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INZERCE

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme před sebou poslední číslo 
letošního roku. V tomto roce jste 
si nás poprvé mohli číst každý 
měsíc, poprvé jsme se objevili v síti 
stavebnin Pro-doma a  poprvé jsme 
koncept obohatili o stavební a exte-
riérové zajímavosti, které doplnily 
vámi oblíbený interiér.  Doufám, že 
stejně jako pro nás i pro vás byla 
naše poprvé zajímavá a že nám 
zůstanete věrní i v tom příštím roce, 
pro který samozřejmě připravujeme 
opět spoustu zajímavostí. Těmi vás 
překvapíme v únoru, vy jste již ale 
jistě zvědaví, čím vás překvapíme 
hned teď.
Vzhledem k tomu, že máme za 
měsíc Vánoce, je to samozřejmě 
několik článků na toto téma. Ať 
už hovoříme o vánoční inspiraci 
v oblasti dekorací a výzdoby vůbec, 
nebo o vánočních dárcích, které 
aktuálně v této době jistě řešíte. 
Možná to není vrchol romantiky, ale 
věřte, že některý z našich elek-
tronických pomocníků, o kterých 
v tomto čísle píšeme, jistě partnera 

náležitě potěší. A pokud nechcete 
o Vánocích ještě ani slyšet? Potom 
jsou tu samozřejmě inspirace pro 
krásné bydlení. 
Povíme si tradičně něco o tom, jak 
na novou kuchyň a jaké nové spo-
třebiče do ní vybrat.  Nesmí chybět 
nové interiérové trendy a zajímavá 
řešení moderně pojatého prostoru. 
Dozvíte se, čím zařídit malou lož-
nici a jakému vybavení dát před-
nost.  Nezapomeneme ani na trendy 
v úložných protorech a možnosti 
osvětlení, které se v současnosti 
nabízejí. Nebude chybět ani článek 
týkající se zahrady, kterou musíme 
před zimou zabezpečit.
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. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial
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Inspirujte se ve Vaší nejbližší velkoprodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 53x v ČR

... hezké Vánoce            a št́astný nový rok 2016 přeje

VINYL / OD KLASIKY
K NEROZEZNÁNÍ

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 12. 2015!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

při nákupu

(vyjma akčních cen)

-15
Platí pouze do 31. 12. 2015! 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

(vyjma akčních cen)(vyj(vyj(vyj(vyjv( yjjjma ama ama ama aa aama aa akčníkčníkčnč íččččččkčníkč íčk ích cch cch ch cch ch en)en)en)en)en)en))
na veškeré zboží

%

M
oj

e 
B
yd

le
ní

  
20

15

inzerat-Breno-MojeBydleni-1215_210x297.indd   1 11.11.2015   16:57:32



6 | BYDLENÍ

Čistota linií, jednoduchost až strohost, kombinace 
zajímavých materiálů, to vše nyní symbolizuje obraz 
nového moderního designu. Novodobý design ovšem 
není nudný. Hravost mu mohou dávat například barvy, 

zajímavé vzory a kontrasty. A hlavně originalita.

MODERNÍHO INTERIÉRU
AKCENTY
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Tradiční dveře překážejí 
Dveře jsou jedním ze základních prvků bytové archi-
tektury. Bývali jsme zvyklí k nim přistupovat především 
z hlediska jejich funkčnosti. Při jejich výběru se orien-
tujeme tradičními vodítky: jaký preferujeme způsob 
jejich otevírání, jaký je pro nás vhodný typ povrchu 
a v posledních letech sledujeme i vedlejší nároky na 
dveře (zvýšené tepelně izolační vlastnosti, klima, odol-
nost, protipožární odolnost apod.). Počítejme s tím, 
že se nás v obchodě také zeptají, zda potřebujeme 
pravé či levé dveře. Jednoduchou pomůckou správné 
volby je postavit se tak, aby se dveřní křídlo otevíra-
lo směrem k nám. Pak se podíváme, po které straně 
jsou panty (závěsy). Jestliže jsou po pravé ruce, jde 
o dveře pravé. Pokud jsou po levé ruce, jde o dveře 
levé. Co se týká materiálů, máme dnes bohatý výběr: 
můžete vybírat od přírodních, jako je dýha a masiv, 
přes laminátové povrchy až po cenově výhodné fólie. 
Velice oblíbené jsou i dveře skleněné, a to jak v matné, 
tak pískové úpravě či atraktivní grafoskla. Povrchové 
materiály však mohou být i čalouněné, kazetové nebo 
frézované. Novinkou jsou zářivé barvy laků a vzhled 
technických materiálů.

Praktičtější jsou zasunovací
Zvykli jsme si dveře vybírat podle vzhledu tak, aby 
nejlépe ladily spolu s interiérem. Ale stále, tak nějak 
automaticky, volíme nejčastěji dveře otočné. Přitom 
právě tento typ je z pohledu spotřeby místa a možností 
řešení interiéru nejnáročnější. Také je většinou nechá-
váte otevřené a pak se zlobíte, že překážejí? Moder-
ní a velmi účelným řešením jsou dveře zasouvací. Ty 
nabízejí několik předností, které zvýší komfort byd-
lení prakticky ve všech typech a velikostech interiérů. 
Zásadním způsobem mění způsob zavírání a otevírání 
dveří -  dveře se neotevírají do prostoru, ale zasouvají se 
do zdi, respektive do stavebních pouzder. Tak můžeme 
bezezbytku využít celý prostor bez obav, že by dveře 
překážely nám nebo vadily umístění nábytku. Oproti 
otočným dveřím ušetříte přibližně 2m2 prostoru. Ideál-
ním řešením jsou především v případě, kde je většinou 
necháváme otevřené. Získáte tak ničím nerušený, plný, 
volný průhled i průchod do sousední místnosti. Právě 
takové propojování například kuchyňské a obývací části 
nebo haly od pokoje současně umožní příjemné užívání 
volného, velkého prostoru, aniž by nás to zbavovalo 
možnosti uzavření podle potřeby. 
Mezi výhody posuvných dveří patří snadný a tichý 
způsob otevírání. Stavební pouzdra pro zasouvací dveře 
jsou bezbariérová, a proto jsou vhodným řešením napří-
klad i pro rodiny s dětmi, seniory se sníženou možností 
pohybu či handicapované. Způsobů zavírání posuvných 
dveří je mnoho. Záleží, zda máte jednokřídlé nebo 
dvoukřídlé dveře, na kterou stranu je chcete zasouvat, 
co umožňuje délka vašich zdí atd. Určitě to chce radu 
odborníka a specializovanou firmu, která vám vyrobí 
dveře vašich snů.  

Neviditelné dveře
Součástí dveří jsou zárubně. Rozlišujeme tradiční, 
které vystupují ze zdi, dále zárubně, jež lícují s dveřmi, 
pak zárubně, které lícují se stěnou i s dveřmi, a posled-
ní skupinu tvoří takzvaně skryté zárubně. A ty jsou teď 
doslova módou. Mít absolutně rovnou stěnu, kterou 
by nerušily vystouplé zárubně s dveřmi, bylo snem 
mnoha bytových architektů. Díky novým technolo-
giím se to podařilo. Rovná a čistá linie stěn umožňuje 
vytvořit v interiéru zajímavý a jednoduchý styl. Stěny 
a dveře mohou být v jedné barvě, což vytváří dojem 
většího prostoru. Bezobložkové zárubně tak dokážou 
vtisknout bytu vzdušnou atmosféru. Představují nová-
torský způsob instalace dveří, kdy se zárubeň spojí se 
stěnou a vytvoří jeden celek. Tato technologie se hodí 
jak pro zděné, tak pro sádrokartonové stěny. Mezi stě-
nou a vlastním tělesem dveří je jen úzká mezera, která 
je při běžném pohledu prakticky neviditelná. Dveře 
pak se stěnou tvoří jeden celek. Skryté zárubně ve 
stěně se pak překryjí malbou či jinou dekorativní úpra-
vou, takže vyniknou samotné dveře. Ale lze je upravit 
do stejného barevného odstínu a pak už jednolitou 
stěnu nic neruší. Můžete je uplatnit na klasické otočné 
dveře i pro posuvné dveře. 

Kouzlení s tapetami
Hravost dnešní bytové architektury představují tapety, 
které prožívají v moderní přeměně interiéru obrov-
ský comeback. Ale zapomeňte na obýváky polepené 
papírovými pásy s květinovým vzorem, to je minulost. 
Dnes jsou k dispozici jiné materiály, odlišné techno-
logické postupy, dekory i barvy. A tapety se používají 
jen jako designový prvek, třeba pouze na jedné stěně, 
nebo na část stěny. Zbývající plochy můžete vymalovat 
tón v tónu nebo ponechat bílé a doplnit dekoracemi 
v barvě tapety. Co je dnes nejvíc in? 
Třeba laserový efekt, který je vytvořen průchodem 
světla v jemných profilovaných drážkách tapety. Nebo 
tapety s plastickým designem. Tyto druhy jsou v sou-
časnosti doplněny takzvanými 3D tapetami s výrazný-
mi reliéfními vzory buď tištěnými, které působí plas-
ticky, raženými nebo prostorovými, které se upevňují 
na stěnu. Podle druhu pak záleží, zda jde o pás, který 
se lepí klasicky na stěnu, nebo se k podkladu prvky 
připevňují jednotlivě. Moderní a ekologicky šetrné 3D 
stěnové panely vyrobené z vláknitých zbytků cukrové 
třtiny. Tato vlákna drcených stvolů cukrové třtiny zbu-
dou při výrobě surového cukru.  Další variantou jsou 
keramické 3D tapety, vyráběné takzvanou listrovou 
technikou. Listrovaná keramika není novinkou dnešní 
doby, pochází už ze starého Egypta. Keramická hmota 
získá požadovaný tvar v sádrové formě, po usušení 
a upravení prvku dochází ke glazování. Následně je 
vypalována v takzvané redukční atmosféře.
A co třeba tapeta v prostoru? Dalším typem 3D tapet 
jsou skutečně prostorové objekty, které mohou stejně 
jako běžná tapeta, změnit náš interiér k nepoznání. 
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S klasickou tapetou mohou mít společné i pravidelné 
opakování určitých motivů, nemusí tomu však tak být. 
Tento typ 3D tapety trojrozměrných tapet tvoří obvyk-
le keramické prvky s bílou či kovovou glazurou, které 
jsou velmi variabilní, protože se na podklad připevňují 
samostatně. Mají různé tvary a lze je libovolně vzá-
jemně kombinovat. Jejich instalace je vcelku jednodu-
chá - na zeď se upevňují podle typu podkladu hřebíky 
nebo vruty, pro přesnější uchycení se používá silikono-
vé lepidlo. Podkladem pro tento typ tapet může být 
omítka, sádrokarton, dřevo, ale třeba i klasická tapeta, 
jejímž dekorem můžeme vhodně doplnit design troj-
rozměrných tapet.

Samolepková mánie
 Hlavním trikem špičkových designérů k vylepšení 
interiérů jsou samolepky na zeď. Bez nich si již mo-
derní interiér nedovedou ani představit. Nálepky na 

zeď pomáhají dotvořit celkovou atmosféru a dojem 
daného projektu. Dodávají místnostem estetickou třeš-
ničku na dortu a to jak kuchyním, obývacím pokojům, 
tak i ložnicím. Dekorace na zeď harmonizují atmosféru 
a dávají prostorám moderní look. Na trhu je obrovská 
škála druhů těchto dekorací na zeď, stačí pouze zapo-
jit fantazii a vybrat si takový, který vám bude nejlépe 
vyhovovat. Od lidských tváří, přes čínské znaky až po 
rostliny, zvířata a mapy či a abstraktní motivy. Vtip-
ným a efektním řešením je řada samolepek s motivem, 
který se opakuje v bytě na více místech, jen v jiných 
barevných provedeních. Výhodou samolepek je i jejich 
velmi jednoduchá obměna.

Tištěné obrazy jsou hitem
Zútulnili byste si rádi váš byt? Připadá vám váš byt 
suchý, bez šťávy a nápadu? Pak ho zkuste ozdobit 
obrazy. Můžete se zaměřit na jediný obraz s výraz-
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ným motivem jako dominantou celé místnosti, nebo 
vytvořit kompozici z více menších obrazů s jednotným 
námětem. Moderní vícedílné obrazy zeď se staly v prů-
běhu několika let velmi lákavými a oblíbenými bytový-
mi dekoracemi. Díky velmi dobré cenové dostupnosti 
a výbornému tisku na plátno se moderní obrazy staly 
doslova hitem. Jestliže je váš obývací pokoj zařízený 
střídmě, zvolte obraz či obrazy výraznější, spíše ab-
straktní. V interiéru, který je zařízen stylovým nebo 
výrazným nábytkem, volíme obrazy jednodušších 
motivů a klidnějších barev, ladící s okolním vybavením. 
Velmi oblíbené jsou i plakáty s nejrůznější tématikou, 
ale pozor na dokonalé zapaspartování.

Koberce menší a atraktivní
Tatam je doba, kdy byly obýváky pokryté kobercový-
mi krytinami ode zdi ke zdi. Moderní kusový koberec 
se přizpůsobuje současným trendům bydlení a hýří 

nepřebernou škálou barev, vzorů a struktur. Doplňuje 
prostor každého bytového interiéru, dotváří atmo-
sféru domova a plní užitnou i estetickou funkci. Nové 
značkové materiály garantují zvýšenou odolnost proti 
zašpinění, antistatické vlastnosti a barevnou stálost. 
Kusové koberce jsou nabízeny v různých cenových 
relacích, od velmi levných po luxusní. Nejpoužívaněj-
šími materiály jsou polypropylen, PP-Heatset, PP-Frisé, 
PAN-akryl  a Vlna-decorwool.  Ty nejluxusnější koberce 
jsou ale z vlny, upravované nejrůznějším způsobem. 
Pak se dá vlna vyčesat a stříhat do plastických obraz-
ců, případně zpracovávat do zfilcovaných polotovarů 
pro další designové využití. Třeba do vzhledu 3D, 
uplatňujícího plasticitu vzoru různým sklonem a stříhá-
ním vlákna. Nebo koberec může působit, jako by byl 
poskládán z oblázků či spletený do copánků z širokých 
pásků upravené vlny. 
Toužíte po unikátním koberci, který nikdo jiný nemá? 
Můžete si ho nechat vyrobit na zakázku podle vlast-
ního návrhu. Fantazii se meze nekladou, zvolte si 
jakýkoli nápis a motiv, třeba i vlastní portrét nebo fo-
tografii svého zvířecího miláčka. Fotokoberce začínají 
být velkým hitem.
Pokud nepatříte k odpůrcům zabíjení zvířat, můžete si 
pořídit i koberec kožený. Na trhu jsou koberce vyro-
bené z nejkvalitnější brazilské kravské kůže. Kůže jsou 
jemné a vyznačují se vysokým leskem. Pocházejí z jižní 
části Brazílie, která má nejstarší tradici v jejich zpra-
covávání. Spodní vrstva koberců je tvořena umělou 
usní, což zajišťuje, že koberec dobře přilne k povrchu, 
neklouže a nedochází k ohýbání okrajů.

Bezešvá podlaha 
Nejoblíbenější podlahovinou je bezesporu dřevo 
v podobě dřevěných parket, lépe lepených než plo-
voucích, protože u nich odpadá nášlapná hlučnost. Do 
popředí se ale stále více dostávají bezespárové podla-
hy, které dříve patřily hlavně do komerčních prostor 
nebo chodeb. Ve starých bytech často takové podlahy 
najdeme i v předsíních a velkých kuchyních. Moderní 
trend se k nim znovu vrací. Chcete-li skutečně luxusní 
jednolitou plochu z přírodních materiálů, máte na 
výběr z litých sádrocementových podlah a takzvaných 
kamenných koberců. Ručně realizované podlahy spo-
jují tradiční, vysoce kvalitní řemeslné dílo s moderními 
materiály. Každá z těchto podlah je unikát, individu-
álně přizpůsobený danému interiéru a představám 
zákazníka.
Nejčastěji se pracuje s polyuretanem. Jeho příznivé 
technické vlastnosti předurčují tento materiál do 
naprosté většiny interiérů. Dnes již méně používaná 
epoxidová stěrka je také oblíbená. Pro některé prosto-
ry je pak žádaná stěrka cementová. Můžete si vybrat 
z několika stovek barevných odstínů a po určení zá-
kladního odstínu s návrhem vlastní podlahy dále pra-
covat. Můžete kombinovat více barev a využít různé 
efekty používané při aplikaci systému nebo společně 
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s výtvarníkem vymyslet vlastní dekoraci. Pro kterýkoliv 
systém si pak určíte finální povrchovou vrstvu, ať už se 
jedná o krásný matný vzhled, lesk nebo protiskluzový 
povrch. 
Důležitou výhodou je bezešvost a také lehká pružnost 
materiálu, která zajišťuje příjemnou chůzi. Tepelné 
a izolační vlastnosti jsou také velmi příznivé, dají se 
přirovnat k vlastnostem dřeva. Vhodná je i kombina-
ce s podlahovým vytápěním. Plochy jsou velmi lehce 
udržovatelné a hypoalergenní. 

Kamenný koberec 
Líbí se vám kamenná podlaha, ale do obýváku se 
bojíte její studenosti? Řešením je kamenný koberec 
z přírodních oblázků, které se aplikují na podlahy 
za pomoci speciálního pojiva. Patří mezi nejpevnější 
a nejodolnější přírodní materiály. Variabilita tloušťky 
kamenného koberce je od minimální vrstvy 0,6 až po 
maximální 3 centimetry. Samozřejmostí je bezespárový 
povrch, který se jednoduše vytvaruje na tvar a rozměr 
konkrétní plochy, nevzniká tedy ani tzv. prořez, který 
musíte připočítat k ceně pořízení u běžných povrchů.
Elegantní vzhled vyzařuje pohodu a teplo, přestože by 
si jeden myslel, že jde o studený kámen. Tento povrch 
má vedle dokonalé odolnosti skvělé vlastnosti, jako je 
tepelná vodivost a akumulační schopnosti. A je ideální 
i pro instalaci podlahového vytápění. 
Údržba kamenného koberce v interiéru se provádí buď 
luxováním či vytíráním. Není tedy třeba žádného speci-
álního příslušenství a údržba není o nic náročnější než 
u běžné dlažby. Podlaha je vodě nepropustná a nehro-
zí tudíž protečení tekutiny do podloží. Kamenný kobe-
rec neklouže, má výborné protiskluzové vlastnosti.

Barevné kreace stěn
Dnešní doba dovoluje dělat experimenty, které vedou 
k výsledné nápaditosti a osobitosti konkrétní domác-
nosti. Pryč jsou doby, kdy v otázce interiérových barev 
převládala uniformita a konzervativnost provedená 
válečkovými vzory. Dnes existuje celá řada technik 
a provedení, které mohou z interiéru dělat jeden 
originál vedle druhého. Přesto se objevují módní vlny. 
V současnosti se například ustupuje od bílých stěn, 
které jsou však praktické, dodávají v místnosti pocit 
větší světelnosti a prostoru. Navíc se hodí ke strohému, 
funkcionalistickému nábytku, který je momentálně 
v módě. Je však třeba sladit barvu nábytku s barvou 
podlahy, která na sebe nesmí strhávat pozornost. 
Dnešní doba nahrává bezstarostnosti a barevnosti, 
protože výrobci interiérových barev nabízejí široké 
palety tónovacích přípravků i moderních barev, které 
svým složením usnadňují aplikaci, prodlužují životnost 
vrstev a výrazně zlepšují vizuální vjemy. Nedá se hovo-
řit o striktních pravidlech, jakou barvu určitě použít, 
aby vaše domácnost naplnila představu moderního 
bydlení. Tím by se vlastně popřel princip individualis-
mu a originality, který je při zařizování domova velmi 

důležitý. V zásadě se ale interiérové barvy dneška 
využívají v barvách, které by si ještě donedávna nikdo 
v bytě či domě nepředstavil. Vedou mechová, levan-
dulová, námořnická modř, švestková, bordó, písková, 
petrolejová, olivově zelená, červená, zemitá hnědá, 
béžová, hořčicová nebo prašná růžová, šedá, slono-
vinová kost či velbloudí nebo fialová. Samozřejmě 
v různých odstínech a míře sytosti.

O vzhledu stěny nerozhoduje jen barevnost, ale také 
struktura a charakter povrchu. Volit můžeme mezi 
lesklým, matným a saténovým provedením. Profil 
a strukturu povrchu řešíme speciálními technikami 
nanášení barvy a případně úpravou nanesené bar-
vy speciálními pomůckami. Barva aplikovaná na zeď 
pomocí válečků vytváří jinou stopu ve vrstvě než barva 
nanesená štětcem nebo barva nastříkaná. Existují však 
i speciální techniky nanášení pomocí štětce, tvarované-
ho kusu látky nebo mořské houby, které dodají povr-
chu třetí rozměr. 
Než se však vrhnete do experimentů, doporučujeme 
obrátit se na odborníky, kteří disponují  možností 
vytvořit 3D návrh počítačovou simulací, díky které si 
vyladíte interiér předem. A to samozřejmě neplatí jen 
o malbě. Grafická studia vám vytvoří návrh stylu a at-
mosféry interiéru tak, aby barvy, materiály, dekorace 
a styl nábytku vyhovovaly vašemu estetickému cítění.

DIY dekorace
Do it yourself (DIY), tedy Udělej si sám je druh kultury, 
ve které si člověk sám, tzn. bez profesionální podpo-
ry, zhotoví užitečný výrobek, který slouží jemu nebo 
ostatním lidem. A to se také týká i bytových dekorací. 
Tento trend už pronikl i do českých domácností, takže 
chcete-li být opravdu trendy, dopřejte svému inte-
riéru vlastnoručně vyrobenou ozdobu. Určitě máte 
doma nějaké nepotřebné věci, které mají za cíl skončit 
v odpadu. Pokud jste kreativní, dokážete dát zdánlivě 
nepotřebným předmětům nový účel. Co třeba udělat 
krajkové stínítko na supermoderní lampu ze staré 
háčkované dečky po babičce? Nebo ze žárovek kolekci 
miniváziček?  Podzim nabízí jako dekorační materiál 
listí. Když různě zabarvené listy začerstva vytvarujete 
do růžic, po jejich zaschnutí budete mít jedinečnou 
kytici. Barevné koule ze zharmonikovaného hedvábné-
ho papíru vám mohou levitovat v prostoru, pokud je 
zavěsíte na nylonové nitě. Vlastnoručně upletený košík 
z papírových ruliček pomalovaný různými odstíny 
barvy vaší stěny bude dekorací, která je sice za hubič-
ku, ale okamžitě na sebe strhne pozornost. Stejně jako 
stará vysoká váza, polepená kávovými zrny či prova-
zem. Nebojte se experimentů, zapojte do výzdoby 
svého bytu svou kreativitu. Originalita a osobitost se 
zkrátka cení. To je hlavní slogan současného moderní-
ho interiéru - od podlah, přes stěny až po dekorace.  

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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 ¬ podlahy, koberce
 ¬ jídelní stoly, židle
 ¬ sedačky,
sedací nábytek

 ¬ bytové stěny 
 ¬ nábytkové solitéry
 ¬ zakázkové 
kuchyně

 ¬ vestavěné skříně
 ¬ tapety
 ¬ bytové doplňky 
a osvětlení

 ¬ vlastní výroba nábytku
 ¬ realizace kompletních 
interiérů

 ¬ služby architekta

Dodáme 
vašemu 
interiéru 
styl…
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ZAŘIZUJEME 
KUCHYNI
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INZERCE

Příprava a vaření jídla je složitá činnost zahrnující nespočet téměř tělocvičných 
pohybů, operací a přecházení, kombinovaná s používáním nejrozličnějšího nádobí, 
nástrojů a přístrojů, včetně těch nebezpečných. A to všechno za předpokladu, že 
nás tato činnost bude maximálně bavit a minimálně unavovat. Není proto divu, 
že správné uspořádání kuchyně je vysoce sofistikovaná záležitost, na níž se podílí 

hned několik odborných profesí.
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To ovšem neznamená, že se nebudeme podílet na 
plánování naší budoucí kuchyně sami a ponecháme ho 
pouze kuchyňskému architektovi. Vždyť kuchyň musí 
být modelovaná na naše individuální potřeby. V první 
řadě si musíme ujasnit, co od ní očekáváme. Budeme 
v ní připravovat a vařit jídlo každý den? A pokud ano, 
tak pro kolik lidí? Jsme tzv. singl nebo se kuchyně 
s jídelnou stanou místem setkávání početné rodiny při 
společných večeřích? Chceme mít kuchyň oddělenou 
od zbytku bytu, nebo naopak preferujeme otevřené 
prostory a přejeme si mít kuchyň spojenou s obývá-
kem? Pokud máme v těchto otázkách jasno, můžeme 
se zamyslet nad ergonomií kuchyně a praktickými 
otázkami, klíčovými pro vytvoření kvalitního a efektiv-
ního kuchyňského prostoru.

Několik obecných rad
Jak bylo řečeno, uspořádání a zařizování kuchyně tak, 
aby odpovídala nárokům i gastronomických mistrů, 
je záležitostí pro odborníky. Proto bychom se spíše 
než na rady našich kamarádů kutilů měli spolehnout 
na doporučení pracovníků některého kuchyňského 
studia, nabízejícího kuchyně na míru. Od nich bychom 
se kupříkladu dozvěděli, že jednou ze zásadních věcí 
je správná výška pracovní desky. Pro menší lidi se desky 
umisťují níž, pro vyšší je samozřejmě vhodnější vyšší 
umístění. Nicméně existují i variabilní desky, které lze 
výškově nastavit.
Z minulosti stále přetrvává zvyk umisťovat troubu pod 
pracovní desku. Ve většině nových kuchyní najdeme 
troubu ve výšce nad 80 cm, takže se při manipulaci 
s horkým nádobím nemusíme ohýbat a navíc je horká 
přední deska trouby mimo dosah malých dětí.
Současným trendem jsou vyšší kuchyně s výškou 
pracovní plochy 91 až 92 cm, do kterých se vejde 5 
zásuvek. Spodní skříňky se vybavují zásuvkami častěji 
než dvířky. Díky kování se šuplíky dají úplně vysunout, 
takže se pohodlně dostaneme i do nejzazších míst. 
Navíc je všechno na očích a při ruce. A zde je obecných 
rad 5 pravidel nové kuchyně:
* Dřez by neměl stát vedle varné desky.
* Vedle chladničky nesmí stát spotřebiče vydávající 
teplo.
* Pracovní desku vybíráme podle výšky. Správnou výš-
ku si vyzkoušíme v kuchyňském studiu.
* Ukládací potravinovou skříň vybavíme raději plnými 
výsuvnými zásuvkami. Drátěné jsou nevhodné hlavně 
pro potraviny, kterým hrozí překlopení, vysypání či 
vylití.
* Troubu necháme vsadit do výšky nad 80 cm, aby-
chom se při manipulaci s horkým nádobím nepopálili. 
Na pečící se pokrmy také lépe uvidíme.

Dobrá pravidla ergonomie
Podobně jako při zařizování jiných místností v bytě, 
i v kuchyni se řídíme v praxi osvědčenými pravidly, 
která zvyšují užívací komfort. Na základě odborných 

studií rozdělujeme kuchyň na tři zóny - zónu skladová-
ní potravin (chladnička, mraznička, spíž), zónu vaření 
(pracovní plocha, sporák, trouba) a mycí centrum (dřez 
a jeho nejbližší okolí). V ideálním případě by tyto tři 
zóny měly tvořit vrcholy rovnostranného trojúhel-
níku s délkou strany 90 cm, což nám zajistí dostatek 
místa pro pohodlný pohyb a snadnou dosažitelnost. 
Ideálního stavu však většinou nedosáhneme, takže 
se spolehneme na selský rozum. Těžký a velký nákup 
potřebujeme hned uklidit, tudíž oceníme zónu uklá-
dání potravin v blízkosti dveří. Vhod přijde i blízkost 
pracovního místa, z něhož nákup pohodlně ukládá-
me. Nejvíc práce se odehrává mezi dřezem a varnou 
deskou, takže je praktické obě centra umístit do jedné 
linie a spojit je velkou pracovní deskou, hlubokou mi-
nimálně 60 cm. Varnou desku neumisťujeme do rohu, 
ale alespoň 40 cm od stěny, jinak budeme nádobím 
vrážet do zdi. Ze stejného důvodu dodržujeme vzdále-
nost 40 cm také mezi stěnou a dřezem. Mezi dřezem 
a varnou deskou ponecháme alespoň 60 cm pracovní 
desky.
Vaříme-li na plynu, neumisťujeme varnou desku kvůli 
bezpečnosti pod okno. Sporák by neměl stát ani vedle 
dveří nebo na frekventovaném rohu kuchyňské linky. 
Často používané předměty ukládáme nejlépe ve snad-
no a rychle dostupných výsuvech přímo pod pracovní 
deskou a také v první úrovni oblasti horních skříněk. 
Méně používaným věcem vymezíme místo v nejvyš-
ší úrovni horních skříněk a nejnižší úrovni spodních 
skřínek. 

Rozmístění spotřebičů – ergonomie na 
druhou
Rozmístění kuchyňských spotřebičů plánujeme 
s ohledem na jednotlivé pracovní zóny. Chladnička 
s mrazničkou jsou praktické v blízkosti vchodových 
dveří a zároveň nedaleko dřezu kvůli pohodlnému 
zpracování potravin. Rovněž s nimi nemusíme chodit 
přes celou kuchyň. Pohodlné a hlavně bezpečné bude 
přenášení horkých hrnců, pánví a pekáčů, bude-li var-
ná deska a trouba umístěna v blízkosti pracovní desky 
a ideálně i mycího centra. U něj by měla být instalo-
vána i myčka nádobí. Pokud počítáme s mikrovlnkou, 
měla by být umístěna v jedné linii s troubou.
Nad varnou deskou musí zůstat 60 cm volného pro-
storu, abychom neriskovali úder do hlavy od odsavače 
par. Rychlovarnou konvici, toustovač, odšťavovač aj. 
umístíme do skříňky s roletkou a nezapomeneme na 
blízkost elektrické zásuvky. Bude-li v kuchyni převážně 
vařit pravák, naplánujeme kuchyňské zóny ve směru 
hodinových ručiček. Pro leváka je naopak výhodnější 
opačné uspořádání. 
Pokud máme v těchto otázkách jasno, přicházejí na 
řadu otázky klíčové pro vytvoření kvalitního a efektiv-
ního kuchyňského prostoru. Např. které materiály pre-
ferujeme?  Vyrovnají se s větší vlhkostí a namáháním 
při přípravě jídla? Jak vypadají vedlejší místnosti? Mezi 
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kuchyní a okolními prostory by neměl být příliš výraz-
ný přechod, místnosti by měly alespoň trochu ladit.

I v malém bytě chceme dobře vařit
Naplánovat kuchyň do malého bytu tak, aby splňova-
la výše uvedené nároky, není snadné. Nábytek, který 
nám přebývá v obýváku či ložnici můžeme přemístit 
jinam, ale ledničku, sporák nebo příborník těžko dáme 
do předsíně. Při plánování malé kuchyně se zaměříme 
na tvar kuchyňské linky, v kuchyni použité barvy a na 
vhodné vnitřní vybavení.
Práci v malé kuchyni nám ulehčí různá chytrá řešení 
otevíracích systémů. Kupř. dvířka výsuvná směrem 
vzhůru vyřeší potíže s častými údery do hlavy o otevře-
ná dvířka. Rozhodně bychom neměli podcenit ani vý-
běr barev. Výmalba by v první řadě měla ladit s ostat-
ními prvky v místnosti a neměli bychom zapomínat ani 
na psychologické působení barev. Pro malou kuchyň 

platí především fakt, že světlé barvy prostor opticky 
zvětšují, kdežto tmavé zmenšují. 
Do úzkých místností, kam se musí vejít dostatečné 
množství skříněk a spotřebičů, je ideální dvouřadá 
kuchyň. Jednořadá kuchyň je optimální do garsonek 
a všude tam, kde máme pro zastavění kuchyňským ná-
bytkem k dispozici pouze jednu stěnu. Pro malé byty 
se také hodí kuchyň ve tvaru písmene L, které nabízejí 
volný roh pro umístění jídelního stolu.

Panelákové kuchyně
Drtivá většina panelových domů už několik let přeslu-
huje, nicméně renovace a zateplování prodlužují jejich 
životnost, takže slouží dál. Tyto v mnohých ohledech 
specifické stavby mají své specifické nároky, jimž se 
chtě nechtě musí přizpůsobit i zařizování bytu. Součas-
né pojetí moderní kuchyně však dokáže vnést eleganci 
i do jednoduchých tvarů klasických panelových bytů.
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Jednou z typických bolestí bydlení v paneláku před-
stavuje fakt, že cokoli děláte, slyší sedm partají okolo. 
Spousta lidí je vměstnána v malém prostoru a stěny 
nemají potřebné zvukově izolační vlastnosti. Vzbudit 
rodinu rachocením v kuchyni při přípravě snídaně, 
či sousedy boucháním šuplíků příborníku, je stejně 
snadné, jako pro všechny zúčastněné nepříjemné. 
S kuchyňským hlukem dnes bojují inteligentní systémy 
zavírání šuplíků a dveří skříněk, které umožňují rychlé 
a maximálně tiché otevírání, posouvání a zavírání. Zá-
jemcům o tyto a další „vychytávky“ poradí pracovníci 
nábytkářských firem i kuchyňských studií, popř. nabíd-
nou kompletní návrh kuchyně do paneláku, který se 
vypořádá i s těmi nejmenšími a nejproblematičtějšími 
prostorami.

Rohové kuchyně
Kdysi sloužily rohy v kuchyni jako vchody do království 

myší, postrachu kyprých kuchařek. Poté sice spatřily 
světlo světa první rohové kuchyňské linky, nicméně 
problém, jak naložit s problematickým prostorem, 
nevyřešily. Dnes už rohové kuchyňské linky nabízejí 
chytrá řešení.
Část linky u souběhu dvou stěn už nepředstavuje 
pouze nepoužívaný temný kout na skladování věcí, 
ale plně funkční element moderní kuchyně. Různé 
systémy košů, nádob nebo polic lze ze skříněk dostat 
pomocí různých výsuvných a otočných zařízení. Takže 
dnes už nemusíte nořit hlavu do linky, abyste zjistili, 
co všechno tajemný a ještě ke všemu temný ukrývá. 
S prostorem „v koutě“ se dobře vypořádávají i menší 
šuplíky malého příborníku na drobné předměty.

Kuchyně ve tvaru U
Vypadají na první pohled útulně, vaření se zdá být po-
hodlné a přesun mezi jednotlivými sekcemi vyřešíme 
otočením na patě. Běhání s hrncem plným horké vody 
se rovněž vyhneme, protože se sporák i dřez nacházejí 
blízko. Výhody těchto kuchyní se ale změní v problém, 
jestliže je prostor příliš malý. Pokud vzdálenost mezi 
proti sobě stojícími stěnami linky nepřesahuje 120 cm, 
pak se mají jen stěží otevřít dvě protilehlé zásuvky či 
skříňky a obtížný je i pohyb kolem otevřených dvířek 
myčky. V případě, že v kuchyni ve tvaru U pracují dva 
lidé najednou, měly by být stěny od sebe vzdáleny 
také alespoň 120 cm, ideálně však 140 až 145 cm. Při 
menších rozměrech by se dva kuchaři jen stěží vzájem-
ně vyhýbali, při větších by měli některé plochy a spo-
třebiče příliš daleko.
Strany účka většinou kopírují stěny místnosti, někdy 
však u zdi stojí základna a minimálně jedno rameno 
kuchyně ční do volného prostoru. Kromě tohoto ori-
ginálního vzhledu vyniká tato kuchyně velkým množ-
stvím polic a skříněk, což ocení ti, kteří rádi a často vaří 
a potřebují nejrozmanitější nádobí a nástroje. Tento 
typ uspořádání interiéru je vhodný, máme-li dosti mís-
ta. Ale všeho moc škodí, což platí i pro prostor. Aby-
chom se po kuchyni moc nenachodili, vězme, že součet 
všech tří vzdáleností mezi lednicí, dřezem a sporákem 
se v ideálním případě pohybuje kolem šesti metrů.

Kuchyň ve tvaru G
Chcete mít kuchyň maximálně vybavenou? Potom 
potřebujete spoustu skříněk, polic a poliček, mezi něž 
se musí vejít dřez a spotřebiče. Často je nutné obesta-
vět všechny stěny místnosti, takže nám vznikne kuchyň 
ve tvaru písmene G. Její realizaci však někdy citelně 
limitují okna a dveře do té míry, že se jí musíme vzdát. 
I v těchto případech existuje řešení - popřemýšlíme, 
jestli jsou všechny vchody a východy opravdu využí-
vané. Zaslepením dveří by cesta z kuchyně do pokoje 
sice vedla přes předsíň, ale na druhé straně vy vznikly 
prostory pro vestavěné kuchyňské skříně. Právě výše 
zmíněné paneláky jsou nadbytečnými dveřmi typické.
Kuchyň ve tvaru G se podobá kuchyni s ostrůvkem 
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s tím rozdílem, že zatímco ostrůvek se hodí do větších 
prostor, „géčko“ bývá řešením pro malou kuchyni. Pra-
covní a odkládací plocha je přitom umístěna u stěny 
a může být využívána i jako snídaňový pult. Výhodou 
„géčka“ je plynulý posun mezi jednotlivými sektory. 
Z míst, kde skladujeme potraviny a nádobí se můžeme 
plynule přesouvat přes mycí sektor a další přípravu jíd-
la až k zóně vaření s troubou a mikrovlnkou. Pořadí je 
dané, směr se liší podle toho, zda převážně vaří pravák 
nebo levák.

Kuchyně s ostrůvkem
Vypadají efektně, jsou neokoukané a trendy. Architek-
ti je velice rádi navrhují, ale my, jakožto spotřebitelé, 
si musíme promyslet, jakou funkci má ostrůvek plnit. 
Jako pracovní a odkládací plocha je ideální a dobře 
poslouží i jako snídaňový stůl. Pokud máme na ostrů-
vek umístit varnou desku, můžeme mít problém. Otá-
čet se s hrncem plným horké vody a brambor ke dřezu 
je nejen nepohodlné, ale i nebezpečné.
Obecně vzato se ostrůvek hodí spíše do větších ku-
chyní; ze všech stran by měl mít k dalším pracovním 
plochám alespoň 120 cm. Pokud se v kuchyni pohybuje 
jen jedna osoba, připouští se vzdálenost 90 cm.

Kam s dřezem
Dřez si do rohu asi nikdo neinstaluje úmyslně, nicméně 
někdy není zbytí. Jak na to? Můžeme zasadit klasický 
obdélníkový dřez do rohu, ale mnohem lepší řešení 
nabízí použití takového kusu, který je na toto místo 
přímo určený. Dřezy do rohu neboli rohové dřezy 
dělají z nouze, díky promyšlenému designu, ctnost, 
ty moderní navíc počítají i s případným vývodem pro 
dávkovač saponátu.
Kuchyňské dřezy z keramiky, nerezové dřezy, dřezy 
z umělého kamene – trh nabízí doslova záplavu nej-
různějších materiálů a laik si jen těžko vybírá. Často se 
tak rozhoduje podle ceny, což není zrovna optimální 
řešení. Dřez čelí v kuchyni mnohdy extrémním pod-
mínkám, takže podcenit výběr a řídit se pouze podle 
finanční nákladnosti se nemusí vyplatit. Pořízení draž-
šího, ale kvalitnějšího výrobku nás může přijít levněji, 
než nákup nového dřezu a jeho výměna za starý, který 
jsme pořídili zdánlivě „za hubičku“.

Kuchyňské dřezy do roviny
Dnešní trh nabízí v oblasti těchto dřezů opravdu 
nepřeberné možnosti, a to jak v oblasti designu, tak 
v oblasti různých konstrukčních řešení. Velmi oblíbený 
je kupříkladu dřez s odkapávačem a přepadem či dřez 
s menším doplňkovým dřezem na odkapání omytých 
potravin. Do malých kuchyní je určen jednodřez s od-
kapávací plochou. Dalším typem je jednoduchý ná-
stavný dřez se samostatnou deskou, dřez s úrovňovým 
zabudováním nebo dřezy podstavné, které se mon-
tují zdola. Spodní zabudování dřez zpravidla vylepší 
a vytvoří z něj designový kousek. Kuchyňské dřezy 

do roviny mohou mít efektní vzhled díky černé barvě 
kontrastující se světlým okolím nebo naopak mohou 
splynout s pracovní deskou díky stejnému barevnému 
odstínu. 
U dřezů ještě chvíli zůstaneme, nicméně nebudeme se 
zabývat jejich umístěním, ale materiály, ze kterých jsou 
vyráběny.

Odolná keramika
Keramické dřezy jsou na trhu stále více žádané nejen 
pro svoji kvalitu a odolnost. Podstatná je i jejich hy-
gienická nezávadnost. Povrchová úprava keramiky je 
neporézní, díky tomu je odolná proti ulpívání nečistot, 
pachům a barvivům. Vyznačuje se vysokou odolností 
proti mechanickému poškození, což ocení zejména ti, 
jimž spadlo do nerezového dřezu těžké hranaté nádo-
bí a zanechalo po sobě navždy prohlubeň. Keramika 
snese mnohem víc a je odolná i proti chemickému 
poškození, což dokazuje fakt, že se používá v mnoha 
laboratořích, kde se pracuje s agresivními látkami. 
Keramické dřezy se dále vyznačují vysokou odolnos-
tí vůči vysokým teplotám: tento materiál se taví při 
dosažení 1200 °C, takže si hravě poradí s rozpálenou 
pánví. Totéž platí o výrazném omezení vibrací, které 
mohou způsobit viklání kuchyňské baterie. A v nepo-
slední řadě keramické dřezy hezky vypadají, přičemž si 
můžeme vybrat z mnoha barev a glazur.

Nerezová klasika
Nerezové dřezy jsou nejpoužívanější variantou insta-
lovanou do současných kuchyní. Jsou k mání v různých 
velikostech, tvarech a s různými povrchy (hladké, 
s mikrostrukturou či tkanou strukturou). Jejich hlavní 
výhodou je prakticky neomezená životnost. Nerezové 
dřezy lze vybavit posuvnou přípravnou deskou, ur-
čenou buď ke krájení nebo odstavení horkých hrnců. 
Deskou můžeme dřez přikrýt, čímž si rozšíříme odklá-
dací plochu.

Oblíbený granit
V současné době se stávají, díky příznivým cenám, ob-
líbeným typem granitové, neboli kamenné dřezy, vy-
robené ze směsi kamenných drtí, barviv a pojiv. Obsah 
kamenných složek by měl být mezi 75 až 80% a pou-
žité barvivo by mělo být keramické. Výrobek vzniká 
lisováním do uzavřené formy a za velmi vysokých 
teplot a tlaku. Granitové dřezy jsou lehké a zároveň 
pevné, vysoce odolné a flexibilní. Mají velice dlouhou 
životnost a jsou považovány za téměř nezničitelné.   

Antibakteriální dřezy
Mohou být granitové nebo kompozitní, vyrobené ze 
speciálního materiálu zvaného SMC (sheet moulding 
composite). Je to materiál na bázi nenasycených poly-
esterových pryskyřic a dalších komponentů, vyztuže-
ných skelnými vlákny. Zjednodušeně jde o vyztužený 
termosetický plast. Některé firmy již od skelných 
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vláken upustily a nahradily je mnohem ekologičtější-
mi přírodními lněnými výztužnými vlákny. SMC dřezy 
jsou velmi lehké a oproti dražším granitovým cenově 
dostupné.
Tato technologicky pokroková kombinace materiálů 
a patentovaná povrchová úprava zajišťuje dřezům 
opravdu výjimečné vlastnosti:
Odolnost vůči tepelným šokům - dřezy jsou schopny 
vydržet náhlé teplotní změny v rozsahu 100 °C bez 
jakéhokoli příznaku poškození.
Odolnost vůči nárazům - ani předmět o hmotnosti 
2 kg padající z výšky 1,5 metru nezanechá na dřezu 
praskliny či trhliny.
Odolnost vůči běžným chemickým prostředkům - žád-
né stopy nezanechají ani agresivní chemikálie, jako na-
příklad 30% louh sodný, 5% kyselina chlorovodíková či 
metylalkohol. Bez problémů odolávají mrkvové šťávě, 
šťávě z červené řepy, masu, kávě, čaji, oleji, octu.
Odolnost vůči poškrábání a oděru - dřezy jsou vyba-

veny speciální povrchovou úpravou zajišťující otěru-
vzdornost a odolnost proti mechanickému poškození.
Hygienická nezávadnost - jednou z hlavních výhod 
těchto dřezů je jejich antibakteriální složení zaručující 
neutralizaci růstu baktérií a plísní. Například materiál 
Linature R používaný u dřezů firmy Poalgi, vyrobený 
na bázi polyesterové pryskyřice, lněných výztužných 
vláken a upravený minerálními plnivy, je vybaven spe-
ciální povrchovou úpravou Antibacterias R. Na výrobu 
kuchyňských dřezů litevské firmy Aquasanita je zase 
použitý ten nejkvalitnější granit německé výroby, který 
je pomocí japonské nanotechnologie zvané IONPU-
RE obohacován ionty stříbra. Ty mají antibakteriální 
vlastnosti a díky nim zvyšují hodnotu těchto dřezů. 
Německá firma Shock zase využívá vlastních materiálů 
Cristalite granit a nanogranit Cristadur, z nich vyrábí 
značkové designové, antibakteriální dřezy s vynikající-
mi užitnými vlastnostmi.
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Kuchyňská pracovní deska - deset  
a jedna podoba
Kvalitní kuchyňská desek je považována za nejdůle-
žitější prvek v kuchyni. Je také nejpoužívanější ku-
chyňskou plochou, takže by měla vynikat výbornými 
užitnými vlastnostmi. To znamená, že by měla být 
funkční, mít přiměřený tvar, velikost, barvu a hlavně 
by měla být vyrobena z vhodného materiálu s patřič-
nou povrchovou úpravou.
Dnes je na trhu několik materiálů určených pro pra-
covní desky, které se od sebe liší vlastnostmi, vzhledem 
a samozřejmě cenou. Životnost desky je ovlivňována 
mnoha faktory, jako je intenzita vaření, naše kuchař-
ské zvyklosti, správné používání desky a v neposlední 
řadě řádná údržba. Materiál by měl být odolný vůči 
poškrábání, chemickému poškození a vysokým tep-
lotám. Deska by měla být také snadno udržovatelná 
a hygienicky nezávadná.
Neměli bychom podceňovat ani její vzhled. Barevné 

provedení a struktura mohou pomoci zdůraznit nebo 
naopak potlačit celkový dojem z kuchyně a ovlivňují 
i vnímání prostoru. Pokud si vybereme desku výraz-
nější barvy, měli bychom pro obklad zadní stěny zvolit 
světlejší tóny. V současnosti trh nabízí tyto druhy ku-
chyňských pracovních desek:
- dřevotřískové - lamino
- masivní kuchyňské - dřevo lehčené kuchyňské 
- z umělého kamene - corian apod. 
- z přírodního kamene - mramor, žula
- z nerezu 
- z keramiky

Pracovní deska z laminované dřevotřísky je tím 
nejstandardnějším, co můžeme na trhu sehnat. Díky 
příznivé ceně se na žebříčku oblíbenosti drží hodně 
vysoko již několik let. Jde o surovou dřevotřískovou 
desku, vyrobenou nejčastěji z dřevních částic borovice 
a smrku, která je povrchově upravena odolným HPL 
laminátem ohnutým přes její hranu. Na výběr je množ-
ství povrchů, barev i široké spektrum dekorů. Designy 
nejčastěji kopírují kámen a dřevo.

Masivní dřevěné kuchyňské desky ocení milov-
níci přírodních materiálů. Na tyto desky se používají 
především tvrdé dřeviny jako je buk, dub, ořech nebo 
jasan. Jednotlivé dřevěné špalíky jsou na sebe délkově 
napojované a lepené zdravotně nezávadným vodo-
vzdorným disperzním lepidlem. U těchto desek je vždy 
potřeba provést povrchovou úpravu, k dostání jsou 
i desky již napuštěné olejem. Během používání je třeba 
desky ošetřovat olejovými nebo voskovými nátěry, aby 
byla zajištěna nenasákavost. Údržba těchto pracov-
ních desek je snadná, k mytí stačí hadřík namočený ve 
vodě či saponátu. Nežádoucí patinu, která se po čase 
na povrchu vytvoří, zbrousíme a ošetříme zmíněnými 
olejovými nebo voskovými nátěry.
Lehčené kuchyňské pracovní desky jsou považovány 
za převratnou změnu v koncepci pracovních desek. 
Vyznačují se především nízkou váhou, atraktivními de-
kory a povrchy a propojují v sobě funkčnost, lehkost, 
pevnost a moderní design. 

Pracovní desky z umělého kamene jsou velmi 
oblíbené a žádané. Umělý kámen se vyrábí z drceného 
barevného kameniva slepeného pryskyřicí v kompaktní 
celek. Tento materiál je neporézní, hygienický a snad-
no udržovatelný. Vyznačuje se tvrdostí, nenasákavostí, 
pevností a odolností vůči vysokým teplotám. Případná 
poškození jsou snadno odstranitelná, stačí plochu 
desky zbrousit a přeleštit. Umělý kámen je od přírod-
ního k nerozeznání, ale na rozdíl od něj se dá skvěle 
tvarovat a nemá spáry. Jde o mnohostranný moderní 
materiál, který je díky svým výborným užitným a este-
tickým vlastnostem velmi vhodný pro výrobu pracov-
ních kuchyňských desek.
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Pracovní kuchyňská deska z přírodního kamene 
se může pochlubit hned několika unikátními vlastnost-
mi. Kámen je jedním z nejstabilnějších a nejtrvanlivěj-
ších materiálů, je odolný vůči vysokým teplotám, tvrdý, 
povrchově stálý a minimálně nasákavý. Jeho povrch 
se dá v případě poškrábání bez problémů zbrousit 
a vyhladit. Pro výrobu kamenných pracovních desek 
se nejčastěji používá žula, mramor, travertin a quar-
zit. Kámen působí luxusně a jeho cena je srovnatelná 
s jinými materiály, jako je dřevo či umělý kámen.

Pracovní desky z nerezu jsou velmi hygienické, 
dostatečně tvrdé a odolné vůči vodě, vysoké teplotě. 
Dříve se tento materiál používal jen v profesionálních 
provozech, ale postupem času si našel cestu i do do-
mácích kuchyní. Nevýhodou tohoto materiálu je jeho 
náročná údržba. Na druhé straně nerez materiál do-
dává kuchyni vzhled Hi-tech, takže pokud si na tento 
design potrpíme, je nerez tou pravou volbou.

Dalším trvanlivým materiálem je keramika. 
Pracovní deska je vytvořena z glazovaných nebo plně 
slinutých standardních keramických obkladů, odolných 
proti znečištění, které jsou vodotěsné a tlumí hluk. 
Nevýhodou je křehkost materiálu a spáry, které zne-
snadňují údržbu. Hlavní výhodou keramické pracovní 
deska je nízká pořizovací cena, běžný metr pořídíme 
za cca 300 Kč.

Osvětlení kuchyně a jídelny
Zvolit správné osvětlení kuchyně je velmi důležité jak 
z pracovního hlediska, tak z hlediska uživatelského 
komfortu. Kuchyň či kuchyňský kout je specifickým 
pracovištěm, kde se vaří a zároveň prostorem, kde se 
setkáváme s blízkými lidmi. Měla by být praktická, ale 
také útulná a nezanedbatelnou dávku útulnosti může-
me navodit pomocí nejrůznějšího osvětlení.
Při přípravě pokrmů používáme ostré nástroje, vhodné 
osvětlení je důležité i z hlediska bezpečnosti. Proto 
je lepší zvolit více druhů světel než spoléhat na jedno 
centrální. Na trhu jsou nejrůznější lampy a lampičky, 
lustry a bodovky a LED diody na lineárním led pásku, 
které se staly hitem mezi světelnými zdroji. 
Kvalitní a dobře provedené osvětlení zajistí ergono-
mickou i designovou rovnováhu a je úplně jedno, 
máme-li levnou kuchyň a linku ze sektorových modu-
lů nebo vybavenou nejmodernější kuchyňskou linku 
vyrobenou na míru.

Osvětlení kuchyňské linky
Mělo by eliminovat odrazy a stíny. Při práci s potra-
vinami potřebujeme zkontrolovat kvalitu surovin 
a vhodné osvětlení nám pomůže včas odhalit případné 
skryté vady. Z tohoto důvodu se na kuchyňských lin-
kách provádí instalace pracovního osvětlení na spodní 
straně horních skříněk. K tomu se nejlépe hodí haloge-
nová bodová svítidla s LED diodami.

Zářivky se nejčastěji umisťují na obklad stěny mezi hor-
ní a dolní část kuchyně; skvěle nasvítí přípravný a mycí 
prostor. K osvětlení pracovní plochy se také používají 
nerezové jehlany na dotykové ovládání, které mohou 
nahradit klasické bodovky. Jsou výhodnější, protože 
rovnoměrně osvětlují celou pracovní plochu a neoslňu-
jí.
Jako doplňkové osvětlení kuchyňské linky lze použít 
světla na ramínkách, která se umísťují na horní skříňky 
nebo na rampu. Oblíbeným typem osvětlení jsou LED 
pásky připevněné ke skříňkám.

Osvětlení jídelního prostoru
K osvětlení kuchyňského či jídelního prostoru je nej-
lepší závěsné světlo s nastavitelnou výškou. Závěsná 
lampa by měla mít okraj asi 55 cm nad stolem. Pokud 
jsme si vybrali perforované stínidlo lampy, použijeme 
mléčnou žárovku. Můžeme zvolit i stahovací lampu, 
ale žárovka by neměla být delší než stínidlo lampy, aby 
neoslňovala strávníky.

Osvětlení barového pultu
Barový pult je dnes běžnou součástí moderních ku-
chyní a měl by být vhodně nasvícen. Do vrchní rampy 
se hodí různé typy bodových světel či světla na ramín-
kách. Jde víceméně o dekorativní osvětlení. Pokud 
světelná rampa vede nad celou kuchyní, je dobré s ní 
pokračovat a ve stejném duchu osvětlit i bar.

Vnitřní osvětlení
Moderní a velmi praktické je prosvětlení proskle-
ných dvířek LED diodami. Některé svítí pořád, jiné se 
zapnou při otevření dvířek, takže dobře vidíme na ulo-
žené nádobí. Velmi efektní je prosvětlení dna skříňky 
kuchyňské linky. Vnitřní osvětlení slouží ke zdůraznění 
zajímavých kuchyňských prvků a podtrhuje osobitost 
prostoru.

Stropní osvětlení
Při výběru centrálního osvětlení kuchyně bereme 
v úvahu barvu stěn i nábytku, světovou stranu, na 
kterou je místnost obrácena a velikost okna. Důleži-
té také je, zda máme okna vybavena žaluziemi nebo 
roletami a podle toho bychom měli zvolit intenzitu 
osvětlení kuchyně. Pokud máme slunečnou kuchyň, 
stačí, když svítíme jen večer, v tmavé kuchyni musí-
me svítit i během dne. Moderním řešením je bodové 
stropní osvětlení umístěné do sádrokartonového 
podhledu, kde se počet svítících žárovek dá volit podle 
potřeby intenzity osvětlení a místa, kde právě potře-
bujeme svítit. Bodové osvětlení můžete mít i na dálko-
vé ovládání, takže si snadno přímo od pracovní plochy 
přepnete počet žárovek nebo nastavíte intenzitu jejich 
světla. 

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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Společnost Winkhaus sloučila spolehlivý 

a modulární systém otevíravě-sklopného 

kování activPilot s unikátní a inovativní funkcí 

celoobvodového odsazení. Díky tomu lze 

okenní křídlo nejen otevřít a vyklopit, ale 

i odsadit od rámu po celém jeho obvodu. 

activPilot Comfort PADK
Unikátní systém kování pro zdravé a bezpečné větrání.

Tzv. paralelní odsazení umožňuje příjemnou

a pozvolnou výměnu vzduchu bez náhlé 

změny teploty v místnosti. Okna s vysokým 

stupněm zabezpečení proti vloupání zajišťují 

i v poloze celoobvodového odsazení plnou 

bezpečnost až do třídy RC2.

+ Vysoký ovládací komfort

+ Možnost zabezpečení proti vloupání

 až do stupně RC2 a to i v poloze

 celoobvodového odsazení/větrání

+ Vhodné jak pro novostavby,

 tak i pro rekonstrukce a sanace

+ Přirozené, pozvolné a zejména

 energeticky úsporné větrání 

+ Již žádný průvan a žádné nebezpečí

 nárazu křídla do rámu

+ Zdravé klima pro celou rodinu

+ Bezpečnostní prvky Winkhaus

 z vysoce kvalitní oceli

pro
okna

i během
větrání

bezpečnostní
třída až do

RC2
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JAK ZAŘÍDIT 
MALOU LOŽNICI
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INZERCE

Zatímco centrální obytné prostory se 
v  moderních bytech zvětšují sloučením 
kuchyně, jídelny a  obýváku, ložnici se 
mnoho čtverečních metrů nepřiděluje. 
Není divu, vždyť je to pokoj určený 
maximálně pro dva, a to ještě na hodiny, 
kdy se kolem sebe nerozhlížíme, protože 

tiše a klidně spinkáme a odpočíváme. 
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Zařízení ložnice je třeba promyslet o to víc, oč je 
menší, protože právě místnost pro spánek je důležitou 
součástí naší osobní hygieny. Zdravý spánek potřebují 
děti, mladí, lidé na vrcholu sil i senioři. Někdo spí více 
hodin, jiný méně, každý se ale potřebuje vyspat dosyta 
a vstávat plný nových sil. 

Nerušený spánek
V každém případě bychom spánku měli vyhradit 
místnost, kde je co největší klid a ticho. Není od věci se 
podívat, 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 
odhlučnit třeba přidáním sádrokartonového panelu 
s protihlukovou izolací. Raději obětujeme těch pár 
centimetrů, abychom měli v ložnici klid. Okna vedoucí 
do rušné ulice „utěsníme“ žaluziemi. ideální jsou pro 
tuto potřebu vnější, protože ty opravdu vytvoří pro-
tihlukovou clonu. V bytových domech, kde takové in-
stalovat nemůžeme, si musíme pomoci zevnitř. Moder-
ní izolační okna se vyrábějí různá, při jejich instalaci či 
výměně 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 dovedou, navíc poskytnou i zatemnění a jako bo-
nus jsou v ložnici pěkných designovým prvkem. Pama-
tujte ale na to, že jsou to také lapače prachu, takže si 
vyberte látku pevnou, která nepropouští světlo a odru-
ší hluk, zároveň ale dobře prací. A zavěste ji na poho-
dlně přístupnou garnýž, abyste bez potíží mohli závěsy 
sundat a vyprané znovu pověsit. 
Prach ze závěsů signalizuje již další kapitolku neru-
šeného spánku - totiž co nejméně prašné prostředí. 
Jemné částečky prachu dráždí ke kašli, nemluvě o roz-
točových alergenech, které některé lidi dovádějí až 
k astmatickým 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 rozto-
če živná půda. Jistě, postele s úložnými prostory jsou 
praktické, ale z hlediska hygieny ložnice vám přidělají 
dost práce. Vzhledem k tomu, že do nich většinou 
ukládáme věci, ke kterým moc často přístup nepotře-
bujeme, hromadí se v nich posléze prach. Lůžko máme 
dokonale čisté, s voňavým vypraným povlečením, ale 
pod ním... škoda slov. Pokud tedy chcete mít v ložni-
ci 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. Volíme raději menší, aby se 
z pod postele lehce vytáhly a my mohli prostor snadno 
uklidit a i vaky otřít od prachu. 
Čistý a čerstvý vzduch je další podmínkou nerušeného 
spánku. Když 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 

vyvětrali. 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, břeč-
ťan pokojový - ty pohlcují dokonce ze vzduchu i někte-
ré nezdravé chemické látky. Pěstujte je raději v malých 
květináčích, ať je jednou za týden můžete vzít jedno-
duše osprchovat do koupelny. Tak se zbavíte prachu, 
který se zachytil na listech. Nebo při dostatku místa 
můžete zvolit naopak 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 
závěsu 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. 

Postel budiž bytelná a prostorná
Ať je ložnice malá, velká, čtvercová, nebo obdélníková, 
hlavním zařizovacím prvkem je vždycky postel. Někdo 
si představí jednoduchý rám a v něm matraci, něko-
mu se líbí vysoké zdobené čelo nebo dokonce postel 
s nebesy. Design je samozřejmě důležitý, chceme být 
obklopeni nábytkem, který nám už na pohled dělá ra-
dost. Podstatnější je ale kvalita postele, roštů a matra-
cí. Materiál, ze kterého je vyrobená konstrukce poste-
le, musí být pevný stejně jako spoje jednotlivých částí. 
Nejlepší je masivní dřevo nebo kov. Kovové postele, 
ať trubkové nebo kované, mají většinou pevné vařené 
spoje, konstrukce tvoří jeden pevný kus. Postele dře-
věné musí mít rám spojovaný, a tady je důležité, aby 
způsob spojení jednotlivých prken zejména v rozích 
byl důkladný, aby se postel nerozviklala. Při výběru po-
stele se o vystavený kus rozhodně zkuste opřít, zahý-
bat s ním, abyste se přesvědčili, že tvar rámu a spojení 
s čely drží opravdu pevně.  
Kované a trubkové postele se lépe hodí do velkých 
ložnic, pro malé pokoje jsou lepší postele dřevěné. 
Jejich velikost je variabilní a výrobci vám ji dokonce 
dokážou přizpůsobit na míru. Nejběžnější je délka 
postele něco přes dva metry - typizované matrace jsou 
totiž 190 nebo 200 cm dlouhé a k tomu musíte připo-
číst nějaký ten centimetr na rám. Stane se ale, že se 
vám takhle dlouhá postel do pokoje nehodí, potřebu-
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LED zářivky
Modulární sera LED X-Change System umožňuje přechod od energeticky ná-
ročných zářivkových trubic na úsporné, k přírodě přátelské a mnohostranné 
LED osvětlení. Montáž LED trubic je velmi snadná, neboť již existující úchyty 
T8 nebo T5 lze využít jako držáky i pro ně. Díky použití nízkého napětí a vo-
dotěsných trubic je zajištěna vysoká bezpečnost. 
Tři zabarvení světla v LED akvarijním osvětlení sera – denní světlo, modravé 
denní světlo a světlo pro rostliny – v 6 délkách nabízí množství kombinací. 
Se sera LED Digital Dimmer (stmívačem) lze akvarijní osvětlení dokonce ještě 
individuálněji přizpůsobit potřebám ryb. Dimmer umožňuje řízení intensity 
světla resp. jasu a je použitelný i jako časový spínač. Přitom lze naprogramo-
vat nejen začátek a konec, nýbrž také jas. V kombinaci se sunrise LED-tru-
bicí lze dokonce simulovat východ a západ slunce. To je obzvlášť příjemné 
pro ryby, neboť světlo se nezapne či nevypne najednou, nýbrž pomalu, jako 
v přírodě.
Nabízené délky 360 mm, 520 mm, 660 mm, 820 mm, 965 mm  a 1120 mm. 
Tím je pokryta celá šířka stávajících T5 a T8 
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jete pár centimetrů ubrat. Menším lidem o něco kratší 
postel vadit nebude a oněch pár centimetrů může 
rozhodnout o šikovném využití některé stěny pokoje. 
Neubírejte moc, na pohodlné spaní byste měli pama-
tovat na natažené nohy a ruce volně položené za hla-
vou, tedy ke své výšce si přidejte alespoň 25 cm. Když 
chcete postel opravdu na míru místnosti, v nějaké 
atypické délce, obraťte se nejlépe na firmu či truhlář-
ství, které je schopné vám do takového rámu rovnou 
upravit i rošt a pokud možno dodat i matraci.
Šířka postele pro jednoho by měla být alespoň 85 - 90 
cm, postel pro dva by měla mít nejlépe 160 cm. Když 
budete šířku promýšlet, nespoléhejte na doporučení 
a volte nejen podle toho, jak jste velcí, ale také kolik 
vážíte a v neposlední řadě na to, jak spíte. Někdo má 

noci klidné, usne v jedné poloze a v ní se také probudí, 
někdo se ale v noci obrací, dává si ruce za hlavu nebo 
je rozkládá, pak samozřejmě potřebuje postel širší. 
Také výška postele může být různá. Pro pohodlné vstá-
vání by měla být tak vysoká, že když si sednete na kraj, 
budete mít obě chodidla pevně na podlaze a kolena 
přitom ohnutá zhruba do pravého úhlu. 

Kam postel postavit
V malých místnostech jsme často s posunováním lůžka 
velmi omezení, přesto se pokuste dodržet některá 
obecná pravidla. Postel by neměla žádnou stranou 
stát u okna, protože vzduch proudící štěrbinami oken 
(nebo dveří) do postele nepůsobí na spáče příznivě. 
Umístit jednolůžko bývá snazší, může být jednou delší 
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stranou přisunuté u zdi. U dvoulůžka je prostorové 
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 poho-
dlně 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 
nudli, zkuste promyslet, jestli by se vám nevyplatilo 

investovat do lůžka, které se dá sklopit ke stěně. Dnes 
jsou k dispozici různé varianty sklopných lůžek a díky 
moderním 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 podstatné, jestli zde máte stolek na počítač nebo 
televizi. Tyto přístroje byste ostatně z ložnice měli ra-
ději vyhnat, silné elektromagnetické pole ruší spánek 
a ložnice by měla být oázou klidu a čistoty. 
Máte-li byt s vysokými stropy (alespoň 300 cm), mů-
žete 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 
stropem se špatně dýchá. Ke stropu by tedy od matra-
ce měl zbývat alespoň metr. Postel, do které chodíte 
po schůdkách, 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 dětských 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. 
Nesnažte 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. 

Matrace a rošty pro záda a klouby 
Bolesti zad a kloubů jsou metlou současného západ-
ního světa. Sedavé zaměstnání, usedání do auta i pro 
nákup za rohem, nedostatek pohybu rovnoměrně 
zatěžujícího všechny partie těla, nadváha - to vše 
dlouhodobě poškozuje páteř, kolena, kyčle, ramenní 
klouby. Také proto se z moderních ložnic stala vlastně 
každodenní rehabilitační centra, alespoň ve spánku se 
snažíme dopřát tělu správné držení, odlehčit kloubům. 
Vývoj roštů a matrací tak hledá optimální řešení pro 
každého člověka. Pokud chcete opravdu kvalitní mat-
raci, odborníci vám vyberou nebo ještě lépe vyrobí to, 
co zaručí spánkovou rehabilitaci pro vaši výšku i vláhu. 
Samozřejmě můžete zvolit i některou ze standardních 
matrací, i tak máte velký výběr. U dvoulůžka byste prá-
vě kvůli individuálnímu pohodlí měli vždy mít matrace 
dvě. Samozřejmě je pak s nimi i jednodušší manipulace 
při převlékání postele.
Matrace se vyrábějí z různých materiálů, od jednodu-
chých molitanových až po sendviče skládané z viskó-
zové pěny, kokosových desek, bavlněného či vlněného 
rouna. Někdo dá předost matraci sendvičové, někdo 
má raději pružinovou. Pružinové, či lépe řečeno taštič-
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kové matrace mají stejně jako sendvičové několik zón, 
které zaručují správnou polohu těla. Jsou různě tvrdé 
pod hlavou, v oblasti hrudníku, beder a nohou. Stude-
né pěny jako nejmodernější materiál zaručují dokona-
lé paměťové vytvarování matrace pod vaším tělem. 
Někteří výrobci luxusních postelí stále pracují s pruži-
novými systémy, které jsou rovněž uložené v posteli 
v zónách. Když si takovou postel necháte vyrobit na 
zakázku, přizpůsobí výrobce tvrdost pružin v zónách 
postele rovněž individuálně vaší výšce a váze. 
Svět se vrací k přírodním materiálům, a tak i matrace si 
dnes zákazníci žádají raději z přírodních materiálů než 
z umělých. Kokosové vlákno, koňské žíně, bavlněné 
a vlněné rouno se často kombinují se studenou pěnou. 
I zde jde o přírodní materiál vyrobený z kaučuku. 
Matrace můžete mít měkké, středně tvrdé nebo tvrdé. 
Aby v lůžku skutečně plnily správnou službu, potřebují 
kvalitní oporu, tedy rošt, na kterém leží. Jednoduché 
rošty jsou složené jen z dobře pružících dřevěných 
lamel jedné tvrdosti. Kvalitnější rošty mají ale pružnost 
lamel odstupňovanou v zónách, takže korespondují se 
zónami matrace, čímž se násobí rehabilitační a rela-

xační efekt. U některých roštů je pružnost jednotlivých 
lamel možno nastavit a přizpůsobit tak individuálně 
potřebě zákazníka. V zásadě platí, že čím více lamel, 
tím lépe je možno rošt přizpůsobit matraci i tělu.
Rošty můžete mít pevné nebo polohovací v hlavě i pod 
nohami. Pokud volíte polohovací rošt, poraďte se 
s odborníky, která matrace je pro polohování vhodná. 
Například pružinové matrace se obecně polohovat 
nedají, ale také některé jiné by se polohování buď ne-
přizpůsobily, nebo by se mohly poškodit. Polohování 
je příjemné zejména pokud na lůžku trávíte čas nejen 
nočním spánkem, ale z nějakých důvodů i během dne. 
Pro lidi dlouhodobě nemocné nebo pro seniory se 
polohování určitě hodí. Ideální je pak možnost ovládá-
ní polohování motorkem na tlačítko nebo na dálkové 
ovládání. Luxusní postele pak mohou mít ovládání po-
lohování zabudované přímo do rámu, stejně jako mají 
takto upravené třeba rozsvěcení světel umístěných 
v rampě nad čelem lůžka. 

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock. com
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Přikrývka SCHON DUO SET
Charakterizuje ji sametová hebkost a jemnost vzdušné broušené mikrofáze. Antialergická 
přikrývka je šitá ze dvou vrstev rouna z dutého vlákna HOLLOW, každá vrstva je samostat-
ně sešitá s vrchní látkou. Mezi oba komponenty přikrývky je vložena  distanční textilie. Tato 
vychytávka zvyšuje výhřevnost přikrývky při zachování nižší hmotnosti, navozuje pocit luxusu. 
Lehká, vzdušná a při tom co se týče tepelného komfortu univerzální přikrývka si Vás určitě 
velmi rychle získá.

Polštář SCHON DUO SET
Polštář je plněn kuličkami vytvořenými speciální 
technologií z dutého vlákna AMBALL, které se 

vyrovnají lehkostí, měkkostí a pružností přírodní-
mu prachovému peří. Polštář je vybaven zipem 

uzavíratelným otvorem, pro možnost regulace 
množství náplně. Speciální dutá vlákna zabra-

ňují usazování prachu a dobře propouštějí 
vzduch. Mají vysokou objemovou stálost 

a antialergické vlastnosti. 

Objednávejte na www.4sleep.cz
nabízíme set za výhodnou cenu!

4sleep.cz, tel. 608777489 nabízíme velkoobchodní 
spolupráci prodejcům, hotelům, nemocnicím.
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KOUPELNA 
Doufejme, že dávno za námi už jsou doby, kdy typickou koupelnou bylo 
umakartové jádro polepené tapetou. Dnes je krásná a čistá koupelna vizitkou 
domácnosti a relax v ní tím, na co se mnohdy celý den těšíme. Jak by tedy taková 

hezká trendy koupelna měla vypadat?

PRO RADOST
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INZERCE
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Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky veletrhů 
a výstav, jistě jste si všimli, že v letošním roce trendy 
v koupelnových obkladech  přinášejí další zvětšování 
formátů a výrazné barvy. Nejnovější série světových 
designérů nabízejí škálu pastelových a jasných barev, 
ale také chladnější odstíny, s nimiž je můžeme kombi-
novat, čímž se celkový dojem celého interiéru zklidní 
a navodí dojem pohody a harmonie. Uplatňování 
výrazných odstínů a jednolitých barevných ploch totiž 
pomalu začíná ustupovat do pozadí. Důmyslně propra-
cované barevné varianty a množství dekorací otvírají 
při výběru nekonečný prostor fantazii.
Zajímavé jsou dekorace s rostlinnými motivy, barevné 
listely a především mozaiky. Ty navíc kromě efektní-
ho designu nabízejí i variabilitu při aplikaci, díky níž 
můžeme obložit nejen koupelnu, ale i další prostory 
v bytě či domě. Umožňují snadnou aplikaci i na hra-
nách a oblých, tvarovaných stěnách, například per-
fektní vytvarování obkladu designových van. Mozaika 
se vyznačuje klasickou elegancí, která však dokonale 
koresponduje se současnými módními trendy.
Nové dlaždice se díky vyspělým technologiím vyzna-
čují dokonalými povrchy a nadčasovým designem. 
Zaujmou svou přírodní barevností, velkými formáty, 
které se stávají standardem v moderní keramice nebo 
kalibrovanou hranou. Převrat vnáší do nabídky ke-
ramických obkladů, dlažeb a originálních dekorací 
a funkčních doplňků imitace přírodních materiálů, 
jako jsou dřevo nebo kámen. Novinkou je úzký dlouhý 
formát obkládaček 20x60 centimetrů, který při použití 
na šířku prostor opticky zvětšuje. Opravdovým hitem 
jsou metalické odlesky zlata či platiny v kombinaci 
s designem tropického dřeva. Velmi efektní je i stěrko-
vaný reliéf.
Většina nových sérií obsahuje dekorace, mozaiky, 
schodové dlaždice či tvarovky, sokle v rozmanitých 
formátech, ze kterých si stačí vybrat a začít kombino-
vat. Podlahová keramika roku 2015 se nese v duchu 
střízlivého základu a přírodních efektních povrchů 
s množstvím doplňkových dekorací v rámci jedné série.

U dlaždiček to nekončí
Do popředí se znovu dostávají klasicky řešené kou-
pelny, jejichž návrháři však současně kladou důraz 
na využití moderních prvků. Zkrátka jde o inspiraci 
elegantními koupelnami dávných časů, aniž by přitom 
přišli zkrátka moderní technika a komfort. Základem 
interiéru je napínavá, a přesto harmonická směs klasic-
kých tvarů a moderního vybavení, v němž se budeme 
cítit dobře. Důraz je kladen na pečlivě vybrané materi-
ály a jejich precizní zpracování.
Dominantním prvkem je masivní umyvadlo, ztvárněné 
v kombinaci pravoúhlých a oblých tvarů, které v kom-
binaci s elegantní nábytkovou skříňkou dodává kou-
pelně dojem stability. Celkovou atmosféru dokonalosti 
doplní závěsná toaleta a bidet. Vzhled a uspořádání 
koupelnových skříněk jsou promyšleny do nejmenšího 

detailu, dostatek odkládacího prostoru může zajistit 
také praktický pojízdný kontejner.
Pokud umístíme prostorný sprchový kout do niky, na-
bídne nám dostatečné pohodlí a současně soukromí. 
Rozhodně by v něm ale neměl chybět sprchový panel 
se zabudovaným termostatem, který navíc umožní 
i nejpohodlnější nastavení výšky sprchové hlavice. 
Pokud dáváme přednost příjemným relaxačním kou-
pelím a máme dostatek prostoru, můžeme namísto 
sprchového koutu obdobně umístit v koupelně velkou 
designovou vanu, která by  rozhodně měla svým tva-
rem a provedením korespondovat s ostatní použitou 
sanitou.

Keramika a přírodní klasika
Hitem letošního roku jsou imitace přírodních podlah. 
Podlaha z přírodního dřeva není pro vlhké prostředí 
koupelny příliš vhodná, proto jsou dlaždice ideální 
variantou. Navíc je keramický obklad skvělým materi-
álem pro podlahové topení, což se o dřevu úplně říct 
nedá. Věrná kresba dřeva nahrazuje klasické dekorace 
koupelnových sérií a společně s barevnými obkládač-
kami vytváří mimořádně harmonickou kombinaci. 
Kromě designu je bonusem barevná stálost a minimál-
ní nároky na údržbu. Povrch klasické keramické dlažby 
je velmi tvrdý, chladný a může být také velmi kluzký, 
proto jsou obecně doporučovány spíš produkty s proti-
skluzovou úpravou. Na stupnici protiskluznosti udává 
písmeno A základní zvýšenou protiskluznost, C značí 
nejvyšší dosažitelnou pro bezpečnou chůzi bosou no-
hou. Pro použití do sprch a koupelen proto vybírejme 
dlažbu s protiskluzností A nebo B.
Podobné vlastnosti jako dlážděné mají podlahy z pří-
rodního kamene, zpravidla z mramoru, žuly, břidlice 
nebo travertinu. Mají řadu praktických předností. 
Snadno se kombinují téměř se všemi materiály, jsou 
nadčasové, nikdy nevyjdou z módy a vždy si zachovají 
originální vzhled. I po letech intenzivního používání 
vykazuje kámen pouze minimální opotřebení, je odol-
ný vůči vlhkosti, teplu i bodovému zatížení. Výborně 
akumuluje teplo, takže je vhodný i pro podlahové 
vytápění. Navíc se velmi snadno udržuje bez nutnosti 
použití chemických přípravků.
Opravdu pevné a krásné na pohled jsou břidlice, které 
mají i dobré izolační vlastnosti. Bývají černé či šedé 
a dají se z nich snadno štípat tenké desky. Extrém-
ně tvrdý, a tudíž prakticky nezničitelný, je křemenec 
s jemnou až středně hrubou zrnitostí, v jehož barev-
ných variacích převládá bílá až šedá.
Bezesporu luxusní variantou kamenné podlahy je 
mramor, typický žilnatostí a pestrobarevnou škálou. 
Vysokou odolnost vůči mechanickému poškození vy-
kazuje elegantní pískovec, rovněž v široké škále barev 
a nepřeberných odstínů, od šedé přes žlutou až po 
červenou. Do koupelny se hodí i stejnoměrně zrnitá 
žula, jejíž základními vlastnostmi jsou velmi vysoká 
pevnost a hlavně nízká nasákavost. Obvykle je zbarve-
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ná do šeda s modrým nádechem, vyskytují se ale i žuly 
červené.

Podlahové topení
Chceme-li si v koupelně dopřát dlažbu, která nebude 
studit, můžeme pod ni nechat instalovat podlahové 
topení. Současně tím ušetříme prostor, který by jinak 
zabíral v interiéru radiátor. V roli krytiny, vhodné pro 
podlahové vytápění, nejlépe obstojí keramická dlažba, 
kámen či umělý mramor. Hlavními důvody jsou velmi 
dobrá vodivost tepla, akumulační schopnosti a odol-
nost vůči vyšším teplotám. Připomínky, že jde o stude-
né krytiny, v případě podlahového vytápění neobstojí, 

protože se jeho instalací využije jejich nízký odpor 
i akumulační schopnosti. Vzduch nad podlahovým 
topením se velmi rychle prohřeje a dlažba díky naaku-
mulovanému teplu po dlouhou dobu nestudí, i když se 
v místnosti ochladí.
Ani instalace dlažby nepřináší problémy, k lepení 
a spárování je však třeba použít speciální flexibilní 
směsi, určené právě pro podlahové topení. Maximální-
ho výkonu vytápění dosáhneme použitím vhodné te-
pelné izolace na podkladový beton, neměla by chybět 
ani hydroizolační fólie. Teplovodní trubky ani termo-
kabely nesmějí být nikdy zatlačeny do tepelné izolace, 
mohlo by totiž dojít ke kritickému přehřátí systému.
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Designové radiátory
Vybavit koupelnu designovým radiátorem znamená 
dodat jí na stylovosti. Teplo, které vyzařuje, je sálavé 
a příjemné, a pohled na opravdu propracované kousky 
zahřeje i na duši. Princip fungování designových ra-
diátorů, které leckdy funkční topidlo na první pohled 
vůbec nepřipomínají, je velmi jednoduchý a velmi 
snadno se připojí do systému ústředního vytápění.
Horizontální rámy, montované na svislé vyhřívané 
trubky z chromované oceli nebo s nástřikem práško-
vého titanu, slouží jako tepelně vodivé prvky. Rámy 
v sobě drží hladké dekorativní panely, jejichž různé 
délky, variabilní barvy a povrchy můžeme kombinovat 

k vytvoření individuálního stylu. Neobvykle tvarované 
výrobky z trubek a bez ozdobné výplně jsou nejen 
funkční, ale skvěle poslouží v koupelně i jako držáky 
ručníků.

Základem pohodlí je vana…
Spousta lidí vanu prostě chce, přestože většinou nemá 
každý den čas se koupat a volí raději rychlé sprchová-
ní. Pohodlná vana je zkrátka základem každé kou-
pelny. Vybrat tu správnou ale není tak jednoduché. 
Většina z nás se domnívá, že se výběr vany řídí pouze 
cenou, rozměrem koupelny a tím, zda se nám vana líbí 
či nikoli. To jsou ale špatná kritéria. Rozhoduje přede-
vším to, jak vanu používáme.
Ležení ve vaně není ani tak otázkou hygieny, jako spíš 
záležitostí příjemné relaxace v horké vodě. Abychom 
si při koupeli opravdu odpočinuli, měli bychom vanu 
vybírat podobně jako lůžko. Měla by být tedy anato-
micky tvarovaná a odpovídající našim tělesným pro-
porcím, zejména výšce, takže rozhodně není od věci 
v obchodě se neostýchat a klidně si vanu vyzkoušet.
Nohy by měly být mírně pokrčené, měli bychom cítit, 
že jsme ve vaně příjemně zaklíněni, že nám nepodjíždí 
horní část trupu a ležíme opravdu pohodlně. Brada 
by přitom měla zůstat těsně nad horním okrajem 
vany. Pro časté ležení ve vaně je vhodnější zvolit vanu 
z měkkého materiálu, tedy akrylátovou. Jestliže se ve 
vaně častěji sprchujeme, je lepší vybírat vanu se dnem 
s protiskluzovým povrchem. V tom případě je vhodné 
vybavit vanu sprchovou zástěnou nebo takzvanou 
sprchovou roletou. Senioři a pohybově handicapova-
ní lidé zase ocení vanu se sedátkem, které je součástí 
výlisku.
Perlou každé koupelny jsou volně stojící vany, proto 
není divu, že v minulosti zdobily koupelny a ložnice 
těch nejbohatších vrstev. Solitérní vany přinášejí množ-
ství hravých designů, jejichž působivý vzhled můžete 
navíc podtrhnout atypickým umístěním. Nejsou jen 
symbolem vybraného vkusu, ale i svobody - svoji lázeň 
si můžeme užívat, kdekoli si budeme přát. Typickým 
umístěním je samozřejmě koupelna, méně obvyklým, 
přesto stále populárním pak ložnice. Odvážnější milov-
níci originálního bydlení své vany umísťují i do kniho-
ven, zimních zahrad či na terasy.
Solitérní vanu oceníme především v prostorných kou-
pelnách, ideálně v těch, které nabízejí výhled střešním 
oknem nebo balkonovými dveřmi, do zimní zahrady či 
na terasu. Úchvatný výhled do zeleně nebo na noční 
oblohu, plnou hvězd, významně přispívá k dokonalé-
mu požitku z relaxace. Obdobný efekt můžeme vyvo-
lat i moderními fototapetami.
Volně stojící vana dodá koupelně zcela nový rozměr. 
Nádherné jsou vany z lesklých kovů, jako jsou měď 
nebo nikl, které se nesou ve znamení populárního 
průmyslového stylu. Nadčasovému vzhledu se těší 
také průhledné vany ze skla, jejichž atypický vzhled 
učiní každou koupel povznášejícím zážitkem. Luxusní 
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požitky zažijeme ve vanách ze dřeva nebo z kamene, 
protože přírodní materiály mají relaxační a uklidňující 
účinky. Díky moderním povrchovým úpravám může-
me zvolit vanu téměř z jakéhokoli materiálu. Povrch 
obvykle umožňuje snadnou údržbu, je odolný a má 
dlouhou životnost. Nejrůznější úpravy zajišťují udržení 
vyšší teploty vody po delší dobu, než na jakou jsme 
zvyklí u klasické keramiky.
Efekt pohodlí a luxusu ještě umocní vanový automat, 
vybavený napouštěním přepadem, který potřebuje 
takzvanou podomítkovou baterii. Toto jednoduché 
zařízení, z nějž vidíme jen ovládací kolečko v horní 
části vany a dole zátku, nabízí komfortní napouštění 
vody, která „přepadá“ po stěně vany. Na vaně tudíž 
není nic, o co bychom se mohli uhodit či zranit, voda 
se napouští po stěně vany, takže nešplouchá, a navíc 
to vypadá velmi pěkně.

Nezapomínejme na umyvadlo
Kromě tradičních závěsných umyvadel, která se vyrá-
bějí v rozmanitých tvarech i velikostech, si můžeme 
vybrat i jiné, třeba na desku. Díky spodní rovné ploše 
ho lze instalovat na desku z jakéhokoli materiálu, tře-
ba i z tvrzeného barevného skla, případně na skříňku. 
Další možností je zapuštění umyvadla do desky, kdy 
část sanity „vykukuje“ nad úroveň, nebo je naopak její 
horní hrana pod úrovní desky.
Velmi netradičním řešením je skleněné umyvadlo, kte-
ré je mnohem odolnější, než bychom čekali. Na první 
pohled sice vypadá, že se při nešetrném zacházení 
rozsype pod rukama, ale s tloušťkou skla od 15 do 19 
milimetrů se něčeho podobného rozhodně nemusíme 
bát. Kromě výhod, jakými jsou například odlehčený 
minimalistický design či možnost výběru z mnoha 
barevných provedení i tvarů, je významný i fakt, že 
mají minimální hmotnost, takže je můžeme kombi-
novat s lehkými a stylově efektními konstrukcemi či 
nábytkem. Skleněná umyvadla, lesklé povrchy nábyt-
ku a vhodně zvolené doplňky dodají velmi moderní 
vzhled každé koupelně.
Velké plus představují skleněná umyvadla především 
v barevnosti. Některé modely se zabarvují už při výro-
bě skla, větší senzaci však představují umyvadla, jejichž 
povrch výrobci stříkají speciálními barevnými spreji 
a na závěr potírají lakem pro oslňující lesk a ochranu. 
Ještě pestřejší paletu barev nabízejí umyvadla, pod-
lepená fóliemi. Ty mohou být jednobarevné, transpa-
rentní i světelně nepropustné, ale také vzorované.
Kromě hladkého transparentního nebo barveného 
skla se můžeme setkat také s umyvadly, jejichž vnější 
povrch je hrubě pískovaný. Je to opravdu efektní úpra-
va, která se však provádí jen na vnější straně umyva-
dla. Matného efektu se dosahuje takzvaným leptáním. 
Některé typy skleněných umyvadel mají navíc speciální 
povrchovou úpravu s obsahem teflonu, která zabraňu-
je usazování vodního kamene a odpuzuje vodu. Kapky 

vody tak nezůstávají na povrchu, ale stékají do odpa-
du a nezanechávají na umyvadle zaschlé mapy. Tvrze-
né sklo, ze kterého se vyrábějí, se navíc pyšní zvýšenou 
odolností proti poškrábání.

Vybíráme baterie…
Aby koupelna působila dobře jako celek, je důleži-
té vybírat stejně pečlivě i vodovodní baterie a jejich 

příslušenství. I ty se neustále zdokonalují, takže jsou 
nejen pěkné na pohled. Velmi praktickou vychytávkou 
je takzvaná podomítková baterie. Její technická část 
neboli podomítkový modul se instaluje pod omítku, na 
povrchu vidíme jen ovládací díl. Můžeme ji mít u vany, 
umyvadla, sprchy i toalety. Je-li s přepínačem, pak ji 
lze použít pro více odběrných míst současně. Oceníme 
to především u sprchy, v níž si snadným přepnutím 
zvolíme, zda použijeme stropní či ruční sprchu.
Podomítkový modul a nadomítková část se většinou 
prodávají zvlášť. Výhodou podomítkového modulu je 
jeho univerzálnost často pro mnoho typů baterií od 
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jednoho výrobce. Časem tak lze vyměnit nadomítko-
vý díl, aniž bychom museli baterii vysekávat ze zdi. 
Někteří výrobci nabízejí i baterii jako celek, umožňující 
snadný přístup ke všem vnitřním prvkům z čelní strany 
pod krycí destičkou, takže ani tu není v případě poru-
chy nutno vysekávat.
Pro pohodlí jsou přímo ideální termostatické modely, 
které ocení především rodiny s malými dětmi. Kdo je 
jednou vyzkouší, už u ní zůstane. Ocení totiž, že doká-
že vyrovnávat výkyvy tlaku v potrubí a v teplotě vody 
a zajistit, že voda bude mít takovou teplotu, kterou si 
sami nastavíme.
Vysoká kvalita těla baterie je zaručena výrobou z vy-
soce kvalitní mosazi. Povrch je dokonale opracován 
a pochromován dostatečnou vrstvou chromu, která 
zajistí vysokou odolnost proti opotřebení a dlou-
hou životnost v plné kráse. Na úchytu je znázorněna 
teplotní škála a červeným tlačítkem snadno nastavíme 
požadovanou teplotu. Vestavěný perlátor míchá vodu 
se vzduchem, takže je proud vody měkký, perlivý a za-
mezuje nekontrolovatelnému kapání.
Doslova revoluci ve způsobu ovládání vodovodních 
baterií a sprchy představuje nahrazení mechanického 
ovládání dotykovým digitálním rozhraním. Digitální 
a elektronické armatury jsou průkopníky v úspoře 
vody, navíc představují spojení nejnovějších technolo-
gií s nejmodernějším designem. Ikony na digitálním 
ovládání mohou být přeprogramovány na základě 
našich osobních zvyklostí užívání vody, s požadovaným 
nastavením teploty, intenzity průtoku a jeho trvání. 
S infračervenými elektronickými bateriemi se voda 
zastaví, když se uživatel vzdálí od baterie.
Digitální baterie nabízejí uživateli celou řadu výhod 
včetně programovatelných funkcí a tlačítka „pauza“. 
Například funkce čištění zubů může být přeprogra-
mována pro zajištění maximálně efektivního využití 
vody. Po kliknutí na ikonu začne voda téct na několik 
sekund, přesně tak dlouho, abychom si namočili kar-
táček. Poté se voda zastaví a začne znovu téct přesně 
v takovém časovém intervalu, který si uživatel nastaví 
podle obvyklé délky čištění zubů.

Nábytek efektní i praktický…
Koupelnový nábytek musí snést standardní vlhkost 
i změnu teplot a neměla by mu vadit ani drobná 
sprška. Ale přece jen to není sanita, takže ho hned 
po zamokření otřeme suchým hadříkem. Vhodnou 
hloubku vybíráme podle svých požadavků i rozměrů 
koupelny, za standard se považuje 45 až 50 centimet-
rů. Abychom se v šuplících bez problémů vyznali, jsou 
vybavovány organizéry nebo dvojitou zásuvkou (menší 
zásuvka ve větší). Velmi módní je závěsný nábytek, 
který je pohledově vzdušný, lehký i praktický, protože 
pod ním snadno uklidíme.
Z materiálů jsou nejpoužívanější praktické MDF desky, 
tedy slisovaná jemná dřevěná drť tmelená pryskyřicí, 
které se opatřují fóliemi či laky. U laků je podstatný 

počet vrstev, zvyšující odolnost proti působení vlhkos-
ti. Pro některé výrobce je standardem minimálně pět 
vrstev. Rovněž u fólií najdeme vychytávky, pokud se 
nanáší vakuovým lisováním, vznikne jen jediný spoj na 
zadní straně.
V menší míře najdeme na trhu koupelnový nábytek 
z plastu, dřeva, kovu nebo skla. V tomto případě se při 
výrobě používají MDF desky a skleněný díl na přední, 
takzvaně pohledové straně. Do skla si můžeme nechat 
zatavit originální zdobné prvky přesně podle svých 
představ, ať již květiny, grafické motivy nebo třeba 
i rodinné fotografie.
I v segmentu koupelnového nábytku už pár let na-
jdeme prvky, na které jsme běžně zvyklí v ostatním 
interiéru, třeba tiché dovírání dvířek. Praktické je také 
automatické otevírání a zavírání šuplíků jen dotekem, 
takže nábytek nemusí mít úchytky. Výjimkou nejsou 
ani takzvané plnovýsuvy u šuplíků, které můžeme 
zcela otevřít a okamžitě máme přehled, co je v nich 
uloženo. Aby nábytek ladil s celkovým stylem koupel-
ny, můžeme využít nabídky mnohých výrobců, kteří 
nám vybrané kousky „obarví“ na míru nebo ho opatří 
zajímavým dekorem.

Světlo hlásí změnu
Dříve velmi populární bodové osvětlení střídá nová 
generace - LED pásky, které jsou levnější na provoz, 
hezčí na pohled i funkčnější. Zatímco většina bodových 
světel způsobuje nepříjemné oslepování, LED pásky 
jsou skryté, a osvětlují tak prostor především odrazem 
o strop nebo stěnu.
Používání jednoho centrálního stropního světla v kou-
pelnách již dávno odzvonilo, využívá se jen jako ori-
entační a k prvotnímu nasvícení prostoru bezprostřed-
ně po vstupu. Nejvýkonnější osvětlení potřebujeme 
u zrcadla, důležité však je jeho správné nasměrování, 
aby nevytvářelo na obličeji stíny a neznesnadňovalo 
tím líčení, nebo neoslepovalo. Ideální barva světla je 
takzvaná teplá bílá.
U vany či sprchy si báječně vystačíme s tlumeným 
nasvícením, které podtrhne intimní atmosféru. Rov-
něž můžeme vybudovat podhled a do něj instalovat 
bodová světla. Pokud si ale potrpíme na příjemnou 
relaxaci ve dvou, není nad teplé světlo svíček, ideálně 
parfémovaných oblíbenými vůněmi.

Doplňky, bez kterých to nejde…
Koupelnové a WC předložky patří mezi jedny z prak-
tických i dekoračních prvků interiérů, které mu dodá-
vají krásu i dojem útulnosti. V žebříčcích nejpoužíva-
nějších materiálů je polyester, aktuální je tzv. měkčené 
polyesterové vlákno (PES), které je mnohem hebčí než 
jiná syntetická vlákna. Rovněž lépe saje a rychle schne. 
Na omak není tento materiál drsný a zároveň ani ne-
působí umělým dojmem. Při výběru bychom měli dbát 
na to, aby měly koberečky a předložky ze spodní stra-
ny pogumování, zdrsněný povrch nebo umělohmotné 



BYDLENÍ | 43

přísavky. Vyhneme se tak riziku, že v koupelně upad-
neme nebo uklouzneme. Je trendy kombinovat ko-
berečky a předložky i se vzory na kachličkách. Pokud 
máme barevnou i více barevnou koupelnu, mnohem 
lépe se do ní budou hodit jednobarevné kousky.
K předložkám samozřejmě patří i náležitě vydesigno-
vané ručníky.
Nové kolekce ručníků a osušek pro rok 2015 jsou na 
jedné straně inspirovány hlavně tradicí a řemeslností, 
vycházejí tedy z kvalit, které by měly být uchovány 
a předány budoucím generacím. Na druhé straně 
korespondují s naším současných, stále uspěchanějším 
a virtualizovaným světem. Do jejich modernosti je 
zakomponován honosný životní styl, inspirovaný ruko-
pisem největších italských a vlámských mistrů. Kolekce, 
inspirované tradiční italskou majolikou, jejími typický-
mi vzory a barvami, jsou vytvořeny podle žakárového 
vzoru. Ručníky a osušky mají okouzlující vzory dlaždič-
ky, proužku či jiného geometrického designu.
Série koupelnového textilu, inspirované zámeckým 
luxusem a velkolepou krásou, vynikají pudrovými 
a pastelovými tóny, jako je meruňková, slonová kost, 
africká modř či šeříková. Jsou tkané z obzvlášť jemné, 
nadýchané a stoprocentní bavlněné příze, díky níž 
jsou krásně hebké a nadýchané. Mezi novými trendy si 
přijdou na své i milovníci exotiky, „in“ jsou tygří a leo-
pardí vzory, zapracované do žakáru. K dostání jsou 
v elegantních pískových a hnědých tónech. Od věci 
rozhodně ale není ani vícebarevná drobná mozaika, 
která báječně ladí s tímto motivem, používaným i na 
keramických obkladech.

K nejkomfortnějším trendy výrobkům se řadí kašmí-
rové vzory. Objevují se na žinylkové borduře ručníků, 
leckdy i v kombinaci s barevně sladěnými krystalky 
Swarovski. Designéři umně přetvořili do froté materi-
álu i klasiku, jakou je tartan, tvíd, rybí kost a glenček. 
Nechybí smyčková obruba v šachovnicovém provedení, 
barevnosti vévodí arktická modř, kašmír a černá.

Drobnosti, bez nichž se neobejdeme
V nových koupelnových řadách samozřejmě najdeme 
oblíbené dávkovače na tekuté mýdlo, bavlněné košíky 
na doplňky a další drobnosti, které jsou navrženy tak, 
aby perfektně ladily s ostatním vybavením a dodaly 
vaší koupelně ten správný lesk. Kompletní sady zpra-
vidla zahrnují i WC štětku, podložku pod tuhé mýdlo, 
uzavřenou dózu a dózu na zubní kartáčky.
Nejžhavější novinkou jsou majolikové sady, zdobené 
různými modrobílými kachličkovými vzory, s vnitřním 
povrchem malovaným čistě bílou nebo modrou bar-
vou. Jsou malované ručně a následně stabilizované 
vypalovacím procesem.
Nesmírně trendy je i ručně foukané skvrnité sklo, in-
spirované Afrikou a životem v divočině. Vysoce kvalitní 
vzhled zvýrazňují detaily z nerezové oceli. Prázdnino-
vou atmosféru a svěžest v koupelně navodí sady s růz-
nobarevným mozaikovým reliéfem v nepravidelných 
barevných kombinacích, který připomíná skleněnou 
mozaiku. Vysoce elegantní jsou doplňky, inspirované 
stylem Art Deco a slavnými newyorskými mrakodrapy 
vyrobené z vysoce ušlechtilé nerezové oceli.

Foto: Schutterstock.com
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BEZ OSVĚTLENÍ
SE NEOBEJDEME
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Málokterý obor se v poslední době rozvíjí tak rychle jako osvětlení. Dynamický 
vývoj nových technologií jde ruku v ruce s  moderním designem. Neobvyklé 
tvary, barvy i zvláštní kombinace materiálů, s jejichž nabídkou se výrobci doslova 
předhánějí, nám dávají velký prostor pro experimentování a vytváření nových 

variací. Záleží pouze na naší fantazii.
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V designu svítidel vládnou v současnosti dva základní 
směry a přístupy návrhářů a architektů. Záleží samo-
zřejmě na druhu svítidla.
První skupinou jsou ryze funkční svítidla, sloužící nám 
při práci, ke čtení, k osvětlení jídelního tolu či kuchyň-
ské pracovní plochy. U nich je samozřejmě kladen 
důraz především na účelnost, energetickou úspornost 
a kvalitu světla, tedy správnou hodnotu světelného 
toku a barvu světla. Těmto požadavkům je podřizován 
i design. Zpravidla jde o jednoduchá svítidla. Často 
jsou využívány pouze jednoduché integrované „bo-
dovky“, které díky své praktičnosti a schopnosti ladit 
s prakticky každým interiérem zřejmě již nikdy nevy-
jdou z módy. Dalším „trendy“ druhem jsou lineární 
svítidla, která se vyznačují vysokou akčností, a přesto 
je takřka nevnímáme.
Samostatnou kapitolu, která je hlavním polem působ-
nosti návrhářů, představují dekorativní svítidla. Tak-
zvanou světelnou scénu vytvářejí v interiéru v zásadě 
dvojím způsobem. Do výrazného stylového interiéru 
se báječně hodí typ osvětlení, které svou funkcí vy-
zdvihuje celek, a přitom na sebe nepoutá pozornost. 
Použitá svítidla jsou v tomto případě nenápadná, či 
dokonce skrytá, podstatný je světelný efekt. K dosa-
žení tohoto výsledku se používá především nepřímé 
osvětlení, kombinace přímého a nepřímého světla, hra 
světel a stínů. Tento způsob osvětlení se hodí zejména 
v prostoru, kterému mají dominovat výtvarně či jinak 
výrazné prvky - atypický nábytek, kontrastní barvy či 
hodnotná umělecká díla.

Svítidla pro dekoraci
Zcela odlišnou skupinou jsou dekorativní svítidla. Hodí 
se jako dominanta především do velkých prostor, mi-
mořádně pozdvihnou barevně neutrální či monotónní 
místnosti a skvěle vyniknou v minimalistických interié-
rech. K vytváření jedinečných efektů používají návrháři 
rozmanité tvary, jež vrhají na stěny a strop zajímavou 
stínohru, jindy zase působí zajímavými barevnými či 
stmívacími efekty.
Velmi často využívají tvůrci vysoce módních svítidel 
průsvitnost materiálů, lom světla na broušeném skle, 
jeho odrazy od stříbrných či jiných odrazných ploch 
apod. Jejich fantazie je prakticky bez hranic, stínidla se 
vyrábějí z nejrůznějších materiálů, od skla a oceli přes 
měď, akrylové sklo, plasty, textil a dřevo až po kera-
miku či kůži. Tím však výčet neobvyklých materiálů 
zdaleka nekončí. Na veletrhu se představily netradiční 
originály, vytvořené například z barevného filcu či 
dýhy, keramická stínidla s povrchem imitujícím beton, 
háčkovaná na způsob krajky, překvapivě rafinované 
drátěné kompozice, měkké organické tvary ze siliko-
nu i fantaskní kreace, založené na technice tradiční 
japonské papírové „skládačky“, zvané origami.

Návrat k přírodě
Samozřejmým požadavkem posledních let, k němuž 

se ani designéři nemohou obrátit zády, je energetická 
úspornost osvětlení. Velký pokrok zaznamenaly LED 
diody, původně finančně velmi nákladné, jejich pořizo-
vací ceny však v posledních dvou letech nabraly strmý 
spád, což je proměnilo z luxusu v běžný komponent 
moderních svítidel. Pozornost se zaměřuje především 
na kvalitu světla a na jeho působení na lidský organis-
mus.
Podle vědeckých výzkumů jsou pro naše oči nejpřiro-
zenější sluneční světlo a „teplé“ světlo z přírodního 
zdroje, tedy slunce a oheň. Nejvíc se jim blíží dnes 
již z energetických důvodů „zapovězená“ klasická 
žárovka. Klasické zářivky dávají chladné světlo, které 
namáhá zrak a unavuje psychiku. Není proto divu, 
že se přední výrobci světelných zdrojů snaží vyhovět 
co nejvíc potřebám zákazníků a přizpůsobit charak-
teristiku světla přírodě. Na trhu již najdeme moderní 
úsporné zdroje, jejichž světlo se blíží záři plamene 
svíčky, žárovce i slunečnímu světlu, a dokonce i taková 
svítidla, jejichž parametry se dají měnit, stejně jako se 
mění intenzita slunečního svitu v průběhu dne.

Aspoň jeden kousek
Navzdory možnostem, které nabízejí nové technolo-
gie, nám ale nejnovější trendy velí mít v bytě alespoň 
jedno designové svítidlo, které oživí celý interiér a uči-
ní ho zajímavým a nevšedním. Nabídka je velmi široká, 
takže si opravdu můžeme vybrat podle svého vkusu. 
Pokud si potrpíme na luxus, měli bychom rozhodně 
nahlédnout do kolekcí italských firem, které se stále 
drží v tomto oboru na samotné špičce. Za pozornost 
ale určitě stojí i nabídka tuzemských výrobců, kteří 
rozhodně za celosvětovými trendy nepokulhávají 
a spojují při své výrobě moderní technologie s tradiční-
mi prvky, jako je křišťál, sklo a ušlechtilá mosaz.
Originální a praktické osvětlení interiéru je neodmy-
slitelnou součástí moderního bydlení, lampy nejrůz-
nějších tvarů, barev i velikostí nabízejí širokou škálu 
možností, jak současně svůj domov vhodně osvětlit 
i doplnit o zajímavé dekorace. Dostupná svítidla dělí-
me na: 
- zápustná, vhodná do sádrokartonu, země i do zděné 
stěny; obvykle se jedná o halogenové žárovky nebo 
úsporné LED diody, 
- závěsná, která využívající přívod elektřiny uvnitř 
nosné konstrukce; využívají se především k cílenému 
osvětlení vymezeného prostoru, například jídelního 
stolu, 
- přisazená, která se dělí na stropní a nástěnná, rovněž 
s využitím přívodu energie uvnitř nosné konstrukce 
- stojanová a stolní, sloužící nejen na pracovním stole, 
ale rovněž pro dekoraci a vytvoření náladové atmosfé-
ry; jejich použití je však limitováno umístěním zásuvek 
a použitím přívodního kabelu.

Středobod interiéru 
Nejdůležitějším druhem osvětlení nadále zůstávají 
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centrální lampy neboli lustry, tvořící základ osvětle-
ní především v prostorách, trpících nedostatečným 
přísunem denního světla. Přestože je chápeme jako 
samozřejmost, není nutné, abychom při jejich výběru 
upadali do obvyklých klišé. Stačí jen mít na paměti cel-
kový styl místnosti, kterému výběr přizpůsobíme. Platí 
pravidlo, že čím vyšší strop máme, tím masivnější nebo 
delší závěsný lustr si můžeme dovolit. Pak už můžeme 
zcela popustit uzdu fantazii a vybírat i z moderních či 
extravagantních modelů.
Kvalitní designový lustr rozhodně oživí jakýkoliv 
prostor. Velmi zajímavé jsou tradiční klasické nebo 
rustikální lustry kované, dřevěné či křišťálové, moderní 
lustry zase využívají nejnovější materiály a tvary. Žádný 
z nich sice nedokáže vytvořit dojem luxusního sídla 
v panelákovém bytě, přesto ale může interiéru do-
dat na opravdové kráse a prestižnosti. Lustr zavěšený 

uprostřed místnosti podporuje soustředěné vnímání 
a zdůrazňuje střed, tudíž je ideálním svítidlem do 
interiérů, v nichž je nejdůležitější právě jejich střední 
část. Může v ní být umístěn například velký jídelní stůl, 
konferenční stolek s pohodlnými křesly, nebo třeba 
kulečník. U středového lustru bychom však neměli 
zapomínat na doplňková světla. Uplatní se především 
za televizí a v rozích pokoje.
Moderní lustry do obýváků můžeme pořídit za velmi 
solidní ceny i při velmi neotřelých designech a použití 
těch nejlepších materiálů. Velmi oblíbené jsou na-
příklad lustry z matného chromu a acrylu, s využitím 
úsporného LED osvětlení. Stále větší oblibu si získá-
vají i netradiční kombinace klasických materiálů, jako 
je kov, dřevo a sklo, s trendovým pojetím designu 
a úsporných halogenových zářivek, které sníží spotře-
bu elektřiny až na pětinu.
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Členění světla není na škodu
U místností s nižším stropem nebo menších rozměrů 
módní trendy od instalace hlavního svítidla úplně 
ustupují, přesto je třeba v zájmu pohodlí dodržet 
základní pravidlo, že vypínač alespoň jednoho zdroje 
světla bychom měli být snadno po ruce bezprostředně 
po vstupu do místnosti. Toho lze však poměrně snadno 
dosáhnout prakticky u každého typu svítidla, třeba 
u stojací či nástěnné lampy.
Instalací několika světelných zdrojů namísto cent-
rálního snadno vytvoříme v menší místnosti několik 
zákoutí, které vykouzlí nenapodobitelnou atmosféru, 
a přitom dokážou společnými silami osvětlit v případě 
potřeby celý prostor. Stojací lampa příjemně prosvětlí 
tmavší zákoutí, které rádi vyhledáváme ve chvílích 
odpočinku s napínavou knihou a šálkem dobré kávy, 
nástěnná zase lehce osvětlí prostor se sedací soupra-

vou, opticky zvýší prostor a současně ponechá prostor 
pro romantickou záři svíček. Právě pro takový druh 
osvětlení je ideální třeba lampa neobvyklých geomet-
rických tvarů, vydávající teplé žluté světlo.
Stojací lampa by v žádném moderním interiéru ne-
měla chybět. Při jejím výběru bychom nejprve měli 
zvážit, jakému účelu bude sloužit. Pokud má pouze 
osvětlovat tmavší kout místnosti, může být dobrou 
volbou lampa se stínítkem, obráceným směrem vzhů-
ru. Jestliže naopak hledáme lampu na čtení, pak bude 
vhodnější efektní komplet s polohovatelnými stínítky. 
Některé modely bývají vybaveny i otáčecím ramenem 
nebo jsou výškově nastavitelné.
Je to právě stojací lampa, která splní naše nároky na 
osvětlení a současně může sloužit jako skvělá deko-
race. Důležitou roli hraje stínidlo, které může být 
vyrobeno z velmi rozmanitých materiálů. Nejčastěji se 
používá mléčné či barevné sklo, kov a plast, poměrně 
snadno ale na trhu najdeme i originální kousky třeba 
z bambusového vlákna, papíru, různých druhů látek 
nebo dokonce peří. K dispozici je i pestrá škála de-
signů, od elegantně moderního přes starožitný až po 
retro styl.

Osvětlení pracovního stolu…
Samostatnou kapitolou je funkční a současně i mo-
derní osvětlení pracovního prostoru, rozhodně to však 
neznamená, že by muselo připomínat kancelář. I když 
využíváme při práci hlavně počítač, občas si potřebuje-
me něco poznamenat nebo přečíst psané či tištěné po-
známky. Proč si tedy nevybavit něčím zcela unikátním 
a neokoukaným právě pracovní plochu? Třeba desig-
novým kouskem, který se dá podle potřeby libovolně 
otáčet a naklánět. Díky široké nabídce na trhu ho lze 
snadno stylově sladit s ostatními svítidly v prostoru, při 
jeho výběru bychom ale neměli zapomenout právě na 
jeho potřebnou funkčnost. Pro pracovní účely je stále 
nejvhodnější volit jasnější světlo zářivek.

Trendy LED osvětlení
Populárním řešením v moderních interiérech jsou bo-
dová světla, která můžeme umístit nejen na strop, ale 
také na zkosené stěny, schodiště nebo do vitrín. Ideál-
ní jsou do nich úsporné LED žárovky, díky nimž nás ani 
dlouhodobě zapnuté osvětlení nepřijde draho. Princip 
LED (Light Emitting Diode - světlo vyzařující dioda) je 
sice znám už několik desítek let, světelný výkon však 
byl dlouho příliš malý. LED je jediným zdrojem světla, 
u nějž dochází k přímému vyzařování elektromagne-
tické energie průchodem elektrického proudu.
Typické „bílé” světlo LED nedokáže produkovat přímo. 
Proto se používá buď kombinace čipů, vyzařující různé 
barvy, jejichž smícháním je bílého světla dosaženo, 
nebo jsou vybaveny luminoforem, schopným trans-
formovat emitované záření na bílé, viditelné světlo. 
Princip vzniku světla v LED diodách neopotřebovává 
konstrukci zdroje, tak bez problémů dosahují život-
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nosti i v řádech desítek tisíc hodin.
Právě díky vývoji nových technologií jsou LED diody 
stále používanější i pro běžné osvětlování. Problémem 
výkonných LED je však zabezpečení řádné funkce chla-
zení, protože při jejich použití vzniká značné zbytkové 
teplo, které může významně zkrátit životnost. Proto je 
velmi důležité ověřit si u prodejce, zda je konstrukce 
svítidla s výkonovou LED opravdu navržena tak, aby 
tento požadavek splňovala.

Efektní a úsporný zázrak
Vývoj spěje nejen k energetické úspornosti, ale také 
ke zlepšování kvality životního prostředí, přirozeně 
rozptýlenému světlu, lepšímu podání barev, účinnější-
mu směrování světelného toku i zdokonalování dalších 
parametrů. K tomu je přímo ideální jedna z nejnověj-
ších technologií, takzvané OLED zdroje, resp. světelné 
panely. Jedná se vlastně o jakési povrchové osvětlení, 
světla jsou vlastně umělá hmota připomínající list 
papíru, tenkého zhruba 1,8 milimetru. Jakmile jimi 
prochází elektřina, rozzáří se. Díky tomu, že jde o ten-
ký, ohebný a třeba i průhledný materiál, dají se využít 
i jako velké světelné povrchy. Produktoví designéři 
s ním dostávají do rukou novou hračku, mohou napří-
klad navrhovat skříně, jejichž součástí je velké povr-
chové osvětlení, vymýšlet lampy neuvěřitelných tvarů 
či využít OLED jako světelnou tapetu.
Ohebné tenké pláty bezesporu rychle najdou uplat-

nění v místech, kde dosud bylo využití světla nemy-
slitelné. Mohou být dokonce i průhledné, takže se 
dají použít třeba i jako svítící okna. Hlavní předností 
OLED osvětlení je levná výroba, která může vypadat 
podobně jako třeba obrovské rotační tiskařské stro-
je pro výrobu novin, které chrlí obrovským tempem 
jeden výtisk za druhým. Další výhodou je fakt, že se 
OLED světelné panely tvoří z organických látek, takže 
neobsahují žádné toxiny, jež je nutné recyklovat a ne-
vyhazovat do popelnic, jako je třeba rtuť, přítomná ve 
všech šetrných zářivkách. V domácnostech se ale zatím 
OLED zdroje objevují jen velmi pozvolna, protože jich 
je stále ještě nedostatek.
Podle odborníků je OLED jen prvním stupínkem ve 
vývoji zcela nových technologií. Některé firmy už totiž 
experimentují doslova s „živým“ osvětlením, jehož 
základem jsou mořské řasy, obecně považované za 
nejdůležitější plodinu budoucnosti. Lze z nich totiž 
snadno vyrábět nejen obrovské množství zdravých 
potravin, ale také palivo a elektřinu. Tato elektřina 
pak bude nejspíš pohánět právě šetrné osvětlení typu 
LED nebo OLED, které náš domov rozzáří. Biologické 
lampy už dokonce nejsou zas takové sci-fi, jak by se na 
první pohled zdálo. První takovou „Latro Lamp“ totiž 
představil průmyslový designér Mike Thompson již 
v roce 2010.

Foto: Schutterstock.com
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Pokud znáte někoho, kdo má dostatek úložného prostoru, určitě 
mu vysvětlete, jaké má v  životě štěstí. S  nedostatkem úložných 
prostor se totiž v  životě již někdy potýkal snad úplně každý. 
Vhodným výběrem nábytku a využitím různých výklenků a zákoutí 

však lze nad tímto problémem snadno vyzrát. 

MÍT KAM
UKLIDIT...
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Sezónní oblečení, obuv a doplňky, sportovní potřeby, 
náhradní lůžkoviny pro hosty, záložní židličky, kte-
ré potřebujeme pouze jednou za čas, když se sejde 
opravdu celá rodina či pozveme větší společnost, či 
třeba archiv časopisů, na němž někdo z rodiny lpí, 
a přitom v něm něco hledá třeba jednou do roka… to 
vše může být v bytě či domě důmyslně ukryto. Stačí 
jen dobře využít prostor, který máme k dispozici.

Co takhle skříně na míru?
Ideálním řešením pro ložnici, předsíň či domácí kance-
lář je vestavěná skříň, zhotovená na míru konkrétnímu 
interiéru, může se stát i jeho samostatnou, osobitou 
a harmonickou součástí. Hodí se i do různých výklenků 
a koutů. Problémem nejsou v současnosti ani zkosené 
stropy, šikovní řemeslníci ze specializovaných firem 
si s ním snadno poradí. Navíc v porovnání s běžnými 
skříněmi nabízí na stejném prostoru až o polovinu víc 
místa ve formě zásuvek, polic či šatních tyčí.
Vestavěné skříně na míru a stěnové systémy jsou fle-
xibilní, praktické a kvalitní. Můžeme je bez problému 
využít i v případě, že potřebujeme z jedné místnosti 
udělat dvě. Obejdeme se bez stavebních povolení, 
zedničiny a s ní spojeného nepořádku, a navíc získá-
me nový, efektní a přitom praktický prvek interiéru. 
Systém se skládá ze dvou hlavních částí. Jednou z nich 
jsou svislé posuvné nebo otevírací dveře, druhou část 
tvoří policový systém na míru.
V místnostech bez přímého denního světla oceníme 
i speciální osvětlovací rampu, osazenou halogenovými 
či LED žárovkami, která je součástí horní části skříně. 
Pokud ji osadíme barevnými světelnými zdroji, může-
me ji využít i jako efektní osvětlení interiéru či intimní 
nasvícení ložnice. Do vestavěné skříně můžeme uzavřít 
i celé letiště či rezervní lůžko, které v případě potřeby 
kdykoli snadno vyklopíme.
Nejdražším prvkem na vestavěné skříni jsou obvykle 
dveře. Nevyplatí se na nich ale šetřit, protože mohou 
být zajímavým designovým doplňkem. Funkčnost dveří 
zajišťuje systém rámů, posuvných kolejnic a kování. 
Jsou vyráběny z eloxovaného hliníku, nejčastěji ve 
stříbrné barvě. V nabídce jsou však i jiné varianty, na-
příklad bronzové, zlaté či černé. U otevíracích dveří si 
můžeme vybrat ze dvou možností, buď jsou jednotlivá 
křídla zavěšena v klasických pantech, či jsou upevněna 
otočným systémem, zapuštěným v rámu. Především do 
menších místností je však mnohem praktičtější varian-
ta posuvných dveří, které pro své otevření nepotřebují 
další místo.
Podle potřeb interiéru a svého vkusu můžeme volit 
z nepřeberné škály materiálů. Klasické dýhované jsou 
vyráběny z běžných tuzemských i exotických dřevin 
a lze je podle přání namořit do požadovaného odstí-
nu. Levnější variantou je lamino, ať již v dekoru dřeva, 
či pastelových barvách. Laminované dřevotřískové 
desky se osazují začišťovacími hranami, které můžeme 
zvolit i v jiném odstínu či kontrastní barvě.

Do předsíně či zimní zahrady se mimořádně hodí rata-
nové dveřní výplně, v minimalistickém interiéru se zase 
skvěle uplatní děrované desky. Zajímavým řešením jsou 
i žaluzie, které mohou být z plastových tónovaných 
lamel či dřevěné. Zcela neobvyklé i vizuálně zajímavé 
jsou i rolety, ať již vcelku či z dřevěných latěk, musíme 
však počítat s tím, že zaberou při vytažení v horní části 
skříně určitý prostor.
Dosti často volíme jako jednu z možností zrcadlové 
dveře. Opticky zvětší a projasní prostor, takže se ani 
v sebemenší ložnici či šatně nebudeme cítit stísněně.
K současným módním trendům se řadí i využití skla, 
které se vrací do nábytkových dveří a dvířek z 50. let 
minulého století. Jejich využití se rozhodně nemusíme 
bát, všechna používaná skla bývají opatřena bezpeč-
nostními fóliemi. Klasikou je sklo mléčné či vzorované, 
vybírat však můžeme i ze široké palety barev. Trendy 
jsou hlavně základní barevné tóny, vhodným prvkem 
k dotvoření interiéru jsou ale i perlově bílá či paste-
lové odstíny modré, žluté či růžové. S barvami však 
opatrně, při jejich využití na větších plochách platí 
pravidlo, že méně znamená více.
Velké plochy posuvných dveří vestavěné skříně vytvoří 
v místnosti prakticky další novou stěnu, proč ji tedy 
naplno nevyužít. Pojmout je můžeme naprosto origi-
nálně a podle svého vkusu. Díky individuálnímu tisku 
se nám nabízejí opravdu neomezené možnosti a vše 
záleží pouze na naší fantazii a odvaze experimento-
vat. Proč tedy nepoužít v dětském pokoji motivy, po-
vzbuzující fantazii a kreativní myšlení, květinový motiv 
v ložnici či třeba unikátní záběry z exotické dovolené, 
jež se mohou uplatnit v obývacím pokoji nebo předsí-
ni.
Pro designové dveře je základním materiálem čiré 
sklo, takže lesklá přední strana zůstává zachována, 
snadno se udržuje a je odolná proti poškrábání. Vy-
braný motiv se tiskne na transparentní samolepící fólii, 
která se lepí z rubové strany dveří. Ta je ještě překry-
ta další fólií, sloužící zároveň jako bezpečnostní pro 
případ rozbití skla. Pokud naopak chceme vestavěnou 
skříň v interiéru co nejvíc potlačit, můžeme si nechat 
její dveře polepit třeba stejnou tapetou, kterou jsme 
použili na stěnách.

A co dáme dovnitř?
Šatní tyč, police, či zásuvky? Dvě základní varianty 
uspořádání, které nabízí většina klasických skříní, se 
u vestavěných rozhodně omezovat nemusíme. Vý-
robci těchto systémů řádně popustili uzdu fantazii, 
aby výsledná skladba úložného prostoru vyhovovala 
každému zákazníkovi. Základem úspěchu je předem 
si důkladně promyslet, co a v jakém množství budeme 
do skříně ukládat. Více možností máme už při výběru 
šatní tyče, která může být i výsuvná či výklopná.
Především muži určitě ocení speciální závěsný systém 
na kalhoty, který proti klasickým ramínkům, zavěše-
ným na šatní tyči, ušetří opravdu velký prostor. Příjem-
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nou vychytávkou je i speciální věšák na kravaty, který 
lze umístit na bočnici skříně či u otevíracích dveří na 
jejich vnitřní stranu. Mnozí ocení i takzvaný drátěný 
program, díky němuž snadno umístíme do vestavěné 
skříně botník, koš na špinavé prádlo, ale i dobře větra-
né zásuvky na poskládaná trička nebo svetry.

Praktické podium
Máme-li dostatečně vysoké stropy, můžeme si pořídit 
netradiční úložný prostor - zvýšené podium. Může 
sloužit jako základ pro lůžko, využít se však dá i jako 
efektní prvek interiéru prakticky kamkoli, například 
pod jídelní soupravu či pracovní nebo odpočinkový 
kout. Toto řešení je ideální v místnostech a arkýřovými 
okny - v celém prostoru arkýře můžeme zvýšit podla-
hu, doplnit podium schůdky a olemovat ho zábradlím, 
které nejen působí pěkně na pohled, ale navíc plní 
i bezpečnostní funkci.
Podle tvaru, velikosti a umístění podia se nabízí 
více variant přístupu do úložného prostoru. Může 

být uzavíratelný pro oko neviditelnými postranními 
sklápěcími dvířky, či do něj zapustíme úložné zásuvky. 
Obě řešení můžeme samozřejmě i kombinovat. Pro 
pohodlný vstup na podium je ideální alespoň na jeden 
schůdek pamatovat.
Povrch podia i celá konstrukce může být z přírodního 
mořeného dřeva, lze však použít i materiál na plovou-
cí podlahu. Specializované firmy ho zhotoví na přání 
v jakékoli velikosti, tvaru i provedení. Abychom si při 
ukládání předmětů do úložného prostoru pod podi-
em nepoškrábali okolní podlahu, je vhodné zabalit je 
do plastové folie, úložných vaků nebo do speciálních 
úsporných vakuových pytlů. Zabráníme tím i jejich 
zaprášení.

Skrývačky v kuchyni
Zvlášť v menší kuchyni se nemusíme bát využít prostor 
až ke stropu a klidně přidat nad horní skříňky kuchyň 
linky ještě jednu řadu. Rozhodně to však nezname-
ná, že musíme vytvářet jednolitý monolit, který bude 
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působit masivně a prostor opticky zmenší. Klidně mů-
žeme zvolit jednoduché skříňky v barvě, která splyne 
s okolními stěnami. A mohou mít i jiný způsob uzaví-
rán. Módní klopny se sice snadno ovládají, až u stropu 
však po nich budeme jen obtížně sahat. Praktičtější 
jsou klasické skříňky s otvíráním do boku, ideálně v bí-
lém bezúchytkovém či jiném neutrálním provedení. 
Splynou s okolím, „nebouchnou“ hned každého do očí 
a nabídnou spoustu místa.
Ve starých bytovkách bývala samozřejmou součástí 
kuchyně samostatná zděná spíž, vlna rekonstrukcí 
v posledních dvaceti letech se jim ale stala osudnou. 
Zpravidla zmizely v zájmu zvětšení kuchyňského pro-
storu. Kam však potraviny ukládat? Moderními ná-
stupkyněmi spíží jsou vysoké potravinové skříně.
Existují dva základní typy. U prvního vyjíždí najednou 
celý „vnitřek“. Jeho nevýhodou je, že k vytáhnutí 
celého obsahu se všemi zásobami vyžaduje vynaložení 
nemalé síly. Její výhodou je, že vidíme hned vše, co 
skladujeme. U druhého typu potravinových skříní mů-

žeme vysunout každou zásuvku zvlášť. Je to sice mno-
hem snazší, problém však nastává, když zapomeneme, 
kam jsme co uložili. Pak musíme zásuvky prohledávat 
a vytáhnout je i několikrát, což zdržuje.
Občas se na trhu výjimečně objeví i kuchyňská linka, 
mající ukryté zásuvky v soklech. Pokud se vysouvají 
pomocí horní hrany, vyvýšené na přední stěně, vytvoří 
jednolitou plochu. Do takové skrývačky můžeme uložit 
i předměty, na jejichž ukrytí nám mimořádně záleží, 
protože ani většinu zlodějů nenapadne hledat skrý-
vačku pod kuchyňskou linkou. Většinou si ale výrobu 
takové vychytávky musíme nechat vyrobit na zakázku.

Zásuvky, kde nás napadne
Praktické úložné zásuvky se dají umístit i ve zcela 
neobvyklých prostorech. Zajímavou módní novinkou 
jsou například praktické a efektní konferenční stoky 
ve tvaru krychle či hranolu, v nichž jsou pro poho-
dlné ukládání rozečtených knih, časopisů či různých 
drobností zabudovány zásuvky z obou stran. Můžeme 
je zabudovat třeba do dřevěného ostění v okenním 
výklenku, máme-li široké parapety, můžeme k nim zá-
suvky zasunout ze spodní strany pomocí jednoduchých 
kovových vodicích lišt.
Zásuvkový systém se dá využít i v obývacím pokoji 
pod nábytek na nožkách, jen je třeba dobře zvážit 
provedení čelní stěny a úchytek. Mohou spolu ladit, či 
vytvořit efektní kontrast. Získáme tím nejen další úlož-
ný prostor, ale navíc i efektní prvek interiéru. Široké 
možnosti využití prostoru nabízí samozřejmě chodby 
a předsíně, kde lze využít až doslova každý centimetr. 
Skříně a skříňky až do stropu v těchto prostorách niko-
ho rozhodně nepřekvapí ani neurazí, můžeme je zavě-
sit i nad dveřní rámy, a vytvořit tak vkusný, a současně 
mimořádně praktický nábytkový celek. Pomocí sníže-
ného sádrokartonového podhledu můžeme v chodbě 
vytvořit i malou úložnou „půdičku“.

Využitá koupelna
Velké množství věcí potřebujeme uskladnit i v kou-
pelně, a přesto by i tento relativně malý prostor měl 
mít svůj řád, protože příjemné prostředí je základ-
ním předpokladem relaxace. Záleží na tom, jak velký 
prostor máme k dispozici, úložné skříňky, zásuvkové 
moduly či alespoň otevřené regálky můžeme klisně 
umístit i před celou čelní stěnou vany.
Velmi praktickým řešením nedostatku úložného pro-
storu jsou v koupelně skříňky, vestavěné do prostoru 
pod umyvadlem. Vnitřní úložné prostory umyvadlové 
skříňky jsou sice částečně omezeny odvodem odpadu 
z umyvadla, přesto se do jejích zásuvek pohodlně skryjí 
ručníky, kosmetika a další koupelnové nezbytnosti. Na 
trhu jsou již k dostání i modely, jejichž horní zásuvky 
jsou tvarovány podél odpadu, takže prostor maximál-
ně využijí.
Nebojme se nakoupit i do koupelny vysoké skříňky, 
které zaplní prostor až do stropu. Všechny osušky 
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i méně používané předměty se do nich zaručeně 
vejdou a k jejich dostupnosti nám bude stačit jednodu-
chá stolička. Problém s místem vyřeší posuvná dvířka, 
pokud zvolíme navíc zrcadlová, dostanou i další roz-
měr využití. Podobně praktické jsou i vyklápěcí skříňky.
Dalším způsobem, jak koupelnu opticky odlehčit 
a přitom mít po ruce vše potřebné, je nábytek na 
míru nebo mobilní vozíky. Na trhu snadno seženeme 
i vestavěnou skříň na pračku, do které lze zabudovat 
i ukládací prostor pro špinavé prádlo. Zbytek potřeb-
ných věcí, který se už nikam nevejde, můžeme odložit 
na pojízdný zásuvkový kontejner či vozík na koleč-
kách.

Uspořádání komory
Pokud máme v domě či bytě komoru, znamená to po 
ukládání věcí pravý poklad. I při upořádání tohoto 
prostoru však musíme dobře plánovat, abychom ho 
dokázali využít na maximum. Komora í k ukládání 
věcí, které používáme jen občas, proto se vybavuje 
poměrně snadno. Základ představují regály, police 
a úložné boxy.
Vybrat regál tak, aby vyhovoval přesně našim poža-
davkům, není tak složité, jak se může na první pohled 
zdát. Zprvu je třeba položit si otázku, jaké předměty 
v nich chceme skladovat. Dalším neméně důležitým 
aspektem pro výběr jsou prostorové možnosti. Pokud 
je naše komora úzká a nechceme regály ukotvovat do 
stěn, budeme muset vystačit s otevřenými. Takzvané 
samostojné regály se vyrábějí většinou bez dvířek, 
protože pokud by měl regál malé hloubky, třeba 35 
centimetrů, ještě dvířka, po jejich otevření by hrozilo, 
že se převrátí.
Dřevěné regály jsou většinou vyráběny z masivního 
dřeva v přírodním provedení, což umožňuje zvolit 
i barvu nátěru či použít pouze lazuru, která uchová na 
povrchu přírodní kresbu dřeva. Vynikají praktičností, 
nízkou hmotností, snadnou montáží a v neposlední 
řadě velice vzhledným přírodním provedením. Vybírat 
můžeme z různých rozměrů a počtu polic a jejich mon-
táž je opravdu jednoduchá.
Mimořádně lehké a praktické regály, vyrobené z PVC 
a polypropylenu s moderním designem, jsou oblíbené 
pro snadnou a rychlou montáž, k níž není potřeba 
žádné nářadí ani šrouby. Jejich velkou nosnost zajiš-
ťuje kvalitní materiál a specifický tvar polic, které jsou 
navíc zakončeny praktickými úchyty. Jsou snadno omy-
vatelné, a tudíž nenáročné na údržbu. Navíc stopro-
centně odolávají i vlhku, takže je můžeme použít i ve 
vlhčím sklepě. Jednoduchá úprava šířky i výšky polic 
umožňuje navrhnout si regálovou soustavu přesně 
podle potřeb a požadavků.

Jak vyzrát nad prachem
Nábytek s úložným prostorem není nikdy dostatečně 
velký, praktickým řešením jsou úložné boxy a kon-
tejnery. Hlavní předností těchto úložných systémů je 

především úspora místa. Vejdou se do šatní skříně, 
pod stůl, do kouta nebo pod postel. Některé boxy lze 
elegantně vyskládat do výšky. Správnou volbou barvy 
pak z výsledného sloupu vytvoříme zajímavý interiéro-
vý prvek. Další vítanou vlastností boxů je jejich přenos-
nost. Díky malým rozměrům a zanedbatelné váze není 
manipulace s nimi namáhavá a zvládne ji i malé dítě, 
což je také první krok k tomu, aby se naučilo pořádku.
Nabídka materiálů je velmi široká. Nejčastěji se se-
tkáme s boxy plastovými, ideálně opatřenými víkem, 
a to v nejrůznějších barvách, s potisky i dekorativními 
výkroji. Nespornou výhodou je jejich nezničitelnost. 
K dostání jsou i boxy z průhledného materiálu, což 
usnadňuje orientaci při hledání konkrétních věcí.
Dřevo je nejčastěji využíváno pro výrobu objemnějších 
uzavíratelných boxů. Vybíráme-li mezi boxy z textilií, 
měli bychom při jejich nákupu věnovat pozornost eti-
ketám. Nevýhodou textilních materiálů je, že se z nich 
stává další lapač prachu a po nějakém čase je potřeba 
všechny důkladně vyčistit. Proto by měly být vyrobeny 
z materiálu, který se dá prát v pračce, nebarví a ne-
pouští chlupy.
Levnou alternativou dřevěných a plastových kontejne-
rů jsou úložné krabice. Karton, ze kterého se boxy vy-
rábějí, je pevný a jeho povrch bývá často i omyvatelný. 
Je však potřeba pamatovat na to, že tento typ boxů 
není tak pevný, takže je nesmíme přetěžovat, jinak by 
nemusely vydržet následnou nutnou manipulaci.
Stále častěji se v nabídce firem objevují úložné boxy 
i z méně tradičních materiálů, například z lakované 
mořské trávy, proutí či ratanu. Takové kousky může-
me využít v interiéru prakticky kdekoli. Všechny typ 
úložných boxů můžeme nakupovat samostatně nebo 
v sadách, které povětšinou obsahují několik velikost-
ních variant. Takové úložné boxy je pak možné skládat 
do sebe, takže v případě, že je v danou chvíli nepotře-
bujeme, nezabírají příliš velké místo.
K uskladnění oblečení i lůžkovin jsou ideální úložné 
vaky, které obchodníci zpravidla označují jako vaky 
na lůžkoviny. Jsou vyráběny z netkané textilie, horní 
stranu většinou tvoří průhledné PVC, které usnadňuje 
orientaci při následném hledání konkrétního kousku 
oblečení. Snadno se uzavírají na zip. Stoprocentně 
ochrání uložené věci před prachem, nečistotami i zá-
keřnými šatními moly a samy se díky použitému mate-
riálu dobře udržují v čistotě, protože jsou omyvatelné.
Moderním způsobem ukládání sezónního oblečení 
a lůžkovin, který dokáže zmenšit potřebný prostor až 
na pouhou čtvrtinu, jsou vakuové vaky. Stoprocentně 
je ochrání před prachem, vlhkostí i škůdci a můžeme je 
používat opakovaně, protože jsou vyráběny z pevného 
odolného plastu. 

Foto: Schutterstock.com
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příbytek snad ani nelze představit. S textilními doplňky lze doslova kouzlit a tvořit 
atmosféru, místnosti dodají jedinečnost a character, jsou ale i praktické a slouží 

svému účelu.
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Barevnost, vzor a použité materály se samozřejmě liší 
v závislosti na módní vlně, ale také na vkusu a přání 
majitele bytu, na ostatním zařízení a barevnosti pro-
storu. Výběr těchto doplňků by měl být ovlivněn nejen 
hodnotou, kterou jim přikládáte, ale měl by také 
přispět k celkovému efektu pokoje. Jejich výběr však 
mohou omezit také stavební prvky. Máte-li malá okna, 
volte raději žaluzie nežli vytoužené nařasené záclony. 
Velké plochy stěn jsou zas jako stvořené pro nástěn-
né dekorace a dekorativní nástěnné osvětlení. K do-
plňkům patří také praktické součásti interiéru, jako 
například kliky dveří, vypínače nebo tepelné radiátory, 
které přispívají k celkovému vzhledu pokoje. Zvláštní 
kapitolou jsou právě tepelná tělesa. Ta by neměla být 
nikdy ošklivá nebo příliš nápadná. Pokud máte v obý-
vacím pokoji velký, nevzhledný radiátor, můžete ho 
schovat za hezké obložení.  

Textilie a čalounění
Nějakou dobu se zdálo, že textiliím v našich domovech 
téměř odzvonilo. Otevření hranic a závan čerstvého 
větru v podobě přísunu módních trendů ze zahraničí 
skutečně udělalo přítrž podomácku ušitým závěsům 
s kanýrky a vyšívaným ubrusům s jelenem, kvalitní ruč-
ní práce a originální textílie ale nevymizely. Jen se tvo-
řivost a invence začaly ubírat poněkud jiným směrem. 
Při výběru textilií byste měli dbát nejen na estetickou 
stránku, ale také na to, jak se budou udržovat a co vy-
drží. Měkký materiál jako je hedvábí, vlna nebo samet 
určitě pokoj zútulní a proteplí. Měli byste však myslet 
na to, že tyto látky jsou poměrně choulostivé, a tak se 

hodí spíš pro doplňky, které používáte příležitostně. 
Další možností je jejich použití na méně frekventova-
ných místech, kde se tak rychle neopotřebují. V po-
sledním období je stále frekventovanější kůže. Ta se 
výborně hodí na čalounění nábytku, ale i na obložení 
stěn nebo dokonce části podlahy. Kůže se hodí jak ke 
starému, tak k modernímu zařízení pokoje. 

Potahy 
Velmi oblíbené jsou snímatelné potahy, které jsou při-
způsobené tvarům křesel nebo pohovky. Podle druhu 
látky se dají vyprat v pračce nebo chemicky vyčistit. 
Jedinou nevýhodou je, že se při praní mohou srazit. 
Proto se při nákupu ujistěte, že jsou předeprané nebo 
z materiálu, který se nesráží.

Závěsy a polštáře
Závěsy mohou okna opticky zmenšit a zároveň dodat 
záclonám na zdobnosti. Látka, ze které jsou vyrobeny, 
nemusí být tak odolná jako čalounění. Pravdou však 
je, že lehčí i těžší závěsy lépe visí a snáz se nařasí, když 
jsou podšité nebo podložené lehkou bavlněnou lát-
kou. Polštáře jsou především díky různým tvarům, ba-
revnostem a finanční dostupnosti velmi příjemným de-
korativním prvkem. Pro zvýraznění celkové atmosféry 
nebo jednotlivých interiérových prvků můžete použít 
polštáře kontrastních barev a vzorů. Pokud preferujete 
vyrovnaný a klidný styl, pořiďte si polštáře ze stejného 
materiálu nebo se stejným motivem, jaký jste již pou-
žili v pokoji. Skvělým nápadem je touto vyhledávanou 
dekorací ozdobit podlahu. Polštáře tak mohou sloužit 
také jako místo pro posezení nebo meditaci.
V designových interiérech často nejdeme stejnou látku 
(vzor) opakující se a používanou v celém bytě - na 
závěsu, textilní tapetě, povlečení nebo potahu křesla. 
Nemusí jít o prvek nápadný nebo o velkou plochu - na-
opak. Stejný motiv nenápadně zopakovaný na několi-
ka místech prostor opticky a pocitově propojí a sjedno-
tí. Naopak jediný barevný závěs s nápaditým vzorem 
dodá strohému modernímu interiéru zajímavý akcent. 
Povlečení sladěné s barvou výmalby ložnice prostor 
příjemně zútulní a doladí. Podobně také nový nápad-
ný potah staršího křesílka v retro stylu mu dodá vtip 
a z nenápadného předmětu udělá zajímavý kousek.
Obecně platí, že použití textilních materiálů v interi-
éru není třeba se bát. Většinu doplňků - již barevně 
a vzorově sladěných najdeme v prodejních řetězcích 
- stačí si jen vybrat. Pro ty z nás, kteří mají to štěstí, 
oplývají nápaditostí a mají jasnou představu o do-
plňku, který by si přáli do svého bytu, existují speci-
alizované prodejny, ve kterých doplňky ušijí na míru 
z vybraných látek, přesně podle specifikovaných přání 
zákazníka. Anebo samozřejmě můžeme nakoupit jen 
materiál a popustit uzdu vlastní tvořivosti.  

Text: Jana Abelson Tržilová, 
foto: Schutterstock.com
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Předvánoční gruntování je v českých domácnostech zažitý rituál. Uklízejí se 
skříně, skleníky, kuchyňská linka, spižírna, blýskají se obkladačky, včetně spár, čistí 
se koberce a čalouněný nábytek, klepou se matrace, leští se parkety i dlažba, 
umývají se okna a dveře. Právě v tomto období si nejvíc přejeme, aby nám vše 

vydrželo co nejdéle čisté. Jak toho dosáhnout?
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Základem všeho je co nejvíce snížit v domácnosti praš-
nost, tedy nedovolit droboulinkých částečkám poléta-
vého prachu, aby nám pronikaly do bytu. Kapitolou 
číslo dvě je pak čistý vzduch bez exhalátů, mastnoty 
a pachů z vaření, cigaretového kouře i typického odé-
ru našich domácích mazlíčků.

Izolovaná okna a dveře
Moderní okna s izolačními dvojskly udržují v domě 
teplo, ale jejich velkou výhodou je i utěsnění proti 
prachu. Záleží ale na přesném kvalitním osazení, pak 
prach nemá šanci mezi rámem a křídlem okna pro-
nikat do bytu. Izolační pěny, kterými se rámy oken 
montují do fasády, utěsní spojení se stavbou. Také 
pod parapety může ovšem zůstat mezírka, kudy táhne 
chladný vzduch s prachem, tu je pak třeba znovu 
přetěsnit izolační pěnou. Větrací mezírky na oknech 
necháváme často otevřené kvůli obměně vzduchu 
v místnosti a jeho proudění, zamezujícímu vlhnutí 
a plesnivění stěny pod oknem. Tyto mezírky jsou ale 

modelovány tak, aby prach co nejméně 
vnikal do místnosti. Stejné je to i osa-
zením vchodových dveří a garážových 
vrat, stavebně jsou utěsněné montážní 
pěnou, na podlaze pak volíme buď 
práh, nebo přechodovou lištu, v přípa-
dě garážových vrat pak také gumovou 
těsnící lištu. 

Čistá okenní skla
Okna a dveře nám tedy dobře těsní, 
teď ještě potřebujeme, aby skla zů-
stávala dlouho čistá a nezaprášená. 
Největší bolest je u střešních oken, ke 
kterým není tak snadný přístup pro 
jejich umytí. Vše řeší speciální proti-
prachová fólie. Je zcela neviditelná, 
ale řetízky dešťové se na ní srážejí do 
kuliček, které do sebe pojímají i čás-
tečky prachu, takže po dešti je okno 
čisté, jako bychom ho umyli. Tyto fólie 
se hodí nejen na střešní okna, ale také 
třeba na zasklení střechy zimní zahrady. 

Izolace pro hygienické  
bydlení
Neúprosná statistika udává, že oko-
lo dvou milionů bytových jednotek 
v České republice nevyhovuje součas-
ným nárokům na bydlení z hlediska 
hygieny a bezpečnosti. „Domácnostem 
komplikuje život hlavně vysoká vlhkost, 
potažmo plísně, hluk a riziko požáru 
či otravy oxidem uhelnatým,“ rekapi-
tuluje odborník Marcela Kubů a dodá-
vá: „Příčinou výše uvedených rizik jsou 
především nefunkční opláštění budov, 

nevyhovující cirkulace vzduchu a vytápění, nekvalitní 
izolace a zateplení budov včetně starých netěsnících 
oken, ale také staré rozvody elektřiny a staré plynové 
spotřebiče.“
Státní zdravotní ústav uvádí, že dokonce více než 50 
procent onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími 
podmínkami bydlení. Za největší problém považuje 
Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu 
nedostatečné větrání, které má za následek zvýšení 
koncentrací chemických látek, především oxidu uhli-
čitého, i vysokou vlhkost v interiéru. Větší množství 
oxidu uhličitého způsobuje únavu, nesoustředěnost 
až bolest hlavy. Důsledkem vyšší vlhkosti je také výskyt 
a růst plísní. Plísně mohou způsobit řadu vážných zdra-
votních komplikací.  „Budovy často trpí vlhkostí také 
kvůli nedostatečnému vytápění. Lidé šetří a topí jen 
v některých místnostech, zbytek domu je nevytopený 
a tím pádem vlhký, ať už z důvodu kondenzace či při-
rozeného vzlínání vody, která se nemá jak vysušit,“ vy-
světluje Marcela Kubů. „Zateplení domu a výměna 
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oken nejen sníží náklady na vytápění a prodlouží 
životnost o další desítky let, ale současně obyvatelům 
zajistí tepelný i akustický komfort,“ dodává Marcela 
Kubů. Kvalitně a odborně provedené zateplení se sou-
časným dodržením zásad výměny vzduchu je zároveň 
velmi účinné v boji proti škodlivým plísním.
Zanedbané budovy neobstojí ani ve zvyšující se hluko-
vé zátěži. „Intenzita tranzitní i osobní dopravy, která 
má na nárůst hluku v České republice zásadní dopad, 
vzrostla v letech 1990 až 2007 v průměru o 65 procent. 
Nejpostiženějšími regiony jsou Praha a Středočeský 
kraj. Velkou zátěží pro Prahu jsou také letecká, že-
lezniční i tramvajová doprava. Na venkově zase lidem 
dokážou znepříjemnit pohodu a komfort bydlení 
elektrické kosy, nůžky, sekačky nebo drtiče zahradní-
ho odpadu. Jedinou obranou před hlukem je přitom 
dobře zvukově izolovaný dům, tedy kvalitní opláště-
ní budovy se stejně kvalitními okny. „Pokud stavba 
nechrání svoje obyvatele před hlukem dostatečně, má 
to negativní dopad na jejich zdraví. Lidé mohou mít 
problémy s bolestmi hlavy, migrénou, únavou či nespa-
vostí,“ uzavírá Marcela Bosáčková z Asociace akustiky 
českého stavebnictví.
Nejen pokud bydlíte ve starém domě, ale také pokud 
si pořizujete nové bydlení, je opláštění budovy spolu 
s odborně provedou tepelnou a akustickou izolací 
důležitým faktorem rozhodujícím o kvalitním, čistém 
a tedy pohodovém bydlení. Volba izolace závisí na 
tom, z čeho je dům postaven, na lokálních podmín-
kách, na tom, jestli topení je podlahové nebo máte 
radiátory, případně horkovzdušný rozvod. Nejmo-
dernější domy jsou nízkoenergetické nebo dokonce 
pasivní a využívají rekuperační jednotky a takzvané 
nucené větrání. Ale pozor - s takovým bydlením se 
musíme naučit zacházet. V každém případě si nech-
te poradit od firmy, která vám takový dům staví, ale 
vypravte se i k někomu, kdo v nízkoenergetickém či 
pasivním domě bydlí a vyslechněte jeho zkušenosti. 
Možná zjistíte, že přece jen bude chtít některá okna 
otevírat, abyste si do bytu pustili dostatečný proud 
čistého a prosluněného vzduchu.
Při renovaci pláště domu a při výměně oken vezměte 
v potaz nejen tepelně izolační faktory, ale také izolaci 
proti hluku. Zejména v blízkosti frekventovaných silnic 
nebo letiště je určitě dobré vybrat okna se speciální 
protihlukovou izolací.

Vyperte si doma vzduch 
Čističky a zvlhčovače vzduchu zlepšují hygienu byd-
lení. V našich bytech bývá totiž nejen mnoho prachu 
z ulice, ale také hodně sucho. Čističky jsou určitě 
záchranou pro alergiky, kteří trpí alergií na prach, py-
lová zrna nebo roztoče. Kvalitní čističky, které zachytí 
téměř sto procent částic rozptýlených ve vzduchu, mají 
vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších pracho-
vých částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zá-
pachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domá-

cích mazlíčků. Důležité je vybrat čističku s dostatečnou 
kapacitou výměny vzduchu. Je to jeden za základních 
údajů na obalu přístroje. Vzduchový výkon ukazu-
je množství vzduchu (udáváno v m3), který čistička 
přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby čištění bylo účinné, 
měl by výkon 2,5 - 4krát převyšovat kapacitu místnosti. 
Výpočet je snadný - podlahovou plochu vynásobíme 
výškou místnosti, výsledek pak vynásobíme 2,5, u aler-
giků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Ka-
ždá čistička je slyšet, proto ji v době, kdy jsme v míst-
nosti, necháváme běžet jen na nejnižší výkon a naplno 
výkon pouštíme, když v místnosti nejsme. To se týká 
hlavně ložnic a dětských pokojů, kde ostatně čistič-
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ky umísťujeme nejčastěji. Kvalitní přístroje mají na 
minimální výkon hlučnost jen 16 Db, což je jen tiché 
bzučení, které nebudí. 
Zejména v topné sezóně klesá vlhkost vzduchu v by-
tech často pod 40 procent. Nízká vlhkost u většiny lidí 
způsobuje vysoušení sliznic dýchacích cest, které vede 
k jejich podráždění a také zvyšuje pravděpodobnost 
infekce nebo alergické reakce. Vysušená nosní slizni-
ce není schopna dostatečně zachycovat viry, bakterie 
a alergeny nebo prachové částečky. Ty pak snadně-
ji pronikají hluboko do dýchacích cest. Tento stav 
vyčerpává imunitní systém a může způsobovat celko-
vou únavu.
Kromě čištění vzduchu potřebujeme tedy také zvyšo-

vat jeho relativní vlhkost. Zvlhčovače vzduchu nám 
tuto službu zajistí vždy, když to potřebujeme. Ideální 
jsou přístroje s automatickou regulací vlhkosti, ne-
potřebujeme k nim již vlhkoměr nebo meteostanicí. 
Přitom není ani tak důležité, zda vybereme zvlhčovač 
ultrazvukový, s horkou párou nebo naopak studeným 
odparem, hlavní je, aby měl dostatečný výkon, tedy 
aby za hodinu vyrobil co nejvíce mililitrů páry, a opět - 
aby nebyl příliš hlučný.

Uklízet se musí
Sebelepší izolace a praní vzduchu nás bohužel úkli-
du nezbaví. Uspořádejme si tedy alespoň domácnost 
tak, aby se nám uklízela pohodlně a provozní úklid 
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byl rychlý a efektivní. Když si udržujeme čisto během 
roku, ten velký předvánoční úklid bude také snazší. 
Máme-li v bytě pejsky nebo kočky, raději se zbav-
me přemíry koberců a čalouněný nábytek opatřeme 
snímatelnými pracími potahy. Digestoř v kuchyni není 
na okrasu, používejte ji při každém vaření. Nezapomí-
nejte na výměnu filtrů ve filtrové digestoři, skutečně 
zachycovaly mastnotu a absorbovaly pachy. Tak se vám 
v kuchyni nebude vytvářet mastný povlak na dlaždič-
kách a na lince. Parkety nebo prkenné dřevěné podla-
hy opatřete ochranným lakem, půjdou snadno vytírat 
a nebudete je muset drátkovat a napouštět voskem. 
Při šetrném užívání a čištění vám lak vydrží deset i více 
let, pak jde snadno přebrousit a parkety nalakovat 
znovu.
Moderní pomůcky a přístroje nám úklid značně 
ulehčují. Když vám po domácnosti pobíhá robotický 
vysavač a hladké podlahy vytírá robotický mop, jednou 
za čas stačí jen vzít silnější vysavač, nejlépe s klepačem, 
a koberce a čalounění s ním vyprášit do hloubky. Právě 
tak hladké podlahy při velkém úklidu vytřete důklad-
ně do všech koutů a případně je napustíte ochranným 
prostředkem na lino, PVC, laminát či dlažbu, budou 
se pak zase stírat snáz. K podlahovým robotům se 
v nedávné době přiřadil také robotický umývač oken. 

Pokud máte doma oken hod-
ně a k nim třeba ještě zrcadla 
na šatních skříních a proskle-
ný sprchový kout a vanovou 
zástěnu, určitě se vám uleví, 
když nebudete muset po 
všech těch sklech rozstřikovat 
saponát a pak je leštit.
Porozhlédněte se ale i po 
skromnějších pomocnících. 
Třeba utěrky z mikrovlák-
na jsou pravým pokladem. 
Vyrábějí se různé  - na dřevě-
ný a dýhovaný nábytek, na 
suché stírání, na podlahy, na 
nádobí. Volte vždy tu správ-
nou, pak oceníte její skvělé 
absorpční a zachytávací 
vlastnosti. Stačí jen přemách-
nout v teplé vodě, za chvíli je 
suchá a můžete pokračovat…
Chcete-li být při úklidu 
opravdu moderní, budete 
myslet také na ekologii. Na 
tu velkou, v rámci ochrany 
přírody, i na tu malou v mi-
krosvětě vlastní domácnosti. 
Chemické úklidové prostřed-
ky vás oberou o dost značné 
částky z peněženky a o místo 
v úklidové skříňce. Na každou 
činnost totiž budete mít ně-

jakou jinou lahvičku. Stejnou 
a mnohem šetrnější službu vám ale při úklidu splní tři 
základní pomůcky - horká voda, ocet a soda. Čištění 
horkou vodou a párou přitom samo o sobě mnohdy 
stačí. Když si na něj pořídíte parní čistič a mop, bez 
chemie vyčistíte obkladačky i jejich spáry, dlážděnou 
podlahu i lino, sanitární keramiku i lamino na kuchyň-
ské lince. Ocet vám pomůže při leštění keramiky i skla, 
roztok sody zase zlikviduje i mastnou špínu. Dnes se 
na ekologický úklid specializují i některé úklidové fir-
my. Například ve Velké Británii jsou jejich služby velmi 
žádané a najdete je už i u nás.
Tím jsme se dostali k poslednímu, nicméně zásadnímu 
pomocníkovi zaměstnané ženy - službám pro domác-
nost. Když trávíte mnoho hodin v zaměstnání, chcete 
si přece také někdy odpočinout. Využijte službu „paní 
na úklid“. Není to zdaleka ta nejdražší služba (údržba 
čtyřkolového mazlíčka vašeho manžela je rozhodně 
dražší) a zbude vám čas na to, abyste si vycíděnou 
domácnost pěkně nazdobila, něco upekla, provoněla 
si byt purpurou a rozzářila svíčkami. 

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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MALÍ DOMÁCÍ 
POMOCNÍCI
Moderní domácnost, to jsou především kvalitní spotřebiče. Bez jejich existence 
už si těžko dokážeme fungování domácnosti představit.  Automatickou pračkou 
počínaje a ledničkou či sporákem konče, vždy nám přinášejí úsporu času a energie. 
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Kromě způsobu vytápění přineslo 20. století do do-
mácností především revoluci v praní a vaření. Určitě 
existují statistiky, kolik času nám ušetří praní v auto-
matických pračkách a vaření na plynu či elektrice bez 
nutnosti zatápění ve sporáku. Jsou to hodiny a hodiny 
týdně, které můžeme věnovat příjemnějším věcem než 
je údržba prádla a kuchyně. Lednice, pračky i myčky 
nádobí se staly více méně předměty každodenního 
používání, už si ani neuvědomujeme, jaké to bylo bez 
nich. Výrobci navíc stále inovují, a protože spotřeba je 
velká, náklady na pořízení nového spotřebiče nejsou 
zas až tak strašné, abychom inovovat nemohli i my ve 
své domácnosti.

Úsporné automatické pračky
Náklady na spotřebu vody a energie jsou dnes nej-
sledovanějšími vlastnostmi automatických praček. 
Právě v tomto směru výrobci v poslední době nabízejí 
různé novinky, které bychom při výběru pračky neměli 
opomenout. Inteligentní pračky jsou sice dražší než 
ty běžné, znamenají ale nižší  provozní náklady, takže 
počáteční investice se nám při životnosti pračky 5 - 10 
let určitě vrátí. Různí výrobci nabízejí různé úsporné 
systémy. Pojďme se tedy podívat, co který znamená.
Možná již jste slyšeli o systému Mix Power System. 
Pračky s tímto označením mají speciální zásobník, 
ve kterém se smíchá prací prostředek s množstvím 
vody, potřebným k vytvoření vysoce koncentrovaného 
roztoku. Tryskami je pak tento koncentrát vstřikován 
do prádla za pomalého otáčení bubnu. Proniká tak 
hluboko do tkanin a působí efektivněji, než při propí-
rání prádla v prášku nebo gelu rozpuštěném v celém 
množství vody určeném pro prací cyklus. Na těchto 
pračkách tak najdeme prací cyklus na 20 °C, který je 
stejně efektivní jako u běžných praček praní na 40 °C. 
Totéž platí pro praní při 40 °C - u běžných praček byste 
museli nastavit teplotu vody na 60 °C. Úspora energie 
je tak až 60 %, úspora vody až 15 %.
Další z firem zase vychází z faktu, že většina spotře-
bitelů nedává do pračky správné množství pracího 
prostředku. Systém iDOS tento problém kompletně 
řeší. Pračka má dva zásobníky - do jednoho nalijete 
1,3 litru tekutého pracího prostředku, do druhého 0,5 
litru aviváže. Díky iDOS systému si pračka odebírá ze 
zásobníků prací prostředek sama v naprosto přesném 
potřebném množství. Je totiž schopná identifikovat 
nejen množství prádla, ale rozlišit i různé tkaniny 
a dokonce posoudit i míru zašpinění. 

K pračce patří sušička...
Většina z nás má stále představu, že používáním 
sušičky na prádlo neúměrně naroste spotřeba energie 
v domácnosti. Nemusí tomu tak ale být, nejmodernější 
sušičky jsou ve třídě A+++, což znamená, že jsou velmi 
úsporné a ještě prádlo usuší rychleji než starší modely. 
Zdaleka ne vše je totiž o teplotě vzduchu. Díky novým 
programům navíc sušičky pečují o to, aby prádlo neby-

lo vytahané, nedělaly se na něm žmolky a usnadňují 
nebo zcela nahrazují následné žehlení.
Proč mají moderní sušičky tak nízkou spotřebu? Vyu-
žívají totiž technologii tepelného čerpadla. Na sušení 
prádla tak stačí 45 °C, což znamená, že nejen ušetří až 
50 % energie oproti starším typům, ale zároveň jsou 
i mnohem šetrnější k prádlu.
Ve starších typech sušiček se dalo navíc usušit mnohem 
méně prádla, takže většinou to vypadalo tak, že jsme 
vyprali 5 kg prádla, ale sušit jsme ho museli nadvakrát. 
U moderních sušiček je tomu doslova naopak - některé 
zvládnou třeba i 9 kg najednou.
Velkým problémem při rozhodování o pořízení su-
šičky bývá prostor. Kombinované spotřebiče pračka 
a sušička v jednom totiž zatím nenabízely tak šetrné 
programy a úspory energie. Letos se už ale na trhu 
objevila i kombinovaná pračka se sušičkou, která pro 
sušení využívá technologii tepelného čerpadla a může 
se tak pochlubit zařazením do energetické třídy A-40 
%. Usuší najednou až 6 kg prádla, což je sice méně, 
než náplň této pračky, která je až 9 kg, ale při běžném 
provozu tří až čtyřčlenné domácnosti je 6 kg sušeného 
prádla faktor zcela postačující.

Zážitek z moderní kombinované lednice
V naprosté většině domácností dnes nejdeme kom-
binovaný spotřebič - chladnička + mrazák. Zatím-
co chladnička by měla udržet potraviny čerstvé po 
několik málo dnů, mrazák slouží k dlouhodobému 
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uskladnění. Všechny moderní lednice zaručují možnost 
nastavení takové teploty v chladničce, aby v ní potravi-
ny vydržely tak dlouho, jak je uvedené na jejich obalu. 
A jak je to s teplotou v chladničce? Pamatujte, že stou-
pá zdola nahoru, zhruba každé patro o jeden stupeň. 
Co potřebuje nejnižší teplotu, by tedy mělo být dole. 
Ani v mrazáku nemůžeme skladovat potraviny věčně. 
Pokud máme spotřebič, který zmrazuje na -24 °C, mů-
žeme v něm potraviny uchovávat až jeden rok. Ideální 
je však vše spotřebovat do tří měsíců.
Co nám moderní kombinované lednice nabízejí pro 
zvýšení komfortu? Určitě dva kompresory - jeden pro 
chladničku a druhý pro mrazák. Tak můžeme jednu 
část odpojit, aniž bychom narušili provoz druhé, což 
se hodí při odmrazování mrazáku a čištění chladničky. 
Některé mrazáky mají speciální funkci, která zame-
zuje namrazování, takže stejně jako chladničky už 
je odmrazovat nemusíme, vše probíhá automaticky. 
Speciální povrch interiéru s obsahem stříbra zase dělá 
z vnitřku chladničky anitibakteriálně ošetřený prostor, 
což přispívá trvanlivosti potravin. Funkce SuperCool 
v chladící části kombinované lednice dovede velmi 
rychle ochladit vložené potraviny na požadovanou 
teplotu. Obdobou této funkce je SuperFreeze - zajiš-
ťuje rychlé zamražení potravin v mrazáku. Kombino-
vaná lednice může mít také BioFresh zónu, která se 
vyznačuje vyšší teplotou a vlhkostí. Slouží k uchová-
vání čerstvého ovoce a zeleniny, ale i masa určeného 
k brzké spotřebě. Asi nejdůležitějším komfortem je ale 
moderní těsnění dveří - to totiž zaručí, že při výpadku 
proudu vydrží potraviny nepoškozené 10 - 16 hodin, 
v mrazicím boxu dokonce dvakrát déle.
Jak je to s velikostí? Obecně se udává, že pro jednoho 
člověka je potřeba chladnička cca 50 l a mrazák cca 
25 l. Těmito údaji se při výběru můžeme řídit, ať už 
do lednice nakupujeme průběžně nebo jednou týdně 
děláme větší nákup. Luxusní moderní americké ledni-
ce dvoudveřové jsou tedy určené hlavně vícečlenným 
domácnostem. Mají dobře rozčleněný vnitřní prostor, 
pohodlně se do nich vejde i dostatečná zásoba nápojů 
pro celou rodinu. Jejich součástí bývá i zásobník na 
led, což oceníme zejména v horkých letních měsících.
V našich domácnostech stoupá spotřeba kvalitního 
vína, které si říká také o kvalitní uskladnění. Speciální 
chladničky na víno mají různé rozměry, ty menší se 
vám jistě vejdou někam do kuchyně, ale mohou být 
umístěny i v obývacím pokoji, protože jejich design 
s prosklenými dvířky, přes které vidíme na pěkně ulo-
žené lahve vína v interiéru, nic nepokazí.

Myčka nádobí šetří čas i vodu
Co vyžadujeme od myčky, abychom s ní byli spokoje-
ni? Oceníme určitě myčku s výměníkem tepla. Teplo 
vznikající při mytí je využíváno pro předehřátí studené 
vody z kohoutku pro příští mycí chod. Toto zpětné 
získávání energie se společně s kondenzačním suše-
ním stará o extrémně nízké hodnoty spotřeby. Zvláště 

hygienicky kromě toho probíhá sušení nádobí, protože 
při kondenzačním sušení není přiváděn žádný vněj-
ší vzduch. Kromě toho se při otevření spotřebiče po 
skončení programu už neobjeví nepříjemná oblaka 
horké páry.
Další praktickou záležitostí je senzor regulující spotře-
bu vody v závislosti na druhu a síle znečištění nádobí 
tím, že kontroluje mycí vodu infračerveným paprskem 
a zjišťuje přítomnost nejmenších částeček potravin, 
tuků nebo zbytků čisticího prostředku. Elektronika 
rozhodne podle stupně znečištění vody, zda ušetříte 
jeden mycí chod, nebo musí být přivedena čistá voda.
Také senzor naplnění myčky přinese úspory. Zjistí 
množství nádobí v myčce, upraví podle toho spotřebu 
vody a v případě potřeby napustí čistou. Dávkovací 
asistent je zase pomocníkem pro dobré využití mycích 
prostředků. Během mycího cyklu spadne tableta do 
speciální přihrádky, kde se kontrolovaně zcela rozpustí 
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a zaručuje vždy dokonalý výsledek mytí. Je tak vylou-
čeno, aby tableta zapadla mezi talíře nebo do koše na 
příbory nebo aby se rozpustila nedokonale a zbytky 
mycího prostředku nám ulpěly na nádobí.

Plyn nebo elektřina?
Věčná otázka - na čem se lépe vaří, co je úspornější, 
co je čistší. V naprosté většině to za nás vyřeší obec-
ně dané možnosti. V bytech, kde je zavedený plyn, 
není až tak jednoduché předělat kompletní vaření na 
elektřinu, protože budeme muset sáhnout do rozvo-
dů. Můžeme tedy buď mít vše na plyn, nebo si dopřát 
kombinaci plynová varná deska a elektrická trouba. 
Trouba totiž nepotřebuje zvláštní přípojku ani třífázo-
vý proud, vystačí se samostatnou zásuvkou na 230 V.
Sporák nebo varná deska a trouba? To je další roz-
hodnutí, které nás čeká. Z ergonomického hlediska 
je nejvýhodnější, když troubu můžeme otvírat tak, 

abychom do ní měli pohodlný přístup, měla by tedy 
být umístěna zhruba na linii desky spodních skříněk 
kuchyňské linky. Ale i když to z prostorových důvodů 
není možné, je lepší volit samostatnou desku a pod ní 
do skříňky zabudovanou troubu. Lze to vyřešit i jedno-
duchou modernizací linky, totiž osazením nové desky 
s výřezem pro varnou desku a dostavbou skříňky pro 
troubu. U sporáku totiž nikdy nevyřešíme problém se 
zapadáváním nečistot po jeho krajích a za něj. Přesto 
sporáky nezatracujme - jejich pořizovací cena je nižší 
než kombinací a to může být pro mnoho lidí rozhodu-
jícím faktorem.
Plynové varné desky prošly také mnoha inovacemi, 
hlavně ergonomickými, dnes máme k dispozici nejen 
různě velké hořáky, ale také mřížky, takže žádný hrnec 
se na nich neviklá. Na výběr je smalt, nerez i sklokera-
mika, výhodou moderních desek je elektronické zapa-
lování i zdokonalená regulace výšky plamene.
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Elektrické varné desky se dnes převážně pořizují sklo-
keramické. Jejich výhodou je snadné zabudování ať už 
rámečkové nebo zapuštěné a snadná údržba speciál-
ními prostředky právě na tento materiál. Zelenou mají 
v posledních několika letech indukční varné desky, na 
jejich vývoj se firmy zaměřují nejvíc. Indukční vaření 
šetří velké množství energie, neohřívají totiž samot-
nou desku, ale nádobu, v níž vaříme. Musí být ovšem 
ze železa (smalt, nerez, litina), protože jiné indukce 
ohřát neumí.
Nejmodernější indukční varné desky mají inteligentní 
ovládání, které umožňuje zcela bezstarostné vaření 
- nastavíme si celý program a pak se můžeme klidně 
věnovat jiným činnostem. Inteligentní varné desky 
s technologií Iqcook nabízejí skutečně mimořádný 
komfort a postupně si tak jistě budeme na indukční 
vaření rádi zvykat, i když je trošku jiné než to, na jaké 
jsme byli zvyklí. Skutečně převratnou novinkou je 
možnost vaření v páře. Tento jednoznačně zdravý způ-
sob tepelné úpravy potravin, při kterém se zůstávají 
zachovány živiny a vitamíny v maximální možné míře, 
umožňuje funkce IQSteam. Zapotřebí je jen minimum 
vody, takže jídlo není rozvařené, udrží si svou přiroze-
nou barvu, chuť, konzistenci a šťavnatost. Žádná další 
investice do speciálního parního hrnce není nutná, 
IQcook umí vařit v páře v každém hrnci určeném pro 
klasické indukční desky. Předvolený program určí 
množství vody tak, aby se jídlo v páře vařilo rovnoměr-
ně.
Nová generace indukčních varných desek XtremePo-
wer s technologií IQcook umožňuje bezstarostné vaře-
ní s přednastavitelnými režimy vaření i smažení a záro-
veň nabízí i běžné režimy. Nejmodernější technologie 
šetří drahocenný čas tím, že optimalizuje teplotu při 
vaření a šetří také elektrickou energii. K dispozici je 
funkce Heating+ pro udržení stabilní teploty připrave-
ného jídla, takže nehrozí servírování studených po-
krmů, když se strávníci konečně sejdou u stolu. Velmi 
užitečná je také funkce Melting+ pro šetrné rozpouš-
tění a odmrazování, stejně jako možnost okamžitého 
zvýšení výkonu na každé varné zóně (Powerboost+). 
Senzorové SLIDER ovládání všech funkcí přesně a rych-
le reaguje na dotyk prstu, i když je mastný, vlhký či 
jinak znečištěný přípravou jídel, není tedy třeba stále 
odbíhat ke dřezu, ani hledat utěrku. Patentovaná 
funkce SmartSense zabrání přetékání tekutin a připá-
lení - pokud se voda vypařuje z hrnce nebo z pánve, 
Kvalitní elektrické pečící trouby umožňují dolní a hor-
ní pečení tělesem, horkovzdušné pečení, kombinaci 
horkovzduchu a horního pečení a intenzivní horní 
pečení neboli grilování. Při výběru bychom si měli vší-
mat toho, jak pohodlnou obsluhu trouba nabízí. Velmi 
praktické jsou vysunovací lišty - při kontrole pečení 
tak vysuneme celý rošt, na kterém je pekáč nebo lišty 
s pečícím plechem a nemusíme se trápit tím, jak se 
dostat pod pokličku pekáče nebo k obracení pečiva na 
plechu. Pyrolitické čištění zase přináší úlevu od ne-

snadného drhnutí vnitřku trouby, zážehem se veškeré 
i mastné nečistoty v troubě spálí na prach, který jedno-
duše z trouby vymeteme.
Kdo nepotřebuje velkou troubu, může šetřit místem 
a pořídit si jen malou stolní troubu. Ta může stát na 
kuchyňské lince nebo na polici. Má zhruba poloviční 
rozměry než trouba klasická, přitom v ní ale překvapi-
vě bez problémů upečeme třeba i celou kachnu. 

Čistý vzduch při vaření
Dalším nezbytným pomocníkem v kuchyni je odsavač 
par neboli digestoř a to nejen tam, kde není mož-
né větrání oknem. V zimě se nám jistě nechce stát 
u plotny v mrazivém vzduchu přicházejícím otevřeným 
oknem, a tak mnohem raději spustíme digestoř na 
plný výkon. Na výběr máme filtrové pro kuchyně, kde 
není možný odtah mimo místnost, nebo komínové. 
Při výběru odsavače par musíme především porovná-
vat objem vzduchu v kuchyni a výkon přístroje. Malý 
výkon nám totiž dokonalé odsátí z velkého prostoru 
nezajistí. U filtračních digestoří musíme počítat s vý-
měnou uhlíkových filtrů zhruba jedenkrát za půl roku. 
Pokud jsou staré a zanesené, nemá smysl ani digestoř 
spouštět. Jinak ale tyto filtry dokážou pohltit všechny 
pachy z vaření a další filtrace se postará o to, aby do 
místnosti nešla pára.

Vysavače a mopy – čištění podlah
Praktická funkce původního bubnového přístroje, 
do nějž se pohonem motoru na jedné straně nasává 
vzduch, v nádobě se usazuje prach a vzduch očištěný 
přes filtr na druhé straně vane ven, zůstává pořád 
stejná. Základní vysavače si s ní pořád vystačí, prach 
a drobečky vysypáváme z plátěných sáčků nebo vy-
hazujeme naplněné sáčky papírové. Někdo si oblíbí 
bezsáčkový vysavač, kde se nečistoty sbírají přímo do 
plastové nádoby, ze které se vysypou a Na výběr máme 
vysavače s dlouhou hadicí a výměnnými hubicemi, 
které za sebou taháme na kolečkách nebo stojací, kde 
je nádoba na prach integrována do stojanu a hubice je 
sice velká a opatřená kartáči, ale za jinou se nevymě-
ňuje. Stojanové vysavače jsou určené hlavně na dobře 
přístupné kobercové plochy - je jasné, že pod nábytek 
se s nimi dostáváte jen obtížně a pod větší kusy to 
nejde vůbec. Velikost a výkon vysavače vybíráme podle 
toho, kde ho budeme nejčastěji používat, zda na ko-
berce lepené, volně položené nebo na hladké plochy. 
Minivysavače dobře poslouží na rychlý úklid drobečků 
na stole a okolo něj. Kdo má doma koberce, ocení 
vysavač s klepačem, který vybouchá prach i ze spod-
ních vrstev koberce. Vysavače s funkcí mokrého čištění 
mají dvě nádoby, z  jedné stříkáte na koberec vodu se 
saponátem, do druhé se vysává voda znečištěná.
Vodní vysavače jsou v poslední době stále oblíbenější 
a na trhu jich přibylo, nejsou to již jen velice drahé 
patentované Rainbow modely. Jejich princip je vždy 
stejný - nečistoty padají do nádoby s vodou. Ta zachytí 
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a pohltí i jemné prachové částice, účinnost těchto vysa-
vačů je tedy vysoká. Navíc odpadá problém s likvidací 
sáčků, při které chtě nechtě vždy zase nějaký ten prach 
do místnosti vrátíme. Z vodních vysavačů prostě vše 
vylijeme do odpadu (nebo třeba na kompost), mokrý 
prach nepoletuje a nádoba se snadno opláchne teplou 
vodou.
Hlavně pro majitele rodinných domků jsou určené 
centrální vysavače. Tohle praktické zařízení je nejlépe 
instalovat rovnou při výstavbě, dodatečně bude s roz-
vodem hadic stěnami nebo podlahami dost problém. 
Centrální jednotka a nádoba na nečistoty je umístěna 
v provozní místnosti (v garáži, ve sklepě, v komoře, ale 
mohou být schované třeba i ve skříni v předsíni). Po 
objektu pak máme rozmístěny vysavačové zásuvky, od 
nichž vedou skryté hadice k tělu vysavače. Stačí jen do 

zásuvky zapojit vysávací hadici a systém se spustí. Pro 
kuchyně, kde potřebujeme každou chvíli z podlahy 
vysát nějaké drobečky, funguje „lopatka“, umístěná 
zpravidla pod kuchyňskou linkou. Stačí ji vytáhnout, 
vysavač se zapne vy se rychle zbavíte nečistot na pod-
laze. Výhodou centrálních vysavačů je to, že nemusíte 
manipulovat těžkým přístrojem, jen lehkou hadicí, 
na které si můžete samozřejmě vyměňovat nástavce. 
Vzduch, přefiltrovaný přes dnes velmi účinné filtry, 
přece jen vždycky obsahuje mikroskopické částečky 
prachu a hlavně roztočů. V případě centrálního vy-
savače tento vzduch odchází mimo obytné místnosti, 
takže se vám nic nevrací do bytu. Nádoba na nečistoty 
je umístěná pod centrální jednotkou a je tak velká, že 
ji stačí vyprázdnit jen třikrát až čtyřikrát do roka.
Posledním vývojovým hitem jsou robotické vysavače. 
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Naprogramujete je na úklid příslušných místností a oni 
si pak sami jezdí a „požírají“ prach a nečistoty. Někte-
ré z nich si samy zajedou dobít akumulátor k nabíječ-
ce, když jim dochází „šťáva“. Tyhle roztomilé placaté 
věcičky snadno zajedou pod křesla i pod skříně, což 
je jedna z jejich velkých výhod. Nevýhodou je ovšem 
malá sběrná nádoba - a tu robot sám prostě vysypat 
neumí. Bezpochyby dobrými pomocníky jsou robotické 
vysavače v domácnosti s chlupatými mazlíčky. Pokud 
ale chcete, aby skutečně odsály srst z koberců, pama-
tujte, že je třeba pořídit přístroj s dostatečným výko-
nem - ty levné ho zpravidla nemají. Pozor na květiny 
s olistěnými šlahouny pnoucími se až na podlahu, 
pozor na klubíčka pletení s rozmotanou nití... - ro-
bot nerozlišuje, co je smetí a co ne a zhltne všechno, 
co se do jeho nasávací štěrbiny vejde. Nejenže vám 

může očesat květinu nebo vypárat pletení, ale sám se 
zpravidla tímto náročným úkonem zahltí a může se 
i poškodit.
Dlažbu, linoleum, PVC a laminátové podlahy je třeba 
nejen zamést, ale také vytírat. Pryč jsou doby ohýbání 
do kbelíku a ždímání hadrů. Alespoň jednoduchý mop 
se speciálním trychtýřem, kde se mop vymáchá a vyždí-
má, si může dopřát opravdu každý. Účinnější ždímání 
nabízí „elektrický kbelík“, kde po sešlápnutí pedálu 
aktivujete bezdrátovou akumulační ždímačku, která 
třásňový mop vyždímá více nebo méně - jak potřebu-
jete.
Dnes se hodně mluví o parních čističích kombinova-
ných s vysáváním, které by měly vyčistit jak hladké 
plochy, tak koberce a čalounění. Realita ovšem tak 
ideální není, žádný z testovaných výrobků (dTest) neu-
měl vyčistit koberce, čalounění nebo matrace, spíše do 
nich prach ještě víc vtíraly. Také na dřevěné podlahy 
se přístroje produkující velké množství páry nehodí. 
Na jiné hladké plochy je ale využijete dobře, horká 
pára odmočí i mastné nečistoty. Takže pro toho, kdo 
má třeba v přízemí rodinného domku několik desítek 
metrů čtverečních dlažby, může být podlahový parní 
čistič dobrým pomocníkem.
Také mopy už mají své robotické podoby jak suché 
zametání, tak na vytírání. Robotický mop – zametač, 
je určitě užitečný tam, kde chcete udržovat dlažbu, 
plovoucí podlahu nebo parkety stále zbavené prachu, 
vlasů a psích či kočičích chlupů. S tím si snadno poradí, 
na jedno nabití vydrží uklízet až dvě hodiny, což určitě 
stačí na zametení i velké kuchyně, třeba když si jdete 
večer lehnout. Neporadí si ale s kamínky, takže pokud 
vaše kočky vyhrabávají ze záchůdku podestýlku, robo-
tický zametač vám nepomůže.
Výkonnější robotické mopy mají i funkci mokrého 
čištění tvrdých podlah, tedy vytírání. Na jedno nabití 
zvládne takový mop zamést až 200 metrů čtverečních 
nebo vytřít 60 metrů čtverečních. Technologie naviga-
ce NorthStar zajišťuje přesný pohyb robota v místnosti. 
Systém PRO-CLEAN neustále zásobuje účinnou utěrku 
z mikrovlákna čisticím roztokem, což dává záruku do-
konale vytřené podlahy. Nemůžete sice počítat s tím, 
že mop vytře opravdu hodně špinavou podlahu do 
čista (na to má moc malou nádobku na vodu), pokud 
vám ale jde o pravidelné stírání prachu, stříkanců od 
plotny nebo stop od upocených chodidel, zvládne svou 
práci dobře. Vzhledem k tomu, že má naprosto tichý 
chod, můžete ho s klidem pustit večer, když jdete spát 
- ráno budete mít podlahu čistou, což se určitě hodí 
nejen v domácnostech s malými dětmi.

Žehlení bez námahy
Robota pobíhajícího samostatně po vypraném prádle 
sice ještě nikdo nevymyslel, ale od poměrně nedávné 
doby, kdy se objevily první napařovací žehličky, ušli 
vývojáři i v oblasti žehlení velký kus cesty. Suchou žeh-
ličku už snad dnes nemá doma nikdo. Moderní napa-
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řovací žehličky mají hned několik vylepšení. Zaprvé je 
už nemusíte plnit destilovanou vodou, stačí obyčejná 
z vodovodu. Napařovací trysky jsou rozmístěné až do 
špičky, takže dobře vyžehlíte i volány nebo zapínání 
u košile. Ionizační technologie umožňuje pracovat 
s mnohem jemnějšími kapičkami páry, které  pronik-
nou hlouběji do látky a žehlení je tak lehčí a efektiv-
nější.
Přestože napařovací žehličky, do kterých se nalévá 
voda, se stále vyvíjejí, zdá se, že je brzy definitivně 
odložíme stejně jako před časem jejich suché před-
chůdkyně. Pohodlnější a lepší žehlení totiž nabízejí 
žehličky s parními generátory. Princip je stejný - žeh-
líme pomocí páry směřující ze žehličky do látky. Pára 
ovšem nevzniká přímo v žehličce, ale v generátoru, 
na kterém žehlička stojí. V jeho nádobě se udržuje 
horká voda, která vysílá páru do žehličky přes otvory 
v žehlicí ploše. Tyto žehličky jsou tedy lehčí do ruky, 
což je samozřejmě příjemné. Stálý tlak páry je vyšší 
než u napařovacích modelů, a tím se dosahuje lepšího 
efektu žehlení. Nehrozí ani nepříjemné odkapávání. 
U napařovacích žehliček pára vzniká při kontaktu vody 
se zahřátou žehlící plochou. Proto také odkapává, 
když je přístroj málo zahřátý.
Žehlicí lisy se dříve používaly hlavně ve velkých pro-
vozech na rovné prádlo. Dnes je klidně můžete mít 
i doma, pokud vás omrzela žehlička. Parní lisy se dělají 
i menších rozměrů a je to s nimi stejné jak s napařo-
vací žehličkou - protože uvnitř hlavice se vytváří pára, 
která v celé ploše lisu v jemných kapičkách proniká do 

prádla, nemusíte prádlo předem kropit. Navíc parním 
lisem se dá vyžehlit nejen rovné prádlo, ale i košile 
nebo volány na šatech. Lis má totiž příslušenství, díky 
kterému se takové části oděvu nemusí zcela dovřít, při-
tom síla páry dokáže tkaninu vyrovnat. Práce s lisem je 
jiná než s žehličkou, ale když si na ni zvyknete, budete 
jistě spokojeni.
Každá hospodyně v domácnosti, kde muži nosí košile, 
dobře ví, že když si stoupne k týdennímu koši usušené-
ho prádla, žehlení košil jí zabere nejvíc času. I v tomto 
směru ale vývojáři udělali pokrok. Na trhu je nabízen 
žehlicí automat právě na košile, halenky, saka a bun-
dičky. Je to vlastně takový nafukovací panák. Košili na 
něj obléknete, vyrovnáte límeček a manžety a stisk-
nete start v programu na hedvábí, bavlnu, len, vlnu či 
syntetické tkaniny, na méně pomačkané či více pomač-
kané prádlo. Tělo a ruce panáka se nafouknou, horký 
vzduch „vyžehlí“ tkaninu a asi za osm minut je hoto-
vo. Takový žehlicí automat nepracuje s párou, prádlo 
na něj tedy navlékáme lehce vlhké - pokud máme 
pračku s vysokými obrátkami ždímání, můžeme košili 
na sušicího panáka navlékat jen protřepané a chvíli 
odložené. Panák suší horkým vzduchem a zvládne 
i sako pomačkané z auta nebo rychlé usušení a vyžeh-
lení prádla, když jsme přišli domů zmoklí. Program na 
studený vzduch zase kabát, sako nebo bundu pěkně 
provětrá a zbaví je tak třeba pachu jídla a kouře z re-
staurace.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com



Připadá vám divné, že za vás míchá těsto kuchyňský 
robot? Napadlo vás někdy, že investice do pomocníka 
na šlehání, míchání, sekání nebo mletí nemá smysl a 
zařízení jako takové postrádá význam? Těžko. Kuchyň-
ský robot dokáže ušetřit spoustu času a práce, navíc 
provádí většinu činností lépe a rychleji než vaše ruka. 
Zkrátka místo toho, abyste se oháněli vařečkou nebo 
šlehací metlou, děláte něco jiného. Příjemnějšího. 

Se stejným cílem uvedla společnost iRobot v roce 2002 
na trh robotický vysavač Roomba. Firma, označená 
magazínem Fast Company za největšího robotického 
inovátora roku 2014, se rozhodla zúročit své více než 
desetileté zkušenosti s vývojem průzkumných a ves-
mírných robotů a uvedla na trh zařízení, které během 
několika let zásadním způsobem změnilo život milio-
nů lidí na celém světě. Roomba se stala hitem. 

Důkaz? 14 milionů prodaných robotů,  
14 milionů spokojených domácností.
Nechceme se ohánět čísly, avšak podíl spokojených 
klientů nás těší a zároveň zavazuje k tomu, abychom 
nepolevili ve vývoji. Tím, že robotický vysavač Room-
ba, vytírač Scooba nebo mop Braava uklízí, dává vám 
a všem členům vaší domácnosti možnost dělat něco 
úplně jiného. Místo toho, abyste se doma oháněli 
koštětem nebo mopem, se můžete věnovat sobě. 

Miliony rodin na celém světě mohou díky robotickým 
pomocníkům iRobot více sportovat, relaxovat nebo 
třeba cestovat. Místo časově náročných a také dost ne-
záživných úklidových maratonů můžete raději vyrazit 
na kolo nebo procházku. Můžete sportovat, odpočí-
vat či pracovat, můžete prostě dělat cokoliv jiného 
než uklízet. Úsporu času, kterou u vás v domácnosti 
odstartovali různí pomocníci v kuchyni, může výrazně 
rozšířit robot na úklid. 

Inovace, kam se podíváš
Značka iRobot, to nejsou jen robotické vysavače. Naše 
pokročilé technologie pomáhají policejním složkám, 
armádám i vědcům zachraňovat životy. Co do   inovací 
dosahujeme těch nejlepších výsledků ze všech. Naši 
roboti pravidelně vyhrávají nezávislé testy. Mateřská 
společnost neustále investuje do dalšího vývoje a uvá-
dí na trh stále nová a chytřejší zařízení. Zatím poslední 
série robotických vysavačů Roomba 800, vybavená sys-
témem AeroForce, například zvýšila efektivitu vysává-
ní o 50 % a radikálně zjednodušila údržbu samotného 
vysavače i domácnosti. 

Technologie, kterým můžete věřit
Naší vlajkovou loď Roombu jsme pro ještě komplexněj-
ší pohled na domácí úklid rozšířili o další produktové 
řady. Oblíbený robotický mop Braava, s pokročilou na-
vigací NorthStar, šetrně vytře podlahy ve vašem domě 
i bytě na jeden dotek tlačítka. Během práce nevydává 
žádný zvuk a na konci úklidu vždy skončí na místě, 
kde začal. 

Robotický vytírač Scooba 450 zase dokáže pomocí 
třífázového čisticího procesu vyčistit i silně znečištěné 
podlahy v předsíni či garáži a bez problému si poradí 
s podlahami v kuchyni nebo koupelně. iRobot zkrátka 
udává tón v automatizaci domácího úklidu a vy z toho 
můžete těžit. 

Více času pro vás!
Čas, který můžete investovat do sebe či své rodiny, 
má neocenitelnou hodnotu. Získejte více času tím, že 
se zbavíte povinností spojených s úklidem. Důvěřujte  
světovým technologiím, které vám pomohou udělat 
život lehčím, příjemnějším a zábavnějším. 

Přestaňte plýtvat časem na úklid  
a užívejte si života

Čas. To nejvzácnější, co máme. Využijte svůj čas naplno a dělejte věci, které vás baví. 
Díky chytrému úklidu, můžete věnovat svůj volný čas sobě a své rodině.  Přinášíme 

vám technologie budoucnosti, které vám dovolí více žít a méně uklízet. 

Komerční prezentace

irobot PR.indd   1 13.11.2015   16:27:52
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VÁNOČNÍ DÁRKY 
PRO VAŠI DOMÁCNOST
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INZERCE

Pod stromečkem by měl každý najít nějaké překvapení. Třeba jen maličkost, tajné 
přání, které nečeká a při pohledu na něj se mu rozzáří oči. Pak jsou tu ještě 
dárky, které si nadělujeme, protože Vánoce jsou přesně tou správnou příležitostí, 
kdy trošku popustit peněžence a dopřát si do domácnosti něco, co bude sloužit 
všem, co ulehčí domácí práce nebo umožní pustit se do nových kulinářských 

experimentů.
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Robotický vysavač
Každý večer vzít do ruky smeták zamést kuchyň, před-
síň i hladkou podlahu v dětském pokoji - to může být 
pro vás minulostí. Místo toho si jdete v klidu lehnout 
a po podlahách rejdí tichounký robotický vysavač. Vy-
bírat můžete z mnoha typů přístrojů. Některé vysávají, 
jiné zametají či vytírají…  Pod režimem zametání si 
ovšem nepředstavujte koště, které vymete z předsíně 
kusy zaschlého bláta. Tento režim slouží k odstranění 
prachu, vlasů, chlupů a drobných nečistot i v rozleh-
lých prostorách. Nečistoty obvykle ulpívají na bílé utěr-
ce z mikrovlákna, kterou po skončení úklidu jedno-
duše vytřepete. V režimu zametání se robot pohybuje 
v místnosti v dlouhých drahách, vždy tam a zpět, tam 
a zpět atd. Režim mopu slouží k efektivnímu vytírání 
tvrdých podlah. Robot se obvykle pohybuje v krátkých 
drahách, vždy doprava, tam a zpátky, doleva, tam 
a zpátky, dopředu a znovu. Mop pro změnu zajede 
pod postel, nábytek nebo toaletu, uklidí pečlivě podél 
stěn nebo okolo odpadkového koše i noh stolu. Citlivě 
přitom reaguje na překážky v místnosti. Nenaráží do 
nábytku a zaregistruje-li před sebou například kobe-
rec, zastaví se, otočí a vytře prostor kolem něj. 
Pokud si zvolíte přímo robotický vytírač, tak ten na-
před vysaje prach, pak pomocí rotačního kartáče za 
mokra umyje podlahu a nakonec špinavou vodu vysaje 
do zvláštní nádržky oddělené od vody čisté a naleště-
nou podlahu vysuší téměř do sucha. 
A jaký z těchto pomocníků vybrat? V první řadě porov-
nejte:
• sací výkon
• jak dlouho dokáže plně nabitý robotický vysavač 

uklízet
• jakou má kapacitu koše (čím menší kapacita koše, 

tím častěji ho musíte vysypávat a nemusíte pak ani 
využívat samostatnost robota)

• počet nabití baterie a typ baterie
• boční kartáčky, které pomáhají u zdi nebo v rohu
• jestli sběrný kartáč namotává chlupy nebo vlasy 

na sebe - asi by vás nebavilo čistič tento kartáč od 
všeho, co se na něj namotá

• umí si robotický vysavač poradit s bakteriemi nebo 
zárodky blech (HEPA filtr, UVC lampa nebo mop 
s vkláknem nano-stříbra) - toto ocení asi nejvíce 
alergici

• chcete, aby váš robotický vysavač i vytřel?

Parní čistič nebo robot?
Znáte to - sotva jste umyli okna, začalo pršet a celá 
ta únavná práce s leštěním vyšla nazmar. S chytrým 
pomocníkem si s tím nebudete dělat starosti… A jaký 
si vybrat?
Neocenitelným pomocníkem při mytí oken je parní 
čistič - výrobek s opravdu širokou využitelností. Poradí 
si i se silně znečištěnými okny a především i s rámy, 
které jsou často kamenem úrazu. Výhodou je fakt, 
že při práci s parním čističem nepotřebujeme žád-

né chemické prostředky. Ty plně nahradí pára, která 
rozpouští nečistoty a dokáže si poradit i s usazenou 
a zašlou špínou, nebo s případnou plísní na rámech. 
Pára má tak i dezinfekční účinky. Použití parního 
čističe je velmi jednoduché - naplní se vodou a zapne 
do elektřiny. Přívodní šňůra bývá dostatečně dlouhá, 
aby byla možná pohodlná manipulace s přístrojem. Za 
cca tři minuty je stroj připravený k práci. Většinou se 
parní čistič prodává s několika nástavci, které umož-
ňují dokonalé vyčištění plochy. Kromě oken můžeme 
s pomocí parního čističe vyčistit například v koupelně 
kachličky či vanu, v kuchyni jej využijeme k odstranění 
zapečené mastnoty na sporáku či v hrncích. V boji se 
zažranou špínou je parní čistič nepřekonatelný. Jako 
nevýhoda může být bráno, že přístroj naplněný vodou 
je poněkud těžší do ruky.
Zajímavým přístrojem, který se podobá aku stěrce, 
je také tzv. okenní vysavač, který rovněž funguje na 
baterie. Hodí se pro čištění hladkých povrchů, tedy ze-
jména oken a dalších prosklených ploch. Toto zařízení 
je složeno ze dvou částí. Tou první je hubice s nádrž-
kou na vodu, čisticím prostředkem, rozprašovačem 
a stírací plochou s mopem. Hubicí se na okno nanese 
voda s čisticím přípravkem a mopem se pak následně 
okno umyje. Druhou část představuje hubice s ná-
dobkou na znečištěnou vodu, stírací lištou (stěrkou) 
a sacím motorem, který je napájen akumulátorem. 
Pomocí hubice se stěrkou stáhneme špinavou vodu 
ze skla a vysajeme do zásobníku. Špinavá voda se pak 
snadno vyleje. Výhodou okenního vysavače je prodlu-
žovací tyč, která se dá pohodlně nacvaknout na mop 
i vysavač. Snadno se tak dostaneme nejen k oknům ve 
výšce, ale i k jejich rámům. Práce je velmi hygienická, 
nenáročná a výsledkem jsou okna bez šmouh. Stejně 
jako u aku stěrek je zde výkon limitován výdrží bate-
rie, ale kvalitní výrobky bez problémů na jedno nabití 
umožní umýt 6 i více oken.
Úžasnou novinkou je automatický čistič oken, který se 
po zapnutí do sítě přisaje na okenní tabuli a uživatel 
jej ovládá jen pomocí ovladače. Tohoto robota na skle 
drží podtlak, o který se stará motor zabudovaný uvnitř 
a po čištěné ploše se stroj pohybuje pomocí silikono-
vých pásů. Roboti jsou vybaveni několika automatic-
kými módy, kdy přístroj sám čistí okno od vrchu dolů, 
nebo ze strany na stranu. Další možností je ovládání 
čističe ručně pomocí šipek na ovladači. Čištění oken 
je tak díky tomuto výrobku úplnou hračkou a my se 
místo otravné práce můžeme zatím věnovat něčemu 
příjemnějšímu. Automatický čistič oken je možné pou-
žít nejen na okna, ale hravě si poradí také s výlohami, 
zrcadly či skleněnými stěnami sprchových koutů. Nad 
očekávání si poradí i s umytím hladkých laminovaných 
dveří a obkladů v kuchyních či koupelnách. Pokud jsou 
nečistoty na obkladačkách úporné a mastné, musíte 
robota nechat pracovat víckrát a mezitím vyprat utěr-
ky, výsledek ale bude nakonec nanejvýš uspokojivý. 
Robotický čistič skel a obkladů přitom používá jem-
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né utěrky, které rozhodně sklo nepoškrábou, vyčistí 
a naleští i rohy. Zkrátka teď už jen aby někdo vymyslel 
nějakého robota na sundávání a věšení záclon a je 
definitivní konec s lezením na štafle u oken!

Žehlení je hračka
Jen žena ví, kolik času stráví nad žehlicím prknem. 
Výběr kvalitní žehličky proto určitě není zbytečný. 

Než ovšem začnete žehličku vybírat, musíte si uvědo-
mit, že špičková žehlicí plocha musí po prádle lehce 
klouzat a měla by být odolná. Na nekvalitní žehlicí 
ploše časem vzniknou napáleniny a rýhy. Na trhu 
naleznete desítky druhů žehlicích ploch. My mezi ty 
nejkvalitnější řadíme keramickou, safírovou, hliníko-
vou, teflonovou a nerezovou žehlicí plochu.
Důležitý je samozřejmě i parní výkon a příkon žehličky. 
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Příkon je uváděn ve wattech. Čím vyšší příkon žehlička 
má, tím lépe žehlí. Má dostatek síly na to, aby uvolňo-
vala velké množství páry. Žehlička s příkonem 2 600 W 
nažhaví žehlicí plochu mnohem rychleji než ta s příko-
nem 1800 W.
Parní výkon udává množství uvolňované páry v gra-
mech za 1 min. Standardní žehlička by měla mít 
alespoň 30–40 g/min. Je-li prádlo hodně pomačkané 

a nechcete ho kropit, stiskem speciálního tlačítka spus-
títe tzv. parní ráz, který najednou vychrlí velké množ-
ství páry. A co všechno může ještě kvalitní žehlička 
umět?
• Odvápňování – pokud nemáte doma extrémně 

tvrdou vodu, je používání destilované vody jen 
babským mýtem. Jednou za měsíc stačí na žehličce 
aktivovat funkci odvápnění, dolévat do ní vodu 
a žehlička se sama zbaví vznikajícího vodního 
kamene.

• Samočištění – doléváním vody se časem do žehlič-
ky mohou dostat všelijaké nečistoty. Funkce samo-
čištění ohřeje vodu žehličky na maximum, poté ji 
nad dřezem pouze vypustíte a nečistoty se skrze 
dírky v žehlicí ploše vyplaví.

• Anti Drip systém – žehlíte-li jemné prádlo na nižší 
teplotu, může se stát, že voda, která se nestíhá od-
pařovat, kape na prádlo. S tímto si poradí Systém 
proti odkapávání (Anti Drip/Drip Stop) a mokré 
skvrny na prádle už vás trápit nebudou.

• Vertikální napařování – žehlička může vypouštět 
páru, i když je ve svislé poloze. Takto bez dotyku 
narovnáte záclony, závěsy nebo halenky. Velmi 
jemné materiály by se totiž při dotyku s žehlicí 
plochou mohly poničit.

• Kropení – pro vyžehlení nepoddajných záhybů 
musíme prádlo lehce navlhčit. Pokud nestačí parní 
ráz, stiskem tlačítka aktivujete funkci kropení (též 
rozprašovač). Tím se prádlo zvláční.

Zajímavou vychytávkou je integrované žehlicí prkno. 
Zajistí vám nejmodernější metody žehlení a zároveň 
úsporu místa. Součástí prkna je totiž nejen parní gene-
rátor, ale také úschovný box na žehličku a šňůru. Vše 
jednoduše složíte a postavíte do kouta, když potře-
bujete žehlit, prkno postavíte a žehličku zapojíte do 
zásuvky. Žehlení s parním generátorem je efektivnější 
než žehlení s napařovací žehličkou, pára má vyšší tlak, 
snáze tedy zlikviduje všechny záhyby a pomačkání, 
prožehlí i více vrstev (to se hodí stejně u triček jako 
u ložního prádla, vše stačí žehlit jen z jedné strany). 
Žehlicí prkno k tomu přidává ještě další speciální funk-
ce. Funkce foukání umožňuje žehlení na vzduchových 
polštářích (návlek na prkně se „nafoukne“), čímž se 
usnadní žehlení choulostivých kusů prádla nebo těžce 
přístupných míst (puky, kapsy, sámky). Vyhřívání žehlicí 
plochy pomáhá žehlení „z druhé strany“, takže prádlo 
se vyhladí lépe a s menším tlakem na žehličku. 

Nesmrtelná Remoska v novém převleku
Kde se nevejde pečicí trouba, má oblíbená Remoska 
stále nezastupitelnou funkci. Uplatní se na chatě, ale 
i v malé domácnosti. Upečete v ní kuře, maso, dort 
i buchty, dokonce i dnes populární domácí chléb zvlád-
ne. Moderní Remoska vypadá ale jinak než ta s hliní-
kovou pečicí nádobou a skleněným okénkem v pečícím 
víku. Pro dobrý přenos tepla z víka na mísu je sice mísa 
stále vyráběna z hliníku, ten je ale uvnitř potažený 
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materiálem Teflon Classic, takže se v ní nic nepřipeče. 
Víko je nerezové a nemá žádné okénko, takže ne-
dochází k nedopékání uprostřed, jak tomu bylo při 
skleněném okénku. Na pečeni sice nevidíte, víko se ale 
dá snadno nadzvednout díky ergonomicky tvarova-
nému držáku a ještě jednomu uchu na víku. Obojí je 
z plastu, který se nikdy nerozpálí, takže na nadzdvih-
nutí nepotřebujete utěrku ani chňapku. Vypínač je 
pohodlně umístěný na horní straně držáku, od které-
ho vede pevně připojený přívodní kabel. Remoska R22 
Grand má pečící mísu o objemu 4 l. První Remoska se 
na našem trhu objevila v roce 1957, tenhle kuchyňský 
pomocník má tedy pěkně dlouhou tradici. Za tu dobu 
sice trochu změnil podobu, stále je to ale ta stejně ši-
kovná, malá, úsporná pečící mísa, jakou rády používaly 
už naše babičky.

Vše z jednoho hrnce
Dalším pomocníkem do kuchyně pro všechny, kdo 
chtějí vařit chutně, zdravě a s minimem námahy 
i nádobí je multifunkční hrnec. Ten obvykle umí vařit, 
dusit, zapékat, péct, vařit v páře a ohřívat, má několik 
programů na různé způsoby přípravy jídel. Elektrický 
inteligentní hrnec s 3D ohřevem za vás uvaří polévku, 
guláš, luštěniny, rizoto, zapečené těstoviny, roštěnky, 
brambory, zeleninu, ale také marmeládu, jogurt nebo 
dezert. Stačí jen vložit suroviny, nastavit program 
a pak se vrátit třeba za pár hodin. Hrnec si nastaví 
teplotu i čas a když je uvařeno, udržuje pokrm stále 
teplý, dokud ho nezačnete servírovat na talíře. Vložíte 
napařovací síto a zeleninu můžete vařit zdravě v páře. 
Nastavíte zapékací funkci a těstoviny budou mít na 
povrchu zlatavou kůrčičku. Pomalým dušením můžete 
připravit třeba pravé irské stew, v němž kostky masa 
budou měkké jako dort a mrkev zůstane příjemně 
chroupavá. 

Den začít dobrou kávou...
Pití kávy je pro mnoho lidí každodenním rituálem, bez 
kterého si nedokáží představit ranní vstávání nebo 
odpolední pracovní pauzu. Patříte i vy mezi nadše-
né milovníky kvalitní kávy nebo jste majitelem baru 
či restaurace a chcete si pořídit opravdu spolehlivý 
a výkonný kávovar? Před tím, než se rozhodnete, jaký 
typ kávovaru koupíte, byste si měli určit, co od nové-
ho přístroje vyžadujete. Pokud vám vyhovuje časté 
pití méně aromatické a chuťově ne tak výrazné kávy, 
zkuste se v obchodech poptat po překapávači. Mletá 
káva je v něm pomalu zalévána horkou vodou a pod 
normálním tlakem překapává do konvice. Připravíte 
tak opravdu velké množství ne příliš silné kávy.   
Pro ty, kteří od kávy vyžadují především silnou chuť, 
vůni a lahodnou pěnu jsou tu kávovary na tvorbu 
espressa. Espresso vzniká přepařením čerstvě namleté 
kávy pod vysokým tlakem, který by měl podle většiny 
znalců dosahovat minimálně 9 barů. Většina kávovarů 
ale disponuje vyšším tlakem - 15 barů. Hodnota tlaku 

je důležitá, ale mnohem podstatnější je, aby ji kávovar 
během spařování udržel. Některé kávovary vytvoří 
dostatečný tlak pouze v první vteřině spařování a pak 
ho nechají klesnout. Důležitou roli hraje také teplota 
vody. Ta by se měla pohybovat mezi 88 a 92ºC. A co 
byste měli od kvalitního kávovaru požadovat?

• systém předehřívání šálků - káva tak neztratí ani 
špetku svého aroma

• volbu síly a množství kávy - jednou jemné, podru-
hé velmi silné espresso

• nastavitelnou výšku adaptéru pro různě velké šál-
ky - budete moci používat malé i větší šálky

Anebo třeba kvalitním džusem?
Milovníci zdravé výživy mohou samozřejmě začít ráno 
úplně jinak. Pokud máte rádi čerstvé šťávy, můžete dát 
přednost odšťavňovači. S jeho pomocí připravíte skvělé 
domácí džusy. A jaký je přístroj je právě pro vás ten 
nejlepší?
Rozlišujeme:
• Odstředivé odšťavňovače – tady má hlavní slo-

vo rychlost. Odšťavňovače bleskově připraví šťávu 
z tvrdých plodů - jablek, mrkve či řepy. Výtěžnost 
je nižší a šťáva rychle podléhá oxidaci. Bohužel 
některé suroviny odstředěním téměř neodšťavníte. 
Údržba je náročnější.

• Šnekové odšťavňovače – odšťavňovače s jednou 
hřídelí jsou oproti ostatním nejvíce univerzální, 
poradí si s velkou škálou surovin, čištění je velmi 
jednoduché a šťáva je vynikající. Odšťavňování je 
sice pomalejší, ale výsledek stojí za to. Často umí 
kromě odšťavňování i něco navíc. Rozlišujeme 
horizontální a vertikální odšťavňovače. Horizon-
tální mají lepší výsledky při odšťavňování kořeno-
vé zeleniny, ale i ostatní suroviny zvládají velmi 
dobře. Zároveň nabízejí možnost přípravy sorbetu, 
dětských přesnídávek nebo burákového másla 
a další doplňkové funkce. Vertikální jsou více 
vhodné, pokud budete převážně lisovat ovoce, ale 
i veškerou zeleninu vám odšťavní bez problémů. 
Odšťavňování s nimi je rychlejší a pohodlnější než 
s horizontálními, protože suroviny se dostanou ke 
šneku samospádem a většinou vůbec není nutné 
použít pěchovací zátku. Mají navíc uzávěr výpusti, 
který umožňuje promíchávat šťávy z vybraných su-
rovin již v odšťavňovací komoře (nemusíte promí-
chávat ve sklenici) a dokonce do něj můžete nalít 
i mléko nebo jogurt, případně přihosit kopeček 
zmrzliny. Umí i mandlové mléko z předem namo-
čených mandlí.

• Dvouhřídelové odšťavňovače – jsou nejlepší na 
listovou a kořenovou zeleninu a běžně odšťavňo-
vané suroviny jako jsou jablka, citrusy či hrozny. 
Odšťavňování některých šťavnatých surovin může 
být zdlouhavé nebo nemožné, např. ananasu. 
Jejich výtěžnost a čistota šťávy je ohromující. Od-
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razujícím faktorem může být složitější čištění a po-
třeba vyvinout více síly při tlačení na pěchovací 
zátku.

• Mechanické odšťavňovače – dobrá volba pro pří-
ležitostné odšťavňování. Pokud vám nevadí menší 
výtěžnost, získáte stejně kvalitní šťávu jako u níz-
kootáčkových lisů. Jen se připravte na více náma-
hy.

Umixuj nápoj a můžeš jít  
Nabídnout můžeme i jinou alternativu. Ovocné, 
zeleninové a bylinkové nápoje smoothie skvěle chut-
nají a dodají tělu potřebné vitaminy, výživu i energii. 

Nejlepší jsou samozřejmě čerstvě připravené. Co si ale 
vzít smoothie ráno na cestu do práce, do fitka nebo 
na podvečerní procházku? Přístroj na výrobu smoo-
thie umixuje ovoce, zeleninu, ale i šlehačku a dokonce 
i tvrdé kostky ledu. Můžete si v něm tedy v horkých 
dnech připravit báječnou ledovou tříšť, v zimě zase 
vlažný bylinkový nápoj. Takže pro příště - žádná ranní 
káva v kelímku, ale Mix and Go!

A něco pro zábavu
Abychom ale neřešili jen domácí pomocníky, pojďme si 
vybrat i něco pro zábavu. Co takhle domácí kino?
Výběr domácího kina není zas tak jednoduchou zále-
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žitostí. Stačí zajít do specializované prodejny s elek-
tronikou a zjistíte, že náš trh je v oblasti domácích 
kin velice dobře zásoben a hned vyvstává otázka, co 
zakoupit a nesplést se.
Nejprve by mělo být jasné, kolik se do nákupu investu-
je. Nejlevnější variantou se jeví cesta pořízení si sousta-
vy typu „vše v jednom“. Výrobci jako Philips, Samsung, 
LG, Panasonic, Sony takovou variantu umožní. Nákup 
vyjde do deseti tisíc. Zakoupené kino typu „vše v jed-
nom“ je ale spíše variantou pro panelákový pokoj.  Po-
kud chcete ozvučit větší prostor, bude lepší volit spíše 
sestavu navrženou právě pro vaše účely.
Rozhodně nelze šetřit na televizním přijímači a na 

reproduktorech. Menší nároky lze mít 
u AV přijímače/zesilovače a na chvostu by se 
měl objevit DVD přehrávač nebo rekordér, 
neboť tato část domácího kina je nejrychleji 
a bezbolestně vyměnitelná. Nyní je tedy 
jasné, z čeho se soustava domácího kina 
skládá.
Pokud má být televizní přijímač součástí 
domácího kina, tak platí pravidlo, čím větší 
úhlopříčka obrazu, tím lepší. Je třeba mít ale 
na zřeteli také velikost místnosti, ve které 
bude televizor umístěn, protože správná 
sledovací vzdálenost se rovná třikrát úhlo-
příčce. 
Reproduktorová soustava by měla být osaze-
na stejnými reproduktory, aby nedocházelo 
k někdy slyšitelným zvukovým přechodům. 
Rozhodně není třeba se obávat menších 
reproduktorů, systém nemusí být sestaven 
z obrovských krabic. Kvalitní výrobci zaru-
čí sladěný zvuk i z menších reproduktorů. 
Stačí se poohlédnout po známých značkách 
Panasonic, Sony, Jamo 
nebo Pioneer, které nemají drahé výrobky 
a pro běžného konzumenta jsou dostačují-
cí. Větší nároky mohou splnit reproduktory 
PIEGA, Tannoy, AUDICA, Canton, Mission, 
ale to záleží na výši zamýšlené investice. 
Cena reproduktorů Jamo nebo Panasonic 
se může pohybovat do dvaceti tisíc, PIEGA 
nebo Mission si lze pořídit i za šedesát tisíc 
korun. Pro opravdové „vychutnávače“ zvuku 
je dobré instalovat dva přední reproduktory 
sloupové, zadní mohou bez problémů zůstat 
malé.

Jak vybrat herní konzole
A na závěr něco pro opravdové fajnšmek-
ry… Ačkoli si to mnoho lidí myslí, tak herní 
konzole neslouží pouze pro hraní her. Jsou 
to v podstatě přenosné multimediální sta-
nice, díky nimž můžete mimo jiné surfovat 
po internetu, můžete sledovat filmy, nebo 
poslouchat muziku. Dalo by se v jistém slova 
smyslu říct, že se jedná o počítače, které 

však nabízejí mnohem více výpočetního a především 
grafického výkonu, který je tolik nutný právě pro hry. 
Na trhu se již dlouhodobě pohybuje několik značek, 
které mezi sebou soupeří v nabídce herních konzolí. 
Mezi nejpopulárnější výrobky patří především Sony 
Playstation, Nintendo Wii a také Microsoft XBOX 360. 
Každý z uvedených produktů disponuje o něco jinými 
parametry a tak záleží čistě jen na zákazníkovi, které 
konzoli dá při nakupování nakonec přednost.

Zdroj: kávovary.info.cz, juicer.com, jardaraci.cz, bydle-
niprokazdeho.cz, radirna.cz, foto: Schuttesrstock.com
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Už se zase po roce blíží svátky, nastane čas koled, cukroví a nádherných vánočních 
dekorací. Naše domovy se rozzáří světýlky a budeme si užívat jejich sváteční 

výzdobu.

ZDOBÍME SI DOMOV

VÁNOCEMI
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Vánoční dekorace navodí příjemné chvíle, utváří kouz-
lo Vánoc a interiér se díky nim ponoří do jedinečné 
vánoční nálady. Jelikož pěkná vánoční dekorace do-
káže zútulnit jakýkoliv domov, můžeme se s ní setkat 

prakticky v každém interiéru i exteriéru. Na dveřích 
či stolech vídáme chvojkové věnce, svícny, adventní 
věnce a v posledních dnech také vánoční stromečky 
ozdobené řetězy, cukrovinkami a barevnými koulemi. 
Před domy se na stromech a okapech objevují svítící 
blikající řetězy, ale i různé girlandy, větvičky a figury.

Svítící animované sněžení
V posledních letech se vánoční svátky často musejí 
obejít bez sněhu, takže atmosféra trochu strádá. Ale 
co takhle umělé sněžení na vašem domě? V době mo-
derních technologií a důmyslných dekorací si můžete 
vykouzlit sněžení uměle, pomocí světla. Konkrétně se 
jedná o takzvané padající LED světlo, které je součástí 
dlouhého světelného řetězu, který díky specifickému 
nastavení a podobě světla vzbuzuje dojem padajících 

vloček. LED sněžení má navíc obrovskou výhodu v tom, 
že nikdy neroztaje a skutečně bude sněžit, kdykoliv si 
jen budete přát. Obzvláště po setmění je to působivé. 
Venkovní animovaná dekorace pro vánoční osvětlení 
a výzdobu stromů, girland, balkonu, terasy, fasády 
nebo římsy je světelný řetěz s efektem padajících 
sněhových vloček ve 21cm dlouhých trubičkách - kráp-
nících osazených 12 LED diodami. LED technologie 
taktéž zajišťuje naprosto bezproblémový a bezúdržbo-
vý provoz, který je hospodárný a díky dlouhé životnos-
ti LED diod je takováto vánoční dekorace i vhodnou 
investicí do budoucna. Venkovní LED sněžení je co do 
výsledného dojmu jedním z nejzajímavějších venkov-
ních dekorativních prvků.

Girlandy, hadi, záclony...
Zvenku si můžete svůj domov ozdobit mnoha dalšími 
světelnými dekoracemi: například světelnými kabely 
z plastu, které jsou velmi dobře tvarovatelné a vyrábějí 
se v široké barevné škále. V jejich nitru jsou zataveny 
miniaturní žárovky. Velmi efektní jsou i světelné záclo-
ny, kdy je několik desítek světelných řetězů spojeno 
dohromady a svým vzhledem připomínají sítě nebo 
okenní záclony. Velmi oblíbené se staly i světelné ře-
tězy neboli girlandy s 3D  flash efektem, kdy část LED 
diod jemně problikává a vytváří krásné třpytění. Gir-
landu lze tvarovat do jakéhokoliv tvaru. Na trhu jsou 
i samostatné svítící dekory ve tvaru hvězd, stromků, 
svíček atd. Jsou vybaveny závěsnou konzolou, která 
se nasouvá do držáků připevněných na sloupu. Držáky 
jsou v pozinkovaném provedení, čili není nutná jejich 
demontáž. Dekor se jen vytáhne z držáku a odpojí od 
elektrické sítě.  
Nejlevnějším a také velmi působivým vánočním ozdo-
bením je solární osvětlení bez kabelů a nákladů na 
elektřinu. Se solárním vánočním osvětlením osvětlíte 
cokoliv: keře, stromky, pergoly, garáže, zahradní dom-
ky, vchod do domu a jakékoliv další místo na zahradě.

Rozzářený vánoční interiér
Vánoční osvětlení LED do interiérů obsahuje řetězy, 
krápníky, závěsy a dekorace.  Světelný LED vánoční 
řetěz je zřejmě nejčastěji používaný typ stromového 
vánočního osvětlení. Kdo nemá na vánočním stro-
mečku řetěz, že. Jen málokdo dnes používá klasické 
vánoční svíčky. Elektrické vánoční svíčky v podobě LED 
řetězů mají mnoho výhod: nehrozí, že by vám vánoční 
stromeček zapálily, ale jsou také energeticky úspor-
né, dlouho vydrží, můžete je napojovat, prodlužovat, 
kombinovat s dalšími prvky vánočních výzdob. Staré 
elektrické svíčky tyto výhody neměly. Vnitřní světel-
ný LED vánoční krápník - rampouch se používá jako 
dekorace vánočního osvětlení pro lemování oken, 
garnyží, říms apod. Vánoční krápníky s LED světly 
jsou velmi efektní pro svůj tvar, je to nová moderní 
generace výzdoby interiéru, která má spousta výhod 
například v možnosti propojování, úspoře el. energie, 
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barev a také bezpečnosti. Vnitřní světelné LED vánoční 
dekorace jsou převážně světelné girlandy, stromky, 
stromy, větvičky a keříky. Vnitřní světelné LED vánoční 
závěsy jsou pro velký počet diod jednou z nejzářivěj-
ších dekorací vánočního osvětlení. Může se zdát, že 
cena je v porovnání na délku závěsu vyšší, ale je to 
dáno vysokým počtem světelných zdrojů. Odměnou 
vám bude skutečně rozzářená plocha.

Vánoční kobercové běhouny
Pokud chcete letošní výzdobu domova vzít od podla-
hy, zauvažujte o vánočním koberci. Na trhu se objevily 
běhouny široké 1m, některé vzory lze sehnat i v šířce 
2m. Jsou vyrobené ze 100% polyesteru, který se vyzna-
čuje barevnou jasností a stálobarevností. Rub běhounů 
je z polypropylenu nebo polyesteru. Design si můžete 
vybrat z nabídky nebo i sami navrhnout a nechat si 
koberec vyrobit na objednávku. Můžete zvolit i nehoř-
lavé provedení, protiskluzovou úpravu nebo speciální 
ochranný film lícové strany. Vánoční kobercové bě-
houny jsou velmi odolné proti ošlapu i atmosférickým 
vlivům a můžou tedy být instalovány i ve venkovním 
prostředí. Snadno se myjí a čistí klasickými způsoby.

Stolní dekorace
Určitě se shodneme, že pravá vánoční pohoda začí-
ná u stolu. Stolní dekorace je tedy nepostradatelnou 
součástí vánoční výzdoby. Na žádném stole by neměl 
chybět vánoční betlém. Často vedle něj najdeme i sví-
cen se svíčkou, nebo adventní věneček. Na adventní 
věnec nezapomeňte připevnit všechny čtyři svíčky, aby 
vám čas do vánoc příjemně utíkal. Neměla by chy-
bět ani váza plná poisentií, neboli vánočních hvězd. 
Vánoční poisentie jsou nejčastěji červené, ale dají se 
sehnat také bílé. Plnost dodáte kytici přidáním pár je-
dlových větviček, palmové větve, anebo vánoční trávy. 
Ať už kytičku dáte do vázy, nebo z ní uděláte zápich 
do květináče s vánočním motivem, budete určitě mile 
překvapeni kouzlem, jaké tato stolní dekorace vyza-
řuje. U jídelních stolů pak bude nádherným doplňkem 
například keramický anděl na ubrousek, nebo zdobe-
ný svícen.

Umělé vánoční stromky
Přestože u mnohých lidí stále přežívá povědomí o tom, 
že umělé vánoční stromky působí příliš „uměle“, ne-
přirozeně a postrádají vůni a pravou atmosféru Vánoc, 
skutečnost je v dnešní době už docela jinde. Většinu 
umělých stromků, s nimiž se na trhu setkáte, na první 
pohled téměř nerozeznáte od stromku živého. A není 
nic jednoduššího, než si k novému stromečku zakoupit 
rovnou i velmi autentickou vůni. Kromě značného po-
hodlí a úspory financí, kterou umělý stromek během 
let bezesporu přinese, uděláte i dobrý skutek pro naše 
lesy. Stromků je zkrátka málo. Když si představíme, jak 
dlouho stromečky dorůstají, je jasné, že by to příroda 
jaksi nestíhala, pokud by každý z nás chtěl svůj živý 

stromek.  Dalšími výhodami umělého stromu je jeho 
bezpečnost, pravidelnost, trvanlivost a neopadavost.  
Prostě pohoda bez úklidu.
Umělé vánoční stromky najdete na trhu právě v té ve-
likosti, šířce a stylu. Líbí se vám borovice a chtěli byste 
mít veliký stromek až ke stropu? Vyberte si takový! Na 
Tři krále ho pohodlně sbalíte do krabice (konstrukce 
dnešních stromků dovoluje velmi praktické skládání 
pro snadné skladování) a příští rok ho můžete opět 
zdobit. Materiál a konstrukce větví dovoluje i jejich 
nastavitelnost - můžete tedy zvolit menší či větší roze-
stupy mezi větvemi, vše podle libosti.
V nabídce je velmi široká řada nejrůznějších druhů, ve-
likostí, ale i barev vánočních stromků. Mezi nejprodá-
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vanější typy se na prvním místě neustále řadí klasický 
zelený vánoční stromek, který autenticky napodobuje 
svůj živý vzor. Výjimku dnes však netvoří například ani 
černé nebo bílé vánoční stromky - obzvláště ty bílé 
mohou díky dojmu zasněžených větví působit velmi 
nápaditě a elegantně.
Borovice
Umělé stromky typu borovice bývají širší, velmi boha-
té na větve a jehličí a mají pravidelný kuželovitý tvar. 
Nabízejí prostor pro velmi bohaté vánoční zdobení. 
Na trhu klasických živých vánočních stromků borovice 
zakoupíte v ceně kolem 300-400 Kč za stromek vysoký 
150 cm.
Smrk

Smrk je asi tím nejtypičtějším vánočním stromkem 
u nás. Jeho větve nejsou natolik zavalité a mívají mezi 
sebou o něco větší rozestupy než stromky typu bo-
rovice. Více se hodí pro střídmější zdobení, protože 
už samotné výrazně vykreslené větve i jehličí působí 
ozdobně. Ceny živých smrků se dle konkrétního druhu 
pohybují mezi 300 až 600 korunami.
Jedle
Jedle se zejména v posledních letech stala velmi 
oblíbeným, moderním a do jisté míry také luxusním 
vánočním stromkem. Na trhu živých vánočních strom-
ků se také jedná o ten nejdražší druh, který dostanete. 
Vždyť průměrná jedle dorůstá do rozměrů optimál-
ního vánočního stromku alespoň 10 let! Co se týče 
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vzhledu, umělé stromky typu jedle se od ostatních 
dvou druhů poměrně dost odlišují. Většinou bývají vyš-
ší a štíhlejší, mají kratší jehličí a jejich větve se člení do 
mnoha drobnějších větviček. Celkově nepůsobí natolik 
pravidelně jako například borovice, zato jsou umělé 
vánoční stromky typu jedle asi těmi nejautentičtějšími.

Různorodé ozdoby
Jak a čím si ozdobíte stromek, záleží na vašem vkusu. 
Variant je několik: od tradičních skleněných ozdob, 
přes lidové, z přírodnin (žaludy, listí, vrbové proutky, 
pedik, sláma, skořice, usušené šípky, jablíčka, tykve, 
makovice, šišky, jeřabinky, kukuřičné šustí, sušené 
pomeranče, řetězy z rybích šupin, řetězy z příze, 
provázků, lýko, lýko, juta, oříšky a samozřejmě dře-
vo), z papíru a buničiny, z chleba a těsta (perníčky), 
z vosku, textilií, keramiky, až po výsledky ruční práce: 
korálky, dráty, háčkování, paličkování. Pokud máte 
rádi skleněnou klasiku, ale vadí vám, že je stále dražší 
a špatně se vám s ní manipuluje, takže každoročně 
tak o pár ozdob přijdete, vsaďte na levnější variantu 
umělé ozdobné dekorace, které věrně imitují skleněné 
vánoční ozdoby. Díky své větší odolnosti nejsou ozdo-
by tak křehké a náchylné na rozbití. Současným a stále 
oblíbenějším trendem jsou matové ozdoby, které se 
tolik nelesknou.

Pávi i jezevčíci
Tradiční koule, olivy a rakety doplňují andílci, sněhulá-
ci, stromečky, hvězdičky… Každoročně se také vracejí 
baletky, takže váš stromeček může doslova tančit, 
ale i ptáčci včetně půvabných pávů, tučňáci či polární 
medvědi. A pokud si z dětství nebo Vánoc strávených 
u babičky pamatujete houpací koníky, medvídky nebo 
třeba hudební nástroje, tak i ty letos v obchodech 
najdete. Hitem jsou ale i extravagantní foukané ozdo-
by - roboti, jezevčíci, anglické telefonní budky, nebo 
kreativní tvary z ptačích per, umělé kožešiny či glazo-
vaného mačkaného papíru.

Recyklovaná výzdoba
Šetřit přírodu je zapotřebí, a proto jsou v současné 
době velice oblíbené různé stylové ozdoby vyrobené 
formou recyklace. Možná se vám to zdá neuvěřitelné, 
ale i noviny, časopisy, či PET láhve mohou být velice 
stylové. Vždyť si jen vezměte, co všechno může vznik-
nout s pomocí papírového pedigu. Papírový pedig 
představuje recyklační techniku, která z novin vyrábí 
tenké roličky, které jsou pak následně splétány do 
nejrůznějších výrobků, například vánočních zvonečků. 
Chcete-li být naprosto originální, můžete například 
„zužitkovat“ staré žárovky, ze kterých zábavnou 
recyklací vytvoříte vtipné a jedinečné dekorace. Stačí 
si koupit papír na dekupáž, která žárovku chrání proti 
rozbití a zároveň jí dodá osobité kouzlo. Pak použijete 
akrylové barvy a samolepící metalické puntíky, vaší 
kreativitě se meze nekladou. Po ozdobení omotejte 

kovovou část žárovky drátkem, k němu přichyťte očko 
a zavěste.

3D pečené figurky
Designéři stále přicházejí s novými nápady, a tak 
i v pečení vánočních perníčků nabízejí inovaci - 3D 
vykrajovátka. Vaše děti jistě potěší, když si s vámi 
upečou postavičku tyranosaura, kterou si pak zavěsí 
na stromek. Za pomocí čtyř vykrajovátek získáte části 
těla, které pak složíte do 3D postavičky. Vykrajovátka 
jsou vyrobena z odolného polypropylenu určeného 
pro styk s potravinami. Nebo si upečte 3D anděla, 
kterého snadno vytvoříte z fondantu, marcipánu nebo 
podobné tvárné hmoty pomocí praktické formičky ze 
silikonu. Protože speciální potravinářský silikon se ne-
slepí s těstem ani jinými modelovacími hmotami, bude 
vyjmutí figurky snadné a nedojde k její nežádoucí 
deformaci. Pokud použijete barevnou hmotu, předem 
si připravíte odpovídající kousky, vytváření postaviček 
bude jednoduché a zároveň rychlé.

Jaké barvy zvolit?
Důležitým aspektem vánoční výzdoby je barevnost. 
Pokud vsadíte na „klasiku“, rozhodně neprohloupí-
te.  Sáhněte po skleněných ozdobách v barvách zlaté 
a stříbrné a nezapomeňte vánoční stromeček ozvlášt-
nit také již tradičními červenými ozdobami.  
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Tyto barevné kombinace k sobě totiž jednak perfektně 
ladí a zároveň jsou jakousi pomyslnou „trikolorou“ 
Vánoc. Velmi moderní se poslední dobou stalo zdobe-
ní stromku pouze dvěma barvami. Strom pak vypadá 
jednoduše a velmi elegantně. Chcete-li být ale oprav-
du in, vsaďte letos na měděnou barvu, která vyzařuje 
elegantní teplo. Ať už na svíčkách, stuhách, věncích, 
vázách a ozdobách. Nejlépe v kombinaci se zlatem, 
stříbrem, černou, červenou a tmavě modrou barvou.

Černá a bílá
Černá barva si stále víc hledá cestu do slavnostní vý-
zdoby našich domácností. Její účinek je dramatický až 
mystický. Pokud jste odvážní, pořiďte si umělý strom 
v černé barvě, jen s několika málo pestrobarevnými 
ozdobami. Černé adventní věnce, svíčky a vázy, kom-
binované se stříbrem vám zaručí naprosto grandiózní 
atmosféru. Vánoční ubrus a dekorace na stole s čer-
nými doplňky budou dokonalou přehlídkou moderní 
elegance. Neméně působivý je účinek bílé barvy, která 
je také trendem pro rok 2015: bílý umělý strom, zdo-
bený bílými a zlatými, nebo dokonce pestrobarevnými 
ozdobami vytvoří kvazi glamour efekt.

Světélkující okna
Co si dáváte na Vánoce do oken? Klasické dřevěné py-
ramidky a jehlany se žárovkami? Zkuste letos změnu. 
Nahraďte je kovovými, skleněnými nebo zcela atypic-
kými svícny. Třeba obloukový vánoční trh s 20 světýl-
ky rozzáří oči nejen vašich dětí, ale i kolemjdoucích. 
Jednobarevný skleněný spirálový svícen s osmi svíčkami 
je zase vrcholem elegance a bude slušet modernímu 
architektonickému stylu domu.  Zato bílý keramic-
ký svícen ve tvaru stromku se světelnými průhledy 
se hodí do každého okna. Elektrické svícny jsou sice 
bezpečnější alternativou svícnů klasických, což ovšem 
neznamená, že je jejich používání zcela bez rizika. Pro 
používání elektrických svícnů platí stejná bezpečnostní 
pravidla jako pro jiné elektrické spotřebiče. Častou, 
k požáru vedoucí chybou je například zakrývání elek-
trických svící či žárovek nějakou tkaninou.
Pokud je vám svícen málo, ozdobte si okna ve tmě 
žlutě svítícími elektrostatickými foliemi s vánočními 
motivy. Jednoduchá, ale velmi efektní je výzdoba 
svítícími hvězdičkami. Jde o set svítících hvězdiček, 
který obsahuje 25 samostatných nálepek různě velkých 
hvězd, největší má rozměr 10 x 10 cm. Hvězdy mají 
stejnou barevnost z obou stran, můžete je tedy lepit 
nejen na hladkou zeď a nábytek, ale i právě i na okno, 
kde budou svítit z obou stran. Barvy jsou od zelené, 
přes modrou až ke žluté.

Solné lampy
Skvělou volbou na Vánoce mohou být také solné lam-
py - ať už klasické na svíčku, nebo elektrické. Kromě 
dekorační funkce totiž také prospívají našemu zdraví. 
Podle některých názorů mají solné svícny pozitivní 

vliv především na dýchací aparát (zejména astmati-
ků a alergiků). Vedle toho i kladně ovlivňují náladu 
člověka - působí například proti depresím. Pokud si 
zátiší s vánoční dekorací osvítíte právě solnou lampou, 
originální efekt (při dodržení bezpečné vzdálenosti od 
suchých květin nebo šišek a chvojí) bude zaručen.

Klasické svícny
Původní funkce svícnů spočívala především v zajištění 
bezpečnosti, tedy ochrany před požárem nebo popá-
lením. Dekorační funkce byla v minulosti druhořadá, 
v dnešní době si však lidé pořizují svícny převážně za 
účelem zkrášlení interiérových prostorů. V praxi se 
můžeme setkat hned s několika typy svícnů - stojano-
vými, závěsnými či nástěnnými. Taktéž materiály bývají 
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různé. Vybrat si můžete mezi kovovými, dřevěnými, 
skleněnými, porcelánovými či keramickými kousky.
Svícny zhotovené z kovu působí spíše svou chladnou 
elegancí a hodí se do moderně vybavených interiérů. 
Naopak svícny keramické či dřevěné vytvářejí útulnou 
atmosféru. Vybrat si můžete opět z mnoha druhů. In-
teriér například velmi dobře zútulní závěsné keramic-
ké lampičky na čajovou svíčku, které díky prořezaným 
otvorům vrhají ve tmě příjemné stíny. Skleněné svícny 
se zase vyznačují vytříbeností a odlehčeností, kterými 
dokážou zapůsobit na svého pozorovatele.

Svíčky v mnoha podobách
Vánoční svíčky v různých provedeních, tvarech a bar-
vách mají na našem trhu bohaté zastoupení. Jistě si 

pořídíte stupňovité čtyři svíčky na adventní věnec. 
A zřejmě si někam už tradičně postavíte keramic-
ký kostelík nebo domeček a dovnitř vložíte čajovou 
svíčku. Možná si také koupíte vánoční vonící svíčku ve 
skle s jedním, nebo dokonce s několika knoty, možná 
dáváte přednost gelovým svíčkám s ponořeným vánoč-
ním kořením.
Pokud ale toužíte o Vánocích po něčem luxusnějším, 
můžete vybírat designové svíce s dlouhým hořením. Na 
svátečním stole to bude jistě slušet svíci v trendových 
metalických barvách nebo duhové svíčce, která roz-
jasní váš domov podmanivou vůní i světelnými efekty. 
Jakmile svíčku zapálíte, uklidňující a příjemná záře 
prosvítí vosk pozvolným přeléváním barev, s příjem-
ným duhovým efektem. Vybírat můžete i podle tvaru 
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svíce. Na trhu svíček jsou vedle tradičních válců i nej-
různější tvary. Romantickou vánoční pohodu vytvoří 
designové svíčky s korálky nebo glitry ve tvaru široké-
ho válce, kuželu, nebo koule.
Pokud toužíte po něčem unikátním, pořiďte si svíčkový 
řetěz, tvořený kulatými svíčkami na dlouhém knotu. 
Aby vynikla jejich originálnost, měly by se tyto verti-
kální řetězy usazovat do speciálních svícnů. Svícen má 
nahoře mističku, na které je přichycena první svíčka 
a pod ní oko, které pak přidržuje druhou voskovou ku-
ličku, aby celý řetěz při prohoření první svíčky nespadl. 
Svícny jsou rovněž vybaveny miskou na případný odka-
pávající vosk. Jedná se o svíčky o průměru 30mm a visí 
jich deset na jednom knotu. Svíčka hoří 1,5-2 hodiny. 
Potom se řetízek posune o jednu výš. Svícen je opatřen 
háčkem, do kterého se zavěsí druhá svíčka v pořadí, 
aby když první svíčka dohoří, druhá spadla na háček 
a zabránila spadnutí celého řetízku.
Chcete-li jít s moderním trendem, letošním barvám sví-
ček vévodí bílá v kombinaci se zlatou nebo bronzovou 
a měděnou, neméně zajímavá je i kombinace krémová 
se světle šedou či stříbrnou.

Vánoce musí vonět
Tiše a ochotně, purpura na plotně voní, stále voní… 
Nejvíce aromatických látek skutečně uvolní purpura na 
kamnech. V dnešní době bychom však mohli taková 
kamna těžko najít. Dobře nám proto poslouží také 
elektrická plotýnka, kterou je vybavena řada vařičů. 
Využít můžeme také sklokeramickou desku nebo ke-

ramickou aromalampu. Stačí vysypat pár lžiček aroma-
tické směsi a kouzlo vánoc potichoučku, polehoučku 
vklouzne i do vašeho příbytku. Pokud nechcete ris-
kovat hasičský štědrovečerní výjezd, použijte nejbez-
pečnější variantu. Hrstku purpury rozložte na kousek 
plátna nebo na jinou podložku, kterou následně 
umístíte na topení. Při pomalém ohřívání nebo pálení 
jednotlivých složek se do vzduchu uvolňuje příjemná 
vůně s nádechem pravých českých Vánoc.
Další tradiční českou vánoční vůní je vůně perníku. 
Do perníku se přidávala celá řada bylin, jejíž počet se 
v průběhu staletí zredukoval, a tak si dnes pod po-
jmem perníkové koření představme směs z mletého 
hřebíčku, skořice, kardamomu, nového koření, anýzu, 
badyánu, fenyklu, mleté pomerančové kůry, korian-
dru a muškátového oříšku. To vše dohromady vytváří 
zcela specifickou a ničím nezaměnitelnou vůni vánoční 
domácí pohody.
Na tradičního „františka“, tedy vůni kadidla, se názo-
ry velmi liší. Někdo tuhle vůni miluje, druhému není 
příjemná. Dalších vánočních vůní by se jistě našlo bez-
počet - skořice, badyán, anýz, pomerančová kůra atd. 
Každý z nás má asi nejkrásnější svátky v roce spojené 
s nějakou jinou vůní. Záleží jen na vás, kterou zvolíte. 
Možná si nejraději vyberete v obchodě některý z mno-
ha vánočních airsprayů, esenciálních olejů do aroma-
lampy, nebo voňavé vánoční polštářky.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com





106 | BYDLENÍ

S  podzimem přicházejí ranní mrazíky, a tak je nejvyšší čas připravit zahradu 
na příchod paní zimy. S příštím jarem se nám zahrada za tuto podzimní péčí 

odmění.
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JAK SPRÁVNĚ ZAZIMOVAT 

ZAHRADU
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Základem je vyčištění zahrady od spadaného listí. 
Někdo na to jde s hráběmi, jiný s fukarem s vysavačem. 
V každém případě je to práce na pokračování.

Zeleninové záhony
Je třeba ukončit sklizeň především choulostivější zele-
niny, například celeru a petržele. Kořenovou zeleninu 
nejprve vyryjeme a pak položíme na hromádky, aby 
před dalším zpracováním oschla. Nať zpravidla ukrucu-
jeme, aby zůstal pouze vegetační vrchol - tzv. srdíčko. 
U celeru se rovněž zkracují kořínky na spodní straně 
bulvy a u řepovitých druhů se odstraňují celé kořínky. 
Ukládáme pouze zcela zdravé kořeny, mírně poškoze-
né co nejdříve zpracujeme. V zemi ještě může zůstat 
mrkev, celer, kadeřávek, pór, červená řepa nebo černý 
kořen. Je však dobré je ochránit před nízkými teplota-
mi vrstvou listí a chvojí. Kdo pěstuje topinambury, ne-
musí s jejich sklizní pospíchat ani po příchodu mrazů. 
Záhony zryjte a vytahejte 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 můžete záhony zakrýt vrstvou mulče 
z listí - zabráníte klíčení jednoletých plevelů, 
které se stihnou uchytit ještě teď na podzim 
nebo hned na začátku jara. 

Květiny
Všechny cibulnaté a hlíznaté rostliny je potřeba 
vytáhnout ze země a uchovat na teplém místě 
až do jara. Jedná se o jiřiny, mečíky, begonie, 
dosny a kany. Jiřiny je nejlepší vyrýt 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. Dosnám 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 květiná-
či, schovejte na suché chráněné místo rostlinu 
přímo v něm.
Chryzantémy a růže je potřeba před zimním 
obdobím pečlivě ostříhat. Chryzantémy je 
nejlepší po odkvětu sestříhat pouze na 10 cm, 
otrhat všechny oschlé listy a zbylé stonky při-
krýt chvojím. Růže prostříhejte přibližně na po-
lovinu 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 přikryj-

te. Pokud se u nějaké choulostivé trvalky bojíte, že 
by zimu nepřečkala, můžete ji přesadit do květináče 
a uložit ji v tmavé, suché, nezamrzající místnosti. 
Velké trsy trav, jako jsou ozdobnice nebo pampová 
tráva Cortaderia, se vyplatí před příchodem sněhu svá-
zat 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 
možností je rostliny v nádobách narovnat do plastové 
přepravky, obložit je listím a celou přepravku umístit 
na závětrném, chráněném místě. Pěstujete-li některé 
byliny původem z teplejších oblastí, například tymián, 
rozmarýn, yzop nebo levanduli, pokryjte kořeny a spod-
ní části krčku vrstvou listí, případně slámy. Stejně jako 
choulostivé květiny je přikryjte jehličnatými větvičkami.

Maliny
Pruty pozdně plodících malin, které jste sklízeli teď na 
podzim, zastřihněte u země. Půdu udržujte vlhkou, 
pokud nebude padat sníh, zalijte je občas i v zimě. 



Pruty v příští sezóně vyraší znovu, ovoce 
přinesou na přelomu srpna a září. U letních 
malin odstraňujte jen starší silné pruty.  Před 
výsadbou nových maliníků zkypříme a od-
plevelíme záhon, který následně pohnojíme 
organickým hnojivem - rozleželým hnojem 
nebo kompostem. Důležitá je kvalita sazenic 
a vhodně zvolená odrůda. Sazenice mají mít 
bohatý kořenový systém a zdravé nadzem-
ní výhony. U kořenového krčku musí být 
alespoň tři zdravá očka, ze kterých vyrostou 
v příštím roce výhony. Při výsadbě zkrátí-
me každý výhon na 20 cm. Kořenový krček 
umístíme 5 cm pod povrch půdy, výsadbu 
zakryjeme vrstvou listí, aby rostliny lépe 
zakořenily a přezimovaly.

Skleník
Ve skleníku zryjte záhony a odstraňte 
zbytek rostlin. Půdu nechte rozhrabanou, 
lépe promrzne a vytvoří tak lepší podmínky 
pro další pěstování. Skleník vydezinfikujte 
pomocí sirných knotů minimálně po dobu 
dvou hodin. Některé skleníky můžete vyu-
žívat i v zimě. Takové obsahují temperování 
nebo vyhřívání.
Zkontrolujte konstrukci skleníku, která se 
vlivem pohybu zeminy, na které je skleník 
usazen, může mírně pohnout nebo tento 
problém může způsobit např. velmi silný 
vítr, o který není v posledních letech nouze. 
Pokud nějakou odchylku zjistíte, je dobré 
ji ihned odstranit, protože díky zimnímu 
přívalu sněhové nadílky se tento problém 
může prohloubit a jeho oprava už pak 
nemusí být možná. Zkontrolujte také všechny kovové 
části skleníku, a pokud najdete zarezlá místa, ošetřete 
je.

Trávník
S trávníkem můžete mít práce málo nebo mnoho. 
Záleží, zda ho pěstujete jako užitkový, či jako okras-
ný „anglický“ trávník. Užitkový trávník stačí na konci 
října 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 šká-
lu 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.

Kompostování 
Při podzimním úklidu zahrady se nashromáždí mnoho 
biologického odpadu: listí, tráva, zbytky trvalek a let-
niček i větve. Pokud je uložíte na kompost, promění se 
v kvalitní kompostovou zeminu. Probíhá tak koloběh 
živin v přírodě, odumřelé rostliny vytvoří prostředí pro 
růst nových. Pro rychlost tlení je důležité správné mí-
chání. Měkké odpady by měly být promíseny s tvrdými, 
mokré se suchými a materiály bohaté na živiny s těmi, 
které obsahují živin málo.

Stromy
Nejchoulostivější péči vyžadují před zimou 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-
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ných stromků.
Stromy je potřeba také ochránit před divokými zvířaty, 
která ráda v zimě vyráží za dobrotami. Proto zkont-
rolujte pečlivě svůj plot a spravte případné díry. Proti 
okusování a olupování kůry zvěří můžete bojovat 
i tím, že kmeny obalíte pletivem či bílou umělohmot-
nou 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 zamrz-
ne, napumpovat co největší zásobu tekutin.  Pokud 
během zimy přijde obleva, neváhejte a stromy zalijte, 
pomůžete jim tak během mrazů neuschnout.

Živý plot
Živé ploty ze dřevin zelených v létě a ptačího zobu 
zeleného i v zimě mají hlavní období stříhání v zimě 
během vegetačního klidu. Počátkem srpna probí-
há druhé stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, 
neměly by tyto práce probíhat dříve. Živé ploty ze stá-
lezelených 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 vyprovokovalo 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 nižších teplotách v době vegetačního klidu mo-
hou 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 plynu-
le nastartovat růst a využít vláhy. Při podzimní výsadbě 
také zpravidla není nutné provádět zálivku. Jakékoli 
obavy z vymrznutí nejsou opodstatněné, pokud se 
nacházejí kořeny v půdě. Pokud není půda promrzlá 
i přes den, nevadí rostlinám ani noční mráz. 

Bazén
Venkovní bazény se sice dají využívat celoročně, ovšem 
jedině tehdy, mají-li kvalitní zastřešení a jsou vyhří-
vané. V opačném případě během podzimu proveďte 
zazimování. Vypusťte veškerou vodu, vnitřek i okolí 
bazénu pečlivě vyčistěte. Následně pak bazén důklad-
ně zakryjte pomocí trámů či plachet tak, aby nemohly 
ani při silnějším větru odletět.

Jezírka
Z jezírka nejdřív odstraňte spadané listí, zachyťte ho 
do sítě, kterou natáhněte přes hladinu a na okrajích 
ji zatěžkejte kameny. Pak se zaměřte 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.

Krmítka
Podzim je pro vyvěšování ptačích budek ideální, ačko-
liv hnízdění vypukne až na jaře. Když je vyvěsíte teď 
na podzim, budou mít ptáci dost času si ji během zimy 
okouknout a na jaře už do ní zamíří najisto. Stejně tak 
je čas postarat se o budky již vyvěšené, které je potře-
ba vyčistit, případně i opravit. Například pod vletovým 
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-
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tory. Prázdnou čistou budku navíc mohou ptáci v kruté 
zimě využít k přespání. 

Zahradníkův úklid
Vypusťte ze všech zahradních hadic, trubek a sudů 
vodu. Všechno nářadí, které je volně položeno na za-
hradě, důkladně očistěte, ošetřete olejem a uložte do 
sklepa nebo garáže. Sekačky, křovinořezy a další za-
hradní techniku také očistěte od zbytků trávy a hlíny, 
z nádrže vylijte zbytky benzínu, z motoru olej (nahraď-
te konzervačním olejem) a uložte na vhodné místo.
Určitě nezapomeňte ani na úklid laviček a stolků. 
Veškerý zahradní nábytek je lepší při příchodu pod-
zimních nečasů uschovat, aby zbytečně nedošlo 

k jejich poničení. Nábytek nejprve očistěte a následně 
jej ukliďte na vhodné místo uvnitř domu, případně 
v zahradním domku.

V rámci úklidu není možná od věci objednat si profe-
sionální čištění. V dnešní době existují firmy, které se 
specializují na čištění studní, střech, bazénů a zejména 
zámkové dlažby od fasádních barev, či olejových skvrn.  
Poradí si i se zašlým dřevem a celkově dají zahradu 
a vše kolem domu do pořádku.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com



SERA

Čerpadla FP 100-2000 vhodná pro 

sladkovodní i mořská akvária pro 

pohon filtrů, čeření vody, napájení 

fontánek aj.. Velmi kompaktní 

a prostorově úsporná

Vzduchové čerpadlo Air 275 R je 

regulovatelné, vhodné pro malá 

a střední akvária, dvě membrány 

zajišťují spolehlivý chod.

DYSON V6 – ZCELA MĚNÍ POJETÍ ÚKLIDU

Nejnovější akumulátorové vysavače Dyson V6 jsou vybaveny 

novým, zcela unikátním digitálním motorem, díky kterému 

jsou bezpochyby nejvýkonnější na trhu. Dvakrát větší sání,  

než má kterýkoliv jiný akumulátorový tyčový vysavač jim 

dává nové možnosti. Dyson V6 již není jen doplněk ke 

klasickému velkému, ze sítě napájenému vysavači, ale plně 

ho nahradí. Největší výhodou je, že je vždy po ruce. Když vám 

děti nadrobí pod stolem nebo 

návštěva vysype cukr na podlahu, 

vy jednoduše sáhnete po malém 

vysavači upevněném kdekoli 

v  bytě na stěně a  nepořádek je 

za pár vteřin pryč. Neuklízíte 

déle ani častěji, pouze se vám 

mnohem snáze udržuje čistota 

v  domácnosti. Více na dyson.cz 

nebo na dyson.solight.cz

Díky unikátní technologii vy-

pouští Lea vůni po celé místnosti 

a  to přímo ze zásobníku vonné 

esence. Lea je schopna provozu 

bez kabelu a může tak vytvářet 

uklidňující voňavé prostředí té-

měř kdekoliv. Intervalový režim 

zajišťuje dlouhou dobu provozu: 

Lea pracuje 10 minut a pak si dá 

20 minut pauzu. Pokud je nutné, 

aby Lea vypouštěla vůni pouze 

v závislosti na intenzitě osvětlení 

v místnosti, pak je režim denního 

světla správnou volbou. Lea je 

k dispozici v 4 různých barvách.

www.stadlerform.cz

SHOWROOM PRAHA

Opletalova 1284/37
110 00  Praha 1

+420 733 607 753
showroom@topstone.cz

SCHOULIT SE POD PEŘINU…

Už dlouho zvažujete koupi nové ložní soupravy? Tak věřte, 

že právě nyní nastal ten správný čas! Dny se krátí, stromy 

shazují listí a tuhá zima pomalu ale jistě klepe na dveře. 

Na nic proto nečekejte a obstarejte si kvalitní přikrývku. 

Stojíte o  to, aby vám pod peřinou v  zimě nebyla zima 

a v létě příjemně chladila? Aby měla speciální úpravu před 

alergeny? Pokud ano, volte značku MORAVIA COMFORT. 

Nabízí různé druhy přikrývek i polštářů. 

PROFI PARŤÁK, KTERÝ SKVĚLE VYPADÁ

Klasický americký robot Artisan od KitchenAid zvládá 

širokou škálu činností a vydrží tak dlouho, že se z  něj 

stane člen rodiny. Navíc je to krasavec. Nově je k dostání  

i v luxusní zlaté barvě, která mu bude slušet pod vánočním 

stromečkem a v kuchyni zdůrazní jeho hvězdnou pozici 

mezi spotřebiči.



Aquavit je email na vodní bázi s  obsahem akryláto-

vých pryskyřic, vhodný do interiéru i exteriéru. Ideální 

na povrchy jako je dřevo , kov, sklo, PVC, hliník atd. 

Je bez zápachu, snadno se aplikuje a zanechává hlad-

ký povrch bez broušení. Vyniká vysokou bělostí, krycí 

schopností, přilnavostí a odolností vůči povětrnostním 

vlivům. Díky svému speciál-

nímu složení zabraňuje růs-

tu mikrobů a proto je ideál-

ní do prostor se zvýšenými 

hygienickými nároky jako 

jsou porodnice, školy, školky, 

dětské pokoje apod.

www.bodycolor.cz

Tradiční český výrobce
kuchyňského zboží s dlouholetou tradicí

cedníky, dortové formy, formičky, 

vykrajovačky, vařečky, obracečky, 
struhadla, lopatky, mačkadla  

a mnoho dalšího

20% SLEVA
SLEVOVÝ KÓD: MK20

Platnost kódu do 31. 1. 2016

Vyberte si z pohodlí domova

na www.eshop.Blex.cz

ZDRAVÍ NADEVŠE 

Nový odstředivkový odšťavňovač Philips Avance 

Collection HR1871 s 1,6l integrovaným zásobníkem 

na dřeň, příkonem 1 000 W a s funkcí předčištění 

a technologií QuickClean s leštěným sítkem nejen 

dobře vypadá, ale snadno se sestavuje 

a zejména se velmi jednoduše a rychle čistí. 

Po použití stačí jen nalít vodu do pěchovače 

a přístroj zapnout. Uvnitř se vytvoří 

vodní fontána, která velmi efektivně 

zbaví víko i sítko nežádoucích zaschlých 

vláken a zbytků ovoce a zeleniny. Po 

návratu z práce nebo až se vám prostě 

bude chtít, už jen opláchnete 

a máte odšťavňovač připravený 

na další použití. Orientační 

maloobchodní cena je 5 699 Kč 

www.philips.cz 
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

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

ULICE: ............................................................................................................................................................................................................

MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
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VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................

ZPŮSOB PLATBY:  složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)

  bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)

Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,

platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com

V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz
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AKCENTY MODERNÍHO INTERIÉRU

KOUPELNA 
PRO RADOST
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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

ČAS NA SPRÁVNÝ KRB OBÝVACÍ POKOJ SNŮ…



Český výrobce 
kancelářského sezení
www.ldseating.com

Inspirativní 
sezení






