové pěny, která kopíruje vaši postavu, 
takže se vám bude velmi příjemně sedět.
Proč jsou už několik let oblíbené rohové sedačky? Pro-
tože jsou zajímavým řešením do menšího i prostorného 
obývacího pokoje, můžete ji umístit do kteréhokoli, ji-
nak nevyužitelného rohu místnosti. Šetří svou úspornou 
konstrukcí prostor a jejich součástí bývá i místo na ležení. 
A kdo by možnost, že se může na sedačce pohodlně na-
táhnout, neocenil! Ještě jeden aspekt hraje pro rohové 
sezení - máte z něj dokonalý přehled po celé místnosti.

Sedací mobilní moduly
Co se týče účelnosti, jsou výrobci skutečně velkorysí. 
Moderní sedačky se vyznačují širokými a  pohodlnými 
sedáky a  vysokými opěrkami zad, sahajícími až metr 
nad hlavu sedícího. Tento detail má kromě splněného 
nároku na maximální pohodlí i  psychologický efekt: 
pocit soukromí a bezpečí. Pro rodinné sezení jsou ur-
čeny variabilní sedací sestavy složené z několika částí, 
modulů. Sedačku tak v prostoru „modelujeme“ podle 
potřeby, takže sezení není stabilní a může se „stěho-

vat“ po interiéru. Tento typ je vhodný zejména do poly-
funkčních místností (obývací pokoj s kuchyní). Módním 
trendem jsou také nadstandardně až extrémně velké 
polštáře nahrazující zádové opěrky. Výhodou je jejich 
mobilita a je pouze na uživateli, jakou část sedačky si 
pro večerní lenošení vybere. 

Jakou barvu a potahy?
Na špici se u  sedacích souprav dlouhodobě mezi ná-
vrháři drží bílá a světle béžová barva. Tyto barvy jsou 
jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za běžného 
provozu čisté bývá problém. Kompromisem jsou tlume-
né přírodní odstíny neboli barvy podzimu. Zaprášené 
čalouněné sedací soupravy, které byly rájem roztočů, 
jsou minulostí. Nové rohové sestavy i klasické sedačky 
mohou být potažené speciální nanotextilií, která se 
snadno udržuje, a nezůstávají na ní skvrny. Variantou 
jsou látkové, kompletně snímatelné potahy, jež se dají 
snadno vyčistit. Královnou potahů, zejména u přírodní-
ho interiérového stylu, je samozřejmě kůže, případně 
její zdařilá imitace. Její studený vzhled mohou zateplit 
polštářky z přírodních látek a přes opěradlo přehozený 
vlněný pléd. Jste-li početná rodina, ptejte se po úpravě 
Aqua Clean. Umožňuje snadné čištění díky principu na-
notechnologie vlákna. 

Když stěna, tak hodně otevřená
Je jen na vás, zda dáte při výběru nábytku do obýváku 
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přednost jednostylové „stěně“, nebo solitérům. Ale 
protože výrobci obývacích stěn se řídí aktuálními mód-
ními trendy, zaměřili se na vzdušné sestavy, které si 
můžete variabilně rozmístit. A toto řešení je daleko jed-
nodušší než shánět jednotlivé kusy nábytku a přemýšlet, 
zda se k sobě vůbec hodí. Moderní obývací stěny větši-
nou obsahují hodně polic a otevřených skříněk, které se 
montují přímo na zeď, což celkově obývací stěnu značně 
odlehčuje. 

Nebo sladěné komody?
Jste-li kreativní a chcete mít pokoj zařízený originálněji, 
dáte zřejmě  přece jen přednost solitérům - pořídíte si 
samostatné komody a nad ně otevřené zavěšené poli-
ce. Komody se vyrábějí také buď z dřevotřísky, masivu 
(většinou borovice nebo smrk) nebo ratanu. Masivní 
komody jsou v převážné většině tzv. celomasivní, tzn., 
že nejenom dvířka, ale i korpus je z masivu. Mimocho-
dem – každý kus nábytku z masivu je vlastně originál, 
což znamená, že ve výrobě není možné přímo ovlivnit, 
jak bude vypadat struktura daného dřeva. Tu a tam se 
může objevit i suk – to vše se nepovažuje za vadu, ne-
boť si vybíráte přírodní dřevo, kde se to běžně stává. 
Ratanové komody jsou sice krásné, ale při jejich poří-
zení je třeba zvážit to, jestli se ratan bude hodit k va-
šemu stávajícímu nábytku. Komody se vyrábí v mnoha 
provedeních a variantách – čistě zásuvkové, čistě poli-
cové nebo jako kombinace zásuvek a  polic. Budete-li 

zařizovat obývák ze samostatných komod, měly by mít 
nějaký společný prvek. Pokud to nebude styl, tak ale-
spoň dodržte barevnou shodu. Příroda je v harmonii, 
a pokud se jí chcete inspirovat, všechno ve vašem pokoji 
musí ladit.

Zrušené zárubně
Chcete- li jít s  dobou, odstraňte dveřní zárubně, kte-
ré jsou v  moderním interiéru rušivým prvkem. Skryté 
zárubně představují novátorský způsob instalace dve-
ří, kdy se zárubně spojí se stěnou a  vytváří jeden ce-
lek. Tato technologie se hodí jak pro zděné, tak pro 
sádrokartónové stěny. Mezi stěnou a vlastním tělesem 
dveří je jen úzká mezera, která je při běžném pohledu 
prakticky neviditelná. Skryté zárubně ve stěně se pak 
překryjí malbou či jinou dekorativní úpravou, takže vy-
niknou samotné dveře. Skryté zárubně jsou oblíbeným 
designérským prvkem a výrobci stále hledají nové mož-
nosti, jak dveře osadit, aby hladce a úplně splynuly se 
stěnou. Novinkou je kupř. systém primárně určený pro 
posuvné dveře. Řešení nevyžaduje montáž obložkové 
zárubně ani pouzdra pro posuvné dveře. Posuvný me-
chanizmus je skrytý nad dveřním podhledem, protože 
dveře jsou na něm zavěšené tak, že přesahují přes ko-
lejnici. Tyto dveře ovšem se stěnou nelícují, jsou na jed-
né straně předsazené.
Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak, 
že po omítnutí lícují se stěnou, což pak nabízí řadu 
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řešení pro využití dveří jako doplňku interiéru. Dveře 
tak kupř. mohou splynout s nábytkovou stěnou. Pokud 
si chcete trochu pohrát s barevným efektem takových 
dveří, můžete zvolit jinou barvu z předsíně, kde dveře 
splývají se zabudovanými skříněmi a jinou z obývacího 
pokoje, kde budou stejně bílé jako stěna.  
Skryté zárubně lze uplatnit jak na klasické otočné dve-
ře, tak na posuvné dveře. U  otočných dveří je jejich 
vzhled z obou stran naprosto stejný, u posuvných dveří 
se elegance rovných linií dosáhne umístěním do staveb-
ního pouzdra. Křídla dveří se pak zasouvají do stěny, 
což umocňuje dojem elegantního interiéru. Moderní 
technologii skrytých zárubní doplňují 3D panty, které 
se seřizují ve třech rovinách.

Regulované osvětlení
V obýváku jsou nutná kromě centrálního svítidla, které 
může upoutat svým tvarem a designem, i lokálně osvět-
lená stanoviště.  Není problém si nechat vyrobit svítidla 
v barvě látky, kterou si zvolíte. Nebo co třeba kostěný 
lustr nebo stínítka dekorativních lamp z vydělané kůže? 
Svítidlům budou slušet přírodní barvy: béžová, hnědá, 
čokoládová, krémová, šedá, smetanová, slonová kost, 
café latte nebo pudrová. Můžete jít cestou kontrastu, 
nebo zvolit styl tón v  tónu. Moderní designová svíti-
dla nabízejí tradiční i extravagantní materiály, jako je 
chrom, křišťál, mosaz, foukané sklo, dřevo  i plast.  Ať 
zvolíte jakýkoliv design, mějte na paměti, že světlo má 
být spíše měkké, rozptýlené. Bezesporu oceníte svítidla 
se stmívačem, u nichž lze regulovat světelnou intenzitu. 

Bakelitovým vypínačům odzvonilo
I takové maličkosti, jako jsou vypínače či zásuvky, dnes 
dotvářejí vzhled  interiéru. Čistě bílé krabičky jsou pře-
žité. Do přírodního looku se hodí teplé harmonické 
odstíny přirozených barev nejlépe v  matové podobě, 
která nezanechává stopy v podobě otisku prstů.  Nej-
různější stěnové elektroinstalace vynikají perfektním 
moderním, stylovým nebo retro designem a dokážou se 
barevně přizpůsobit jakémukoli interiéru. Vybírat mů-
žete opravdu z nepřeberného množství tvarových i ma-
teriálových variant rámečků – skvěle vypadají například 
masivní dřevěné, bambusové, transparentní nebo skle-
něné či dokonce porcelánové. 

Inteligentní elektroinstalace
Místo klasických vypínačů si můžete dopřát inteligentní 
elektroinstalaci. Výhodou chytrých vypínačů je možnost 
společného řízení osvětlení, stínění, elektrických spo-
třebičů, vytápění a  podobně. Ovládat je můžete ma-
nuálně nebo pohodlně na dálku přes internet či Wi-Fi 
pomocí tabletu, počítače i chytrého telefonu. Oceníte 
to například v zimě při zapnutí i vypnutí topení nebo 
v létě při zatažení závěsů a žaluzií a ovládání osvětlení. 
Nové řady vypínačů počítají s  napojením na moderní 
elektroinstalaci a v nabídce vedle zásuvek nechybí ani 
další vybavení. Kromě klasických stmívačů si můžete 

pořídit také ovládání pro LED osvětlení. K dostání jsou 
žaluziové spínače, datové a televizní zásuvky, moderní 
kryty pro HDMI či USB, pohybové senzory, digitální ter-
mostaty. 

Moderní žaluzie
Regulaci světla zvládnete pomocí vhodné stínicí tech-
niky, která navíc může být i  skvělým designovým do-
plňkem vašeho obývacího pokoje. V interiéru příjemně 
působí látkové horizontální žaluzie, které celou plochu 
kolem okna sjednotí a  hravě za ně skryjete parapety 
i radiátory. Na francouzských oknech vyniknou atypické 
žaluzie například ve tvaru vlnovek. Podobně jako hori-
zontální žaluzie fungují posuvné japonské stěny. Jejich 
výhodou je široký výběr materiálů. Na panely je možné 
použít designové textilie i přírodní materiály jako rá-
kos, bambus nebo rýžový papír.

Látkové rolety
V interiéru udělají velkou parádu římské rolety. Při pl-
ném spuštění chráníte svůj domov před zraky kolem-
jdoucích a látkou zároveň zjemníte večerní atmosféru 
v obývacím pokoji. Přes den mohou být rolety vytaženy 
do půli oken, aby nepůsobila příliš obnaženě, a  řase-
ní navíc vypadá romanticky. Kompromisem jsou rolety 
typu zebra, kde se prolíná částečně průsvitná a neprů-
svitná vrstva. Rolety můžete mít stažené i během dne 
a  stále vidíte ven. Navečer stačí roletu popotáhnout 
a jednotlivé vrstvy se překryjí tak, že jsou neprůhledné. 

Nepřímé zastínění
Jsou i tací, kteří si potrpí na odhalená okna kvůli krás-
nému výhledu do krajiny. Kdo bydlí v dostatečné vzdá-
lenosti od sousedů nebo na samotě, může si to s přehle-
dem dovolit. Je-li obývací pokoj spojen s terasou nebo 
balkónem, je možné použít nepřímého zastínění okna 
v  podobě markýzy. Na trhu je obrovský výběr barev 
a s moderní technikou je zastínění oken zábava. Díky ši-
rokému spektru materiálů a designů mezi sebou může-
te jednotlivé prvky navzájem kombinovat a dosáhnout 
zajímavých efektů. 

Doplňky ne na posledním místě
Dozdobit obývák můžete také závěsy v přírodních bar-
vách, proutěnými koši, keramikou, terakotovými mísa-
mi, dřevěnými svícny, nestárnoucími solnými lampami, 
sušenými rostlinami a  samozřejmě živými květinami, 
které by opravdu neměly být ve vašem případě nahra-
zovány umělými, byť dokonale ztvárněnými. Možná 
to zní překvapivě, ale i  obyčejná větev se může stát 
okouzlující a užitečnou součástí domova. Neopracova-
né dřevo je vizuálně velmi atraktivní, a proto se stává 
doplňkem moderních interiérů čím dál častěji. Nicméně 
to s výzdobou nepřehánějte. Příroda taky není přeplá-
caná…

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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PODZIMNÍ 
LOŽNICOVÉ 
BEZPEČÍ

Po horkých letních dnech tu máme 
konečně trochu studenější podzim 
a s ním lepší možnosti spánku a odpo-
činku. Přece jen už delší večery lákají 
vedle spánku i k poležení v peřinách 

s dobrou knížkou nebo filmem.
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Spánek je velmi zásadní pro váš celý den. Dobrý spá-
nek dodá tělu regeneraci a kvalitní prožití spánkových 
cyklů, které jsou potřebné pro celkový pocit obnovy 
a odpočinutí po ránu. Hluboký spánek revitalizuje tělo 
a snový spánek podporuje mozkovou činnost. Správná 
postel by měla uvolňovat tlak tak, aby nezabraňovala 
krevní cirkulaci v oběhovém systému. To je jeden z dů-
vodů, proč je postel velmi důležitým prvkem ve vašem 
životě. Velmi důležité je i  z  čeho je postel vyrobená. 
Ideální jsou přírodní látky, jako je  bavlna, vlna, přírodní 
latex  a samozřejmě dřevo. 

Nerušený spánek
Nejprve si řekněme něco o ložnici jako takové. Kam je 
vlastně ideální ji umístit, pokud tedy jsme v situaci, kdy 
máme na výběr…
V každém případě bychom spánku měli vyhradit míst-
nost, kde je co největší klid a ticho. Není od věci se po-
dívat, kudy vedou stoupačky, protékající voda ve zdi 
dovede v nočním tichu způsobit pěkný rachot. I  když 
je ložnice malá, je lépe takovou zeď nebo její část od-
hlučnit třeba přidáním sádrokartonového panelu s pro-
tihlukovou izolací. Raději obětujeme těch pár centi-
metrů, abychom měli v  ložnici klid. Okna vedoucí do 
rušné ulice „utěsníme“ žaluziemi. Ideální jsou pro tuto 
potřebu vnější, protože ty opravdu vytvoří protihluko-
vou clonu. V bytových domech, kde takové instalovat 
nemůžeme, si musíme pomoci zevnitř. Moderní izolač-
ní okna se vyrábějí různá, při jejich instalaci či výmě-
ně tedy budeme pamatovat také na to, abychom do 

ložnice, kde hrozí ruch zvenčí, našli taková, která lépe 
zvukově izolují, přidali nějakou fólii apod. Těžké závěsy 
sice dnes nejsou moc v módě, ztišit hluk zvenčí ale do-
vedou, navíc poskytnou i zatemnění a jako bonus jsou 
v  ložnici pěkných designovým prvkem. Pamatujte ale 
na to, že jsou to také lapače prachu, takže si vyberte 
látku pevnou, která nepropouští světlo a odruší hluk, 
zároveň ale dobře prací. A zavěste ji na pohodlně pří-
stupnou garnýž, abyste bez potíží mohli závěsy sundat 
a vyprané znovu pověsit. 
Prach ze závěsů signalizuje již další kapitolku nerušené-
ho spánku - totiž co nejméně prašné prostředí. Jemné 
částečky prachu dráždí ke kašli, nemluvě o roztočových 
alergenech, které některé lidi dovádějí až k astmatic-
kým záchvatům. Ať děláte, co děláte, jemné šupinky 
kůže se přes ložní prádlo dostávají až do matrací, z nich 
pak zase vypadávají, a to je pro roztoče živná půda. Jis-
tě, postele s úložnými prostory jsou praktické, ale z hle-
diska hygieny ložnice vám přidělají dost práce. Vzhle-
dem k  tomu, že do nich většinou ukládáme věci, ke 
kterým moc často přístup nepotřebujeme, hromadí se 
v nich posléze prach. Lůžko máme dokonale čisté, s vo-
ňavým vypraným povlečením, ale pod ním... škoda slov. 
Pokud tedy chcete mít v  ložnici pod postelí opravdu 
pravidelně čisto, volte raději postel, pod kterou snadno 
zajedete vysavačem nebo vlhkým mopem. Alternativou 
pro zásuvky či výklopné postele jsou úložné vaky. Volí-
me raději menší, aby se z podpostele lehce vytáhly a my 
mohli prostor snadno uklidit a i vaky otřít od prachu. 
Čistý a čerstvý vzduch je další podmínkou nerušeného 



INZERCE

Chocolate

Gamma

vispa.indd   1 10.9.2018   16:29:06

Profi ly pro každý

www.profi lteam.cz

moderní detail

hlavní dovozce

profil team.indd   1 14.3.2018   14:57:31



40 | BYDLENÍ

spánku. Pokud máme ložničku malinkou a  spíme v ní 
dva, je potřeba dobré výměny vzduchu velice důležitá, 
protože jinak nás v noci bude budit nedostatek kyslíku 
a není nic platné, že jsme si před spaním důkladně vy-
větrali. Částečně pomohou zelené pokojové rostliny, na 
to, aby uvolnily dostatek kyslíku pro spáče, byste jich 
ovšem museli mít v ložnici opravdu hodně. Pak se zas 
na listech usazuje prach - a jsme jako na kolotoči. Takže 
zelené rostliny v ložnici určitě ano, ale dobře přístupné. 
Do ložnice se hodí zelenec, asparágus, břečťan pokojo-
vý - ty pohlcují dokonce ze vzduchu i některé nezdravé 
chemické látky. Pěstujte je raději v malých květináčích, 
ať je jednou za týden můžete vzít jednoduše osprcho-
vat do koupelny. Tak se zbavíte prachu, který se zachytil 
na listech. Nebo při dostatku místa můžete zvolit na-
opak jednu či dvě opravdu velké rostliny - monsteru, 
velkolistý fíkus nebo nenáročnou palmu Chamaedora 
- z jejich listů prach snadno otřete. 
Základem přísunu čerstvého vzduchu ale samozřejmě 
bude dobré větrání. Ložnici nikdy neutěsňujeme, mo-
derní okna umožňují využití větracích mezírek, ty by 
přes noc v každém případě měly být otevřené. Pokud 
máme na oknech onen zvukově a  světelně izolující 
závěs, neměl by být až k podlaze, aby chladný čerstvý 
vzduch přicházející zvenčí mohl „spadnout“ kolem zá-
věsu a proniknout do místnosti. Pokud chceme v  lož-

nici mít vzduch opravdu dokonale čistý (zejména pro 
alergiky je to podmínka toho, aby se pořádně vyspali), 
volíme některou z čističek vzduchu. Musíme se ovšem 
smířit s tím, že každý takový přístroj bude více či méně 
slyšet. Vyčisti vzduch čističkou na plný výkon bychom 
tedy měli před tím, než jdeme spát, na noc ji pak mů-
žeme buď vypnout nebo nastavit na tišší menší výkon. 

Bez pohodlné postele to nepůjde
Kvalitu spánku ovlivňuje rošt, matrace i postel. Za prvé 
by postel 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 „rozestřít“. 
Manželské postele se běžně prodávají v šířce 160 centi-
metrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90 centimetrů 
na šířku – takže si klidně i tu manželskou dopřejte o šíř-
ce 180 centimetrů, protože za dobrý spánek a dostatek 
místa to stojí. Minimální délka postele je délka spící-
ho plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlnému vstávání 
neopomeneme ani výšku postele. Standard je 40 až 50 
cm, ale vstávat z vyššího lůžka (60 - 70 cm) je pro tělo 
mnohem přirozenější, než se zvedat z nízkého. Vyšší le-
žení navíc příznivě ovlivňuje i dýchací soustavu. Vysoká 
postel během spánku eliminuje množství vdechované-
ho prachu, který se, jak známo, drží při zemi. Spaní na 
vysokých postelích navíc podvědomě dodává člověku 
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pocit bezpečí a spánek je klidnější. Manželské postele 
by měly mít oddělené rošty pro každého spícího kvů-
li rozdílným nárokům na spánek. Ideální postele mají 
u hlavy zábranu, které zamezuje nepříjemnému prou-
dění vzduchu a nepohodlí při spaní. A protože člověk 
vyprodukuje během odpočinku až půl litru potu, dopo-
ručují se postele na nožičkách, s neuzavřeným úložným 
prostorem ve spodní části, s  vyměnitelnými potahy. 
Bočnice mohou být prodloužené až k podlaze.  Ale do 
módy se vracejí i celočalouněná lůžka a dnešní textilní 
materiály jsou daleko prodyšnější než kdysi, takže také 
„dýchají“.  Navíc se u postelí posazených přímo na pod-
laze neusazuje prach jako pod nožkami. 
A  co výběr materiálu korpusu? Alergici by měli dát 
přednost posteli ze dřeva, která na rozdíl od čalounění 
nepřiživuje roztoče. Dřevo je přírodní materiál, a proto 

na něj mnozí z nás nedají dopustit. Nejkvalitnější jsou 
postele z buku nebo dubu, cenově dostupnější je ma-
sivní smrk a borovice. Levnější alternativou masivu jsou 
postele z elegantní a vzdušné dýhy, nebo z nejlevnější-
ho, na údržbu nenáročného lamina. Většinou se kupuje 
rám postele, který doplníme roštem a matrací. 

Rošt je podpěra vaší páteře
Jedním z nejdůležitějších prvků kvalitního spaní je rošt, 
který se společně s matrací stará o to, že na kostru va-
šeho těla není kladena přílišná zátěž. Právě díky roštu 
postele tedy můžete nerušeně odpočívat a na rozdíl od 
celých rovných desek umožňuje také větrání vedoucí 
k větší hygieně nocování. Z hlediska vzdušnosti je nej-
vhodnější lamelový rošt. Nejlépe takový, který umožňu-
je nastavovat tuhost lamel podle váhy člověka a matra-



BYDLENÍ | 43

ce. Lamely se v kloubech, výkyvných kapsách, natáčejí, 
čímž se přizpůsobují tvaru těla. Pozor na dostatečný 
počet lamel! Kvalitní rošt dlouhý 200 cm jich má ales-
poň 28, do více než 10cm mezery mezi lamelami se ma-
trace propadává. Ideální jsou mezery maximálně okolo 
6 centimetrů. Cenově nejdostupnější je pevný laťkový 
rošt, nicméně nepruží, zatímco lamelové rošty poskytu-
jí zádům daleko lepší oporu a zároveň umožňují najít 
nejvhodnější polohu na spaní. Pro náročnější zákazníky 
jsou v nabídce mechanicky polohovatelné rošty s indivi-
duálním nastavením nožní a hlavové části, a rošty může 
polohovat také elektromotor na dálkové ovládání, kte-
rý nastaví libovolnou polohu horních i dolních konče-
tin. Špičkové rošty mají pevnou středovou část pro lepší 
oporu beder a pět až sedm anatomických zón, podpo-
rujících správné rozložení váhy těla. Ideální variantou 

pro lidi, kteří musí trávit na lůžku hodně času, jsou rošty 
talířové nebo křidélkové, u nichž je bodové pružení za-
jištěno pomocí komponentů ve tvaru talíře či křidélka, 
které jsou rozmístěny buď po jen na části, nebo po celé 
lehací ploše. Jiný rošt je zkrátka vhodný pro zdravého 
člověka, jiný pro osobu se sníženou pohyblivostí. 

Symbióza roštu s matrací
Celkem k  ničemu by nám byl kvalitní rošt, pokud si 
k němu pořídíme nevhodnou matraci. A platí to i na-
opak – nekvalitní rošt správnou matraci rychleji opo-
třebuje.  Rošt i a matrace musí být sladění parťáci, což 
znamená to vůbec nejsložitější vybírání, protože na 
trhu v současnosti najdeme tolik druhů matrací, že nás 
to až zaskočí.  Hlavních druhů je několik: u  pružino-
vých matrací platí, že čím více pružin, tím lepší spaní. 
Taštičkové matrace mají větší množství pružin, přičemž 
každá z nich je uložena v látkové kapse, aby neskřípa-
la. Polyuretanové matrace mají různé stupně tvrdosti 
a různé způsoby zpevnění středu. Matrace s letní a zim-
ní stranou mají jednu stranu z ovčí vlny a letní z chladi-
vého kokosového vlákna. Matrace ze studené pěny je 
tvarově stálá a má velkou odolnost – je tvořena velkými 
póry, proto je lépe provzdušněna.  Latexové matrace 
jsou pružné a  mají velkou odolnost.  Pokud znáte lí-
nou pěnu z anatomických polštářů, pak si představte, 
že z ní může být celá matrace! Její typickou vlastností 
je, že umí optimalizovat svůj tvar a tuhost podle absor-
bovaného tepla a zatížení. Je skutečně velmi „chytrá“ 
– přizpůsobí se jakékoliv váhové kategorii, při všech po-
lohách spánku. Po zatížení se do původního tvaru vrací 
velmi pomalu, je prostě „líná“.

Kam postel postavit
Obzvláště v malých místnostech jsme často s posunová-
ním lůžka velmi omezení, přesto se pokuste dodržet 
některá obecná pravidla. Postel by neměla žádnou stra-
nou stát u  okna, protože vzduch proudící štěrbinami 
oken (nebo dveří) do postele nepůsobí na spáče příz-
nivě. Umístit jednolůžko bývá snazší, může být jednou 
delší stranou přisunuté u  zdi. U  dvoulůžka je prosto-
rové řešení mnohem složitější. Kolem postele by totiž 
mělo být ze tří stran - u nohou a z boků - vždy alespoň 
60 cm volného prostoru. Nejen proto, aby se vám po-
hodlně do postele vstupovalo, ale také proto, abyste 
pod ní a kolem ní mohli pohodlně uklízet podlahu a při 
převlékání lůžkovin měli dostatečný manipulační pro-
stor. Navíc v hlavě postele je ideální umístit noční sto-
lek - v případě dvoulůžka stolky dva. Počítáme-li tedy 
160 cm na postel + 2x 60 cm po stranách, potřebujeme 
pro umístění dvoulůžka šířku stěny za hlavou alespoň 
280 cm, na délku pak alespoň 260 cm. V úzkých poko-
jích mnohdy nezbývá, než na jeden rozměr rezignovat 
a ubrat. Jestliže máte ložnici pro dva opravdu jako nud-
li, zkuste promyslet, jestli by se vám nevyplatilo inves-
tovat do lůžka, které se dá sklopit ke stěně. Dnes jsou 
k dispozici různé varianty sklopných lůžek a díky mo-
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derním závěsům se sklápějí velmi lehce, nemusí to tedy 
být jen řešení pro příležitostné lůžko, ale právě pro 
úzkou místnost, kterou pak můžete pohodlně uklízet. 
Postel je v ložnici to nejdůležitější, opravdu není pod-
statné, jestli zde máte stolek na počítač nebo televizi. 
Tyto přístroje byste ostatně z ložnice měli raději vyhnat, 
silné elektromagnetické pole ruší spánek a  ložnice by 
měla být oázou klidu a čistoty. 

Máte-li byt s vysokými stropy (alespoň 300 cm), můžete 
s postelí v malé místnosti jít „o patro výš“. Nebo spíš 
o půl patra, protože na posteli byste měli mít možnost 
se pohodlně posadit, aniž byste shýbali hlavu. Navíc 
moc vysoko by spaní umístěné být nemělo, pod stro-
pem se špatně dýchá. Ke stropu by tedy od matrace měl 
zbývat alespoň metr. Postel, do které chodíte po schůd-
kách, nebude tedy asi umístěná tak vysoko, abyste pod 
ní mohli vzpřímeně procházet (i když menší osoby to 
zvládnou, proto je to také dobré řešení do malých dět-
ských pokojů), můžete sem ale umístit úložný prostor 
nebo nějaké skříňky na věci, pro které nechodíte moc 
často. 
V malých ložnicích zkrátka mnohdy není místo na nic 
víc než právě na postel a  noční odkládací stolky. Ne-
snažte se sem nacpat víc - skříň se vejde do předsíně 
nebo v krajním případě do obýváku a ve starých lož-
nicích oblíbený toaletní stolek se zrcadlem vzhledem 
k  modernímu vybavení koupelen stejně nakonec ne-
budete používat. Pokud se vám ale do kouta v ložnici 
vejde pohodlné křeslo a k němu stojací lampa, získáte 
nejen příjemný relaxační koutek na čtení či brouzdání 
po internetu na tabletu, ale také ložnici zútulníte.

Přikrývky a polštáře
Každému vyhovuje něco jiného. Jeden spí na břiše, dru-
hý na boku, třetí zásadně na zádech. Někdo má rád 
hodně pod hlavou, jiný vyžaduje málo. Mnozí potřebu-
jí při usínání naprostý klid a jiní zase usnou jen u televi-
ze nebo rádia. Stejně rozdílné jsou naše požadavky na 
tloušťku polštáře nebo hřejivost peřiny. Přitom vybrat si 
polštář a přikrývku, která vám padne,  je předpokladem 

kvalitního spánku. Nejdůležitější pro klidný a  zdravý 
spánek je ale podklad hlavy. Patříte k těm, kteří milu-
jí velké množství naducaných polštářů? Nebo dáváte 
přednost jednomu menšímu, tvarovanému polštáři? Na 
trhu je obrovský výběr, který uspokojí každého. Stejně 
individuální požadavky klademe na přikrývku. Jedno-
mu bývá v noci zima, druhý se více potí, a tak by uvítal 
lehčí a vzdušnější peřinu. Při výběru je rozhodující, v jak 
chladném nebo teplém prostředí spíte a  jaký tepelný 
komfort chcete při spánku mít. Boom momentálně za-
žívají velké francouzské přikrývky pro dva. Zkuste to 
- sice se o ni budete s největší pravděpodobností pře-
tahovat, ale zase se k sobě s partnerem budete více tu-
lit. Někdy je pod peřinou moc teplo, nebo naopak moc 
zima, deka nebo pléd se proto do ložnice hodí vždycky, 
navíc skvěle vypadají. A když má přijít návštěva, neza-
pomeňte přes ustlanou postel hodit přehoz.

Příjemné prostěradlo
Tušíte, proč má prostěradlo zásadní vliv na spánek? 
Dotek povlečení vnímáte před usnutím i ráno, když se 
probudíte. Tento funkční bytový doplněk je nejen es-
tetickým kouskem, který určí ráz vaší ložnice, ale pře-
devším průvodcem světem klidného spánku a krásných 
snů. V současné době je k dostání celá řada typů pro-
stěradel. Velké rozdíly jsou nejen v barvách a vzorech, 
ale především v materiálech. Už dávno jsou pryč doby 
škrobených materiálů, které nebyly nikterak příjemné 
na dotek. Dnes jsou samozřejmostí prostěradla napí-
nací. Díky moderním technologiím a  neustálé inovaci 
ve výrobě jsou velmi populární nejjemnější froté pro-
stěradla. Velmi oblíbené jsou i jersey prostěradla, nebo 
bavlněná prostěradla či plátěná. Záleží pouze na vaší 
individuální potřebě.

Teplejší povlečení
Pokud sledujete módní trendy v bytovém designu, ur-
čitě vám neuniklo, že jsou v kurzu vesmírné vzory a 3D 
povlečení s  motivy světových metropolí. Jestli jste ro-
mantik tělem i duší, určitě si vyberete z celé řady flo-
rálních vzorů. K dostání jsou kouzelné fototisky s kvě-
tinami či působivé povlečení s drobnými kvítky po celé 
jeho šíři.  Vybírat můžete z povlečení z čistě bavlněného 
vlákna, kdy si užijete všechny výhody, jako jsou dob-
rá absorpce vlhkosti, prodyšnost a jemnost při dotyku 
s  pokožkou. Další volba může spočívat v  3D povleče-
ní s umělými příměsmi. Takové povlečení má ještě více 
hřejivé schopnosti a stále je zachován výraznější podíl 
přírodních vláken. Každý člověk má však jiné požadav-
ky, které se od sebe mohou výrazně lišit. Ideální ložní 
povlečení by však mělo mít příjemný dobré termoregu-
lační schopnosti, díky kterým v zimě hřeje a v létě chla-
dí.  S příchodem zimního období se typičtí zimomřivci 
smiřují s tím, že se po celé měsíce jen tak nezahřejí. Pro-
to je dobrý nápad si pořídit povlečení z mikrovlákna, 
které disponuje termoregulačními vlastnostmi, jež jsou 
v zimě k nezaplacení. A nejen to! Tento materiál rychle 





46 | BYDLENÍ

schne a nemusí se žehlit. Pokud si chcete dopřát tu nej-
vyšší kvalitu, sáhněte po povlečení z mikroflanelu, ten 
je na rozdíl od mikroplyše výrazně jemnější a má větší 
hustotu chloupků.

Sezónní hra barev
Víte, že teplé nebo studené barvy mohou ovlivnit poci-
tovou teplotu v ložnici až o několik stupňů? Barvy v in-
teriéru mají velký význam. Dávají mu typický charakter, 
mohou opticky ovlivňovat velikost prostoru a  působí 
i na naši psychiku. Ložnice v barvách podzimu by měla 
mít syté a zářivé barvy. Šikmé sluneční paprsky dodáva-
jí všem barvám teplý nádech. K podzimu patři červená 
jablka stejně jako hnědé tóny sklizených polí.  Ložnice 
v barvách zimy je charakteristická chladnějšími odstíny. 
Vedle černé a  zářivé bílé se prosazují studené modré 
a zelené barvy. Ty mohou být v kontrastu třeba se žlu-
tou nebo červenou.

Náladové fototapety
Digitální fototapety, které z moderních interiérů úspěš-
ně vytlačují malířské obrazy, se hodí i do ložnice. Když 
je třeba, zvětšují (pomocí optického klamu) místnost 
nebo naopak mění místo ke spánku na velmi útulný 
kout, stvořený pro noční odpočinek. Vybírat můžete 
z pestré palety motivů - od krajin, fauny, flory přes ge-
ometrické vzory až k neutrálním plastickým tapetám. 
Perleťové bubliny, mořské mušle nebo kapky vody mo-
hou být dokonalou dekorací právě za vaším lůžkem.

Ložnice jen pro vás
Elegantní, a  přitom komfortní ložnice musí dokonale 
vyjadřovat individualitu svých uživatelů. Stejně jako 
u kuchyní nebo obývacích pokojů platí, že ať už zvolíte 
při výběru nábytku, vybavení, dekorací a doplňků jaký-
koli materiál, barvu a design, hlavním kritériem zůstá-
vá vlastní vkus a pohodlí.  Prioritou by měl být kvalitní 
nábytek  - masivní noční stolky, skříňky a komody, pří-
padně skříně, pokud je nemáte vestavěné. Vévodícím 
materiálem je dřevo nebo alespoň nábytek s precizně 
provedeným přírodním dekorem. Letí například i různé 
doplňky jako atypické poličky, osvětlení v podobě lamp 
v moderním designu, které mohou být vybaveny i prak-
tickým stíněním.  Do ložnice patří i koberce. Dřevěná či 
laminátová podlaha se sice dobře uklízí, ale při ranním 
vstávání jistě toužíte šlápnout bosou nohou do něčeho 
měkkého a teplého. Nehledě na to, že koberec ložni-
ci zútulní. V místnosti, kde se pouze spí, není koberec 
tolik zatěžován, takže si zde můžete dopřát i  luxusní 
designové kousky. A v zimě jistě oceníte třeba i kožeši-
nové předložky.
Ložnice by měla být místem největšího soukromí. Tady 
usínáme, spíme a probouzíme se, milujeme se, čteme 
a odpočíváme. Zařizuje se nám lépe, protože tuto míst-
nost vybavujeme obvykle jen pro sebe a partnera a ne-
musíme zde proto brát ohled na potřeby a přání zbylé 
části rodiny. Pokud to prostor dovolí, ženy by neměly 
zapomínat na toaletní stolek se zrcadlem. Denní světlo 
je při ranním líčení spolehlivější než žárovky v koupelně.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE
Zařizujete novou koupelnu či rekonstruujete starou? Než začnete, 
zamyslete se nad svými zvyky. Jak často se koupete? Nebo se ra-
ději sprchujete? Kolik lidí se sejde ráno v koupelně? Z odpovědí 
pak získáte přehled o výběru zařízení a ruku v ruce budete řešit 

obklady i dlažbu. A jak dál?

ZAŘIZUJEME 
KOUPELNU
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Optimálním řešením je vybavit koupelnu ucelenou ko-
lekcí zařizovacích předmětů – výhodou je shodný de-
sign, takže prostor bude působit jednotným dojmem. 
V případě, že zvolíte jednotlivé prvky samostatně (umy-
vadlo, vanu, případně toaletu a bidet), pak vybírejte ty, 
které mají podobné tvarové ladění. Tedy oblé, hranaté 
či asymetrické. Pokud to prostor dovolí, koupelna se 
navrhuje stejně velká, jako obytné místnosti. Nejenže 
výsledek působí velkoryse, ale vzhledem k  tomu, že 
v koupelně trávíme dosti času, je tento krok i praktic-
ký. Koupelna může sloužit také jako relaxační místnost. 
V tomto případě nahradíme klasickou vanu masážním 
zařízením nebo sprchový kout vybavíme tryskami.

Vybíráme umyvadlo
Rozhodli jste se zařídit novou koupelnu samostatný-
mi prvky? Začněme umyvadlem, které vybíráme nejen 
s ohledem na dispozici koupelny, ale také na potřeby 
členů domácnosti. Kutilové a zahrádkáři ocení umyva-
dlo hlubší, protože si potřebují očistit ruce až k loktům, 
ženy potřebují vhodné umyvadlo k  přeprání menších 
kousků prádla, děti by měly dosáhnout – byť ze židličky 
 – na baterii a mýdlo, tělesně postižení a starší lidé po-
třebují u umyvadla sedět, takže by se měly pod něj ve-
jít područky invalidního vozíku. Všechny tyto detaily 
a specifika vašeho životního stylu by se měly do výběru 
umyvadla promítnout. Samotný tvar umyvadla je pak 
věcí vašeho osobního vkusu.
Jakou zvolit baterii
Vodovodní baterie není jen technickou, ale i estetickou 
záležitostí ovlivňující celkový vzhled koupelny. Proto 
je dobré zohlednit tvar a  styl vodovodních baterií již 

při výběru, a to vzhledem k doplňkům a barvám, které 
budou vaší koupelně dominovat. Vodovodní baterie se 
vyrábějí v různých tvarech a velikostech. Ty kvalitnější 
mají keramickou vložku, díky níž se ventil neopotřebu-
je a nezačne propouštět. Kartuš v bateriích, směšující 
teplou a studenou vodu, se vyrábí v plastu nebo v ke-
ramice - keramické provedené je kvalitnější a odolnější.

Specifika vany
Nejdůležitější otázkou při výběru vany je, zda bude 
vana v  koupelně doplněna samostatným sprchovým 
koutem, nebo bude sloužit i ke sprchování. Pokud pro-
stor umožní instalaci samostatného sprchového koutu, 
bude vana sloužit především jako místo pro odpočinek 
a relaxaci. V tomto případě se zaměříme na vnitřní pro-
stor, hloubku a pohodlí vany. Pokud to dovolí rozpočet, 
lze do vany instalovat hydromasážní systém.
Snem mnoha lidí je rohová vana. Obecně platí, že „ro-
hovky“ zabírají poměrně velký půdorys, takže u malých 
koupelen je nutné uvážit jejich užitnou hodnotu. Rov-
něž je třeba počítat s větší spotřebou vody oproti stan-
dardním vanám. Připravit se musíme také na údržbu. 
Pokud ovšem tyto aspekty přijmeme, získáme velkory-
sou privátní koupel.
Rohové vany napouštíme přepadem nebo některým 
z okrajových systémů. Při novostavbě či kompletní re-
konstrukci lze použít podomítkový systém, ve starších 
stavbách můžeme instalovat klasické nástěnné prove-
dení. Vana s  odpadem uprostřed je vhodná také pro 
koupání ve dvou. Dopřát si můžeme i  rohové vany 
s masážním systémem a elektronickým ovládáním.
Většina rohových van se vyrábí z akrylátu, který se snad-
no tvaruje, což neplatí o  smaltované oceli. Tyto vany 
jsou proto nabízeny v užším výběru.

Desatero dobré vany
– Vana má být dostatečně velká a vhodně tvarovaná, 
aby umožnila pohodlnou koupel. Tedy aby se v ní dalo 
pohodlně ležet a tělo bylo dostatečně ponořené.
– Musí být z kvalitního materiálu, aby vydržela 15 a více let.
– Měla by mít nadčasový tvar, protože představuje střed 
koupelny, a to na řadu let.
– Vana musí být příjemná na dotek a hygienicky nezá-
vadná.
– Musí být dostatečně robustní, aby se v ní člověk při 
koupeli nekroutil ani v případě, že váží o něco víc.
– Povrch musí odolávat zvířecím drápkům.
– Vana by měla být vybavena madly či povrchovými 
úpravami, které usnadňují používání, vstup a  výstup 
handicapovaným a starším lidem či dětem.
– Musí se snadno čistit a časem neměnit barvu ani lesk.
– Měla by odolávat působení chemických úklidových 
prostředků a kosmetických přípravků.
… a několik dobrých rad v kostce
Koupelnu zařiďte jako relaxační prostor. Instalujte sem 
pohodlné křeslo nebo chaise longue. Zařizovací před-
měty pořiďte z jedné kolekce, stejně jako koupelnové 
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doplňky. Větší domácnosti ocení dvě umyvadla vedle 
sebe, případně klasické dvojumyvadlo. Sprchovou va-
ničku instalujte ve stejné výšce s  podlahou. Nezapo-
meňte na dostatečný odtok vody. Výrazná barevnost 
vás časem omrzí, volte radši neutrální tóny. Údržba 
velkých skleněných stěn a zástěn je náročná. Opatřete 
je speciální povrchovou úpravou, zamezující usazování 
nečistot. Neinstalujte je proti dennímu světlu. Přemíra 
nápaditosti tvarů se nesnadno udržuje v  čistotě. Hle-
dejte jednoduché linie. Na zrcadle, sahajícího až k umy-
vadlu, budou neustále kapky vody. Instalujte zrcadlo 
aspoň 30 cm nad jeho okraj.
Vanová zástěna jako důležitý doplněk
V řadě domácností je sprchování ve vaně každodenní 
realitou. Bez účinné ochrany hrozí   v koupelně poto-
pa a klasické igelitové závěsy jsou minulostí. Řešením 
jsou vanové zástěny, které můžeme umístit takřka na 
každou vanu včetně asymetrických a rohových. K těmto 
dvěma typům se nabízejí speciálně designované zástě-
ny. K ostatním si stačí vybrat z doslova nepřeberného 
množství typů univerzálních zástěn. Montáž zástěny 
zvládne každý, důležitá je pouze rovná zeď bez nik, vý-
klenků, případně reliéfních obkladů.
Téměř všichni výrobci nabízejí pevné nebo skládací zá-
stěny. Oba typy mají své výhody i  nevýhody. Skládací 
zástěny jsou umístěny v rámu a opatřeny jedním nebo 
více svislými profily. Výhodou těchto zástěn je sklad-

nost, tuto „harmoniku“ snadno složíme až na zeď, 
takže nám nebrání při vstupu do vany či údržbě jejích 
okrajů. Věc má ale háček. Málokdo totiž bere v úvahu 
umístění vodovodní baterie, případně tvar vany. Ergo-
nomický prolis pro hlavu, podhlavník nebo vodovodní 
baterie mohou úspěšně zabránit úplnému složení zá-
stěny. Ta se běžně umísťuje tam, kde má vana širší plo-
ché dno a kde je sifon. Jenže když si chcete pořídit „har-
moniku“, na čelní zeď u sprchovacího místa už nepatří 
poličky ani vodovodní baterie, protože byste nemohli 
zástěnu složit až ke stěně. Na druhé straně skládací zá-
stěna pokryje větší plochu kolem vany, takže sprchová-
ní je komfortnější. A to i za cenu ztížené čistitelnosti, 
protože oproti jednoduchým pevným zástěnám budete 
při údržbě narážet na rám a  množství profilů, kolem 
nichž se usazují nečistoty.

Obklady nemusí být nuda
Pryč jsou časy, kdy byly k dispozici obkládačky mdlých 
barev a  květinových vzorů. Odzvonilo i  králi koupel-
nových obkladů a dlažeb, což byl tzv. pseudomramor 
– béžové či namodralé obkládačky imitovaly mramoro-
vé stěny lázní starého Říma. Současné trendy v koupel-
nách jsou k nerozeznání od látek, papíru, kůže, cihel 
či dřeva. Obkládačky jsou dokonalými kopiemi saténo-
vých látek, pomačkaného papíru, stěn z kamene nebo 
třeba hadí kůže. Obklady přitom nejsou hladké, takže 
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jejich kouzlo spočívá i v neobvyklé struktuře. Na dotek 
mohou připomínat třeba plochu spletenou z  bambu-
su, obloženou dřevem či hladkou kůží nebo sameto-
vou látkou. Koupelny se však nebrání ani kombinacím.  
Na trhu jsou nejrůznější barvy a  dezény. Módní jsou 
vzory tvořené několika velkými kachli a  zabírající kus 
stěny. Obkládačky jsou buď velké, nebo naopak velmi 
malé, mozaikové.
Pro tento trend je typická snaha vytvořit dojem luxusu. 
Koupelny působí draze, ale díky   cenově dostupným 
a  přitom věrně napodobujícím materiálům drahé ne-
jsou.
Kontrapunktem luxusně působících koupelen jsou vel-
ké hranaté obkládačky v co nejméně zářivých barvách. 
Glazury vytvářejí efekt kapek rosy, metalový povrch 
zase dojem skla s vysokým leskem. Na pohled je imitace 
tak dokonalé, že si musíte sáhnout – je to skutečně sklo, 
nebo obyčejná obkládačka? Tento trend je sympatický, 
protože podněcuje fantazii a nesází na prvoplánovou 
líbivost.
Zajímavé je také experimentování s různými typy povr-
chů, kdy může být jedna stěna hladká a druhá s plastic-
kým povrchem z dlaždicového střepu nebo s dekorací 
obkladem připomínajícím mokrou stěrku či polystyren. 
Velice efektní jsou obklady a  dekorace střídající kon-
vexní a konkávní tvar obkladu. Vystouplé a zapadající 
plochy tvoří pomyslnou vlnu a hrají si se světlem. V kur-
zu jsou také velkoformátové dlaždice 60x60, ale také 
80x80 cm napodobující přírodní nebo naopak industri-
ální materiály. Další možností jsou speciální omyvatelné 
stěrky, které se aplikují místo klasických obkladů. Vý-
sledkem je prostor evokující obytnou místnost.
Kromě keramiky se koupelnové vybavení vyrábí z umě-
lého i přírodního kamene (od vápence k travertinu), tvr-
zených plastů, tvrzeného skla i dřeva a dalších materiálů.
Přes všechny barevné a dezénové trendy jsou stále v po-
předí poptávky obkládačky a dlažby imitující dřevo. Při-
tom pokračuje zvětšování formátů s minimální spárou, 
což prohlubuje iluzi, že jde o originál. Keramika přitom 
neomezuje druhy dřeva, obklady stěn a dlažbu koupel-
ny můžete mít z břízy, dubu či teaku.
Imitace dřeva se však neprosadila jen v koupelnách, ale 
také v  interiéru. A za zmínku stojí i obklad dřeva pro 
exteriér – fasády, venkovní krby či okolí bazénu. Obkla-
dy často mají místo spár drážky, které do sebe zapadají 
jako u skutečného dřeva. Další výhodu představuje ba-
revná stálost a bezúdržbovou keramického materiálu.
Do koupelen však mohou i podlahy ze skutečného dře-
va, podlahy korkové a z přírodního linolea. Tyto krytiny 
zpravidla nebývají upravené proti dlouhodobému pů-
sobení vody, nicméně zůstane-li po sprchování podlaha 
pár minut mokrá, nic se nestane. Problém může nastat 
ve špatně větraných koupelnách, v nichž vlhkost prak-
ticky neustále překračuje doporučenou hodnotu kolem 
50%. V takovém případě většinou pomůže kvalitní ven-
tilace. Pokud ne, je třeba zvolit speciální krytiny odolné 
proti vodě a vlhkosti.

Nejžhavější koupelnové trendy
Již řadu let se koupelnám přisuzuje prostor velikosti 
běžného pokoje. Pokud takovou plochu máte, můžete 
být odvážní a velkorysí. Základním pravidlem je nein-
stalovat zařizovací předměty po obvodu místnosti, ale 
využít celý prostor. V něm rozvrhněte jednotlivé zóny, 
(vana, sprcha, umyvadlo, případně toaleta s bidetem). 
V úvahu vezměte vstupní dveře (abyste neměli přímo 
u  vstupu prosklený sprchový kout) a  případné okno. 
Zóny můžete vymezit třeba zvýšením podlahy v určité 
části koupelny, nikami nebo polopřímkami, odlišnou 
barvou či materiálem.
Dispozici je třeba důkladně zvážit nejen kvůli rozvodům 
vody, ale také elektřiny. Do větších a velkých koupelen 
neinstalujeme jedno centrální světlo, ale osvětlujeme 
jednotlivé části místnosti a používáme různé typy světel. 
Koupelnový prostor přibližujeme ostatním částem bytu, 
proto i zde instalujeme nejrůznější bytové dekorace.
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Sprchové kouty walk in
Jsou to všechny, které nemají uzavíratelnou kabinu. 
Tvořeny jsou jen jednoduchou sprchovou zástěnou, 
která může být jen z jednoho kusu skla. Na zem volíme 
vaničku. Sprchové zástěny patří k dražším artiklům. Sa-
mozřejmě si sklo můžeme nechat uříznout u sklenáře, 
nicméně toto řešení nelze doporučit. Výrobci sprcho-
vých koutů mají přesně spočítanou sílu skla a zaručují 
bezpečnost. Navíc na sklo aplikují speciální povrchové 
úpravy, díky nimž se na něm netvoří vodní kámen.
Samozřejmostí v moderní koupelně je i odtokový žlá-
bek zapuštěný v dlažbě, který je téměř neviditelný a vý-
borně se čistí.

Pro funkčnost i atmosféru
Světla v  koupelně není nikdy dost. Správné osvětle-
ní v  koupelně by se mělo skládat minimálně ze dvou 
částí – hlavního svítidla a osvětlení prostoru u zrcadla.  

Světlo bude působit příjemně, pokud bude rovnoměrně 
rozptýlené po celém prostoru. Světlé obklady odrážejí 
světlo lépe než tmavé.
Hlavní osvětlení tvoří stropní svítidlo, které může být 
namontováno na strop, kvalitnější řešení ale nabízejí 
osvětlovací zdroje, zapuštěné přímo do stropu. V malé 
koupelně může hlavní osvětlení nahradit osvětlení u zr-
cadla – v  takovém případě by minimálním světelným 
vybavením koupelny měly být dvě lampy, jedna vpravo 
a jedna vlevo u zrcadla. Stěnová svítidla kolem zrcadla 
jsou ideální při holení nebo nanášení make-upu, pro-
tože zaplavují prostor před zrcadlem jasným světlem 
z obou stran a nevytvářejí stíny na tváři.
I  když to možná zní zvláštně, i  v  koupelně můžeme 
vytvořit pomocí osvětlení různé nálady a zajímavé ak-
centy. Je totiž základním nástrojem pro ovlivňování 
atmosféry, který poskytuje potřebnou flexibilitu mezi 
svěžestí a jasem nebo klidem a intimitou. Jako světelný 
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zdroj do sprchových kabin a na čtení ve vaně se hodí 
lampa s širokým paprskem světla (tzv. downlights).
V současnosti se mohou v koupelnách používat pouze 
osvětlovací zdroje odolné proti vodě a páře. Speciální 
technická norma říká, že v prostoru kolem van a sprch 
lze používat pouze takové osvětlovací zdroje, které 
jsou chráněny před stříkající a tekoucí vodou. Tyto lam-
py mohou být napájeny pouze nízkým napětím v rozsa-
hu do 12 voltů a musí být speciálně určené do prostor 
se zvýšenou vlhkostí.
Aktuální designovou kombinací koupelnových svítidel 
je kombinace mléčného skla a nerezu, v levnějších va-
riantách leštěného hliníku. Trendy velí k ústupu od ost-
rých hran k zaoblenosti, největším hitem jsou skleněné 
válce, které lze podle potřeby instalovat svisle i vodo-
rovně.

Řekni, kdo je nejkrásnější
Žádná koupelna není kompletní bez zrcadla. Umožňuje 
nám dívat se na sebe a vykonávat každodenní rutinu, 
jako nanášení make-upu, holení či čištění zubů. Navíc 
odráží světlo po celém prostoru. Obrovská zrcadla přes 
celé zdi už rozhodně nejsou tím, co by interiéroví de-
signéři doporučovali, avšak existuje jedno místo, kam 
patří bezvýhradně: koupelna. Velkorozměrová zrcadla 
se umisťují nad pulty s umyvadly, kam se perfektně hodí 
i proto, že ochraňují zeď před vodou.
Velké zrcadlo bez rámu je klasikou, na níž není co po-
kazit, odvážnější se však nebojácně vrhají po zajíma-
vém orámování, které koupelně dodá styl. Široké výraz-
né lišty, ocelové rámy se starodávným zdobením nebo 
různobarevné odstíny promění zrcadlo v opravdu výji-
mečnou součást doplněk interiéru.
Osvětlení velkých zrcadel je komplikovanou záležitostí. 

Důležité je, aby bylo rovnoměrné kvůli minimalizaci 
nežádoucích stínů a všechny žárovky by měly neutrální 
barvu, co nejvíc připomínající denní světlo, což ocení 
hlavně ženy při líčení. Žárovky nebo zářivky proto vy-
bírejme takové, aby vydávaly teplé bílé světlo. Světlo 
musí být umístěno tak, aby nesvítilo na plochu zrcadla – 
následný odraz by nás oslňoval. Nejvhodnější jsou tyto 
varianty:
• lampy nebo žárovky, namontované po stranách  

zrcadla
• úzké zářivky, umístěné na bocích
• vhodné je použití čirých opálových stínítek, které 

světlo vhodně rozptýlí
• zabudované LED podsvícení v zrcadlech
Mnoho moderních designových zrcadel obsahuje buď 
LED nebo halogenové osvětlení, aktivované jemným 
tlačítkem pro plynulé osvětlení. Jiná nám zase usnad-
ňují úkony v  koupelně teplotním čidlem, které auto-
maticky odmlží povrch. Některá zrcadla jsou i dálkově 
ovládaná a nikdy se nezamlží a v pravý čas se rozsvítí. 
Zrcadlové skříňky navíc nabízejí množství diskrétních 
úložných prostor. Některé jsou navrženy pro zabudo-
vání do stěny, takže prakticky není vidět, že se jedná 
o skříňku za zrcadlem.

Efektní i funkční
Držáky ručníků, dávkovače mýdla a věšáčky na župany 
jsou třešničkou na dortu v každé koupelně. Pro jednot-
ný vzhled můžeme zvolit výrobce armatur, který nabízí 
také široký sortiment doplňků a zaručí, že povrch arma-
tur a doplňků bude stejný. Správné umístění doplňků 
je o rovnováze designových preferencí a dosažitelnosti. 
Proto si dopřejme čas na rozmýšlení, kam který kousek 
přijde, než začneme vrtat do obkladů. Držáky na ručníky 



Do každé chytré domácnosti patří chytré mobily, televize nebo ledničky. Máte už ale doma zrcadlo, které 
můžete ovládat dotykem, můžete nastavit jeho podsvícení, má zabudovanou meteo stanici,kosmetické 
zrcátko a nikdy se nezamlží?

Zrcadla prvotřídní kvality vyráběná belgickou firmou AGC odráží realitu se 100% věrností. Pro nasvícení 
je používána LED technologie. Díky tomu nejen skvěle uvidíte svůj obraz, ale takové zrcadlo vypadá 
velmi moderně a luxusně, proto se skvěle vyjímá nejen v koupelně, ale také v předsíni nebo v ložnici
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by měly být umístěny v dosahu rukou od vany nebo spr-
chy, věšáčky na odložené oblečení či župan vedle dveří 
do sprchového koutu. Nástěnné dávkovače mýdla a dr-
žáky pohárků zase pomohou udržet prostor umyvadla 
čistý a uklizený.
Aktuálním trendem ve světě koupelnových doplňků 
jsou přírodní motivy. Právě letí čisté a jednoduché linie 

souběžně se zálibou v  rustikálnějším stylu. Příjemnou 
symbiózu může vytvořit kombinace několika přírod-
ních motivů. Například nádoby na zubní kartáčky ve 
tvaru tmavého kamene nebo zásobník na mýdlo, kte-
rý vypadá jako vytesaný z  mramoru nebo vydlabaný 
ze dřeva, nádherně vyniknou v  interiéru, laděném do 
světlých tónů. Prim také hrají fritové glazury, připomína-
jící kapky rosy. Podobného efektu docílíme, zvolíme-li 
perleťový povrch v duhových odlescích a jemně barev-
ných tónech.

Kouzelné maličkosti
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.
Oblíbené jsou v tuto chvíli třeba dekorativní předměty 
s nádechem etno a folklóru a často také starožitnosti 
s patinou. Jejich kontrast s perfektním designem kou-
pelnových objektů a baterií je činí obzvlášť atraktivními. 
Efektním doplňkem moderní koupelny jsou živé rostli-
ny, ve větším prostoru se mimořádně uplatní exotické 
palmy, které dobře snášejí teplejší prostředí i zvýšenou 
vzdušnou vlhkost – koupelna ovšem musí mít okno.

Koupelna v ložnici
Pokud se pro toto řešení rozhodnete již při přípravě 
stavby, nic nebrání v realizaci. U stávajících staveb je to 

komplikovanější a realizace přichází v úvahu jen tehdy, 
navazovala-li v původní dispozici na ložnici koupelna. 
V tomto případě můžeme zbourat zeď a využít rozvody 
vody a odpadu.
Koupelna v ložnici nebývá jedinou koupelnou v domác-
nosti. Slouží jako doplňková a tomu odpovídá i její zaří-
zení. Může je představovat jen vana nebo sprchový kout. 
Při zařizování musíme vzít v úvahu logické navazování 
jednotlivých částí. Kupř. těsná blízkost vany u  lůžka by 
mohla způsobit potopu tam, kde si to zrovna nepřejeme.
Podlaha v  koupelnovo-ložnicovém prostředí by měla 
být vysoce odolná proti vodě, protože suchou nohou 
se z vany nebo sprchového koutu nedostaneme. Ideální 
je dlažba s podlahovým vytápěním. V blízkosti kumulo-
vané vlhkosti by měl být nábytek určený do koupelen, 
ostatnímu zařízení by se, pokud je zajištěné dostatečné 
větrání, nemělo nic stát.

Pisoáry
Pisoáry se stále častěji používají v domácnostech, kde 
žije více mužů pohromadě. Mají své výhody – snadnou 
údržbu a  nízkou spotřebu vody. Dva, oproti 3 litrům 
vody, kterou splachujeme WC. Splachování může být 
mechanické nebo pomocí senzoru. Pro domácí účely 
jsou pisoáry nabízeny s  poklopem, což zvyšuje jejich 
estetickou hodnotu, nabízen je i typ sedátka s automa-
tickým pozvolným sklápěním. Přestože je pisoár sám 
o sobě malý, může být problém jej do některých kou-
pelen umístit. V tom případě se hodí speciální zápustné 
modely s výškou pouhých 15 cm.

Toaleta, která vás pozná
Součástí koupelny bývá často wc a to které vám chceme 
představit je tak trochu ze říše snů. Můžete si ho totiž 
naprogramovat tak, aby samo splachovalo po použi-
tí toalety, případně, aby se v pravidelných intervalech 
samo čistilo. A jak to funguje? Senzor detekuje, kdy se 
člověk blíží k  toaletě, a poté svítí pouze ovládací tla-
čítka. Aktivace splachování je bez dotyku nebo se stačí 
jemně dotknut oblasti tlačítek.
Programovatelný dálkový ovladač umožňuje individu-
ální nastavení dosahu rozpoznání osob, doby aktivace 
nebo jasu displeje. Toto může být také využito pro na-
stavení intervalu jednotlivých funkcí, jako je hygienické 
nebo bezpečnostní splachování.

WC pro kočku
Pokud budujete novou koupenu, určitě není od věci 
zbudovat i kočičí toaletu. Na trhu už je záchod s auto-
matickým splachováním a vymýváním, který místo ste-
liva na jedno použití poskytuje pohodlné a biologicky 
rozložitelné omyvatelné granule.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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Robotická toaleta 
Automatické splachování a sanitace. 
Čistota pro vás i spokojenost vaší kočky.

www.catgenie.cz Volejte zdarma: 800 350 350
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NEJSOU DVEŘE 
JAKO DVEŘE
Odolnost proti vloupání, odolnost proti ohni a  kouři 
a odolnost jejich povrchu. To jsou základní vlastnosti, které 

 musí splňovat vchodové dveře do bytu. 
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Úvodem je třeba si říct, že existují dvě kategorie vcho-
dových dveří, a  to do bytu a  do domu. Na dveře do 
domu jsou kladeny daleko větší bezpečnostní, proti-
požární a hlavně tepelně izolační požadavky na odol-
nost proti povětrnostním vlivům než na dveře do bytu. 
Obecně není závazná norma, která by nám nařizovala, 
co všechno musí vchodové dveře splňovat, ale většinou 
jsou požadavky jasně definovány pojišťovnami, u kte-
rých si zřizujeme pojistky našich nemovitostí.

Kdy plameny zůstanou za dveřmi
Vchodové dveře do bytu by měly splňovat potřebné tří-
dy požární odolnosti, které jsou rozděleny do několika 
kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě. Úroveň 
kategorie určuje doba, po kterou zůstanou plameny 
izolované za dveřmi a dveře je nepustí do chráněného 
nezasaženého prostoru. Jde o odolnost v délce:
1. 30 minut, pak mají označení EI230 – EW30
2. 45 minut, pak mají označení EI245 – EW45
Oba typy dveří mohou být jak pro dveře jednokřídlé, 
tak i pro dvoukřídlé, jak pro plné, tak i prosklené. Proti-
požární dveře mohou splňovat i kouřotěsnou odolnost, 
což znamená, že jsou odolné proti průniku studeného 
a teplého kouře. Podmínkou pro instalaci dveří kouřo-
těsných je zabudování těsněné zárubně nebo speciální 
kovové zárubně s těsněním, které u klasické kovové zá-
rubně nebývá automaticky. Na rozdíl od standardních 
požárně odolných dveří mají ty s kouřotěsnou úpravou 
zabudovaný vysouvací mechanický práh, který zajistí 
úplné utěsnění průchozího otvoru proti vniknutí kouře.
Bezpečnost je v případě vchodových dveří do bytu za-
jištěna použitím vícebodového bezpečnostního zámku 
a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. Vícebo-
dový bezpečnostní zámek s pasivními trny na závěso-
vé straně zamezí vypáčení a  vysazení bezpečnostních 
dveří. V nabídce je velký výběr bezpečnostního ková-
ní v povrchových úpravách hliník, lesklý chrom, nerez, 
mosaz či matný nikl a jiné. Vybírat je možné z různých 
tvarů, od kulatých přes hranaté a oválné. Tyto dveře již 
automaticky v sobě nesou požární odolnost 30 minut.
Obecně platí, že vstupní dveře do bytu protipožární 
a  bezpečnostní se nemontují do klasické obložkové 
dřevěné zárubně, ale do ocelové protipožární zárubně 
s minimální tloušťkou plechu 1,5 mm. Zárubeň do stěny 
není kotvena montážní pěnou, ale je vylita betonem 
pro zvýšení její odolnosti.

Dřevo na prvním místě
Mezi nejžádanější materiály vstupních dveří stále patří 
dřevo. Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, za-
ručují dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. 
Výhodou dřevěných dveří je také možnost výběru z bo-
haté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou 
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstí-
nů. Vzhled  má být podle architektů maximálně jedno-
duchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily. I díky 
výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní 

v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu. 
Opět je populární také dub, smrk, borovice a modřín, 
zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotic-
ké dřeviny mahagon a meranti. 

MDF, ocel nebo plast? 
Pod označením MDF se skrývají dveře z dřevovláknitých 

desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, níz-
kou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto 
desky se využívají jako nosné a  lze na ně nanášet la-
mináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy. 
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu 
představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové 
dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní 
technologií. Jejich charakteristickou vlastností je ele-
gantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře jsou 
odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže se nede-
formují a nedochází k prověšení jejich křídel. 

Kování a fólie
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými 
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc trvají 
pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové kování je 
vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to jak vzhle-
dem, tak odolností.  K bezpečnostním prvkům patří na-
příklad skutečnost, že šroubky má klika pouze z vnitřní 
strany dveří, aby nebylo možné kliku odmontovat 
z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše štítového stylu, 
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brány     vrata     pohony

...vyrábíme pro Vás na míru!

K celému sortimentu dále nabízíme
příslušenství, zabezpečení a montáž. 

Volejte naši zákaznickou
linku 601 245 245

Využijte bezplatně, náš nový online 
kalkulátor www.motorius.cz. 

V klidu domova si vše 
prohlédnete a pročtete. 

garážová vrata

sekční, rolovací, průmyslová

markýzy, žaluzie, 
předokenní rolety, mříže

brány a branky

posuvné, křídlové

24 hod ON-LINE

Kalkulátor sekčních 
vrat, předokenních 
rolet, mříží a bran

www.motorius.cz

Akce trvá do 31.10.2018 
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na trhu jsou ale i rozetová provedení tohoto kování. Pro 
vyšší bezpečnost se používají vícebodové zámky a panty 
s čepy odolnými proti vysazení vstupních dveří.
Odolné a praktické řešení renovace dveří reprezentuje 
takzvaný CPL povrch. Fólie účinně chrání dveře před 
oděrem, což ocení zejména rodiny s dětmi či domácnosti, 

které chovají kočky, psy apod. CPL fólii jen tak něco ne-
poškrábe. Navíc bez problémů snese i útoky v podobě 
horké kávy, ovocného džusu či dětských pastelek, tak-
že se nemusíte obávat vzniku nevzhledných skvrn. CPL 
je mimořádně odolná i vůči vlhkosti a úspěšně odolává 
slunečnímu záření, takže například nehrozí, že na mís-
tech často vystavených slunci změní barvu a vybledne.

Interiérové dveře
U interiérových dveří si můžeme dovolit větší rozlet ve 
výběru, a to nejen z estetického hlediska. V bytě máme 
máme místnosti, které se od sebe účelově liší. V ložnici 
nebo pracovně chceme klid a ticho, v koupelně  potře-
bujeme dveře odolné vodě a vlhku, v dětském pokoji 
oceníme bytelný předěl,  který vydrží i nárazy letících 
předmětů. Podle charakteru místností vybíráme i dveře  
speciální, tedy například zvukově izolační, s  klimatic-
kou úpravou, více mechanicky odolné. 
Asi nejpoužívanější jsou dveře otočné, a kdo má doma 
dost místa, může u  nich zůstat. Pokud ale bojujete 
v bytě s prostorem, můžete zvolit dveře posuvné (ať už 
do zdi, tedy do stavebního pouzdra, či po stěně). Pou-
žívají se i dveře lamelové neboli harmonikové, otočně 
kyvné či kyvné – „lítačky“. Způsoby otevírání rovněž 
můžete kombinovat. Nicméně dveře do ložnice by měly 
být vždy otočné, protože mají nejlepší zvukově izolační 
vlastnosti. Posuvné a další dveře totiž tak dobře netěsní.

Kudy do garáže
Výběr garážových dveří, pokud jsou součástí samotné-
ho domu, by se rozhodně neměl podceňovat. Nejsou 
pouhou uzávěrou garáže, ale chrání dům před vloupá-
ním stejně jako vstupní dveře. Z hlediska funkce bude 
tedy nejdůležitější jejich bezpečnost, a pak způsob ote-

vírání.  Do nových, ale i starších garáží jsou dnes instalo-
vána, namísto klasických dvoukřídlých, vrata otevíraná 
na dálku a poháněná elektromotory. Výběr správných 
garážových vrat není úplně jednoduchý. Existuje něko-
lik různých typů a na trhu se vyskytuje mnoho firem, 
které vrata vyrábí. Některá jsou kvalitnější, jiná o po-
znání méně. Jak poznat ta skutečně kvalitní garážová 
vrata? A na jaké bezpečnostní prvky se zaměřit?

Sekční vrata vedou
Na trhu jsou nejžádanější sekční garážová vrata. Jsou 
finančně zajímavá, nejsou hlučná a nemají velké nároky 
na prostor. Pokud jsou kvalitní, výborně těsní po celém 
obvodu i mezi jednotlivými sekcemi, takže jsou vhodná 
do zateplených garáží. Vhodná jsou jak do garáží pro 
jeden vůz, tak pro dvojgaráže. U těchto vrat se jednot-
livé sekce vysouvají ve vodících drahách podél zdi pod 
strop. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu chrá-
něno proti korozi žárovým pozinkováním. 

Posuvná garážová vrata 
Posuvná garážová vrata jsou jen odlišným typem sekč-
ních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná vrata otevíráme do 
boku, dražším řešením je otevírání do podlahy, což vyža-
duje náročnější stavební připravenost. Výhodou těchto 
vrat je průchozí prostor do domu bez nutného otevře-
ní celého stavebního otvoru. Pokud chceme do garáže 
zaparkovat např. jízdní kolo nebo motocykl, otevřeme 
vrata pouze z části.

Výklopná garážová vrata
Jsou zhotovena z  ocelových pozinkovaných plechů 
a  mají masivní a  velice trvalou konstrukci. Jednotlivé 
komponenty jsou určené pro velkou zátěž, takže je za-
ručena jejich dlouhá životnost.Tepelná izolace výklop-
ných vrat je ve srovnání s vraty sekčními horší, nicméně 
dostatečná.

Křídlová garážová vrata
Tato vrata jsou dnes již téměř minulostí, nicméně se pro 
určité typy garážových otvorů stále používají. Pokud 
však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu, 
můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se 
logicky otevírají pouze ven, takže do svahu je prostě 
otevřít nemůžeme. I křídlová vrata mohou být opatře-
na elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich ana-
logií jsou vjezdové křídlové brány.

Rolovací garážová vrata
Jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech stavebních ot-
vorů a lze je osadit buď přímo do otvoru, za něj či před 
něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek 
je realizován na míru. I  tato vrata je možné otevírat 
automaticky, pomocí elektropohonu a dálkového ovlá-
dání i při výpadku proudu.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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TEPLO DOMOVA 
POD KONTROLOU

Venkovní teploty se v  průběhu dne i  topného období mění. Proto je 
nutné topný systém regulovat. S tím pomáhá termostat, který udržuje 

stálou teplotu v místnosti.
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Pro zajištění spolehlivé, finančně únosné a  komfortní 
funkce topného systému, je nezbytné zvolit správný 
způsob jeho regulace. Záleží na  druhu topného sys-
tému, v  jakém objektu se nachází (rodinný dům, prů-
myslový objekt apod.), počtu topných okruhů, zda jde 
o podlahové vytápění, radiátory, konvektory, vzducho-
techniku atd., nebo o jejich kombinace.
Můžete si vybrat jednoduchý způsob regulace, nebo 
složitější ekvitermní regulátor s množstvím parametrů, 
které můžete nastavit na míru svému domu a přesně 
podle svých požadavků. Můžete tak sledovat, při jaké 
venkovní teplotě se topný systém sám přepne na letní 
provoz, nebo na kolik stupňů právě hřeje. 

Regulace vytápění
Instalace termostatických ventilů spolu s instalací speci-
álních armatur v páteřním rozvodu topení nabízí vyšší 
komfort užívání bytu, neboť odpadá nepohodlí z nedo-
tápění nebo přetápění interiéru. Termostatické ventily 
umožňují regulovat teplotu v  místnosti a  nastavením 
termostatické hlavice ji regulovat i  v  době nepřítom-
nosti uživatelů. Termostatická hlavice automaticky re-
aguje na změny teploty v místnosti a přivírá či otevírá 
ventil podle potřeby. Díky tomu nedochází k zarůstání 
ventilů, jako je tomu u klasických radiátorových kohoutů.
Takto lze uspořit v průměru 15 – 20% nákladů na vy-
tápění. Při instalaci indikátorů topných nákladů, které 
umožňují rozúčtování nákladů na  vytápění mezi jed-

notlivé uživatele podle jejich spotřeby, mohou úspory 
dosáhnout až 35%. To ale platí pro bytové domy či ro-
dinné domy s  jedním topným systémem, ale  alespoň 
dvěma byty. 

Kvalitní regulace je důležitá pro každý topný systém, 
avšak pro elektrické vytápění je doslova klíčová. Regu-
lace topení má významný vliv nejen na  tepelnou po-
hodu v  interiéru, ale  především na  provozní náklady 
na vytápění.
Nejčastějším zdrojem tepla bývá kotel, který může 
být plynový, elektrický nebo kondenzační.  Aby došlo 
k ohřevu otopného média na požadovanou teplotu, je 
nutné zdroj tepla sepnout. Podle typu použitého zdro-
je tepla je tedy nutné ovládat buď hořák kotle, nebo 
elektrickou spirálu, která je v elektrickém kotli umístě-
na. Spínacím zařízením je prostorový termostat, který 
slouží k porovnávání požadované a aktuálně změřené 
prostorové teploty. Součástí každého termostatu je 
teplotní snímač, který měří prostorovou (okolní poko-
jovou) teplotu. Změřená prostorová teplota je porov-
návána s nastavenou požadovanou teplotou. Pokud je 
prostorová teplota nižší než požadovaná, výstupní relé 
termostatu je sepnuté a připojené zařízení je v chodu. 
Pokud je prostorová teplota vyšší než požadovaná, vý-
stupní relé termostatu je rozepnuté a připojené zařízení 
je vypnuté.
Jaký tepelný systém nejlépe vybrat?

Více než 
20 let

na realitním
trhu

Více než 
50 000
spokojených 

klientů

www.maxima.cz
bezplatná infolinka

800 111 555
více na

Akce platí 
jen do

30. 9. 2018

VÁŠ BYT 
PRODÁME.
VÁŠ BYT 
PRODÁME.
POKUD NE, ZAPLATÍME
VÁM 20 000 Kč.
POKUD NE, ZAPLATÍME
VÁM 20 000 Kč.
OPŘETE SE O NÁS I VY!
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www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+420 515 241 848
+420 725 311 119
drevoprodukt@drevoprodukt.cz 
kotle@drevoprodukt.cz

18.–22. 9.
hala 4 - C 16

Kotle na štěpku
• výkon 20–330 kW
• kaskáda až 6 kotlů (max. 2 000 kW) 
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na kusové dřevo
• výkon 20–60 kW pro 0,5m polena
• výkon 35 nebo 49 kW pro 1m polena
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na pelety
• výkon 6–330 kW 
• kaskáda až 6 kotlů
• 5. emisní třída
• ekodesignpozvánka
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Vzduch-voda nebo země-voda?
Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z  ven-
kovního vzduchu prostřednictvím vestavěného ventilá-
toru. V létě dosahuje venkovní vzduch vysokých teplot 
a tím dosahuje systém těchto tepelných čerpadel vysoké 
účinnosti. V topné sezóně (cca polovina září až konec 
května) jsou nejběžnější teploty vzduchu mezi 0 a +5 °C  
a účinnost těchto tepelných čerpadel tedy klesá.
Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou vhodná tam, kde 
nemáme k dispozici dostatek plochy na plošný kolektor 
a nelze ani provést vrtné práce. Také jsou vhodná pro 
ty, kteří vyžadují jednodušší a rychlejší montáž.

Hlavní předností tepelných čerpadel vzduch-voda je 
rychlá instalace a čistější montáž. Nejjednodušší instala-
ce probíhá tak, že se na venkovní zeď instaluje venkov-
ní jednotka a uvnitř za zdí je osazena vnitřní jednotka 
a napojení na topný systém. Taková montáž trvá včetně 
uvedení do  provozu většinou pouhé 2  dny. Další vel-
kou předností těchto tepelných čerpadel může být nižší 
pořizovací cena a s tím spojená rychlejší návratnost in-
vestice.
Nevýhodou je účinnost těchto tepelných čerpadel, zá-
vislá na teplotě venkovního vzduchu a množství odtá-
vacích cyklů, které se mnohdy „zapomínají“ zmiňovat. 
Při teplotách mírně nad nulou je většinou vysoká vzduš-

ná vlhkost a systém odtává klidně i jednou až dvakrát 
za  hodinu. A  k  tomu se využívá již jednou vyrobená 
(ohřátá) teplá voda. Naopak při teplotách nad 10 °C již 
k odtávání nedochází a účinnost je při takových teplo-
tách vyšší než u čerpadel systému země-voda. Třeba pro 
ohřev bazénové vody v létě (resp. od jara do podzimu) 
dosahují tyto systémy výrazně vyšší účinnosti. U  insta-
lací vzduch-voda je tedy nutné dbát na správný odvod 
kondenzátu z venkovní jednotky.

Nevýhodou systému vzduch-voda může také být jeho 
hlučnost (hluk ventilátorů venkovní jednotky), který 
může vadit hlavně sousedům, a v poslední době může 
tento faktor posuzovat také stavební úřad. Další vý-
raznou nevýhodou je kratší životnost zařízení. Celko-
vé roční náklady na provoz budou většinou vyšší, a to 
i u nejmodernějších technologií. 

Tepelná čerpadla země-voda využívají k získávání tepla 
buď geotermální vrt (pro běžné rodinné domy v délce 
cca 100  až 150 m), nebo plošný kolektor (jeho délka 
je většinou v rozmezí 300 až 500 m). Teplota v zemi je 
v těsné blízkosti jímače sice také proměnná, ale nezá-
leží na teplotě vzduchu, nýbrž na délce provozu zaří-
zení. Na podzim začínáme většinou s teplotami okolo 
+10  až +15  °C a  na konci topné sezóny bývá teplota 
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Elektrické úsporné topné systémy
• Duální thermo radiátory IQ-K   cena již od 9.497,-Kč
• Karbonové infrazářiče IQ-STAR   cena již od 2.998,-Kč
• Sálavé infrapanely    cena již od 2.565,-Kč
• Keramická sloupová topidla HT   cena již od 2.970,-Kč
• Luxusní skleněné koupelnové panely IQ-DeLux cena již od 7.697,-Kč
• Průmyslové sálavé panely IVT   cena již od 7.288,-Kč

Solární LED svítidla
• Solární LED svítidla – modelová řada IQ-HOME cena již od 598,-Kč
• Solární LED svítidla – modelová řada IQ-PROFI cena již od 6.617,-Kč

LED reklamní textové displeje
• Délka displeje 100cm – barva textu bílá / červená / modrá / zelená cena 5.604,-Kč
• Délka displeje 137cm – barva textu bílá / červená / modrá  cena 8.980,-Kč
• Délka displeje 169cm – barva textu bílá / červená   cena 12.356,-Kč

LED projektory pro světelnou reklamu cena již od 9.497,-Kč

Přehled všech produktů z naší nabídky naleznete na našich webových stránkách www.thermowell.cz, případně 
můžete navštívit naši vzorkovnu v Horažďovicích, v Praze a také v Bratislavě. Hledáme 
také nové obchodní partnery, e-shopy a montážní fi rmy. Pokud máte zájem o spoluprá-

ci, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 380 830 090.

IQ-THERM CZ  V Chotejně 9/1307   Praha 10 – Hostivař  www.thermowell.cz

iq therm.indd   1 30.8.2018   16:40:54

www.forarch.cz
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MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
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v blízkosti jímače mezi 0 až +4 °C. Tyto teploty jsou zá-
vislé na spodních vodách a materiálu podloží. 

Tepelná čerpadla země-voda jsou pro změnu vhodná 
především  pro novostavby, jelikož máme většinou k dis-
pozici dostatečně velký pozemek pro položení plošné-
ho kolektoru. Nevadí rozkopání pozemku okolo domu, 
protože zemních prací a terénních úprav se u novosta-
veb vždy realizuje hodně a skrývka ornice teprve čeká 
na  své využití, stejně jako nás čeká modelace terénu. 

Tepelná čerpadla země-voda jsou minimálně hlučná 
(mimo dům vůbec), nepotřebují odtávat  a  k  vytápě-
ní používají nejčastěji teplotu, která začíná v  září ně-
kde okolo +10 až +15 °C a končí v květnu okolo 0 až 
+5  °C. Tato teplota není závislá na  teplotě vzduchu, 
takže  můžeme mluvit o  konstantním výkonu zařízení 
během celé topné sezóny. Díky tomu, že  zařízení ne-
musí odtávat, vychází topný faktor lépe než u zařízení 
vzduch-voda. Obrovskou výhodou je též větší život-
nost zařízení a menší nároky na údržbu. Také z pohle-
du architektů i  sousedů není nikde na  zahradě žád-
ná „ošklivá bedna“ která dělá hluk a  teče z  ní voda. 

Za nevýhodu může být považována vyšší pořizovací 
cena, což je pravdou v případě použití vrtů ale nemu-
sí být vždy pravdou při instalaci plošného kolektoru. 
Pokud je však cena vyšší než u  zařízení vzduch-voda, 
je to zdárně kompenzováno právě nižší roční spotře-
bou a  delší životností zařízení. Životnost je zhruba 
o  30%  vyšší než u  tepelných čerpadel vzduch-voda. 
Zemní jímače jsou také bezporuchové a jejich životnost 
několikanásobně převyšuje životnost samotného zaří-
zení.

Akumulační sálavá topidla
Velkou renesanci zažívají akumulační a sálavá topidla. 
Jejich asi nejznámějším příkladem jsou kachlová kamna, 
která dříve vytápěla každou chaloupku. Co vám mohou 
nabídnout a proč je o ně tak velký zájem i dnes? Zatímco 
klasická krbová kamna, potažmo krby produkují kon-
vekční teplo, které ohřívá proudící vzduch, akumulační 
topidla uvolňují teplo sálavé. To se šíří prostřednictvím 
vlnění podobně jako světlo nebo sluneční paprsky a  je 
pro naše tělo velmi příjemné. Další výhodou akumulač-
ních topidel je jejich velmi dlouhá životnost, která se měří 
v řádech desítek či spíše stovek let a současně napros-
to hladký, bezúdržbový a  také bezporuchový provoz. 

Teplovzdušná kachlová kamna pracují se základním 
fyzikálním principem konvekce: teplý vzduch je leh-
čí než studený a  stoupá nahoru. Vzduchovými otvory 
umístěnými ve spodní části kamen se nasává studený 
vzduch, ten se uvnitř kamen ohřeje, stoupá nahoru 
a následně teplo odevzdává kachlům, skrz které se tep-
lo dál uvolňuje do okolního prostoru. Ohřátý vzduch 
je do místnosti odveden také mřížkami nebo teplo-

vzdušnými rozvody do dalších pater nebo místností. 
Výhřevnost teplovzdušných kamen se zvyšuje teplo-
vzdušným výměníkem, připojeným k topné vložce. Díky 
vysoké efektivnosti jsou tato kamna často využívána 
i k vytápění přilehlých místností. Stačí je pouze vybavit 
kamnovou vložkou s  teplovodním výměníkem. Teplo-
vzdušná kamna jsou výhodným a především energetic-
ky úsporným řešením – podílí se na centrálním vytápění 
v místnostech a dokonce i ohřívají vodu. 

Kombinovaná kamna 
Spojení předností kamen teplovzdušných a  sálavých 
představují kamna kombinovaná. Rychlost nástupu 
tepla je zde zaručena stejně jako u  teplovzdušných 
kamen kamnovou vložkou, která ohřívá vzduch v pro-
storu mezi vložkou a kachlovým obložením, ten poté 
proudí skrz mřížky do obytného prostoru. O dlouhotr-
vající teplo je postaráno, podobně jako u kamen sála-
vých, keramickými topnými tahy. Keramické topné tahy 
jsou tedy „výměníkem tepla“ kombinovaných kamen. 

Za zmínku stojí také princip topení, který se u těchto 
spotřebičů využívá. Zatímco u klasických krbů a kamen 
zatopíte a následně přikládáte palivo, v případě aku-
mulačních kamen a krbů zatopíte, přiložíte doporuče-
nou dávku paliva a více se o topení nestaráte. Veškerá 
energie z paliva přejde do obezdívky, která vás násled-
ně bude hřát v  rozmezí 12 - 24 hodin v  závislosti na 
jejím dimenzování. Díky tomu mohou kachlová kamna 
pohodlně sloužit jako hlavní zdroj vytápění i pro lidi, 
kteří tráví většinu dne mimo domov. Stranou rozhodně 
nezůstává ani vzhled těchto kamen, protože jsou často 
dominantou interiéru. V  tomto ohledu si vybere sku-
tečně každý, jelikož kamna lze plně přizpůsobit vaše-
mu vkusu. Můžete mít tedy doma rustikálně vypadající 
kousek, klasiku nebo nebo naopak futuristicky vyhlíže-
jící topeniště.

I elektrické vytápění může být moderní 
a úsporné
Zajímavou možností vytápění jsou duální thermo ra-
diátory, které kombinující klasické konvenční vytápění 
s infračerveným sáláním tepla. Výsledkem je zcela uni-
kátní, maximálně úsporný topný systém s velmi rychlým 
teplotním nárůstem, vytvářející naprosto dokonalou 
teplotní pohodu. Stejnoměrné rozložení tepla nejen po 
celé  místnosti, ale  také  mezi podlahou a  stropem 
(a  to bez víření prachových částic). Sálavé teplo z du-
álních thermo radiátorů proniká hluboko do lidského 
těla, kde příznivě stimuluje látkovou výměnu a ozdrav-
né procesy v těle. Duální thermo radiátory jsou vhodné 
jak na hlavní vytápění, tak i na přitápění.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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DOMOV 
JAKO AUTOPILOT
Domácnost by měla sloužit nám, a ne my jí. Proto vítáme domácnost co nejvíce zauto-

matizovanou. Tedy inteligentní.
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Chytré domácí senzory a  spotřebiče slouží především 
k  tomu, aby pomocí nich bylo možné automatizovat 
některé rutinní úkony a tím zpříjemnit bydlení. Kame-
ry, dětské chůvičky, senzory kouře, termostaty nebo 
klidně I žárovky. Všechna tato zařízení najdou uplatně-
ní v chytré domácnosti. Jde zpravidla o přístroje, které 
umožňují sledování či ovládání některých funkcí na dál-
ku. Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého 
telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně I z dru-
hého konce planety. Při spěchu do práce se tak už na-
příklad nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vypnout 
žehličku ze zásuvky, s chytrou zásuvkou to jednoduše 
uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého 
chytrého telefonu.  Stále více výrobců na trh uvádí inte-
ligentní spotřebiče, které do značné míry umí na zákla-
dě odpozorování zvyklostí a pravidelných rituálů svých 
majitelů „jednat“ intuitivně. Trendy v oblasti chytrých 
elektroinstalací se snaží využívat maximální množství 
systémů a vzájemně je propojit do jednoho ovladače, 
aby bylo jejich ovládání snadné, přehledné a bezpečné. 
Při výběru chytrého elektrosystému vždy vybírejte tak, 
aby systém šel propojit i s ostatními systémy. 

Bezpečnost na prvním místě
Bezpečnostní systém v chytré domácnosti funguje velmi 
důmyslně. Propojuje například alarm s chytrými zámky 
a vaším mobilním telefonem. Chytré zámky fungují bez 
klíčů – odemykání i zamykání zařídíte snadno přes mo-
bilní telefon. Klíč tak zůstává hlavně jako záloha pro 
případ poruchy či výpadku napájení. Chytré zámky také 
upozorňují na otevření dveří a umožňují například ad-
ministraci uživatelů a přístupových oprávnění. Speciální 
senzory mohou snímat okna a v případě jejich otevření 
podávat hlášení majiteli domu nebo automaticky infor-
movat zabezpečovací službu. Kdykoliv máte přehled 
o chodu své domácnosti – ať už jde o alarm, požární či-
dla, kamerový systém nebo infračervené závory. Pomo-
cí infračervených závor můžete hlídat, aby děti nepře-
kročily nebezpečnou vzdálenost k bazénu. Při jakékoliv 
nestandardní události jste informováni pomocí SMS 
(snížení teploty v akváriu, výpadek elektrického prou-
du, topení, apod.)  Můžete se napojit na pult centrální 
ochrany, což je centrální panel v sídle bezpečnostní spo-
lečnosti, hlídaný dispečerem. Pokud váš zabezpečovací 
systém zahlásí problém nebo spustí poplach, budete 
okamžitě informováni a  případně k  vám domů bude 
vyslán  soukromý zásahový tým.

Sezame, otevři se
Pohádku připomíná I  dálkové ovládání garážových 
vrat. Ovládání vrat může funguje na principu GSM Klí-
če. Stačí z mobilního telefonu prozvonit číslo GSM Klí-
če, nechat alespoň jedno vyzvánění, zavěsit a vrata se 
otevřou. Pokud využijete zrychlenou předvolbu, kterou 
si nastavíte na svém mobilním telefonu pod jedno tla-
čítko, postačí jediné stisknutí a můžete zajet do gará-
že.  Technologie však jde ještě dál: Svoje garážová vrata 

otevřete mobilem z kteréhokoliv jiného místa – i ze za-
hraničí, klidně třeba z mořské pláže. 

Automatické vytápění
Chcete optimalizovat energetickou náročnost vašeho 
domova a ušetřit? Nechce se vám už chodit od jednoho 
pokoje k druhému, otáčet hlavicí u topení a upravovat 
teplotu v místnosti ručně dle toho, kdy hodlá místnost 
využít? Objevte kouzlo domácnosti s  optimálně nasta-
venou teplotou všech místností. Inteligentní systém vy-
tápění se maximálně přizpůsobí vašim potřebám a před-
stavám o pohodlném bydlení.

Už nemusíte zhasínat
Zapomínání rozsvícených světel je častým neduhem, 
kvůli kterému výdaje za energie rostou. Pokud však na 
chytrou domácnost napojíte i světla, můžete si být jistí, 
že se v místnosti bude svítit pouze v případě, že v ní 
někdo bude. Systém je vybaven umělými čidly, která 
monitorují osoby pohybující se v  domácnosti. Jakmi-
le čidla zaznamenají, že uživatel daný prostor opustil, 
samy zhasnou.

Žaluzie reagují na počasí
Na systém můžete připojit i  elektricky ovládané žalu-
zie, které se mohou během dne zatahovat a vytahovat 
v závislosti na proměnlivosti počasí. Pokud se původně 
zatažená obloha vyjasní, systém vše pozná a přizpůsobí 
tomu i způsob vytápění. Vypne centrální topení, vytáh-
ne žaluzie nahoru a  pustí dovnitř sluneční svit, který 
místnost prohřeje, aniž by se to později odrazilo ve vy-
účtování za vytápění nastavení průběžného vytahování 
a  stahování žaluzií či rolet během dlouhodobé nepří-
tomnosti uživatele v interiéru.

Dokonalá zábava
Ovládací systém inteligentního domu se dokáže po-
starat i o zábavu celé vaší rodiny. Z libovolné místnosti 
domu nebo zahrady máte k dispozici rodinné fotogra-
fie, nahrávky z dovolených, vaši oblíbenou hudbu, fil-
my v HD kvalitě, prostorový zvuk, internet, počítačové 
hry, elektronickou poštu, příjem rádiového, televizního, 
digitálního a satelitního vysílání. Vybrané programy se 
automaticky nahrávají s vynecháním reklam.

Než začnete zvyšovat IQ svého domova
Pokud uvažujete nad chytrou domácností, pak vám do-
poručujeme zamyslet se nad několika věcmi. Především 
zvažte, co všechno od chytré domácnosti čekáte, tedy 
do jaké míry chcete aby ovládala věci za vás. Jakmile si 
vše ujasníte, tak už můžete hledat vhodný systém právě 
pro vás. Doporučujeme, abyste se rozhodli pro systém, 
který bude možné za pár let rozšířit, jelikož nikdy ne-
víte, jak moc budete chtít, aby vám chytrá domácnost 
zasahovala do života v budoucnu.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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REKONSTRUKCE 
RODINNÉHO DOMU
Váš byt či dům už nevyhovuje vašim potřebám a chystáte se na jeho rekonstrukci?  

Pak je dobré vědět, které práce je nutné stihnout dřív, než udeří zima.
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Stavební povolení 
Od 1.1.2018 platí velká novela stavebního zákona, 
která umožňuje všechny rodinné domy stavět a rekon-
struovat na Ohlášení. Drobné stavby kolem rodinného 
domku můžete stavět aniž byste to museli stavebnímu 
úřadu oznamovat. Ohlášení postačí u staveb pro byd-
lení a pro rekreaci, s  jedním podzemním podlažím do 
hloubky  3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími 
a podkrovím. Dále pro změny staveb, kdy se nepřekro-
čí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby 
rodinného domku). Dále se týká stavebních úprav pro 
změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a ne-
vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například 
stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn. 
Stavební povolení vyžadují zásahy do nosných konstruk-
cí bytového domu. Například byt, ve kterém se bourají 
nosné zdi. Ohlášení u nástaveb a přístaveb předchází 
ještě územní souhlas. Ten se u rodinných domů obvyk-
le spojuje s Ohlášením do jednoho procesu. O územní 
řízení se nežádá u stavebních úprav. Tedy v případech, 
kdy se dům nezvyšuje ani nerozšiřuje.

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace se provádí nejen u novostav-
by, ale také v případě rekonstrukce domu. Rekonstrukci 
lze samozřejmě provádět i bez projektu, nemusí se nám 
to však vyplatit. Projekt rekonstrukce domu vypraco-
vávají projekční kanceláře nebo soukromí projektanti 
a projektová dokumentace je nedílnou součástí žádosti 

o  stavební povolení. Takže rekonstrukce domu začí-
ná návštěvou projektanta, který získá aspoň základní 
představu o rekonstrukci. Poté následuje návštěva ob-
jektu rekonstrukce. Pokud totiž nemáte k dispozici pů-
vodní projektovou dokumentaci, je nutné provést za-
měření stavby a stavebně technický průzkum objektu.  
Následně projektant vypracuje studii stavby s návrhem 
řešení. Pokud studii schválíte, mohou začít práce na 

samotném projektu rekonstrukce. Ten musí obsahovat 
současný stav objektu, bourací práce (v případě potřeby 
také statický posudek) a  požadovaný nový stav. Mezi 
další podstatné náležitosti patří inženýrské sítě a  po-
žárně bezpečnostní dokumentace. Bez výše uvedených 
náležitostí není projektová dokumentace kompletní 
a nelze ji převzít.

Jde to i bez projektu, ale...
Rekonstrukci můžeme  samozřejmě provádět i bez pro-
jektu. V tom případě sice ušetříte za služby projektan-
ta (cena projektové dokumentace rekonstruovaného 
objektu bývá dražší než cena projektové dokumentace 
novostavby), ale zároveň riskujete, že se nám náš zá-
měr podstatně prodraží. Navíc pokud nastane situace, 
že bude rekonstrukci dokončovat jiná firma, než ta, 
která ji začala, může být dokončení velmi problematic-
ké. Pokud se přesto rozhodnete, že se pustíte do rekon-
strukce domu bez vypracování projektu, doporučuje se, 
abyste v průběhu rekonstrukce prováděli alespoň do-
kumentaci skutečného provedení. Jednotlivé fáze re-
alizace si přitom fotograficky zdokumentujte. Vždy se 
hodí vědět, kde vedou kabely, potrubí, atd. Tedy nejen 
pro případ další rekonstrukce za několik desítek let. 

Čím začít?
Před zimou je nejprve třeba opravit co nejkvalitněji 
střechu, hrubé nosné konstrukce, vyřešit poruchy domu 
a pak pokračovat k povrchům. Pokud závady nevyřešíte 
hned, budete je muset stále dokola opravovat a hledat 
jejich příčinu. U izolace základů je to vzlínající vlhkost, 
kterou jinak v budoucnu těžko odstraníte. Podobně je 
to i se statikou domu. Potřebujete zesílit nejen základy, 
ale i konstrukce stropu. Je třeba upravit k bydlení ale-
spoň část domu, například přízemí, s tím, že podkroví 
budete dokončovat později (střechu ale neodkládejte), 
odložit můžete i zateplení a práce na pozemku kolem 
domu. 

Na střechu raději systémově
Rekonstrukce střechy je první krok nezbytný k  tomu, 
aby následné etapy rekonstrukce probíhaly v  klidu 
a především v suchu. Základem dobré střechy je kvalitní 
projekt. Stavět bez projektu a  řešit ho až dodatečně 
znamená nejen potíže na stavebním úřadě, ale i pro-
blémy s  celou konstrukcí střechy. Na střechu patří jen 
prvotřídní materiál od renomovaného výrobce. Upřed-
nostněte systémové řešení zahrnující všechny potřebné 
doplňky i okapový systém. Stavbu to zjednoduší i zrych-
lí, systém stavebnice navíc obvykle poskytuje i  jistotu 
správného zabudování. 
Střešní krytinu vybírejte nejen podle vlastního vku-
su, ale především podle konstrukce, sklonu a  členito-
sti střechy. Komunikujte s  výrobcem nebo prodejcem 
krytiny, dejte si poradit při výběru krytiny a požadujte 
přípravu kladečského plánu, doporučení na proškolené 
klempíře a pokrývače. Každá krytina má výrobcem pře-



Velký problém?
Architektku Markétu jsme zastihli v  ateliéru právě 
v době, kdy pracuje na několika zajímavých projek-
tech přestaveb a  rekonstrukcí klasických bytů na 
nové bydlení. Neváhali jsme a položili jsme jí několik 
otázek.

|  Co charakterizuje Vaše klienty, nebo lépe, co 
nejčastěji řešíte?

S klienty společně pracujeme na přestavbách jejich 
nového bytu nebo domu, kde velmi často požadují 
celkovou změnu dispozice. Nejprve tedy zjišťuji jaký 
je jejich styl života, jaké mají zájmy a potřeby. Potom 
teprve navrhuji novou dispozici a společně utváříme 
nový prostor pro jejich život.
|  Jaký je vlastně postup, když Vás klient osloví?
Nejprve si spolu povídáme o  jejich představě, vzni-
kají první skici a promýšlím úložné prostory v bytě či 
domě. Postupujeme návrhem nového dispozičního 
řešení, případně rovnou návrhem designu interiéru 
a následně navazujeme realizací interiéru a spolupra-
cí se stavební firmou. Pokud si klient přeje, mohu po-
moci dotáhnout realizaci do posledního detailu.
|  Když už máte jasnou představu o novém bydle-
ní, tak tím asi Vaše role architekta nekončí.

Nejčastěji postupujeme do fáze realizace interiéru, 
kdy se z plánů stává skutečnost a navrhované do-
stává konkrétní podobu. Vybíráme společně i materi-
ály, barvy, zařizovací předměty a mnohé další spojené 
s finalizací bydlení.

|  Nedílnou součástí Vaší práce je jistě i výběr 
finálních povrchů a nábytku. Jak zvládáte 
klientům představit Váš výběr? Internet a fotky 
určitě nestačí. 

Na základě referencí prvotně ukážu, jakou by mohl 
jejich nový domov mít atmosféru se základními prvky 
nebo styly. Na základě realistické vizualizace si kli-
ent dokáže velmi často daleko lépe celkový návrh 
představit a při realizaci pracuji s konkrétními vzorky 
materiálů a nábytku na míru vyrobenými truhláři nebo 
kvalitními výrobci. Každý návrh je jedinečný a potře-
buje kvalitní přípravu i při samotné realizaci.
|  A co když klient chce vidět v reálu opravdu 
širokou škálu možností?

Ideálním řešením je například společná návštěva ve-
letrhu zaměřeného na vybavení, nábytek 
a doplňky – tak třeba podzimní FOR INTERIOR, kde 
během jednoho dne mohu klientovi ukázat to nejlepší 
z aktuální nabídky českých i zahraničních firem.
|  Pro Vás je veletrh také jistě zajímavý, že? 
Ano, velmi. Baví mě opět se osobně setkat se zá-
stupci firem, se kterými spolupracuji. Vždy zde 
také najdu něco zajímavého a  nového. Letos se 
například těším na připravovanou sekci zdravé-
ho spánku, kde budou i  workshopy a  přednášky 
odborníků z tohoto oboru. 
|  A jaké jsou Vaše plány do budoucna? Jste 
umělecká duše a jistě máte i další činnosti. 

Navrhování mě těší a práce s lidmi také. Kromě toho 
však moc ráda maluji a nově jsem se začala věnovat 
technice akvarelu. Snažím se tedy vytvořit novou ko-
lekci maleb, kterou bych ráda využila a ukázala třeba 
i v jiné formě.

MALÝ BYT?

Požadavky na bydlení se 
stále mění a vyvíjejí. Využití 
prostoru záleží především 
na typu uživatele a jeho 
preferencích. 
„Často řešíme byt jako 
jeden multifunkční prostor, 
který musí splňovat všechny 
požadavky najednou. 
U mladých už není středem 
televize nebo kuchyň, 
protože žijí naplno a není to 
jejich prioritou“, 
říká Ing. arch. Markéta 
KNOBOVÁ z ateliéru 
MOOZA ARCHITECTURE. 

Foto archiv MOOZA

Kam s věcmi na zimu, jaký zvolit ideální jídelní stůl a co s prostorem 
v předsíni? U malého bytu je dobré se při plánování nebo přestavbě poradit 
s odborníkem, který vyřeší a dobře využije „každý kout“ vašeho bytu.  

Chcete se inspirovat i vy? Přijďte na podzimní veletrh plný nábytku, interiérů 
a bytových doplňků FOR INTERIOR, který proběhne v termínu 4.–7. 10. 2018 
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. | www.forinterior.cz
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depsaný minimální a maximální sklon střechy, který lze 
v  souvislosti s  touto krytinou použít. Pokud si nejsme 
jisti, či nemáme popis a doporučení výrobce, například 
u krytiny, kterou jsme koupili z druhé ruky, či skladuje-
me již delší dobu, můžeme nahlédnout do ČSN (česká 
státní norma), kde jsou uvedeny tabulky doporučených 
sklonů pro širokou škálu střech. Oprava je možná dvo-
jím způsobem. Buď krytinu sundáme a  vyměníme za 
jinou, která je pro stávající sklon vyhovující, nebo mů-
žeme přidat pod krytinu pojistnou hydroizolaci, která 
při extrémní zátěži (přívalový či šikmý déšť) pronikající 
vodu spolehlivě zachytí. Pokud si nejsme jisti, kterou 
z uvedených oprav máme provést, je dobré se poradit 
s architektem nebo stavebním inženýrem. 

Bourání příček 
Současným trendem je propojování jednotlivých míst-
ností. Například vybouráním příčky mezi kuchyní a obý-
vacím pokojem můžeme získat větší obytný prostor, 
dosáhnout lepšího přirozeného osvětlení a  tím dodat 
celému interiéru vzdušnost a lehkost. Jindy zase potře-
bujeme vykouzlit místnost navíc. Chytrým předělením 
či posunutím stěny v  hlavním obytném prostoru pak 
získáme například malý dětský pokoj či samostatnou 
ložnici.
Ačkoliv k  takovýmto zásahům (pouze do nenosných 
konstrukcí – příček) není dle stavebního zákona nutné 
stavební povolení ani ohlášení, není tato práce bez ri-
zika. Měli bychom vědět, že pokud se nejde o příčku 
lehkou (např. sádrokartonovou, umakartovou, atd.) je 
lepší přizvat si na radu odborníka. Někdy se totiž i nos-
ná zeď může tvářit na první pohled jako příčka. Nebo 
naopak příčka, která nemá primárně nosnou funkci, 
může v celém systému plnit svou roli a vynášet napří-

klad část stropu, či další příčky nad sebou.
S montovanými příčkami (sádrokartonové stěny, uma-
kartová jádra, desky na bázi dřeva) se nejčastěji se-
tkáme v  panelákových jádrech, půdních vestavbách, 
novostavbách, či jako s dělícími stěnami dodatečně do-
stavovanými do starých bytů. Tyto příčky můžeme bez 
problémů bourat, nebo do nich vyřezávat nové otvory. 
K tomu nám postačí běžná pilka na dřevo, kmitací pila 
nebo speciální pilka na sádrokarton. Na kruhové otvory 
můžeme použít také vykružovací vrták. Vytvořený ot-
vor pak jen začistíme další deskou případně osadíme 
obložkovou zárubní. Při řezání otvorů si musíme dát 
pozor na to, abychom se netrefili do profilů na nichž 
jsou desky uchyceny. Pokud přesto potřebujeme ot-
vor vmístě profilu, můžeme jednoduše použít výměnu 
a přidat profil nový.
Při bourání příček z  betonových panelů, plných cihel 
nebo cihelných bloků je nutné respektovat několik zá-
kladních obecných zásad. Před samotným bouráním je 
nutné ověřit, jak jsou příčky uloženy a jak staticky půso-
bí. To zjistíme nejen z původních plánů domu ale taky 
pomocí sond. Můžeme v rozích oklepat omítku a čás-
tečně odkrýt strop v místě styku s příčkou. Zamýšlené 
úpravy, či celkové odstranění musíme také posuzovat 
s  ohledem na stávající otvory v  bourané příčce a  to 
i v návaznosti na ostatní podlaží.

Výměna oken
Dnes nabízená okna mají nesrovnatelně vyšší užitné 
vlastnosti než okna dodávaná před 15 a více lety. Ačko-
liv lze vypočítat a změřit, kolik ušetříte za topení nebo 
klimatizování při výměně oken, uvědomte si, že nová 
okna vám přinesou i  mnohem lepší užitné vlastnosti, 
bezvadnou funkčnost, pohodlí a  estetickou kvalitu.  
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Jistě oceníte například otevírání i sklápění okna jednou 
kličkou a  stejnou nastavení mikroventilace. Zejména 
v paneláku oceníte, že není nutné okna rozšroubová-
vat a  sešroubovávat. Moderní okna se omývají pouze 
zevnitř a  zvenku — prostor mezi skly je hermeticky 
uzavřen. Okna jsou jednoznačně součástí budovy či 
bytu, a proto se výměna často hradí ze společných fon-
dů údržby (obvykle 50 procent). Na druhou stranu in-
stalace moderních oken zvyšuje užitnou hodnotu bytu 
(komfort ovládání a mytí oken, nižší tepelné ztráty, vyš-
ší odolnost proti hluku a podobně), a proto se zpravidla 
požaduje příspěvek i od vlastníka či nájemníka bytu.

Nová fasáda
Fasáda je prvním nárazníkem mezi pohodlím vašeho 
domu a nepříznivými exteriérovými podmínkami. Dob-
ře navržená a realizovaná fasáda plní jak funkční, tak 
estetické nároky. Mezi funkční předpoklady fasády pa-
tří především ochrana spodních vrstev skladby stěny 
před povětrnostními vlivy a  tepelná izolace objektu. 
Funkční fasáda by však měla být také paropropustná, 
aby mohla vlhkost vznikající uvnitř objektu efektivně 
propouštět do venkovního prostředí.  
Nejběžnějším řešením fasády je tradiční omítka. Tradiční 

dvouvrstvé omítky celá staletí obstávají ve zkoušce 
pevnosti, objemové stálosti, mrazuvzdornosti, nebo 
prodyšnosti. Jsou ideálním podkladem pro aplikaci 
zvoleného typu finálního dekoru a barev. Stejně jako 
podkladní vrstva by měly barevné nátěry splňovat zá-
kladní technické parametry, které zajistí odolnost proti 
srážkám, prodyšnost, nebo stálost barev a objemu. Dal-
šími základními typy fasád jsou tzv. fasády kontaktní 
a nekontaktní. 
Princip odvětrávaných nekontaktních fasád spočívá 
v nosné konstrukci s tepelnou izolací, která je odděle-
na od pohledové fasádní vrstvy vzduchovou mezerou. 
Tím dochází k  proudění vzduchu uvnitř fasády, který 
odvětrává vlhkost pronikající z  interiéru. Tato fasáda 
je montovaná, takže jde o suchý proces výstavby, který 
není tolik závislý na rozmaru počasí. Součástí fasádní-
ho řešení jsou například mřížky zabraňující hmyzu ve 
vniknutí do vzduchové mezery. Použitý materiál pláště 
by měl být odolný proti povětrnostním vlivům a chránit 
spodní vrstvy fasády. 
Povrch fasády ošetřujeme fasádními omítkami a nátěry, 
ale při rekonstrukci je třeba nejprve mechanicky zajistit 
soudržný podklad a potom aplikovat penetrační nátěr. 
Pomocí kladiva nebo tlakového čerpadla a vody odstra-
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níme veškerou nepřilnavou a uvolněnou omítku. Tepr-
ve pak je možné pustit se buď do opravy, nebo v ně-
kterých případech i do zbrusu nové omítky – záleží na 
stupni poškození a stavu původní fasády. 
U nás jsou nejvíce rozšířeny minerální fasádní omítky, 
které mají vysoký stupeň nasákavosti, proto se musejí 
chránit proti dešti dodatečným, omyvatelným nátěrem. 
Oproti tomu disperzní omítky jsou vodoodpudivé, apli-
kují se v  tenké vrstvě a nevyžadují dodatečné svrchní 
nátěry. Měli byste ale vědět, že tyto omítky nejsou pří-
liš vhodné pro rekonstrukce starších domů, protože je 
nutné zcela odstranit původní nátěr, v některých přípa-
dech dokonce podkladovou omítku udělat novou. Na 
vlhkem poničené fasády použijte sanační omítky. 
Jako kontaktní, nebo nekontaktní fasádu lze vybrat i po-
hledové režné zdivo, které je vždy po několika řadách 
kotveno nerezovými kotvami do nosné konstrukce. Rež-
né zdivo bývá dražší než jiné pohledové konstrukce. Na 
trhu existuje nepřeberné množství druhů lícového zdiva, 
a tak je potřeba se nenechat zmámit nějakou variantou, 
která se nám po pár měsících znelíbí. I zde platí známé 
rčení „méně je více“. Technologie fasády z pohledových 
lícových cihel má tak jako ostatní fasádní systémy svá 
pravidla, s kterými musí být stavitel obeznámen.

Zateplení je nutností
Při zateplování se nejčastěji chybuje použitím nekom-
patibilních materiálů, nevyhovujícím podkladem pro 
izolaci, chybným výběrem materiálu, nedodržením 
technologických postupů, nevhodným provedením 
základní vrstvy, nesprávným způsobem lepení a kotve-
ní desek a také chybami při konečné úpravě. Vážným 
nedostatkem je i  absence technického dozoru, který 
by zamezil vzniku chyb a nedodržování předepsaných 
technologií. Prvním krokem je zvolit správnou skladbu 
zateplení. Nejde jen o tloušťku izolace, ale i o vhodné 
hmoždinky, jejich počet, délku a řadu dalších aspektů. 
Například na zateplení z kamenné vlny by měla přijít 
vždy jen silikátová nebo silikonová omítka, která umož-
ní izolaci propouštět vodní páry. Častým problémovým 
místem při zateplení bývá sokl, který vyžaduje izolaci 
nenasákavou a  odolnou vůči vodě – soklovou desku, 
nejlépe do výšky půl metru nad úroveň terénu. Aby 
nedocházelo k tepelným mostům, promrzání a tvorbě 
plísní, je třeba dům izolovat minimálně 300 mm pod 
úroveň podlahy a 800 mm pod úroveň terénu. 
O některých tepelných izolacích se moc nemluví a při-
tom patří mezi nejekologičtější. Například izolace 
z ovčí vlny jsou lehce dostupné a disponují výtečnými  
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přednostmi. V historii se používaly rozličné izolace, od 
kterých se již dávno upustilo, ale k nimž se v různých 
koutech planety opět lidé vrací. U nás se často použí-
valo dubové listí k izolaci půd, nebo třeba různé smě-
si hlíny, slámy, konopí, lnu a  jiných lehce dostupných 
stavebních hmot organického původu. V dnešní době 
rozlišuje stavební trh tyto tepelné izolace: 
Minerální izolace, nebo také minerální vata, či vlna je 
materiál vyrobený z  jemných vláken minerálního pů-
vodu. Uplatnění nachází v mnoha oblastech nejenom 
stavebnictví. Používá se jak k  tepelnou izolaci staveb, 
tak i k zvukovému a protipožárnímu opatření. Můžeme 
jí rozdělit ještě na skelnou a kamennou izolaci, podle 
hlavního materiálu, ze kterého se vyrábí. 
Skelná izolace vzniká z písku a skla. Častokrát podíl skla 
v takovýchto izolacích překročí i 80%. Minerální izolace 
kamenného původu se vyrábí z čediče, diabasu, nebo 
vysokopecní strusky. Spolu s  dalšími přídavky se pojí 
tmelem na bázi cementu. Minerální izolace má mno-
ho výborných vlastností, mezi její hlavní přednosti patří 
vynikající tepelně izolační vlastnosti, odpuzuje vodu, 
a  proto snadno drží tvar i  ve velice vlhkých podmín-
kách. Je také velice paropropustná, parka skrz ni pro-
chází prakticky stejně plynule jako vzduchem. Pohlcuje 
zvuk, a tak má velké využití v hudebních sálech a na-
hrávacích studiích, kde má význam jako různé „basové 
pasti“. Vzhledem k tomu, že není organického původu, 
není napadána houbami, plísněmi, či parazity. Díky  
nehořlavosti nepropustí požár k  izolované konstrukci. 
Lze snadno stlačit, takže není příliš náročná na dopravu 
a skladování. 
Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je nut-
no říct, že zde byly již dávno před dnes běžně použí-
vanými syntetickými a minerálními izolacemi. Přírodní 
izolace jsou vlastně návratem k našim kořenům a k po-
zapomenutým principům trvale udržitelného rozvoje. 
Jsou absolutně nezávadné a jsou velice šetrné k život-
nímu prostředí. Jelikož pochází z obnovitelných zdrojů, 
jsou v západních zemích již dlouho podporovány a vše-
možnými legislativními změnami upřednostňovány 
před ostatními izolacemi. Izolace z konopí, lnu, ze dřeva, 
či z ovčí vlny mají budoucnost a na trhu se objevuje stále 
více podnikatelů s těmito komoditami.

Nechcete vlhkost a plíseň? 
Nezapomeňte na rekuperaci…
Poté co zaizolujeme dům a vyměníme okna, někdy zís-
káme nepříjemnou přidanou hodnotu a tou je vlhkost 
a plíseň. Neznamená to samozřejmě, že máme dál topit 
pánubohu do oken, jen je dobré v  tom případě ještě 
pořídit rekuperaci vzduchu.
• I  pokud rekonstruujete starší objekt, určitě byste 

měli o rekuperaci uvažovat. Rekuperace, tedy řízené 
větrání se zpětným ziskem tepla, totiž není jen 
řešením pro pasivní domy, kde už je dnes samo-
zřejmostí. Velkou úlohu naopak hraje i  u  starších 
domů, které se potýkají s vlhkostí a z ní plynoucích 

plísní. V tomto případě samozřejmě už nebudeme 
instalovat centrální rekuperační jednotky, které by 
znamenaly přestavbu celého domu.   Nabízí se ele-
gantnější řešení, které je mnohem univerzálnější, 
dostupnější a méně nákladné i na stavební práce, 
což je decentrální rekuperace. Její výhodou je, že 
ji lze instalovat i  za provozu, tedy nemusíme byt 
opouštět ani na jeden den a do již hotového domu 
– nemusíme se pro i  tedy rozhodnout ještě před 
stavbou, ale můžeme s  její pomocí vyřešit již exis-
tující problém. Toto řešení je samozřejmě možné 
nabídnout jak novostavbám, tak při rekonstrukci 
stávajících nemovitostí. Decentrální rekuperace je 
jednoduché zařízení, protože nejsou nutné rozvo-
dy vzduchu, nižší jsou i náklady na provoz. Příchozí 
čerstvý a odchozí odpadní vzduch prochází pouze 
krátkým izolovaným potrubím bez tepelných mostů, 
které se instaluje do obvodových stěn 

Přínosy této rekuperační jednotky jsou obrovské – vy-
lepšením vnitřního prostředí budovy se nám bude na-
jednou lépe spát, sníží se problémy s alergií, bude se 
nám lépe dýchat. I  naše imunita na tom bude najed-
nou mnohem lépe.  Díky rekuperaci budete mít byt bez 
zatuchlin, vlhkostí a  plísní,  dojde ke snížení přenosu 
pylů a alergenů do bytu a co je rovněž velmi příjemné 
– budete bydlet bez hmyzu a komárů. Vzpomínáte si, 
jak jste v dětství jezdili rádi k babičce na chaloupku na 
vesnici a  jak se vám lépe spalo? Možná stejně dobře 
se vám bude spát i doma, pokud budeme mít byt sušší 
a  s menší vlhkostí, roztočům se už u vás nebude líbit 
a alergiím se přestane dařit.

Podlahy
Jsou dalšími součástmi domu, které bychom měli mít vy-
řešené před zimním obdobím. Podlaha by měla být sou-
částí komplexního řešení interiéru domu, které počítá 
s  celkovým harmonickým spolupůsobením použitých 
materiálů. Je vhodné při volbě materiálů postupovat 
v kooperaci s architektem, nebo interiérovým designé-
rem. Je dobré si uvědomit, že v interiéru budeme trávit 
velkou, ne-li většinovou část svého života, a tak je na 
místě toto prostředí vytvořit s nadstandardní péčí. 
Podlahou rozumíme vrchní souvrství konstrukce stro-
pů, od kterého zpravidla očekáváme, že bude rovné, 
akusticky a tepelně izolační, mechanicky odolné a zdra-
votně nezávadné. Dřevěné podlahy jsou oblíbené pře-
devším díky svým tepelně-izolačním a  mechanickým 
vlastnostem.  Pokud jsou poškrábané, či za léta použí-
vání prošlapané, tak to lze považovat do určité míry za 
přednost. Povrchové vady můžeme efektivně odstranit 
zbroušením a následnou zcelující povrchovou úpravou. 
Mezi základní typy dřevěných podlah patří parkety, vly-
sy, masivní prkna, nebo lepený masiv. Dřevěné prvky se 
spojují k sobě pomocí pera a drážky, nebo polodrážky. 
Prkna se přibíjí k příčným polštářům, které jsou tvoře-
ny dřevěnými hranoly, nebo fošnami. Parkety a  vlysy 
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se dříve také přibíjely, avšak v dnešní době se jednot-
livé dřevěné prvky spíše lepí. V případě, že je podlaha 
plošně přilepená k podkladu, je značně zkomplikovaná 
výměna třeba jen jediného prvku. U podlah volně po-
ložených tento problém nenastává a  jednotlivé prvky 
podlahy lze bez problémů vyjmout.
Obyčejná prkenná podlaha je tvořena různě širokými 
prkny kladenými na sraz do připraveného polštářové-
ho lože. Prkna se kladou a postupně přitlačená k sobě 
se přibíjí zapuštěnými hřeby k polštáři. Polštáře jsou od 
sebe zpravidla vzdálené cca 1m. Polštáře se kladly tak, 
aby se prkna při užitném zatížení neprohýbala. Přesná 
vzdálenost polštářů bývá přímo úměrná tloušťce použi-
tých podlahových prken. Finální podlaha se povrchově 
impregnovala různými ochrannými nátěry. 
Vlysová podlaha je tvořena souvislou plochou prken, na 
která se přibíjejí jednotlivé vlysy. Tato prkna jsou ulo-
žena na polštářích stejně jako klasická prkenná podla-
ha. Jednotlivé vlysy dlouhé cca 30- 60 cm jsou v místech 
drážky přibíjeny hřeby, nebo lepeny. Typickým motivem 
je rybinový vzor, kdy se vlysy pokládají v  úhlu 45° ke 
stěně. Vlysy se vyrábí z dubu, buku, borovice a  jiných 
odolných dřev. Finální podlaha se přebrousí a  opatří 
povrchovou úpravou- lakem, nebo voskem.
Špalíková podlaha je složena z  nařezaných špalíků 
čtvercového nebo kruhového průřezu. Jednotlivé špalí-
ky jsou odkorněné a kladou se do pískového lože. Spáry 
se zasypou pískem, nebo zalijí dehtem. Tato podlaha 
se používá především v průjezdech domů, na dvorech 
a v místech se zvýšeným provozem a v podlahách nad 
terénem, kde se očekává vyšší míra vlhkosti a biotických 
škůdců.

Laminátové podlahy
Jsou v dnešní době hojně používaným materiálem. Jed-

ná se o několikavrstvý materiál, který se skládá z hlavní 
nosné vrstvy a z povrchové pohledové vrstvy. V zásadě 
jde o  napodobeninu tradičních materiálů, jako jsou 
různé typy dřevěných a keramických dlažeb a to včetně 
imitace nejrůznějších nerovností podlahy. Klady těchto 
podlah, lze-li tedy o nějakých kladech vůbec hovořit, je 
možná cena, tvrdost a odolnost. Také se uvádí, že jsou 
vhodné pro podlahové vytápění, avšak nevím, z jakého 
důvodu by měly být jiné typy podlah pro podlahové vy-
tápění nevhodné. Největším problémem u těchto pod-
lah je to, že když jsou poškozeny, tak že se rýha prodře 
až na další nepohledovou vrstvu a podlahu není prak-
ticky možné vrátit do původního stavu. Musí se pak celý 
poškozený prvek nahradit jiným. To u podlah, které se 
běžně periodicky obrušují, není nutné.

Dalším moderním materiálem je dobře známé linoleum. 
Vzhledem k jeho všudypřítomnosti v dobách minulého 
režimu je u  nás jeho oblíbenost těžce poznamenána 
minulostí. Faktem však zůstává, že se jedná o přírodní 
materiál z namletého korku, lněného oleje a  různých 
pryskyřic. Je velice odolný a při volbě vkusné pohledové 
varianty je ideálním designovým povrchem do obytných 
místností. Lino se lepí speciálními lepidly. Výrobci dodá-
vají všemožné doplňky, pomocí nichž lze elegantně řešit 
různé detaily, jako jsou rohy stěn, nebo stupně schodišť.  

Stihnete-li tedy do zimy střechu, zateplení, fasádu 
a podlahy, máte vyhráno. Ať už přestavujete nebo při-
stavujete. Vše ostatní uvnitř objektu se dá budovat, 
i když se venku budou „čerti ženit“.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Letošní „tropické“ léto nám ukázalo jak moc kvalitně máme zateplené střechy. 
Spousta lidí se však stále mylně domnívá, že tepelná izolace vyřeší všechny problémy s teplem 
v domě. Ve skutečnosti to ale není pravda. Je potřeba si uvědomit, že tepelná izolace je jen 
„tepelná brzda“. Dokáže teplo přibrzdit, ale při dlouhodobém působení všudypřítomné teplo přes izolaci stejně 
projde...Proto je důležité mít správný časový prostor na fázi ochlazení. 

JAKÁ JSOU NEJÚČINNĚJŠÍ ŘEŠENÍ? 
Z pohledu opatření na fasádě jsou nejúčinnější venkovní žaluzie, protože teplo, které nepronikne dovnitř domu, 
nemusíte složitě odvádět pryč...
Pak je zde jednoduchý, ale drahý krok. Pořízení klimatizace a dotování jejího ne právě levného provozu. 
Nakonec nám nezbývá než se zaměřit na kvalitní odvětrání střechy, protože ta je od slunce nejvíce přehřívána. 
Toto je cesta, na kterou spousta lidí zapomíná, přitom se jedná o nejlevnější a velmi užitečné řešení
Střešní plášť včetně půdního prostoru je v těchto podmínkách extrémně důležité větrat, protože rozpálená stře-
cha přehřeje půdní prostor a pokud se to teplo rychle neodvětrá, přesouvá se postupně přes strop do podkrovních 
místností a to už je velmi nepříjemné. 
Proto je velmi důležité půdní prostor a to bez rozdílu jestli je přístupný nebo uzavřený co nejlépe odvětrat. I ta 
malá špice pod hřebem musí být kvalitně odvětrána. 
K  tomuto účelu můžete použít buď běžné prvky odvětrání, větší množství větracích komínků, větracích tašek 
nebo můžete použít aktivní větrání pomocí ventilačních turbín LOMANCO. 
Tyto hlavice jsou k tomuto účelu předurčeny. Hlavice Lomanco průběžně přes celý den i noc umožní okamžitý 
odvod přehřátého vzduchu z půdního prostoru a tím omezí akumulaci a nežádoucí pronikání tepla přes strop do 
místností. 
Pro běžný rodinný domek se šikmou střechou a délkou hřebene 10m se používají dvě hlavice BIB12 (305mm) nebo 
BIB14 (356mm) v setu pro šikmou střechu. V investici kolem 10 tis. Kč za dvě hlavice dokáže kvalitně provětrat celý 
půdní prostor a snížit celkové teplotní zatížení objektu. Hlavice jsou v základních barvách střešní krytiny, takže se 
tam dobře schovají a vzhledově neruší.  
Hlavice se umístí blízko hřebene tak, aby na ně foukal vítr ze všech stran. Délka hřebene se rozdělí na 4 části 
a hlavice se umístí v 1/4 od okraje (od štítu) střechy. 
Z praxe je prokázané, že u běžných rodinných domů, které byly dodatečně osazeny turbínami LOMANCO došlo 
k citelnému zlepšení prostředí. 
I když se může zdát, že poklesem teploty na půdě z 70°C na 50°C nedojde k zásadnímu ochlazení, není to pravda. 
Tento pokles v praxi znamenal snížení teploty i v podkrovní místnosti o 3-4°C. A věřte tomu, že mít v místnosti 
33°C nebo „jen“ 29°C je hodně velký rozdíl....V monitorovaných domech nestoupla teplota v interiéru přes 30°C 
a to ani v tropických dnech.
V případě, že máte klimatizaci a myslíte si, že odvětrat půdu nepotřebujete, mýlíte se ještě více, protože tím při-
rozeným poklesem teplot výrazně snížíte zatížení klimatizace a tím i cenu za provoz. A mít snížené náklady na 
chlazení je také velmi zajímavé. Investice do dvou turbín se může vrátit během jednoho, dvou let...
Odvětrání podstřešních prostor je jeden ze základních důvodů proč vůbec ventilační turbíny v USA před 70lety 
vznikly. Již odedávna lidé řeší přehřívání domů přes půdu a turbíny LOMANCO jsou řešením tohoto problému...
A navíc, čím lépe půdní prostor odvětráte tím to bude přínosnější i v zimním období, protože budete odvádět 
nežádoucí vlhkost, která se jinak ve střeše drží, ale o tom až příště..    
 
Autor: Ing Radim Otýpka, technik LOMANCO.
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Spousta lidí se však stále mylně domnívá, že tepelná izolace vyřeší všechny problémy s teplem 
v domě. Ve skutečnosti to ale není pravda. Je potřeba si uvědomit, že tepelná izolace je jen 
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KUPUJEME 
NOVÝ DOMOV
Rozhodli jste se pro koupi rodinného domu a hledáte ten pravý? Vyzbrojte se trpěli-

vostí a nutnou dávkou informací ohledně správného výběru.
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Pokud jste vyloučili rekonstrukci staršího domu a  ne-
chcete ani stavět svépomocí, nabízí se dvě možnosti: 
buď si zarezervovat vybranou nemovitost u developera 
a čekat, až se postaví, nebo si pořídit už hotovou novo-
stavbu, což je samozřejmě rychlejší  a jednodušší řešení. 

Koupě nového rodinného domu
Díky této koupi vám odpadne mnoho starostí, které se 
vážou k výstavbě. Velkou výhodou je možné rychle na-
stěhování.  Vytipujte si nemovitostí víc a neomezujte se 
jen na jednu lokalitu. Pak si ta místa pořádně projděte 
a  dívejte se kolem sebe, neukvapujte se hned, jak se 
vám zalíbí dispozice domu. Jsou i  jiné důležité aspek-
ty. Hledejte blízkost lékařské služby, obchody, základní 
školu, nemocnici v dojezdu, prostudujte si okolí pozem-
ku. Aby se vám třeba nestalo, že po nastěhování zjis-
títe, že v sousední zdánlivé bývalé výtopně se každou 
sobotu sjíždí motorkářský klub a pořádá tam party až 
do rána. Pak bude pozdě. Dalším zásadním a často pod-
ceňovaným bodem při prověřování nového bydlení je 
budoucí okolní zástavba. Je třeba se seznámit s územ-
ním plánem a  zjistit, zda vám za pár měsíců nezačne 
developer stavět před okny nový bytový dům. Územ-
ní plán je k nahlédnutí na příslušném městském úřadu 
a někdy je zveřejněný i na webových stránkách města.

Koupě budoucího domu
Pokud se chystáte koupit ještě nepostavený dům, 
první, co byste měli udělat, je prověřit si developera. 
Zajímejte se o  projekty, které už případně postavil. 
Zjistěte si, jestli byli klienti s  firmou spokojení. Nej-
jednodušší je zajet se na některý z hotových projektů 
podívat a  na místě rovnou odchytit některého z  ma-
jitelů domu.Většina developerů začíná domy nabí-
zet už ve chvíli, kdy má od stavebního úřadu vydané 
toliko územní rozhodnutí. Lepší je s  nákupem po-
čkat alespoň do chvíle, kdy má developer na byto-
vý projekt vydané pravomocné stavební povolení. 
Před koupí jakéhokoli pozemku se vždy ujistěte, že území, 

ve kterém se pozemek nachází, je v územním plánu obce 
vymezeno jako obytné a  že pozemek leží uvnitř hra-
nice zastavitelného území obce. Ač se taková kontrola 
může jevit jako samozřejmost, lze se bohužel v praxi se-
tkat i s takovými případy, kdy kupující teprve po nabytí 
vlastnictví k pozemku zjistí, že územní plán stanoví jiné 
funkční vymezení (např. zeleň či veřejné vybavení apod.), 
a s takovou skutečností lze bojovat jen velmi obtížně. 
Podle toho, v jaké fázi dům kupujete, se odvíjí i to, ja-
kou smlouvu budete s developerem sepisovat. Územní-
mu rozhodnutí odpovídá rezervační smlouva a staveb-
nímu povolení smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Zděný nebo dřevostavbu?
Stavební trh je v  Česku přesycený firmami, které na-
bízejí stavbu rodinného domu na klíč, kdekoliv, z  če-
hokoliv a  samozřejmě za nejlepší cenu. Volba padne 
nejčastěji na zděný dům, nebo dřevostavbu. Přestože 
jsou v našich zeměpisných šířkách stále více poptávané 
klasické zděné domy, zájem o dřevostavby rok od roku 
vzrůstá. Zatímco v devadesátých letech bylo dokončeno 
něco málo přes jedno procento staveb na bázi dřeva, 
nyní se počet dřevostaveb přibližuje k 15 % z celkové 
produkce zrealizovaných staveb rodinných domů. Obě 
má svá pro a proti, a nakonec stejně záleží na prefe-
rencích, co a kdo od svého domu očekává. Kdo nefandí 
dřevostavbám často argumentuje tím, že co do život-
nosti nedají se se zděným domem srovnávat. Realita je 
ovšem taková, že životnost domu nemusí nutně souvi-
set s tím, z čeho je postaven, ale jak je postaven. Ne-
bude-li dodržen technologický postup té dané stavby, 
bude tím ohrožena životnost domu a je jedno, zda je 
z cihel nebo ze dřeva. 

Výhody klasických zdí
 Ověřeným a nejrozšířenějším typem rodinných staveb 
stále zůstávají zděné domy. Tradiční zdicí materiály 
jsou staletími prověřené a nabízejí tak sázku na jistotu.  
Mezi výhody zděných domů patří nehořlavost, nízká 



Založit prosperující dřevostavbářskou firmu tak říkajíc od stolu 
nemusí být vždy šťastným řešením. 
Radek Říha na to šel jinak – aniž by tušil, že se o řadu let později 
stane jednatelem velké společnosti, se nejprve vyučil truhlářem, 
několik let sbíral zkušenosti v zahraničí, pak je uplatnil 
na manažerském postu opět v Čechách, aby se nakonec sám stal 
majitelem firmy. A ne ledajaké – GOOPAN BUILDING je totiž 
u nás první společností dodávající dřevostavby na principu franšízy. 

PŘIPRAVIL

VZOROVÝ DŮM V KRAŠOVICÍCH U PÍSKU

 MICHAL BABOR  �  FOTO  GOOPAN BUILDING
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�  �  
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�  

Jak jste došel k úsudku, že máte tolik 
zkušeností, že si můžete dovolit skočit 
do vlastního byznysu?

Nabízí se otázka, jak jste všechny 
zkušenosti zúročil? 

Mezi vašimi partnery najdeme i firmy 
zvučných jmen, například E.ON nebo 
M&M reality… 

A ostatní domy? Co všechno najde 
zákazník ve vaší nabídce? 

Jakou technologii nabízíte dnes, 
už pod hlavičkou vlastní firmy 
GOOPAN BUILDING?  

    Říkám o sobě, že jsem se zrodil k manuální 
práci, dodnes jsem raději na stavbě než 
v kanceláři. Vyučil jsem se truhlářem, a i když 
jsem pak ještě pokračoval v nástavbovém studiu 
oboru dřevěné konstrukce, bylo to v době, 
kdy se dnešní dřevostavby teprve rodily a dřevěná 
konstrukce znamenala pergolu či zahradní domek, 
maximálně lesní hájenku. Čtyři roky jsem se tak 
živil, než přišla nabídka pracovat na montážích 
dřevěných domů pro různé firmy v zahraničí, 
převážně ve Francii. Tam mě začaly dřevostavby 
opravdu zajímat, hodně jsem se naučil a brzy 
se naše montážní parta stala lídrem pro ostatní, 
měli jsme na starost například projekt sta chat na 
Korsice. Když jsem se po čtyřech letech musel 
z rodinných důvodů vrátit do Čech, hledal jsem 
přirozeně práci podobného druhu. Přišla nabídka 
od zahraniční firmy, která u nás právě rozjížděla 
svůj byznys, tak jsem vlastně jen vyměnil 
zaměstnavatele a pokračoval dál.

    Dřevostavby mě nadchly natolik, že jsem se 
rozhodl jednu si postavit i pro sebe, i když pod 
hlavičkou firmy mého zaměstnavatele. Byla to 
první difuzně otevřená stavba v jeho portfoliu. 
Mezitím jsem se dostal na jeden z nejvyšších 
postů ve firmě a staral jsem se o montáže, 
projekci, výrobu a údržbu v době, kdy firma 
zažívala obrovský rozvoj. Na tuto dobu vzpomínám 
velice rád, ve třech jsme společně s majitelem 
firmy řídili jednu z největších firem na českém 
a zahraničním trhu zabývající se dřevostavbami. 
Za její vrchol považuji vyvinutí projektu sériového 
domu, který se měl v množství stovek vyrábět pro 
export do Francie. A v tomto okamžiku jsem 
se rozhodl vydat vlastní cestou.

    Naší standardní nabídkou je celostěnový difuzně 
otevřený sendvičový systém na bázi sádrovláknitých 
desek Goopan DIFU. Je unikátní v tom, že v jeho 
skladbě najdete materiály pouze od jediného výrobce, 
společnosti Saint Gobain. Zákazník tak získává 
záruku unifikovaných, pečlivě vyzkoušených výrobků, 
které společně tvoří systém. Přestože skladba 
celostěnového panelu odpovídá parametrům 
pasivního domu, my ji nabízíme jako standard. 

Nechceme lákat zákazníka na příznivou cenu 
a pak mu za různé přirážky a doplatky nabízet 
vyšší kvalitu. Této filozofie se držíme i při 
vybavování našich domů – nabízíme nejlepší okna 
na evropském trhu, každý dům vybavujeme 
rekuperační jednotkou, bez níž 
se nízkoenergetický a energeticky kvalitnější 
dům dnes už neobejde.

    Snažíme se našim zákazníkům nabídnout 
i něco víc než jen dřevostavby, byť kvalitní. 
Se společností E.ON jsme například připravili 
dotaci ve formě tak zvaného energetického balíčku, 
která představuje podle typu zvoleného domu 
úsporu až 200 000 Kč. Jinými slovy to znamená, 
že za cenu nízkoenergetického domu získá 
stavebník, pokud se stane zákazníkem firmy 
E.ON, dům pasivní. Kromě toho jsme společně 
připravili výpočet nákladů na provoz budoucího 
domu, které uvádíme v našem katalogu rodinných 
domů. Zákazník tak předem ví, kolik zaplatí 
za dům i kolik ho budou stát energie. Se sítí 
realitních kanceláří M&M reality máme 
vybudované různé formy spolupráce, jejichž 
společným jmenovatelem je co nejlepší servis 
pro stavebníka. Protože jsme pro M&M reality 
vytvořili výhradní kolekci rodinných domů, 
může makléř rovnou svému klientovi představit 
projekty domů, které dobře zná. 
Naším partnerem je také firma Heatflow, 
která dodává do našich dřevostaveb stropní, 
případně podlahové vytápění. Přesvědčila nás 
perfektním servisem a především 30letou 
zárukou na fólie, kterou na tepelné čerpadlo 
nebo dokonce radiátory nikdo neposkytne. 

   Navíc se nám osvědčilo, že pro současné 
dřevostavby s potřebou 3,5 kW na vytápění jde o 
systém v ideálním poměru pořizovací versus 
provozní náklady. I když se zákazníci tohoto zatím 
stále málo obvyklého způsobu vytápění někdy 
zaleknou, většina z nich svůj názor změní 
po návštěvě některého z našich vzorových domů.

    Naše rodinné domy jsou rozděleny do několika 
řad. Řada G2 zahrnuje domy pro malé pozemky 
nebo do řadové zástavby a je určena především 
pro mladé páry jako startovací bydlení, nebo 
naopak pro seniory, kteří ocení bezbariérový 
přístup. Řada G4 už je určena pro rodiny s dětmi, 
které ocení komfortní prostor. Dřevostavby řady 
G4 jsou díky francouzským oknům plné světla, 
z obývací části je vstup na terasu a zahradu. 
Špičkové domy najdete v řadě G8. Členité 
přízemní domy nabízí mnoho zákoutí, každý člen 
rodiny tak bude mít tolik potřebné soukromí. 
Novinkou letošního roku jsou domy řady 
G6 ARCH, které jsou v pasivním standardu 
a ke kterým můžeme vyřídit nejen zmíněné 
cenové zvýhodnění E.ON bonus, ale i tradiční 
dotaci Nová Zelená Úsporám či jiné. Nabídku 
uzavírá již zmíněná řada domů spolupráce 
M&M reality. Celkem tedy na šedesát domů, 
z nichž každý lze samozřejmě upravit podle 
potřeb zákazníka nebo charakteru pozemku. 
Náročnému klientovi, který si nevybere 
z typových domů, vyjdeme vstříc s individuální 
architekturou či naceníme jeho vlastní návrh. 
Nestavíme totiž dům pro nás, ale pro Vás!

OD HOBLICE   
 DO MANAŽERSKÉHO KŘESLA

Radek Říha
jednatel  

GOOPAN BUILDING

Najdete 
nás na 
veletrhu

stánek

5D6
18. - 22.9.2018

PVA EXPO Praha
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citlivost materiálů na vodu a výborná tepelná akumula-
ce. Ta udržuje v místnosti v zimě teplo a v létě naopak 
poskytuje příjemný chládek. Zděné domy navíc nabízejí 
široký prostor pro realizaci energeticky úsporných sta-
veb. Díky použitým materiálům a tlustým (zatepleným) 
stěnám se výrazně zlepšuje zvuková izolace budovy, což 
zvyšuje komfort bydlení. V neposlední řadě je důležitý 
i fakt, že zděné domy jsou odolné vůči případným bio-
logickým škůdcům a méně náročné na přesnost a kvalitu 
provedení než dřevěné domy. 

Chytré cihly
Výběr vhodných stavebních materiálů je důležitý 
z hlediska fyzikálních vlastností prvků, jejich životnos-
ti a  v  dnešní době hlavně z  důvodu tepelných ztrát 
a energetické náročnosti výsledné stavby. Zděné domy 
jsou realizované tzv. klasickou technologií za použití ci-
helných (pálených) materiálů nebo materiálů na bázi 
betonu či pórobetonu. Zděné domy, zdicí materiály 
a  lepidla byla v  posledních letech značně inovována. 
Zdění už dnes neznamená míchačku, cement, vápno 
a kolečko. Standardem jsou suché maltové směsi naná-
šené v tenké vrstvě nebo polyuretanová pěna jako bez-
cementové pojivo. Tato technologie zamezuje vzniku 
tepelných mostů a zlepšuje izolační vlastnosti budov.

Proč dřevo?
Dřevěné domy se na našem území stavěly odedávna. 
Dřevo bylo jako přírodní materiál dostupnější a levněj-
ší. Vinou dřevěných komínů a doškových střech ale do-
cházelo k častým požárům, což vedlo k vydání patentů 
v  letech 1751 a  1755, které zakazovaly výstavbu dře-
věných domů. Další ránu utrpěly dřevostavby s přícho-
dem železobetonové kultury a po 40 let byly pro Čechy 
tabu. Moderní technologie dnes umožňují jejich návrat 
a nabízejí levnější a úspornější bydlení než kdy před-
tím. Jedná se návrat k původnímu přírodnímu materi-
álu, dřevu, ale v moderní podobě.   Základním znakem 
montovaných staveb obecně je vyrobení většiny dílů 
konstrukce v továrně, jejich finální kompletace již pro-
bíhá na staveništi. To významně ovlivňuje nejen dobu 
výroby, ale I přesnost vyrobených dílů, a  tím i  kvalitu 
celé stavby. Základem konstrukce panelů montovaných 
dřevostaveb je opláštěný dřevěný rám, vyplněný tepel-
ně-izolačním materiálem. 

Montované dřevostavby
Montované dřevostavby jsou sestavené z větších celků, 
především stěn, příček a stropů, které se na stavbě mon-
tují k sobě. A to z již hotových stěn, stropů a případně 
střešních panelů. Výroba panelů pro montované dře-
vostavby probíhá ve  výrobních závodech realizačních 
firem a  vychází z  pečlivě provedeného projektu. Pa-
nely pro montované dřevostavby se připravují v tako-
vých rozměrech, aby je bylo možné naložit na kamion, 
a také v různých fázích dokončení. Tuzemské firmy jsou 

dnes již schopné postavit kompletní montovanou dře-
vostavbu na klíč v rozpětí týdnů. Zásadními přednostmi 
montovaných dřevostaveb jsou tedy rychlost výstavby, 
preciznost výroby, téměř nulové riziko znehodnocení 
stavby deštěm, výstavba suchým způsobem, která ne-
vyžaduje technologické přestávky. Je však třeba zajistit 
přístup kamionu na pozemek a staví se za pomoci je-
řábu. 
Nesmíme si však plést pojmy montovaný dům a  dře-
vostavba, jelikož dřevostavba může být montovaná, 
ale  také nemusí. Dřevostavby jsou obecně stavby, je-
jichž nosný systém (nosná konstrukce) je ze dřeva nebo 
z výrobků na bázi dřeva. Montované domy jsou stavby 
vytvořené suchou cestou, kdy se předem připravené 
díly na stavbě spojují různými způsoby. Čili některé dře-
vostavby do této kategorie spadají, ovšem materiálem 
nosných stěn montovaného domu může být například 
i betonový panel apod. 

Náklady na provoz
Je prokázáno, resp. spočítáno, že roční náklady na vytá-
pění dřevostavby jsou průměrně o 30 % nižší než u zdě-
ného domu. Princip je v akumulaci tepla. Při vytápění 
zděného domu se nejdříve teplo hromadí v cihelné stě-
ně a až poté se teplo kumuluje v místnosti. U dřevostav-
by je to jiné. Dřevěné konstrukce sice teplo také hro-
madí, ale pouze v omezené míře. Díky této vlastnosti 
se teplo v místnosti kumuluje téměř ihned po zatopení. 
Proto dřevostavby mohou daleko pružněji reagovat na 
změny a aktuální potřeby svých uživatelů, bez větší ča-
sové prodlevy.
Druhou stranou mince je, že zatím co v cihlovém domě 
se naakumulované teplo postupně uvolňuje do míst-
nosti, i když se v ní už netopí, ve dřevostavbě, kde se 
teplo do stěn neakumuluje, se místnosti poměrně rych-
le ochladí. Navzdory tomu má mnohem lepší  izolační 
schopnosti, díky čemuž lze ušetřit na vytápění.

Typové domy z železobetonu
Dalším typem montovaných staveb, v  tomto případě 
masivních, jsou objekty postavené ze železobetono-
vých panelů. Jejich těžší konstrukce spojuje výhody 
zděné a  montované stavby. Nejde o  neznámou tech-
nologii, známe ji z panelových sídlišť. Současné panely 
však mají výrazně lepší tepelně izolační parametry, aku-
mulaci tepla, širokou škálu možných povrchových úprav 
a v neposlední řadě i přijatelnou cenu. 
Co se týče samotné technologie, izolační vrstva kon-
strukčního prvku je sevřena mezi dvěma železobeto-
novými deskami. Styčné plochy panelů ve spárách jsou 
zality betonovou zálivkou, spáry utěsněny tmelem. Prac-
nost na staveništi samém je v tomto případě minimální. 
Železobetonové panely se však hodí pouze k  výstavbě 
obytných a typových rodinných domů. Ve srovnání s dře-
vostavbami mají vyšší nároky na realizaci stavby. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Pořizujete nový dům?
Při jeho zařizování nezapomeňte na to nejdůležitější:
bezpečí nejen pro Váš majetek, ale i pro Vás a Vaše blízké.

Každoročně se tisíce domácností stanou obětí vloupání.
Zastavte se v KLÍČOVÉM CENTRU.
Pomůžeme Vám ochránit Váš nový domov před zloději.
Víme jak. Na zabezpečování domácností se specializujeme už více než 25 let.

Nedejte zlodějům šanci!

Zámky a mechanické zabezpečení
U nás pořídíte kvalitní bezpečnostní zamykací 

vložky, zámky, kování… 
zkrátka vše pro bezpečné dveře i okna.

Elektronické přístupové systémy
Ztrácíte často klíče? 

Odemykejte pohodlně kartou, čipem, kódem, 
otiskem prstu nebo smartphonem.

Kamerové a alarmové systémy
Díky kamerám budete mít neustále přehled, 

co se u Vás doma děje. Alarmy Vás upozorní na 
otevřené dveře, rozbité okno i riziko požáru.

Certifi kované bezpečnostní trezory
Máte doma důležité dokumenty, šperky, nebo 

větší hotovost? Ochraňte je před krádeží 
i požárem!

www.klicovecentrum.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903

Kompletní zabezpečení
pro Váš domov
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INZERCE

UZENÍ JE RADOST
Také si s chutí dáte domácí uzené maso? A napadlo vás, že je správný čas pořídit 
si nějakou hezkou domácí udírnu? Uzení v domácích udírnách je sice časově ná-
ročnější než grilování, ale celkový výsledek to několikanásobně vynahradí. Jen si 
představte, když na oslavě vytáhnete z udírny pořádný kus voňavé a křehké uze-

né krkovice nebo vlastní klobásy.
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Nejprve si pojďme tedy říci něco o přípravě masa.
„Základní postup uzení masa (bez rozdílu druhu masa 
i jeho části) je velmi podobný.
Základem je výběr kvalitního a čerstvého masa  z ově-
řeného zdroje. Maso naporcujeme do požadované ve-
likosti na vhodné kusy a můžeme začít s nakládáním,“ 
říká odborník Kamil Kaiser.

NAKLÁDÁNÍ MASA NA UZENÍ
Nakládání na sucho
„Klasický způsob nakládání masa na uzení je za pomocí 
běžné kuchyňské nebo mořské soli, případně nakládání 
do rychlosoli. Tato sůl je často doplněná o česnek a jiné 
koření, zejména u uzení vepřového masa nebo drůbe-
že. Maso na uzení se prosolí a prsty dobře zapracuje, 
důležité je dodržovat hygienu při nakládání. To uloží-
me do čisté nádoby tak, aby mezi jednotlivé kusy neměl 
přístup vzduch. Při menších objemech dobře poslouží 
i potravinová folie, kterou přes maso pevněji omotáme 
bez přístupu vzduchu. Maso uskladníme při teplotě do 
4°C,“ pokračuje odborník.

Mokré nasolení - v solném udícím láku
„Tak jako u metody domácího nakládání masa na uze-
ní používáme stejné druhy soli nebo rychlosoli, jen se 
v různém poměru ředí vodou, tím vzniká tzv. udící lák 
na maso. 
Lák jde dobře doplnit o koření a bylinky. Zmínit může-
me určitě pepř, jalovec, bobkový list, nové koření, roz-
marýn a další. Lák doporučujeme krátce převařit, bylin-
ky a koření tak uvolní více aroma. Maso vkládáme do 
láku až po vychlazení na teplotu 4°C.
Obě metody se často kombinují (maso se na 2dny naloží 
do soli a teprve potom se zalije solným lákem).
 Kuřecí nebo kachní prsa stačí naložit na 1-5dní. Uzení 
vepřového masa probíhá zpravidla po uplynutí 3-6týd-
nů  po naložení (s  výjimkou menších a  libových částí, 
jako třeba panenka).
Tato doba jde zkrátit při použití rychlosoli, kdy stačí i 2 
týdny. Roli hraje také podíl tuku a velikost masa,“ vy-
světluje Kamil Kaiser.

PŘÍPRAVA MASA NA UZENÍ
Maso máme správně naložené. Jaký je další postup při 
uzení masa? Opět rozlišujeme dva základní druhy uzení:
Uzení masa studeným kouřem
Je to nejstarší metoda konzervace masa, kdy nám při 
správném uskladnění uzené maso vydrží i několik mě-
síců. Uzení probíhá při nízkých teplotách do 30°C po 
dobu několika dní (3-5, ale i více). Cílem je ztráta hmot-
nosti masa přibližně o  30%, jde tedy o  druh sušení 
masa.
Uzení masa teplým a horkým kouřem
Teplota při uzení masa se pohybuje v rozmezí 60-100°C 
a  jedná se tedy i  o  tepelnou úpravu. Výhodou uzení 
teplým a horkým kouřem je značné zkrácení doby uze-
ní na několik hodin a  větší šťavnatost masa. Maso se 

často předvařuje nebo dovařuje a tím se mění výsledná 
chuť a konzistence masa. Nejde říct, která varianta je 
nejvhodnější, jelikož se jedná o osobní preferenci.
Jaké dřevo na uzení
Ze všeho nejdřív je potřeba se věnovat kvalitě použité-
ho dřeva, resp. pilin nebo drtě. Nemělo by obsahovat 
kůru, hnilobu nebo plísně. Pozor i na oleje a další mož-
nosti kontaminace. Doporučujeme proto vybírat přímo 
produkty určené výhradně pro uzení.  Nejrozšířenější 
dřevo na uzení je buk. Je použitelný pro všechny dru-
hy masa a je to i jediné dřevo pro uzení v průmyslové 
výrobě.
Další vhodné dřevo je např. olše, bříza, habr, jasan 
a  i  další tvrdá dřeva. Z  ovocných stromů pak hrušeň, 
třešeň, jabloň a také švestka, kterou zařazujeme spíše 
na závěr uzení.
V nabídce lze najít i např. dřevo ze sudů vína a dalších 
zajímavých alternativ. Samozřejmě existují i  brigety, 
které jsou přímo určené k uzení. Mohou být obohacené 
o různá aromata – oblíbené je aroma, šalvěje, citronu 
a máty,  chmelové a citrusové aroma, případně pálivé 
chilly s  chutí kmínu.  Prostě pro každou chuť se něco 
najde.
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Jakou udírnu vybrat
A konečně jsme se dostali k tomu, co vás asi nejvíce za-
jímá. Jakou udírnu vybrat. Nejprve si musíme říct: 
• KDE A V JAKÉM ROČNÍM OBDOBÍ BUDU UDIT?
 Pro ty, kteří s uzením začínají, určitě stačí základní mo-
dely udíren, které se mnohdy dají i složit a přenést a je 
možné je tedy využít třeba na chatě, nebo na rybách. 
Na trhu je dokonce rybářská udírna, kterou jednoduše 
smontujete a  rozmontujete a  vyudíte čerstvé rybičky 
přímo u vody.
Ta je exkluzivní svou mobilitou, ten kdo to myslí s uze-
ním vážněji, samozřejmě ale bude spíše pokukovat po 
izolovaných udírnách s kvalitní izolací a možností napo-
jení pro externí odvod kouře. 
• JAKÉ MNOŽSTVÍ A CO CHCI UDIT?
Množství surovin na uzení je další důležitou věcí při 
volbě vhodné udírny. U každé udírny je uvedený roz-
měr a přibližné množství masa, ryb a klobás, které se do 
konkrétního modelu vejdou. Mimo teleskopických udí-
ren, kdy je možné udit pouze kolmo, tedy zavěšením na 
háčky si můžeme vybrat i uzení na roštech (dobrá volba 
při uzení sýrů nebo filetů).
• JAKÉMU DRUHU TOPENÍ DÁVÁM PŘEDNOST?
Stejně jako u grilů, i u udíren máme poměrně široký vý-
běr topných prostředků. Základem by mělo stále ještě 
být dřevo a dřevné uhlí, vyrábí se však i udírny na plyn 
či na elektriku. Výhody a  nevýhody jsou zřejmé – od 
bezpečnosti práce přes náročnost manipulace až k ceně 
za palivo a k pravé atmosféře.
• Z JAKÉHO MATERIÁLU JE UDÍRNA VYROBENA?
Velmi oblíbené jsou plechové udírny a  dokonalé jsou 
udírny nerezové. Nerez vyniká dlouhou životností 
a i snadnější údržbou oproti zděným a dřevěným udír-
nám, nesporná výhoda je i po hygienické stránce. 

Nerezové udírny jsou také velmi rychle vyhřáty
na požadovanou teplotu a při správné údržbě nehrozí 
vznik požáru.
Co všechno udírny mohou umět?
Technologie se samozřejmě nezastavila ani ve světě 
udíren. Zatímco někdo dá přednost jednoduchému 
modelu, s jednoduchým ovládáním, jiný hledá na trhu 
nejmodernější vychytávky.

• Na trh přichází například digitální udírna, neboli 
digital smoker, kterou ovládáte v reálném čase pro-
střednictvím chytrých telefonů na bázi Bluetooth 
a z centra dotykového ovládání obrazovky. Kromě 
toho jsou u některých typů udíren i teplotní sondy, 
které umožní měřit teplo v různých místech udírny 
současně, což představuje skutečně pokročilý mo-
nitoring.

• Snadnost obsluhy a  efektivita  – tak můžeme ve 
zkratce popsat další z  udíren  - ta je konstruová-
na tak, že je natolik zautomatizovaná, že jakmile 
ji zprovozníte, vše už probíhá automaticky a  i na-
prostý laik se dobere zázračně dobrých kobásek.  

• Další ze zajímavých možností je elektrická udírna 
pro domácí použití. Vyudíte v ní až deset kilo masa 
a její malý rozměr a tichý provoz vám umožní ji in-
stalovat kdekoliv doma.

• Nerezová udírna je zajímavým designovým prvkem 
každého interiéru. Existuje ale i možnost volby dví-
řek v dekoru dřeva, kamene či třeba cihel.

• Opakem je tzv. extra large moker, neboli obří udír-
na ze šesti rošty, která pojme až 22 kg masa. 

Foto: Shutterstock.com



Udíme s chutí
Udírna BS 
Originál

Bradley Smart 
Smoker 10 Rack

David Lužný 
Plumlovská 3614,Prostějov ,796 04

tel.: 732 779 911
E-mail: da.wa@seznam.cz
www.bradleysmoker.cz
www.udirny-borniak.cz

KB sport HK, spol. s r.o.
• specializovaný internetový 

obchod s udírnami a grily
• kamenná prodejna v Hradci 

Králové
www.zahradni-grily.com 

OBCHODPROCHLAPY.CZ
Gen. Klapálka 1540, Kladno, 272 01

tel.: 774 687 890, 
info@obchodprochlapy.cz

www.obchodprochlapy.cz 
www.servisudiren.cz 

Výhradní zastoupení udíren 
Bradley smoker a Borniak pro Českou republiku.

Graffi shing&hunting

David Lužný 
Plumlovská 3614,Prostějov ,796 04

tel.:+42 732 779 911 |
E-mail: da.wa@seznam.cz |

www.bradleysmoker.cz
www.udirny-borniak.cz

Udírny s polepy dvířek

Borniak UWD 70

Při objednávce udírny 
napište do poznámky 
heslo: Moje bydlení 

a získáte 
Brikety 120 ks 

Zdarma

udirny.indd   1 10.9.2018   17:30:26



KVALITNÍ PLOT 
JE VAŠÍ OCHRANOU I VIZITKOU

Představujeme betonový skládaný plotový systém DEKOR.
Plot je důležitou součástí každého domu, či objektu. Vymezuje hranici pozemku, chrání 
vaše soukromí i bezpečnost a vytváří prostor, kde můžete v klidu relaxovat a odpočívat 
tím, že dokáže utlumit i zvukovou zátěž ze sousedství. Hledáte řešení? Tím může být 
betonový skládaný plotový systém DEKOR.
Rychlá a jednoduchá montáž, pestrá škála barevných kombinací a povrchových úprav, 
zajímavý celkový vzhled, dlouhá životnost a nenáročná údržba, stejně jako možnost 
postavit plot v jakémkoliv terénu, tedy i ve svahu s velkým sklonem, to je jen stručný 
výčet výhod systému DEKOR.
Zásadní předností je i jednoduché založení plotu do terénu, přičemž není nutné kopat 
dlouhý a hluboký základ. Stačí pouze vyhloubit otvory pro osazení sloupků, které jsou 
hlavní nosnou konstrukcí, a ty potom zabetonovat. Systém tvoří plotové sloupky s dráž-
kou a plotové desky, které se do drážek instalují. Osová vzdálenost sloupků je 2000 

Komerční prezentace
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www.prefa.cz
www.betoneshop.cz

Komerční prezentace

Přednosti plotového systému DEKOR
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Velmi dlouhá životnost
• Pestrá škála barev a povrchových úprav
• Perfektní ochrana soukromí i majetku
• Atraktivní a zajímavý vzhled
• Velká stabilita
• Bez nutnosti kopat dlouhé a hluboké základy

a 2500 mm a výška plotu je standardně 1800 a 2100 mm.
Povrchové úpravy a barvy lze vybírat s pestré škály kombinací. Zapomeňte na neatrak-
tivní šedý beton. Plotový systém vyrábíme v pěti barevných odstínech z kvalitního ce-
loprobarveného betonu se zajištěnou barevnou stálostí po dobu minimálně 10 let. Pev-
nost plotové desky navíc zvyšují výztuhy z betonářské oceli. 
Plotové desky mají i unikátní vzory a povrchové úpravy, jednostranné, či oboustranné, 
které byly vytvořeny pouze pro společnost Prefa Brno. Právě nově vyvinutá technologie 
oboustranných plotových desek zvyšuje atraktivnost plotu i proto, že nemusíte řešit, 
kterou stranu otočit do ulice a kterou do dvora. 
Více informací o kompletní nabídce včetně programu pro návrh plotu najdete na

prefa.indd   3 10.9.2018   17:32:47
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PODZIM
NA ZAHRADĚ
S nadcházejícím podzimem si můžeme užívat barevný 
půvab zahrady, sklízet její poslední plody, ale také ji mu-

síme připravit na příchod zimy. 
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Od konce září se postupně příroda i okolí kolem našeho 
domu halí do podzimních barev. Listnaté stromy a keře 
začnou hrát všemi barvami, od do dáli svítící žluté, 
přes oranžovou, červenou, až po temně fialovou. Vše 
ještě nádherně doplňují typické podzimní plody, jako 
jsou oranžové dýně a jeřabiny nebo zářivě rudé šípky. 
Neuhodí-li ještě mráz, kvetou jiřiny, chryzantémy, ast-
ry a slunečnice, ale už i listopadky. Pohled na takovou 
podzimní nádheru doslova nabíjí energií. Není divu, že 
se velké oblibě těší v posledních letech podzimní grilo-
vačky a zahradní slavnosti. Lidé využívají poslední mož-
nosti strávit společně volné chvíle venku, kdy je vzduch 
prodchnutý vůní zeminy a kouře z grilovaných dobrot.  

Slunce ale brzy zapadá
Jelikož dny se krátí a vy si chcete i v navlečených bun-
dách prodloužit posezení venku, je třeba si zahradu 
příjemně nasvítit. Obecně lze venkovní osvětlení v za-
hradě rozdělit na provozní (osvětlení komunikačních 
prostor typu příjezdová cesta, chodníky kolem domu, 
garáž) a akcentové, kdy je cílem vyzvednout zajímavé 
zahradní prvky, fontánky, keře, jezírka atd.  Nabízí se 
jí široká škála tvarů a provedení - od nástěnných, přes 
sloupková až po bodová světla a  směrové reflektory. 
Pro přírodní partie v zahradě volíme svítidla s přiroze-
nou barvou jasu, tedy nebarevná. Zbarvení světla totiž 
ovlivní výsledný dojem - osvětlení má spíše vyzdvihnout 
zajímavosti v zahradě. 

Elektrické nebo solární osvětlení?
Při otázce, zda volit elektrické či solární osvětlení, nej-
lépe pomůže, když si uvědomíme, zda nám stačí světlo 
slabé, které spíš než skutečné osvícení přináší atmosféru, 
nebo chceme svou zahradu opravdu roz-
zářit. Solární zahradní osvětlení je sice 
ekologické a do značné míry představuje 
velký trend současné doby. Výhody jsou 
zřejmé – solární osvětlení nespotřebo-
vává žádnou elektrickou energii, proto 
nepotřebuje žádné rozvody. Instalace je 
navíc jednoduchá, neboť stačí zapíchnout 
bodec lampy do země. A teď k nevýhodám: 
solární lampy se osazují většinou LED dio-
dami, které se vyznačují malým příkonem, 
a proto nedosahují takového světelného 
výkonu jako lampy halogenové nebo kla-
sické žárovky.

Proč si nepřitopit?
Aby vás zvenku nevyhnal brzy v podvečer 
chlad, pořiďte si ohřívače, které vám po-
sezení na zahradní terase prodlouží i do 
večerních hodin. Výbornou volbou jsou 
zejména volně stojící plynová topidla, která můžete 
umístit do prostoru u stolu a nechat pracovat. Za ně-
kolik málo minut budete mít všude v okolí teplo, které 
si můžete regulovat. Vybírat si můžete i z různých typů 

paliva. Jestliže chcete být ryze nezávislí, vyplatí se klasic-
ká plynová topidla na propan. Stačí vám pouze plynová 
bomba, kterou připojíte jednoduše k topidlu a máte vy-
staráno na dlouhou dobu. Pokud máte doma přípojku 
na plyn, není problém napojit topidlo také na centrální 
rozvod zemního plynu. Topení vás vyjde na minimál-
ní cenu. Nemáte-li v objektu nebo okolí plynovou pří-
pojku a nechcete propan, můžete vsadit i na elektřinu.  
Cenově vyjde provoz takovéhoto topidla také levně.
Ale všechno jednou končí, i  podzimní zábava. Takže 
uklidíme gril, pozhasínáme efektní zahradní světla, vy-
hrneme si rukávy a vrhneme se do práce na pokračová-
ní. Utěšit nás může jen jistota, že s příštím jarem se nám 
zahrada za podzimní péčí odmění.

Úklid zeleninových záhonů
Předně je třeba ukončit sklizeň především choulosti-
vější zeleniny, například celeru a petržele. Kořenovou 
zeleninu nejprve vyryjeme a pak položíme na hromád-
ky, aby před dalším zpracováním oschla. Nať zpravidla 
ukrucujeme, aby zůstal pouze vegetační vrchol – tzv. 
srdíčko. U  celeru se rovněž zkracují kořínky na spod-
ní straně bulvy a u řepovitých druhů se odstraňují celé 
kořínky. Ukládáme pouze zcela zdravé kořeny, mírně 
poškozené co nejdříve zpracujeme. V zemi ještě může 
zůstat mrkev, celer, kadeřávek, pór, červená řepa nebo 
černý kořen. Je však dobré je ochránit před nízkými tep-
lotami vrstvou listí a chvojí. Kdo pěstuje topinambury, 
nemusí s jejich sklizní pospíchat ani po příchodu mrazů. 
Záhony je třeba zrýt a vytahat z nich všechny rostlinné 
zbytky - hmyzí škůdci, kteří na nich přes léto hodovali, 
kladou vajíčka na podzim do starých rostlin, a pokud 
je necháte na záhonech, přežijí a na jaře se vylíhnou. 

Po očistě můžeme záhony zakrýt vrstvou mulče z listí - 
zabráníme klíčení jednoletých plevelů, které se stihnou 
uchytit ještě teď na podzim nebo hned na začátku jara. 



INZERCE

Specialista na vzrostlé thuje a okrasné dřeviny
Doprava a výsadba po celé ČR
Veloobchodní ceny
Živý plot na klíč
Tel: 775 055 535
Vzorková prodejna: Mělnická 233, Obříství

www.multifl ora.cz

multiflora.indd   1 30.1.2018   14:47:52

                              Designed in USA

ROHOŽ 
PRO PARKOVÁNÍ 

NA TRÁVĚ
KONEC VYJETÝM KOLEJÍM!

www.plastiparking.cz

GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

plastiparking.indd   1 27.8.2018   16:32:52
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Jak na květiny
Všechny cibulnaté a hlíznaté rostliny je potřeba vytáh-
nout ze země a  uchovat na teplém místě až do jara. 
Jedná se o jiřiny, mečíky, begonie, dosny a kany. Jiřiny 
je nejlepší vykrýt hned po prvních mrazících, které je 
lehce sežehnou. Nechte jen 10 cm dlouhý zbytek nad 
krčkem, dejte oschnout a skladujte na vzdušném místě 
s teplotou okolo 4°C. Hlízy mečíku musíte po vysušení 
skladovat na suchém místě s teplotou okolo 10°C. Dos-
nám a kanám nejlépe prospěje suché místo s teplotou 
5°C. Pokud máte tyto květiny v záhonku, uchovávejte 
přes zimu pouze hlízy, pokud je ale pěstujete v květi-
náči, schovejte na suché chráněné místo rostlinu přímo 
v něm.
Chryzantémy a růže je potřeba před zimním obdobím 
pečlivě ostříhat. Chryzantémy je nejlepší po odkvětu se-
stříhat pouze na 10 cm, otrhat všechny oschlé listy a zby-
lé stonky přikrýt chvojím. Růže prostříhejte přibližně na 
polovinu a jejich spodní část zahrňte kompostem nebo 
kvalitní zeminou. Na konce větviček rozložte chvojí, to 
chrání pupeny, které by pod zimním sluncem mohly 
předčasně vyrašit.
Tulipány a narcisky se na zimu také přikrývají chvojím, 
které je chrání před holomrazem.  Trvalky, mezi které 
řadíme například kopretiny, pivoňky a  řebříček, stačí 
jen sestříhat na 10 cm, chcete-li mít ale jistotu, raději 
je také přikryjte. Pokud se u nějaké choulostivé trval-
ky bojíte, že by zimu nepřečkala, můžete ji přesadit do 
květináče a uložit ji v tmavé, suché, nezamrzající míst-
nosti. 
Velké trsy trav, jako jsou ozdobnice nebo pampová trá-
va Cortaderia, se vyplatí před příchodem sněhu svázat 
do velkých snopů. Tak ochráníte pupeny, které jsou již 
připraveny na další rok dole pod suchými stébly a také 
si ulehčíte jarní likvidaci stařiny.
Květiny a bylinky pěstované v květináčích přeneste do 
domu, pařeniště nebo vytápěného skleníku. Další mož-
ností je rostliny v nádobách narovnat do plastové pře-
pravky, obložit je listím a celou přepravku umístit na zá-
větrném, chráněném místě. Pěstujete-li některé byliny 
původem z teplejších oblastí, například tymián, rozma-
rýn, yzop nebo levanduli, pokryjte kořeny a spodní části 
krčku vrstvou listí, případně slámy. Stejně jako choulos-
tivé květiny, je přikryjte jehličnatými větvičkami.

Na okrasný trávník vertikulací
S trávníkem můžete mít práce málo nebo mnoho. Zá-
leží, zda ho pěstujete jako užitkový, či jako okrasný 
„anglický“ trávník. Užitkový trávník stačí na konci říj-
na posekat na délku 2-3 cm a  pečlivě z  něj vyhrabat 
všechno spadané listí a větvičky. Okrasný trávník je po-
třeba po posekání a shrabání také vertikulovat neboli 
provzdušnit. K tomuto účelu si lze pořídit širokou škálu 
nejrůznějších prořezávacích hrábí a  motorizovaných 
vertikulátorů.  Jde o stroj, který vypadá podobně jako 
sekačka a svými několika žacími noži propichuje půdu 

a uvolňuje místo pro vzduch, trávník tak lépe přijímá 
živiny i  vodu. Tento šikovný stroj také z  trávníku od-
straní zbytky odumřelých rostlin, plevel anebo mech.  
Poslední, nejspíš ale nejdůležitější součástí zazimování 
trávníku je hnojení. Pořiďte si k tomuto účelu speciální 
hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku. Vysoký obsah 
draslíku vaši trávu ochrání před nepřízní počasí. Dále 
se doporučuje přes zimu na zasněženou trávu příliš ne-
šlapat, zvyšovali byste tak riziko vzniku sněžné plísně.

Odklízení spadaného listí
Možná se to zdá jako zbytečná práce, ale pravidelné 
shrabání listí na zahradě vám ušetří mnoho další práce. 
Pokud listí necháte ležet ladem, napadne na něj sníh 
a vy na jaře můžete na milovaném trávníku objevovat 
vyholená a plesnivějící místa. Využít můžete k hrabání 
listí obyčejné hrábě nebo vysavače a fukary na listí. Pro 
větší zahrady je vhodný multifunkční traktor, který trá-
vu nejen poseká, ale také odstraní listí.

Prospěšné kompostování
Shrabané listí lze využít k vytvoření kompostu, který se 
hodí především pro větší zahrady. Při podzimním úklidu 
zahrady se nashromáždí mnoho biologického odpadu: 
listí, tráva, zbytky trvalek a  letniček i  větve. Pokud je 
uložíte na kompost, promění se v  kvalitní komposto-
vou zeminu. Probíhá tak koloběh živin v přírodě, od-
umřelé rostliny vytvoří prostředí pro růst nových. Pro 
rychlost tlení je důležité správné míchání. Měkké od-
pady by měly být promíseny s tvrdými, mokré se suchý-
mi a materiály bohaté na živiny s těmi, které obsahují 
živin málo. Kompost je osvědčený způsob, jak naložit 
s kuchyňským odpadem, což je přínosné jak pro kuchy-
ni, tak i zahradu. Vyhazováním slupek od brambor, ze-
leniny, skořápek od vajec apod. chráníte kuchyň před 
nepříjemným zápachem a také snižujete objem odpadu 
v popelnicích. 

Každý strom si zaslouží péči
Nejchoulostivější péči vyžadují před zimou vaše ovocné 
stromy. Sesbírejte poslední plody a pečlivě zkontroluj-
te, jestli stromky netrpí nějakými škůdci. Prasklé a su-
ché větvě je třeba ostříhat nebo uřezat a vzniklé rány 
ošetřit stromovým balzámem. Dobré je také půdu pod 
stromy pohnojit přidáním vápna a hořčíku. Podzim je 
navíc ideálním obdobím pro výsadbu mladých ovoc-
ných stromků. Stromy je potřeba také ochránit před di-
vokými zvířaty, která ráda v zimě vyráží za dobrotami. 
Proto zkontrolujte pečlivě svůj plot a zpravte případné 
díry. Proti okusování a olupování kůry zvěří můžete bo-
jovat i tím, že kmeny obalíte pletivem či bílou umělo-
hmotnou fólií. 
Před zimou je potřeba se věnovat i  jehličnatým a stá-
lezeleným listnatým stromům. Ty ještě před tím, než 
zamrzne půda, vytrvale zalévejte. Tyto stromy totiž 
potřebují přes zimu vypařovat vodu, a proto do sebe 
musí před tím, než hlína okolo jejich kořenů zamrzne, 



INZERCE



110 | BYDLENÍ

napumpovat co největší zásobu tekutin.  Pokud během 
zimy přijde obleva, neváhejte a stromy zalijte, pomůže-
te jim tak během mrazů neuschnout.

Některé stromy je zapotřebí před zimou prořezat, ně-

které, bohužel i pokácet. Proto je zapotřebí zakoupit 
kvalitní pilu. Pily se pro zjednodušení   dělá na hobby, 
farmářské a profesionální. Záleží, co od nich očekáváte - 
zatímco levná hobby pila je určena pro pořezání ně-
kolika kubíků dřeva ročně, s farmářskou se už můžete 
pustit i do kácení. Profi pilu ocení spíše ti, kteří se ká-
cením stromů živí. Výkon motoru lze odhadnout po-
dle objemu válce. Hobby pily mívají obsah do 40 cm³, 
farmářské do 60 cm³, u profipily najdete ve specifikaci  
i obsah kolem 80 cm³. Trik, jak rozeznat hobby pilu od 
farmářské, je obyčejné poklepání na kryt řetězky. Když 
je plastový, určitě patří ho hobby kategorie. Farmářské 
pily už jsou robustnější a mívají ho kovový.

Výsadba živého plotu
Živé ploty ze dřevin zelených v létě a ptačího zobu ze-
leného i v zimě mají hlavní období stříhání v zimě bě-
hem vegetačního klidu. Počátkem srpna probíhá druhé 
stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, neměly by 
tyto práce probíhat dříve. Živé ploty ze stálezelených 
nebo jehličnatých dřevin se stříhají teprve krátce před 
rašením na jaře nebo ještě na podzim. Při stříhání se 
odstraňují pouze nové letošní výhonky, aby se vypro-
vokovalo rašení pokud možno mnoha zbylých pupenů. 
Tak vznikne husté rozvětvení a dobrá vizuální zábrana. 
Většina lidí zastává názor, že sázet by se mělo na jaře, 
ale podzimní výsadba skýtá více výhod. Jednak i při niž-
ších teplotách v době vegetačního klidu mohou dřeviny 
pokračovat v mízním růstu i v omezeném růstu kořenů 
a tím se uchytit po výsadbě na novém místě. Na jaře tak 
může rostlina rychleji a snáze plynule nastartovat růst 
a využít vláhy. Při podzimní výsadbě také zpravidla není 
nutné provádět zálivku. Jakékoli obavy z vymrznutí ne-
jsou opodstatněné, pokud se nacházejí kořeny v půdě. 

Pokud není půda promrzlá i přes den, nevadí rostlinám 
ani noční mráz.

Bazény a jezírka
Venkovní bazény se sice dají využívat celoročně, ovšem 

jedině tehdy, mají-li kvalitní zastřešení a  jsou 
vyhřívané. V opačném případě během podzimu 
proveďte zazimování. Vypusťte veškerou vodu, 
vnitřek i okolí bazénu pečlivě vyčistěte. Násled-
ně pak bazén důkladně zakryjte pomocí trámů 
či plachet tak, aby nemohly ani při silnějším vě-
tru odletět.
Z jezírka nejdřív odstraňte spadané listí, zachyť-
te ho do sítě, kterou natáhněte přes hladinu 
a na okrajích ji zatěžkejte kameny. Pak se za-
měřte na odstranění zbytků živočichů, rostlin, 
a pokud se chystáte v jezírku chovat i přes zimu 
ryby, je nutné udělat prevenci proti zamrznutí 
-  do jezírka umístěte svazek větví či slámy, aby 
pronikal do vody vzduch.

Nezapomeňte na ptáky
Podzim je ideální pro vyvěšování ptačích budek, 

ačkoliv hnízdění vypukne až na jaře. Když je vyvěsíte 
na podzim, budou mít ptáci dost času si budku během 
zimy okouknout a na jaře už do ní zamíří najisto. Stej-
ně tak je čas postarat se o budky již vyvěšené, které je 
potřeba vyčistit, případně i opravit. Například pod vle-
tovým otvorem nesmí být rozštípnuté prkénko, jinak by 
tam mohl pták uvíznout za nohu a uhynout. V takovém 
případě je potřeba vyměnit celou přední stěnu budky. 
Vyčištěním se rozumí odstranění starého hnízda a pří-
padných zbytků potravy, čímž budku současně zbavíte 
i  nežádoucích parazitů. Současně není od věci budku 
převěsit na jiné místo, abyste zmátli případné predá-
tory. Prázdnou čistou budku navíc mohou ptáci v kruté 
zimě využít k přespání. 

Zahradníkův úklid
Když je vše hotovo, přijde konečná tečka – uklízení vše-
ho, co by zima venku poškodila. Je třeba vypustit ze 
všech zahradních hadic, trubek a sudů vodu. Všechno 
nářadí, které je volně položeno na zahradě, důkladně 
očistěte, ošetřete olejem a uložte do sklepa nebo ga-
ráže. Sekačky, křovinořezy a  další zahradní techniku 
také očistěte od zbytků trávy a hlíny, z nádrže vylijte 
zbytky benzínu, z motoru olej (nahraďte konzervačním 
olejem) a uložte na vhodné místo. Určitě nezapomeňte 
ani na úklid laviček a stolků. Veškerý zahradní nábytek 
je lepší při příchodu podzimních nečasů uschovat, aby 
zbytečně nedošlo k  jejich poničení. Nábytek nejprve 
očistěte a následně jej ukliďte na vhodné místo uvnitř 
domu, případně v zahradním domku. A pak adieu, za-
hrado….

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com





STYLOVĚ NAHORU I DOLŮ
Pokud přemýšlíte o novém interiérovém schodi-

šti, nechte se inspirovat aktuálními trendy a sáh-

něte po kombinaci dřeva a  skla. Typickým pří-

kladem skloubení těchto materiálů je třmenové 

schodiště WING od českého výrobce J.A.P., které 

se pyšní nejen svojí funkčností, ale také luxus-

ním vzhledem. Jeho nášlapy se vyrábí z tvrdých 

dřevin - buku, dubu, javoru nebo jasanu. Leh-

kost schodišti dodává celoskleněné zábradlí vy-

robené z bezpečnostního kaleného skla, které je 

až pětkrát odolnější vůči nárazům do plochy než 

běžné sklo. Prostorovou ladnost schodišti WING 

dodává především způsob jeho upevnění – jed-

notlivé stupně jsou kotveny přímo do zdi a díky 

tomu schodiště působí dojmem, jakoby se volně 

vznášelo. www.schody-jap.cz

SKRYTÉ OVLÁDÁNÍ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI
Ovládací prvky osvětlení, vytápění, závěsů, klimatizace, audia, spotřebičů atd. jsou nejviditelnější a nejexponovanější součástí 

chytrého domu. A proto je na ně v HDL Automation kladen zvláštní důraz. V nabídce jsou různé varianty funkčnosti a designo-

vého provedení ovládacích panelů tak, aby zapadly do vašeho interiéru a spolehlivě vám sloužily. 

Skleněné zásuvky ve stejném designu s  ovládacími panely rovněž elegantně doplňují interiér 

a není potřeba je tedy skrývat. 

Ovládacím prvkem se může stát i vlastní iPhone nebo iPad. Hliníkové nástěnné držáky umožní, aby 

bylo chytré zařízení na viditelném, stálém a pro všechny přístupném místě.  Vnitřní stranu držáku 

lze dekorovat obrázkem, fotografií, která je viditelná v případě vyjmutí iPadu. Díky vestavěné 

nabíječce odpadá starost o dobíjení. 

Chytré zrcadlo s vestavěnou obrazovkou vypadá jako obyčejné zrcadlo. Stačí ale jeden dotyk nebo 

přiblížení se, panel se aktivuje a monitorujete a ovládáte všechny funkce chytré-

ho bydlení. Připojením k internetu vyhledáváte, přehráváte hudbu, filmy nebo si 

můžete nainstalovat aplikace pro kamerové systémy vašeho domu. 

Pokud vás chytrá domácnost zaujala, přijďte se na výrobky HDL podívat na ve-

letrh For Arch od 18. – 22. září v PVA Praha-Letňany. www.hdl-automation.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.

LATEXOVÁ MATRACE SLUMBERLAND LATEX LILA
V hlavních rolích pohodlí, termoregulace a výdrž. Komfortní 7 zó-

nová matrace s vynikajícím ortopedickým komfortem, dokonalou 

polohovatelností a zvýšenou tuhostí. Nosnost 135 kg, výška 22 cm, 

pratelný prošívaný antibakteriální dvojdílný potah s přírodními 

vlákny. Typické i atypické rozměry. V akci 1+1 za 19.990,-- Kč.

Koberce BRENO 
nabízí v síti specializovaných 

prodejen kompletní sortiment 
podlahových krytin - metrážové 

koberce bytové, zátěžové nebo vlněné 
v široké škále barev, vzorů a materiálů. 

Připraveny jsou originální a luxusní 
kusové koberce v klasických i moderních 

vzorech. Moderní PVC a vinylové podlahové krytiny 
z naší nabídky dokonale imitují dřevo nebo dlažbu.

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.
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TO PRAVÉ OCHUCENÍ 
Mlýnky na pepř a sůl DERWENT jsou jedněmi z nejznámějších a nej-

oblíbenějších mlýnků. Mlýnky na pepř, vybavené mlecím mechanis-

mem z uhlíkové oceli, pepř nedrtí, ale okrajují a uvolňují tak z něj 

více chuti a aroma. Mlýnky na sůl jsou vybaveny diamantově ostrým 

keramickým mlecím mechanismem. K dosažení jemného až hrubého 

mletí stačí jednoduše otočit prstencem z  nerezové oceli na jednu 

z  přednastavených hrubostí. Mlýnky Derwent poskytují na jedno 

otočení větší množství koření než běžné mlýnky, čímž usnadňují práci. 

S  mlýnky COLE&MASON se 

z  Vás stane opravdový gur-

mán, díky svým vlastnostem 

se stanou neocenitelnými 

pomocníky v  kuchyni a  ele-

gantní ozdobou prostřené 

tabule.

www.kuchyn-domov.cz
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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

JAK FINANCOVAT 
NOVÝ DOMOV

SLADKÉ SPANÍ 
V ÚTULNÉ LOŽNICI





BRENO.cz

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin.

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BUĎTE
ORIGINÁLNÍ...
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