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Zařizujeme

kuchyň

Budete se stěhovat?

KOMERČNÍ PREZENTACE

Na první pohled by se mohlo
zdát, že na vstupních dveřích se
mění maximálně design. Chyba
lávky – změn probíhá i v tomto
sortimentu více, než je na první
pohled patrné. Rostou nároky
na tepelnětechnické parametry,
mění se výrobní technologie i požadavky na bezpečnost a konstrukční pevnost vchodových dveří. Na
nejčastější dotazy týkající se hliníkových vchodových
dveří odpovídá spolumajitel společnosti PERITO s.r.o.
pan Josef Kočí.

I dveře
se mění
A výběr barev je také tak široký?
Nejen barev, tam je nabídka téměř neomezená. Také je možné speciální
technologií vyrobit dveře s imitací dekoru dřeva, nebo dokonce obě
tyto varianty kombinovat. Vznikají tak originální dveře s atraktivním
vzhledem a vysokou přidanou hodnotou.
Kde tedy takové dveře může zájemce koupit?

Proč si tedy vybrat právě hliníkové vchodové dveře?
Jednoduše proto, že jsou ze všech v současnosti nabízených možností
nejlepší. Hliník je materiál odolávající jak horkým letním dnům, tak naopak i těm mrazivým. Je vysoce stabilní, nehnije, nerezaví a má obecně
předpoklady k dlouhé, bezproblémové životnosti.
Hliník je tedy pro vchodové dveře nejvhodnější materiál?
Vchodové dveře jsou nejvíce namáhaným otvorovým prvkem v domě,
proto musí být masivní, pevné, bezpečné a musí splňovat ty nejnáročnější tepelně izolační parametry. To vše nám hliník jako materiál umožňuje a i v zahraničí tento typ dveří výrazně dominuje.
Jaké tvary má případný zájemce k dispozici?
Dnes se na návrzích a budoucí podobě dveří podílejí přední čeští designéři. V podstatě lze vyhovět požadavkům od klasických tvarů starší městské zástavby až po designové lahůdky moderních novostaveb.
V nabídce jsou i dveře celoskleněné, jejichž konstrukci tvoří opět hliník.

Dveře doporučuji vybírat a nakupovat vždy od kvalitních dodavatelů
hliníkových oken a dveří. Rozhodně nepodceňujte získání dostatečných
referencí a jako hlavní kritérium pro výběr si neurčujte jen cenu. Dnes
jsou ceny stlačeny na minimum a objeví-li se výrobek s cenou nižší,
než je cena u většiny zavedených výrobců, pak to většinou znamená
odlišnost v kvalitě výrobku. Vchodové dveře mají být generačním, nebo
ještě lépe vícegeneračním výrobkem. Doporučuji tedy vybírat pečlivě
a odpovídající investicí zajistit dlouhodobou a bezproblémovou životnost vchodových dveří.
Pro koho tedy hliníkové dveře jsou?
Jsou pro každého, který chce koupit jednou a mít jistotu v kvalitní výrobek. V široké nabídce jsou modely jednoduché za zajímavé ceny, ale
také si může vybrat i ten nejnáročnější zákazník, který chce ode dveří
víc, a to nejen kvalitu, ale i špičkový design, řadu doplňků, prvků bezpečnosti i výjimečnost. Všem zájemcům doporučuji shlédnout katalog
hliníkových dveří na www.perito.cz a vybrat si pro svůj dům jedinečný
originál.

www.perito.cz

Editorial
EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Leje a leje, provazy vody padají
z oblohy, je zřejmé, že letní dny už
jsou definitivně pryč a ať se nám
to líbí, nebo ne, nastává podzim.
Postavit se k tomu můžeme všelijak. Můžeme nadávat, že hodně
protopíme, když je lezavo už v září,
můžeme to brát s nostalgií a sledovat krásné podzimní barvy, nebo se
můžeme radovat z toho, že se večer
sejdeme všichni doma v teple a strávíme večer s lidmi, které máme
rádi. K těm podzimním večerům
samozřejmě patří i hezká knížka
nebo časopis. Snad nastal čas i pro
Moje bydlení, které vám poradí, jak
si hezky zařídit domov, které bytové
trendy zrovna letí, nebo jaké vybrat
osvětlení, ale i v mnoha dalších
věcech.
I když se říká, že je lépe dvakrát
vyhořet, než se jednou stěhovat,
přinášíme vám malého rádce, který
vám se stěhováním pomůže. Poradí
vám, jak nejlépe zabalit i jakou
stěhovací firmu vybrat, abyste se
nenapálili.
Pokud si do nového bytu pořídíte
i nové spotřebiče, budete díky nám
vědět, jak na to. Jak vybrat chladničku, která vám bude dobře sloužit,
či zda je lépe volit pračku vrchem či
předem plněnou.

Kachlová kachna znáte jen od svých
babiček? Potom věřte, že jejich
čas zase přišel a něco si o tom
můžete přečíst ve článku nazvaném
Fenomén zvaný oheň. Pochopíte,
že vybrat je není tak úplně jednoduchá záležitost, ale rozhodně to stojí
za to.
S výběrem nábytku a doplňků vám
pomohou další článečky zaměřené
na zařízení kuchyně, pokoje, ložnice, či dětského pokoje. Záleží jen na
vás, co je v danou chvíli aktuální.
Chystáte se na rekonstrukci? Potom
určitě nepřehlédněte naše články,
které o tom pojednávají. Poradí
vám, jak na rekonstrukci podkroví
či jak změnit starý dětský pokoj
na něco mnohem užitečnějšího.
A abyste to všechno nedělali zbytečně, nezapomeňte pro jistotu ani na
zabezpečení. No, řekněte sami, kdo
z vás by se chtěl po nájezdu zlodějů
vracet do prázdného bytu.
Protože ale podzim jistě přinese
i nějaké hezké slunečné dny, na
závěr jsme vám přinesli pár rad
ohledně podzimní zahrady.
Tak na shledanou zase za dva měsíce, kdy se můžete těšit na přílohu
věnovanou dětskému nábytku, ale
i na malého vánočního rádce.

Iva Nováková, šéfredaktorka
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BUĎTE

VIDĚT NA INTERNETU
KONZULTACE ZDARMA

Pomůžeme Vám být více vidět ve výsledcích vyhledávání na internetu, odlišíme Vás od konkurence a Vy tak získáte více zákazníků.

www.vicezakazniku.cz

tel.: 841 12 12 12

CSB – CANTERA
Rozkládací křeslo TIMO
korpus umělá kůže černá / sedák a polštář látka zelená
rozměr: 90 × 82 × 68-74 cm
malý úložný prostor, rozkládací na lůžko 85x139 cm
Katalog. číslo: 5006027/00

www.asko.cz

Společnost Hörmann otevřela ve svém sídle novou vzorkovnu
Společnost Hörmann, jeden z nejvýznamnějších výrobců garážových
vrat, dveří a pohonů v České republice, otevřela 1. června 2013
ve svém sídle ve Středoklukách novou vzorkovnu, kde si zákazníci
můžou prohlédnout a vyzkoušet široký sortiment produktů. Ve
vzorkovně jsou k vidění například domovní dveře, výklopná a sekční
vrata včetně pohonů a ovládání, pohony pro brány, průmyslová
sekční, rolovací a rychloběžná vrata, nakládací technika, rozsáhlý
sortiment ocelových protipožárních a víceúčelových dveří a další.

Dlažba připomínající svým vzhledem mozaikovou skladbu plochých
kamenů pečlivě opracovaných zkušeným kameníkem. Ve skutečnosti
jsou všechny betonové bloky svým tvarem identické a velmi snadno
se instalují. Pokládka dlažby se provádí z pěti tvarově shodných bloků
s různým rozložením vzoru na povrchu. Povrch dlažby je speciálně
profilovaný, imituje dodatečně opracovaný lámaný kámen. Tento typ
dlažby je líbivý i v případě, že je využit jako nášlapný blok
v trávníkové ploše.

SERVIS CLIMAX a.s. – největší český výrobce
žaluzií, rolet, markýz a sítí proti hmyzu.
Výrobky značky CLIMAX žádejte v síti značkových
prodejen nebo u regionálních zástupců,
kontakty na: www.climax.cz

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu

Více informací lze získat na stránkách www.hormann.cz.

Konzultace zdarma
Zavolejte nám 800 70 14 25
nebo se podívejte na
www.vicezakazniku.cz

Poradíme, jak zlepšit propagaci vaší firmy na internetu.
Již dvacet let pomáháme především malým a středním firmám
a podnikatelům, aby získali více zákazníků a jejich podnikání se
dařilo. Důkazem toho je více než 40 000 zákazníků, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme a kteří využívají našich služeb.
V dnešní internetové době je nezbytné, aby vaše firma byla na
internetu „více vidět“. Budete snadno k nalezení na internetu,
zaujmete více uživatelů a uděláte z nich vaše zákazníky – o tom jsou
naše služby.

Rodinný dům s bazénem pod stromeček
Čtyři společnosti, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., TONDACH
Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o. a Mountfield, a.s., se spojily,
uzavřely unikátní partnerství a připravily pro Vás Poukaz na dům,
jedinečný slevový poukaz na stavební materiál pro stavbu Vašeho
vysněného rodinného domu i s bazénem.
Systém Porotherm je pro Vás připraven se slevou až 52%, Tondach
nabízí na vybranou střešní krytinu až 40% slevy, komínový systém
Schiedel získáte se slevou 33% a společnost Moutfield Vám garantuje
slevu na vybrané bazény až 65%.

www.poukaznadum.cz

Více než notebook
VAIO Fit multi-flipTM PC od společnosti Sony je inovativním
notebookem, který nabízí přitažlivou směs produktivity a zábavy.
Unikátní multi-flip design a hliníkové tělo umožňuje snadnou změnu
z režimu notebooku do režimu tabletu a ve finále i do prezentačního
režimu. Díky technologii TRILUMINOS Display for mobile a citlivému
dotykovému Full HD1 displeji lze snadno upravovat nejrůznější
soubory. Na jedno nabití baterie je možné pracovat či se bavit dlouhé
hodiny bez přestávky a psát na komfortní, citlivé a podsvícené
klávesnici.

KDYŽ SE ŘEKNE SAUNA
Díky pokročilým technologiím, si mohou Češi užívat to, co je ve
Finsku zcela běžné. Totiž mít vlastní saunu jako součást bytu. Přivést
Čechy k saunování se snaží developerská společnost YIT Stavo
čerpající z více než 100 let zkušeností své finské mateřské skupiny YIT.
„Nové byty v našich projektech jsou charakteristické nejen typicky
funkční severskou architekturou s využitím přírodních materiálů,
ale právě také infrasaunou přiléhající ke koupelně,“ říká jednatel
a výkonný ředitel YIT Stavo Vladimír Dvořák.

Volně stojící elektronická
myčka Fagor – nerez

Žehlení vás bude bavit

LVF32X je samostatně stojící
myčka nádobí značky Fagor.
Má šířku 60 cm a vejde se
do ní až 13 sad nádobí,
proto ji uvítají početnější
rodiny. Model LVF32X má
9 přednastavených mycích
programů. Myčka je také
vybavena Aqua Sensorem,
který detekuje intenzitu
znečištění vody. Je-li úroveň
znečištění nízká, myčka
vodu nevyčerpá a využije ji
v programu hlavního mytí.
Výsledkem této pokrokové
technologie je významná
úspora vody. Konečná fáze
programu probíhá v režimu
kondenzačního sušení
s předehřevem nádobí.

Miele FashionMaster –
komfortní žehlicí systém
je do posledního detailu
promyšlená kombinace
napařovací žehličky, vyvíječe
páry a aktivního žehlicího
stolu. O perfektní výsledky
žehlení při minimální námaze
se postarají 1-2-Lift systém,
přesvědčivá parní technologie
nebo výkonný steamer. Od
teď již nehraje roli, zda máte
se žehlením dlouholeté
zkušenosti, nebo jste naprostý
začátečník.

www.fagor.com/cz

Pracné rozmrazování chladničky
je doba ledová, No Frost je
současnost
„Hliníkové vchodové dveře“
– optimální kombinace
vysoce kvalitního materiálu
a moderního designu.
Vysoká konstrukční pevnost,
bezpečnostní prvky, nízké
hodnoty koeficientu tepelné
prostupnosti.

Více na www.perito.cz

Doba, kdy se pracně odmrazovaly
domácí chladničky je pryč. Pokud chcete
nejen ušetřit čas, sílu a především
nervy, v současné době se vám naskýtá
vynikající řešení. A tím je systém No
Frost. Je to systém, který umožňuje
mrazit potraviny pomocí ochlazeného
cirkulujícího vzduchu. A díky tomu
hned vyřešíte dvě velmi důležité
a zásadní věci – tou první je, že systém
vám zajistí rychlejší zmrazení čerstvých
potravin a tou druhou je, že cirkulující
vzduch v chladničce či mrazničce brání
vytváření námrazy na stěnách spotřebiče
či na samotných potravinách. Pokud
uvažujete o koupi kombinované
chladničky či mrazničky, Fagor pro vás
připravil časově omezenou nabídku
výrobků se systémem NO Frost.

www.fagor.com/cz

Hezký

Domov představují lidé, kteří v něm bydlí. Bez nich by to byl pouze prázdný
interiér. Architekt si s ním může vyhrát jak chce, bude tu ale stále chybět lidský
faktor. Ten teprve domov prohřeje a dá mu styl. Nemusí být perfektní, musí
v něm ale být milo. A právě dekorace, drobnosti dotýkané člověkem s láskou,
vytvářejí neopakovatelný pocit domova.

domov

Co všechno sem zařadit? Ubrusy, polštářky, závěsy, přehozy, koberečky. Vázy a mističky, sošky, svíčky, různé
krabičky a dózičky. Knihy a časopisy. Samozřejmě také
pokojové květiny v nejrůznějších nádobách a obalech.
Fotografie a obrázky. Porcelán a sklo. Určitě ještě ve
výčtu něco chybí, ozdobných drobností se najde mnoho. Jejich přítomnost v bytě se tvůrci životního stylu
snaží pojmenovat různými názvy, aby charakterizovaly
typ domácnosti. Jenže často se věci míchají a striktní

dodržování určitého stylu je vlastně ve výsledku chladně perfekcionistické.
Nebojte se tedy přikoupit další maličkost, která se vám
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zalíbila ve výloze nebo vám jako tři oříšky Popelčina
tatínka někde na cestách zavadí o hlavu. Kupujete
ji vy, takže se do stylu vašeho domova určitě někam
hodit bude.

Feng šuej
Dnes je velmi populární zařizovat byt ve stylu feng
šuej. Není divu, že člověk hektické moderní doby hledá ve starodávném východním umění harmonického
života uklidnění od stresu.
Feng šuej je založeno na
pentagramu živlů, které
mají být vždy v rovnováze, tedy i váš soukromý
životní prostor jimi musí
být prostoupen tak, aby
vám pomáhaly ke klidu,
vyrovnanosti a dokonce
i k tak detailním věcem
života, jako je harmonické
manželství nebo plná domácí pokladnička. Interiér
podle feng šuej je složitý
propracovaný systém,
některé věci do něj patří,
jiné zcela vylučuje. Z těch
druhých zmiňme třeba
ostré hrany – dokonce ani
oblíbené paravany, které
vydělují průchod domem,
nemají být naskládané
do harmoniky, protože ta
pak tvoří ostré rohy. Ve
složitém systému lze najít
vlastně základní jednoduché rady – například věc má
sloužit svému účelu, koberec tedy nepatří nikdy na
stěnu, stejně jako byste si obraz nepoložili na

podlahu. V Čechách nejspíš nebudou úplně fungovat
sošky orientálních božstev, jejichž podstatu většinou
ani neznáme. Ortodoxní zastánci feng šuej by se asi
zlobili, ale vlažnější vyznavači tohoto principu si umístí
na příslušné místo do bytu raději svůj osobní talisman

nebo třeba obrázek panenky Marie – prostě to, co
jim má pomoci k troše štěstí, co je ochrání před nepřízní osudu. K feng šuej neodmyslitelně patří oheň,
voda a vůně – tedy dekorace v podobě svíček, fontánek a aromalamp. Kam všechny tyto
drobnosti patří, na to se musíte zeptat
některého ze školitelů tohoto životního
stylu nebo nastudovat knihu, kterých se
na trhu nabízí desítky. Nebo ne – možná
stačí, když uvolníte svou mysl a intuitivně dáte průchod své fantazii, svým
pocitům. A to vlastně platí všeobecně
– nikdy bychom neměli doplňky do interiéru umísťovat za každou cenu, násilím,
jen proto, že „tady by něco mělo stát“.
S každou dekorativní drobností bychom
měli nejprve souznít, předat jí svou
energii a vzít si kousek té její, jaksi se
s ní pomazlit očima i rukama – uvidíte,
že pak ji bez potíží umístíte přesně tam,
kde vám pohled na ni bude milý.

tyto styly skutečně pracovaly s renovovaným nábytkem
a doplňky, staly se ovšem natolik žádanými, že dnes
pořídíte běžně nejrůznější repliky, které jsou povrchově upravené tak, že vypadají jako staré. Popraskaný
lak, mírně odštípnuté dřevo, tvary typické pro venkovský nábytek přelomu 19. a 20. století, vše
je oblé, měkké a pohodlné. Dekorace,
kterými můžete takový interiér vytvořit, najdete možná v zásuvkách dlouho
neotvíraných skříní a prádelníků. Ručně
háčkované dečky a záclony, dřevěné
krabičky, skleněné miniaturní mističky
na prstýnky, dřevěné a porcelánové sošky – neleží náhodou něco z toho u vás
někde na půdě? Stačí po tom sáhnout
a dát si práci s trochou renovace – opravou laku, vyspravením potrhaných deček
a záclon, poslepování rozbité sošky.
Nebo si takové dekorace můžete samozřejmě nakoupit. Patří k nim i polštářky,
přehozy a závěsy s motivy květin – u Provence je to hlavně levandule, u shabby
chic zase růže. Na toaletce k tomu může
ležet třeba ručně dělané mýdlo, které
pokoj provoní vůní levandule nebo zralých hrušek. Pro ty, kdo rádi něco tvoří,
se nabízí velmi jednoduchá metoda, jak
ozdobit rámečky fotografií, krabičky, květináče – stačí použít obrázky z ubrousků a pomocí dekupáže je
přenést na dekorativní předměty. Tyto styly nedají oku
jen tak klidně spočinout, místnosti zaplňují drobný-

Provence a vintage, shabby
chic
První dva pojmy pocházejí z Francie, třetí z Velké Británie, v mnohém jsou si podobné, snad jen detaily se
liší. Základem je typický venkovský styl bydlení přenesený do moderní doby. Vyvolává romantické zasněné
pocity, vzpomínky na dětství u babičky na venkově, na
obrázky z románů 19. století, na retro filmy. Původně
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mi a většími dekoracemi, topí se v květinách živých
i obrázkových, voní zde květiny ve váze nebo alespoň
svíčky a mýdlo. Dokonalou korunou a zároveň charakteristikou těchto stylů je živá dekorace v podobě líné
domácí kočky či mopslíka stočeného na pohodlném
květinovém polštářku v lenošce.

DR interier Průhonice
www.latky-dusek.cz

LÁTKY
TAPETY
DEKORACE

Antique kontra hi-tech
Někdo má rád věci plné historické paměti, někdo se
zase nechává inspirovat spíš futuristickými vizemi.
Oba styly jsou značně vyhraněné od základu až po
detail v dekorativních drobnostech. Není pravda, že
první styl musí v každém případě působit teple a vřele
a druhý chladně a odosobněně. Právě maličkosti totiž
teprve z bytu milovníka starožitností či alespoň jejich
nápodoby udělají přívětivý prostor a z pokoje vyznavače cool stylu místo zabydlené lidskou bytostí. Bez
toho je antique prázdné muzeum a hi-tech skutečně
komnata ledové královny. K antique patří starožitné
pokroucené hrníčky a barevné sklo, polštářky s historickými dekory, měkké vlněné koberce s perským
vzorem, bohaté záclony a těžké závěsy, broušené
vázy s velkými kyticemi, mosazné svícny s vysokými
svíčkami. Na stěně budou viset obrazy v dekorativních
rámech, zlacených se sádrovým reliéfem nebo dřevěných s jemnou řezbou. Hi-tech naopak doplní střízlivý
interiér s pár kousky skleněného a chromovaného
nábytku, kterému dominuje obrovská televize, jen pár
osobními drobnostmi na poličkách. V takovém interiéru nebývá ani knihovna, zato se velká krásná kniha
stává dekorací, která vyjadřuje osobnost obyvatele.
Jednoduché skleněné svícínky s několika menšími svíčkami ostrých barev mohou stát na poličce třeba vedle
vzpomínky na dětství – figurek z kinder vajíček nebo
stavebnice lega. Upomínky z cest si vozí i ti, kdo mají
takto jednoduše a „hranatě“ zařízený byt. Tak může
zvláštní kouzlo takovému interiéru dodat třeba orien-
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tální maska nebo soška, ale také jen několik po světě
posbíraných kamenů. Výzdobě stěn může vévodit
tapeta s výrazným vzorem na části zdi, na bílém pruhu
pak krásná černobílá fotografie pod sklem nebo postě
jen pestrý plakát. Tento moderní styl se velmi dobře
uplatní ve velkých otevřených prostorách, ať už je to
obývací pokoj propojený s nápadnou kuchyní s nerezovými deskami a spotřebiči nebo mezonet v loftu se
schodištěm se zábradlím z lesklého kovu. Cool styl je
asi jediný, který dobře snáší i dekorace z plastu. Různé
barevné kalíšky, vázičky, stojánky na fotografie, ale
i umělé materiály s moderními vzory na koberečkách
nebo přehozech a závěsech dodají takovému interiéru
chybějící barevnost. Při výběru je ale třeba dávat pozor
na sladění barev – právě v tomto prostoru totiž velice
vyniknou, takže by jich nemělo být moc a měly by dodržovat nějakou škálu, aby se netloukly a nevyvolávaly
chaos. Takže třeba žlutá – oranžová – červená, modrá
a zelená, fialová a modrá, bleděmodrá a růžová. Už
z výčtu je cítit, jak zřetelně volba barev bude vyjadřovat osobnost člověka, který zde žije.

Textilie
Není místa v domě, kde bychom se s látkami v nejrůznějších podobách nesetkali. A není rok, abychom se
nedočetli, co je zrovna v módě. Je skutečně snadné si
interiér čas od času proměnit právě textilními dekoracemi – a nemusí to být zrovna podle módy, ale prostě
podle vaší nálady. Pár puntíkovaných, proužkovaných,
květovaných nebo kostičkovaných polštářků sladěných

se stejným dekorem na závěsu a ubrusu si můžete dopřát, kdykoliv se vám ty staré okoukají nebo operou.
Pokaždé bude interiér vypadat jinak, zejména když
zvolíte jinou základní barvu. Dejte přitom jen pozor,
aby se hodila ke koberci – ten asi tak často měnit
nebudete.

Sklo, keramika a porcelán
Také tyto drobné dekorativní předměty můžete obměňovat. Stačí pár malých svícínků, nová aromalampa,
výměna květovaných hrníčků za bílé nebo barevné.
Pozor na barevné sklo – je velmi dominantní a s jinými
materiály se moc dobře nekombinuje. Zato váza z čirého skla se uplatní i vedle keramických hrníčků nebo
porcelánové i bronzové sošky. Právě tak univerzální
je bílý porcelán nebo keramika s bílou glazurou. Mezi
sklo můžeme zařadit i zrcadla a stínidla svítidel – obojí
hraje v dekorování interiéru významnou roli.

Voda a oheň
Obojí probouzí v interiéru život. S ohněm nebývá problém – nemusíte mít zrovna otevřený krb, stačí zapálit
svíčku nebo olejovou lampičku. S vodou je to trochu
těžší, zato vám skutečně přinese do domova kus přírody a nabídne pocit harmonie. Samostatnou kapitolou
sama o sobě je v tomto případě akvárium s živými rybkami a rostlinami, to ovšem použijí jen ti, kdo si dají
pečlivou práci s jeho údržbou. Nabízejí se ale fontánky
v nejrůznějším stylu, které můžete doplnit pokojovými
rostlinami. A nebo to nejjednodušší – skleněná koule

naplněná do poloviny vodou, po níž pluje jediný květ
nebo plovoucí svíčka.

Neužitečné drobnosti
Co bychom to byli za lidi, kdyby v našem životě vše
za každou cenu muselo plnit nějaký účel. Anebo je
to naopak a právě tyto drobnosti plní svůj úkol tím,
že v nás probouzejí vzpomínky, zlepšují nám náladu,
vylaďují nás na harmonickou notu – zkrátka dělají
z uhoněného zaměstnaného člověka moderní doby
domácího tvora, který obklopen neužitečnými drobnostmi čerpá životní sílu? Všechny ty měkké polštářky,
cetky ve vitrínce, kamínky kolem květináčů, pomalované hrníčky a talířky, sošky slonů, koček a psů, obrazy,
obrázky a fotografie, košíky a drátěné misky – právě
to nám přináší hřejivý pocit domova. A protože člověk
se během života mění, budou se postupně proměňovat i tyto dekorace. Něco zůstane jako vzpomínka na
dědečka a babičku, na rodiče, něco zmizí a ani si na to
nevzpomeneme, něco poputuje k přátelům, kterým se
to zrovna hodí a něco nového, čím si uděláme radost,
čas od času přibude. Nebo se prostě jen kanafasová
kostička či proužek změní na puntík, fialky nahradí
růže...
Text: Gabriela Koulová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroje: Pěkný domov, shabbychic.com, almara-shop.cz,
Holly Beckerová, Joanna Copesticková,
Inspirace pro váš byt, Doplňky – 500 tipů
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Jak vybrat
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osvětlení do bytu
Nic nedokáže tak rychle změnit charakter prostoru jako umístění a výběr svítidel. Z neútulného studeného
prostoru vytvoříte díky správnému
rozmístění světelných zdrojů příjemný
prostor, kde se budete cítit dobře.
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Zdroje světla - z čeho můžeme
vybírat?
Klasická žárovka
V současné době platí normy, kvůli kterým se na trh
už nesmějí dodávat klasické žárovky o výkonu 100
a 75 Watů. Náhradou za klasickou žárovku je žárovka
halogenová, která je o něco dražší, úspornější a má

•

(koho by při výběru napadlo, že tu žárovku bude
muset někdy vyměnit za jiný typ, že?)
ostré nerozptýlené osvětlení se odráží v lesklých
předmětech a oslňuje

Vstup a zádveří
Vstupní vchod je zrcadlem domácnosti a jejích obyvatel. Pokud máte podhled, nasměrujte několik „bodovek“ na šatník. Svítidlo by mělo být i nad zrcadlem,
umístěné tak, aby vás neoslepilo a nevytvořilo nežádoucí stíny. Jestliže máte ve vstupní části i telefon
nebo obraz, klidně je nasviťte. Schody je důležité
osvětlit tak, aby byla odlišena světlost svislých a vodorovných ploch. Zabrání se tím vzniku stínů, které by
vás mohly oklamat a způsobit tak nepříjemnosti. Odborníci radí umístit první svítidlo nad nástupní schod
a další nad odpočívadlo.

Kuchyň

delší životnost.
Halogenové žárovky jsou vhodné do prostor, kde se
nerozsvěcí tak často, jako je koupelna, toaleta nebo
sklep.

Zářivky
Zářivky jsou vhodné do míst, jako je kuchyň či obývací
pokoj, kde se svítí déle a frekvence rozsvěcení není
tak častá. Jejich pořizovací cena je vyšší, stejně ale tak
jejich životnost. Úspora energie může být až 80 %.
Možná si stejně jako vybavíte pod slovem zářivka ony
klasické plastové bedny visící na řetízcích. Ale tato
doba už je pryč, k dostání jsou nejrůznější designové
zářivky, které přesně padnou do vybraného prostoru.

LED diody
Jsou nejdražší variantou domácího osvětlení. Jejich
intenzita není však tak vysoká. Hodí se pro orientační
doplňkové osvětlení, často je využíváno pro celonoční
osvětlení schodiště apod.

Svítidla - čemu se vyhnout
•

•

•

bodová světla jsou použita pro osvícení celkového
prostoru pokoje - při otočení do stropu nebudete
sice oslňováni, ale zato se krásně rozjasní nerovnosti na stropě, světlo působí neútulně a ostře
je použito málo intenzivní světlo na místech, kde
je nutné vidět - dle vzoru „taková lampička bude
stačit!“ pak chodíte a nevidíte
při výměně žárovky za žárovku šetřivou je najednou malé stínítko, ze kterého žárovka vyčuhuje
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Kuchyň je vlastně jako pracovna, a na práci je třeba
vidět. Jeden zdroj světla nepostačí už jen proto, že si
zády povětšinou stíníte pracovní prostor.
Vhodné je použít hlavní světlo v podobě halogenové zářivky u stropu nebo v podhledu, které rozptýlí
světlo po celé místnosti. Pro osvětlení pracovní plochy
bychom měli zdroj světla vybírat pečlivě. Nemělo by se
jednat o ostré bodové nasvícení. Neméně důležitá je
též barva světla, která může zkreslovat barevnost po-

www.fulgur.cz

Svítidla, která znají všude...
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Fulgur, spol. s r. o., Svitavská 39, Brno 614 00

travin. (Více o barvě světla a označení zářivek najdete
na konci textu).

Jídelna
U jídelního stolu se odehrává důležitá část společného
života rodiny a světlo tu hraje velmi významnou roli.
Neměla by chybět zejména regulace intenzity. Ideální
je i možnost oddělit tok světla dolů na stůl a nepřímo
na strop. Lidskému oku nejvíce vyhovují teplé odstíny
světla. Zvolme si tedy matnou žárovku nebo třípásmovou zářivku s teplým bílým světlem. Stoly delší než
tři metry osvětlujme raději svítidlem s dlouhou zářivkou než lustrem s řadou bodových halogenů. Zářivka
vytvoří příjemné, rovnoměrně rozptýlené osvětlení. Halogenová bodová světla vydávají ostré přímé
světlo a pohled do nich není příjemný. Byly vyvinuty
na osvětlení objektů ve výlohách obchodů, ne pro
domácnosti. Proto bychom měli jejich použití v bytě co
nejvíce omezit.

kontrast mezi světlem obrazovky a tmou v pokoji nebyl tak výrazný a nezatěžoval naše oči.
Na místech, kde si čteme nebo zašíváme ponožky,
můžeme ale zvolit světlo ostré, například v podobě
malého halogenového reflektůrku.

Ložnice
Ložnice je klidnou částí našeho bytu, kde je třeba tomuto přizpůsobit i osvětlení. Volíme teple bílé zářivky,
které můžeme opatřit stmívačem, což je mimochodem
opravdu příjemná vymoženost.
Vhodné je i umístění zářivek do podhledů tak, jak je
to často realizováno v hotelových pokojích.
Naprosto nevhodné je umístění světla na strop v podobě reflektorů. Při poloze na zádech mohou nepříjemně svítit do očí.
Lampička na nočním stolku by měla mít neprůhledné
otevřené stínítko, aby zdroj světla byl na jednu stranu
dostatečný například pro čtení, na druhou stranu, aby
nerušil toho, kdo spí vedle vás.

Obývací pokoj
Protože se jedná povětšinou o multifunkční prostor,
nebývá nasvícení úplně jednoduché. Zdrojů světla
bude potřeba opět více. Základem je jedno hlavní
světlo, které by mělo být stejně jako v kuchyni rozptýlené a nejlépe uzavřené, aby se nikde neodráželo
(často se tak děje u televizní obrazovky).
Pro obývací pokoj jsou vhodné stojací lampy s krytým
zdrojem, které dokreslí útulnou atmosféru prostředí
a využijeme je například při sledování televize, aby
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Dětský pokoj
V této místnosti se osvětlení mění častěji, než v ostatních místnostech. Souvisí to s vývinem a postupnými
změnami potřeb i zájmů dětí. Kromě základního
osvětlení je potřeba v dětském pokoji dostatečně
osvětlit zejména psací stůl, přičemž se osvědčily zejména světelné zdroje s variabilním nastavením. Světlo
má dopadat z boku (pravákům z levé strany, levákům
zprava), aby se zabránilo rušivým efektům.

Koupelna
Koupelnová svítidla podléhají přísnému rozdělení
podle zón. V zájmu vyšší bezpečnosti je nejlepší použít kombinaci bezpečného napětí 12 V a krytí IP44.
U zrcadla je vhodnější umístit dvě svítidla po stranách
než jedno nad ním, neboť efekt pohledu do zrcadla
spočívá v tom, že se v zrcadle odrazí osvětlená tvář
bez stínů. Na stropě je pak potřeba dbát, aby vlákno
žárovky či zářivka byla umístěna pod a ne nad stropem. Zcela nevyhovující jsou stále rozšířené bodové
halogenové žárovky, které osvětlují jen podlahu. Strop
a horní polovina stěny zůstávají tmavé a v koupelně
vzniká nerovnoměrné a ostré osvětlení.

Toaleta
Pro nasvícení této místnosti stačí použít jen světlo
s halogenovou žárovkou umístěné na stropě nebo nad
dveřmi.

Trend dneška - světelné scény
Při tvorbě tzv. světelných scén bychom měli mít na paměti, že pocit z osvětlené místnosti musí být pozitivní.
Každá scéna by na nás měla působit příjemně, dokonce až atraktivně. Nejčastěji se využívají tři základní
světelné scény, s několika stupni intenzity - věcná,
útulná a intimní. Pro realizaci světelné scény budete potřebovat několik druhů centrálního i lokálního
osvětlení. Nemíchejte však různé styly designu, které
spolu neladí. Vhodnější je vybírat si z jedné série, kde

se jednotlivá svítidla navzájem doplňují a ladí dohromady. Při výběru se řiďte především svými pocity
a potřebami. Pamatujte si, že ačkoli vám pestře laděná
scéna určitě pozvedne náladu, nezapomeňte ani na cit
pro míru. I zde totiž platí, že všeho moc škodí …

Důležitá je i barva světla
U běžných žárovek a halogenových žárovek je barva
světla vždy stejná. U zářivek, LED svítidel a halogenových výbojek máme možnost volby. Označení zářivky
například číslem 940 udává následující:
č. 9 udává kvalitu vnímání barev za použití tohoto
zdroje. Pro obytné místnosti vybíráme zdroje s minimálním číslem 8.
druhé číslo, č. 40, udává barvu světla v Kelvinech. Pro
orientaci...
č. 30 znamená 3000 K - světlo teple bílé barvy
č. 40 znamená 4000 K - světlo bílé barvy
č. 27 znamená 2700 K - barva světla podobná žárovce
(pozn.: denní světlo = 5000 K)
Vybrat správné osvětlení do bytu tedy není úplně jednoduchá záležitost, pokud má tedy působit příjemně
a zároveň plnit svou funkci, ale rozhodně se vyplatí
věnovat výběru dostatečnou pozornost.

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: Svítidla.probytadum.cz,
nasenavody.cz
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Budete se
stěhovat?
Koupili jste domeček a těšíte se, až se nastěhujete? Potom nezbývá, než objednat
stěhovací firmu a začít balit.
Jenomže objednat stěhování není jen tak… Pojďme se
podívat, jak je na tom český
trh se stěhovacími službami.
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Situace, bohužel, není příliš radostná…Trh se stěhovacími službami by se dal nazvat džunglí, což ostatně
platí o všech oborech, které nejsou regulovány. Je to
způsobeno tím, že se o tomto segmentu služeb vůbec
nemluví a nepíše, takže v těchto vodách zkouší štěstí
kde kdo. Pro většinu stěhovacích firem, které naleznete při hledání na internetu, je stěhování pouze vedlejší

činnost a pro některé dokonce jen snem o snadném
přivýdělku.
Podle firemních zápisů je v České Republice přes 900
stěhovacích firem, z toho jen v Praze jich je téměř 500.
Celkově bude ale zřejmě skutečných stěhovacích firem
pouze cca 10 %. Kdyby totiž všichni, kteří nabízejí stěhování na internetu, byli opravdoví stěhováci, tak než
byste projeli Prahou, potkali byste spousty náklaďáků
s polepy stěhovacích služeb…
Realita je taková, že někteří drobní podnikatelé rozváží přes týden potraviny, mají malého tranzita nebo
chladící vůz a živnostenské oprávnění na přepravu.
Nebo se jedná o instalatéra, který v rámci vlastního
podnikání má malého tranzita, se kterým si jezdí na
vlastní zakázky. A proč by si tedy sem tam nepřibrali
ještě stěhování, když už mají ten náklaďák? Samozřejmě si ale neuvědomují, že tímto šidí zákazníky jak
na kvalitě stěhovacích služeb, tak i na tom, že nejsou
ani pojištěni proti případným škodám při stěhování.
A těžko někdo, kdo přes týden rozváží pečivo, ví, jak
správně a pro zákazníka efektivně a bez rizik přestěhovat byt, velké kusy nábytku, klavír, atd.

Jak vybrat správnou firmu?
Samozřejmě pro laika to není jednoduché. Polovina
webových stránek vypadá úplně stejně, všichni se popisují jako ti nejlepší stěhováci a na webu se prezentují
fotkami postahovanými z internetu. Najdou se i takové perličky, kdy si majitelé firem postahují z internetu
fotografie dodávek či náklaďáků z britských webů.
Náklaďáky pak mají samozřejmě pravostranné řízení.
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Takže je jasné, že se nemůže jednat o pravdivé fotky vozového parku… Proto byste si měli vždy dobře
ověřit, jak dlouho je firma na trhu, jestli vůbec má
oprávnění stěhovat, kdo je majitelem. (To vše zjistíte
na portálech www.justice.cz a www.rzp.cz. )
Zároveň je dobré proklikat si samotné webové stránky
dané firmy – podívat se na vozový park, zaměstnance,
reference, pojištění firmy proti odpovědnosti za škodu
způsobenou při stěhování, IČO.
Pokud nejste přesvědčeni o kvalitách služby, je na místě položit si několik otázek:
Když firma není ani pojištěna, nebo nemá oprávnění
stěhovat – mohu jim svůj majetek vůbec svěřit a nemusím o něj mít strach? Jsou důvěryhodní a mohu se na
ně spolehnout? Co v případě nějakých škod? Kdo mi je
uhradí? Na koho se vůbec pak mohu obrátit s reklamací, když majitel/jednatel firmy je k zastižení (možná)
na nějaké zahraniční adrese?
A pokud se vám to zdá trochu složité? Pak uvažte,
kolik času například strávíte výběrem dovolené – čtete
recenze hotelů, zjišťujete i z nezávislých zdrojů, jestli
cestovní kancelář náhodou ve svém katalogu trochu
nelže ohledně vzdálenosti od moře a klidného prostředí. Koukáte, zda je cestovní kancelář pojištěna proti
úpadku a v jaké výši, jaké jsou na internetu recenze
k této cestovní kanceláři, k jejím delegátům v destinacích, atd. A myslím, že výběr dovolené možná není ani
tak důležitý jako výběr správné stěhovací firmy…

Co by měla umět dobrá stěhovací firma?
Pokud už máte pocit, že jste tu správnou firmu našli,
víte, co po ní můžete požadovat? Mělo by platit, že
správná stěhovací firma je schopna odstěhovat cokoliv kamkoliv a v jakémkoliv objemu. Zároveň k tomu
má potřebné vybavení, techniku a zkušený personál.
Konkrétně by tedy měla nabídnout zákazníkovi stěhovací vůz velikostně přiměřený stěhovanému objemu.
Vybavení stěhovacího vozu je také zásadní. Důležité
je čelo pro snadnější a bezpečnější nakládku i vykládku, firma musí mít k dispozici obalový materiál a deky
k zajištění nábytku před poškozením. Bublinkové folie,
kartony apod. včetně vypolstrovaného vozu by měly
být samozřejmostí.
Solidní stěhovací firma by měla zapůjčit před samotným stěhováním zdarma dostatečné množství krabic
a dalšího obalového materiálu.
Na prohlídce stěhovaného objektu stěhovací technik
zákazníkovi poradí, kolik bude přibližně potřebovat
jakého materiálu, co zabalit do jak velkých krabic, atd.
A domluví se na termínu dodání obalového materiálu. Po stěhování si pak firma obalový materiál opět
vyzvedává.
V současné době mají již solidní stěhovací firmy vlastní
sklad obalového materiálu, ve kterém si zákazník po
předchozí domluvě může materiál i osobně vyzvednout a osobně vrátit.
Stěhovací technik také vyhodnotí, který nábytek bude
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případně nutné na stěhování demontovat – a pokud
toto zákazník sám nezvládne, případně na to nebude
mít čas, lze demontáž a následnou montáž nábytku
přiobjednat k samotnému stěhování.
Pokud jde o profesionální firmu, není samozřejmě
problém ke stěhování objednat i samotné balení
všech předmětů. Profesionální stěhováci jsou schopni
rychle zabalit vše, od křehkého nádobí, přes obsáhlou
knihovnu, oblečení až po elektroniku a sportovní náčiní a sklep. Zákazníkům pak obvykle pracovníci firmy
doporučí, aby si zabalili pouze své osobní věci a to,
kde si nepřejí manipulaci cizí osobou.

Jak se na stěhování připravit?
Čím lepší příprava, tím snadnější (a také levnější)
stěhování. Odborníci doporučují domluvit si před samotným stěhováním s vybranou společností prohlídku
stěhovaných prostor, na základě které obdrží zákazník konkrétní cenovou nabídku. Zároveň bude mít
možnost se zeptat, co a jak zabalit, co a jak připravit
a osobně se stěhovacím technikem vyřešit všechny
podrobnosti k průběhu stěhování. Je to i další dobrá
příležitost, jak si stěhovací společnost prověřit – i dojem z osobního setkání je důležitý.
Stěhování bez předchozí prohlídky odborníci nedoporučují, protože tím zákazník riskuje, že dostane špatný
cenový odhad. Zákazníci obvykle nedovedou správně
popsat rozměry nábytku a špatně odhadují množství
stěhovaných předmětů. Obdrží cenovou nabídku,
která neodpovídá realitě, a pak vznikají nepříjemnosti
při samotném stěhování, kdy nakonec stěhování trvá
mnohem déle z důvodu nepřesných informací a tím
pádem i cena je vyšší. Prohlídka tedy umožňuje co
nejvíce optimalizovat náklady stěhování. Například
stěhování velkého bytu je levnější se 4 stěhováky a náklaďákem o objemu 38m3 než se 2 stěhováky a malou
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dodávkou, což sám zákazník ovšem odhadnout logicky
nedokáže.
Pracovníci firmy vám také poradí, jak nejlépe postupovat v případě, že si chcete před stěhováním vše zabalit
sami. Pojďme se podívat na malého rádce balení. Co
dělat, pokud chcete zabalit:

Jak reklamovat?
Samozřejmě, i pokud vyberete tu nejlepší firmu, může
se něco pokazit. Co se týká reklamace, musí se jednat
ihned a před ukončením zakázky. I z toho důvodu je
lepší sepsat se stěhovací společností ještě před provedením zakázky smlouvu, kde bude jasně definovaný
rozsah stěhovacích služeb apod. Nábytek a vše ostatní doporučují odborníci zkontrolovat ihned a sepsat
předávací protokol. Pokud si zákazník vybere solidní
stěhovací firmu, nebude s reklamací žádný problém,
jelikož je pro takové případy pojištěna. Většina solidních firem má své číslo pojistky včetně pojistitele uvedeno na webových stránkách, přesto však není od věci
do pojišťovny zavolat a ověřit si, zda je pojistka platná
a kryje veškerá rizika rozsahu stěhování.

Co říci závěrem?
Někdo si koupí rostlinný tuk místo sýru a někdo si
objedná stěhovací firmu, která není stěhovací firmou
a pouze v tomto oboru parazituje. Výběr kvalitních
potravin je však snadnější, protože se o kvalitě potravin i surovin konečně začíná mluvit. Bohužel u stěhovacích služeb obdobná osvěta zatím není. Pevně však
věřím, že i to se jednou změní a tak, jak zákazníci
začínají pečlivě vybírat to, co budou jíst, tak že i stejně
pečlivě začnou vybírat i služby…
Zdroj: Stěhování kvalitně a vlastnici.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Pomocníci,
bez kterých to nejde

Reklama nám neustále nabízí nové
typy mobilů, fotoaparátů či automobilů a vysvětluje nám, že ty staré už patří do koše. Platí to samé
i pro kuchyňské spotřebiče? Věrné
pomocníky, kteří nám tak oddaně
slouží, mnohdy až do samého roztrhání těla, přepálení motoru a ztracení všeho příslušenství? Není čas
vyměnit i tyto pomocníky za nové,
lepší, výkonnější a hlavně úspornější? Nebo si jen tak udělat radost nějakou maličkostí?

Lednička a mraznička
Pomocník do domácnosti – to zní skvěle. Skvěle a lákavě. Kde takového pořídit, když partner na větu „mělo
by se …….( uklidit,vynést,odmrazit,apod.) reaguje
hláškou o náhlém příchodu kontroly z finančního úřadu do firmy, či líčením jiné pohromy, z čehož je zřejmé,
že na splnění onoho „mělo by se“ mu tedy nezbývají
ani síly ani čas. Když děti na náš hlasitý nářek reagují
buď posunutím položky volume na ovladači doprava či úprkem na hodinu piána či francouzštiny ( kde
je učitel již dva měsíce neviděl a do dalšího „mělo by
se“ zřejmě opět neuvidí). A když navíc tu správnou
paní na výpomoc agentura také doposud neobjevila.
Naštěstí i navzdory selhání našich blízkých lze pomocníka do domácnosti opatřit snadno a rychle – stačí si
projít ty spousty lákavých nabídek specializovaných
obchodů.
Lednička a mraznička jsou už spíše než za pomocníka
považovány za nezbytnou součást vybavení domácnosti. I je však výrobci stále zlepšují a vybavují novými
funkcemi, donedávna nevídanými. A i tady platí, že
nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné
věci. Prostě na kvalitě se šetřit nevyplácí. Výrobky vyšší
třídy jako je A (ještě lépe A+), se sice prodraží při nákupu, ale během svého života vám vynaložené peníze
nejen vrátí, ale i další ušetří. Ve třídách B – G se totiž
peníze uspořené při nákupu bílé techniky brzy rozkutálejí do světa při placení účtů za spotřebu energie.
Takový držák lahví možná někomu bude připadat jako
obyčejná věc, ale pokud denně zápasíte s umístěním
lahví v lednici tak, aby se při každém otevření na vás
nepřevrhly, drátěné stojánky nebo poličky na lahve
jistě oceníte. Další vymožeností kvalitních lednic jsou
takzvané „biofresh“ zásuvky na maso, mléčné výrobky a zeleninu či ovoce. Zásuvky jsou od chladicí části
odděleny izolační přepážkou. Spodní zásuvka díky
teplotě těsně nad bodem mrazu a vlhkosti mezi 40

– 90 % uchovává ovoce a zeleninu až 3x déle. Potraviny si navíc zachovávají vůni, vitamíny i svěží vzhled.
Horní zásuvka s nižší relativní vlhkostí slouží k ukládání masa, ryb a mléčných výrobků. A co takové jasné
osvětlení ledničky, které usnadní noční pátrání po něčem dobrém i ve skrytých zadních koutech. S halogenovým osvětlením je v lednici jasno jako za bílého dne
až do posledního koutku v dolní přihrádce. Běžné jsou
také dětské pojistky či alarmy, které hlasitě upozorní
na příliš dlouho otevřené dveře.
Moderní mrazničky fungují například na principu No
Frost, což znamená, že se nemusí nikdy odmrazovat.
Vlhkost je odváděna proudícím vzduchem mimo mrazničku a tak nemá námraza z čeho vznikat. Jistě oceníte také průhledné stěny zásuvek v mrazničce, které
hned na první pohled prozradí svůj obsah a ušetří vám
zdlouhavé pátrání, kde že je co uloženo
Kromě designu či ceny ovlivňuje náš výběr při nákupu
nového pomocníka i jeho spotřeba energie. Chladničky třídy A+ mají o 25 % nižší spotřebu energie, než
je tomu u třídy A. V realitě to znamená, že spotřebiče označené A mají spotřebu pod 1 kWh/24 hod.,
ve třídě A+ se dostáváme 0,75 kWh/24 hod. a to už
bude na účtu za elektřinu vidět. Je ale nutné spotřebič
i správně umístit, jinak nás nezachrání ani uváděná
nízká spotřeba- mraznička třídy A+ umístěná v těsním
sousedství tělesa ústředního topení či často používané
trouby bude mít spotřebu jako její kolegyně ze třídy
D. Za každý stupeň navíc nad 20 °C okolní teploty
totiž vzroste spotřeba energie u chladničky o 6 %.
Chladničky si také nerozumí s vlhkým prostředím - vysokou vlhkostí vzduchu se zvýší spotřeba energie až
o 4 %. Pro běžný provoz postačuje v chladničce +5 °C
a v mrazničce -18 °C. Snížení teploty o 2 °C znamená
zvýšení spotřeby energie o 15 %.
Ani při nákupu bílé techniky není třeba se obávat
elektronických prodejen. I tam vám s výběrem poradí,
díky e-mailu nebo icq probíhá komunikace s prodej-

nou velmi rychle a pro vás pohodlně. Samozřejmostí
je doprava zdarma i likvidace starého

Myčka nádobí
Bonmot praví, že přítelkyně a manželé odcházejí, myčka zůstává. Myčka není rozmařilost a zhýčkanost jak
si myslí moje babička, ale jeden z nejlepších vynálezů
lidstva, jak tvrdím, v diskusích s ní, já. Dáte mi jistě
za pravdu. I při nákupu tohoto úžasného pomocníka
je dobré dbát několika pravidel. Velikost, zda v šíři
45 či 60 cm je v ideálním případě dána velikostí rodiny
v tom méně ideálním dostupným prostorem v kuchyni. Naše představy o vzhledu kuchyně pak určí, zda
zvolíme přístroj vestavný či samostatně stojící. Za pozornost stojí i stupně účinnosti mytí, účinnosti sušení,
přestavitelnosti košů a spotřeby vody. Dnešní myčky
spotřebují kolem 12 litrů vody. Některé myčky dokáží
rozpoznat speciální tablety na mytí typu 3 in 1, jiným
chutná jen samotný prášek. Důležitý je i přehledný
a dobře čitelný displej. Praktické využijí jistě najde
funkce odloženého startu či možnost flexibilního
nastavení koše a sklopné stojany.

Pračka
Odešla vám pračka do věčných lovišť? Chápu, situace
je to nelehká, život bez pračky už si stěží dovedeme
představit. Na co si je ale nutné dát pozor, když budeme vybírat novou?
Nad čím přemýšlet ještě před tím, než se začnete
rozhlížet po vhodném modelu? Určete si, zda chcete
pračku s horním nebo bočním plněním. V potaz musíte

32 | Bydlení

vzít také rozměry místa, do kterého pračku umístíte.
Potřebujete více speciálních programů, nebo si vystačíte jen s těmi základními? Budete chtít samostatnou
pračku, nebo kombinaci se sušičkou? Pokud si tyto
otázky ujasníte, budete mít mnohem více času na výběr z konkrétních modelů.
Dalším kritériem výběru bude jistě spotřeba energie.
Naštěstí dnes je na trhu k dostání mnoho modelů těch
nejenergetičtějších tříd. Spotřeba dnešních kvalitních
praček se pohybuje i pod 1kWh za prací cyklus. Při
spotřebě také myslete na to, kolik vody na jeden pracovní cyklus pračka spotřebuje.
Další důležitou vlastností pračky je její programové
vybavení. Kromě běžného praní je pro mnoho lidí
důležitý tzv. krátký program. Ten vám během nějakých 45 minut dokáže vyprat prádlo, které není tak
příliš znečištěné. To se hodí například u dětských věcí.
Alergici také ocení možnost máchání navíc. Existují
speciální programy pro praní povlečení, košil nebo
outdoorového vybavení.
Velmi důležitým bodem při výběru pračky je její objem. Obvykle se vyrábí pračky v rozmezí 3-8 kg. Velikost bubnu vybírejte podle počtu členů, kteří ji budou
používat. Jednomu člověku snadno stačí i pračka na
3kg. Naopak čtyřčlenná rodina bez problémů naplní
i 7kg.

Robot
Pokud stále odoláváte nákupu robotického pejska
AIDO, při nákupu robota kuchyňského byste na sebe
tak přísní být neměli. Při nákupu tohoto takřka univer-

zálně použitelného pomocníka je ale dobře si uvědomit, jak ho budete využívat. Domácnosti tvořené
jedním či dvěma obyvateli možná postačí multifunkční
mixér. Obvykle disponují nádobou o velikosti 0,75 l
a několika nástavci pro šlehání, mixování, mletí či drcení ledu. Větší domácnosti, kde se hodně a často vaří
využije přístroj s širší nabídkou funkcí.
Jednou z nejdůležitějších podmínek při výběru spotřebiče je jeho vybavení, od kterého se odvíjí množství
nabízených funkcí. Rozvažte, které z nich opravdu
využijete, a podle toho pak konkrétní přístroj vybírejte. Je zbytečné připlácet za vybavení na mletí kávy,
když se u vás doma pije obvykle jen čaj. K přístrojům
některých značek je ostatně možné vybavení postupně
dokupovat – i to je značná výhoda. Důležitá je také
kvalita nástavců a materiál, z kterého jsou vyrobené.
Raději dejte přednost kovovému hnacímu trnu před
plastovým, jeho životnost bude podstatně delší. Nože
a struhadla by také měly být z nerezavějící oceli. V základní výbavě kuchyňských robotů bývají kruhové
nože: plátkovací kotouč na plátkování zeleniny, několik strouhacích kotoučů pro jemné a hrubé strouhání, škrabací kotouč pro přípravu bramborového
těsta nebo strouhanky. Kvalitní rotující nůž pro sekání
masa je možné použít i na drcení ledu a výrobu ledové tříště. Další nástavce umožní krájení hranolků či se

dají využít jako odšťavovač. Většina robotů připraví
těsto z jednoho kilogramu mouky, dražší přístroje
dokáží zpracovat množství výrazně větší. Zkontrolujte si pro ¨přípravu jakých těst je robot vybaven, pro
přípravu kynutých těst by měl mít hnětací háky, nože
se hodí pro těsta piškotová nebo třená. Pokud ve vás
dřímá zatím skrytý barmanský talent, měl by vás nový
robot mít i speciální mixovací nádobu. Pokud s ním
chcete opravdu vařit a péct, nevyplatí se šeřit. Levný
univerzální robot vám příliš neposlouží - bude mít jen
jeden tvar a typ nože, kterým sice naseká cibuli, ale
příprava mletého masa pro něj bude těžko zvládnutelný oříšek. A vyšlehat hedvábnou majonézu či tuhý
pěnový sníh nedokáže vůbec.
Čím se řídit při výběru? Kromě oblíbené značky, barvy
a designu přihlédněte i k výkonu motoru (nejlépe nad
500 wattů), množství mouky, které dokáže zpracovat.
Přísavky umožňující pevné uchycení na lince se také
neztratí, snadná výměna jednotlivých dílů příslušenství, možnost mytí v myčce, pojistka proti případnému
přehřátí, možnost dokoupit další díly,

Text: Ivana Kořínková
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: www.rady-testy.cz
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šetrné praní
správné dávkování pracího prostředku
úspora elektrické energie
moderní design s čelním průzorem

Již 8 let používám spotřebiče
Fagor a mohu vřele doporučit.

ánová
Bára Štěp
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LED displej s dotykovým ovládáním

Designéři módního
průmyslu mění své
kolekce šatů několikrát za rok - nejméně
pro každé roční období. Bytové a interiérové designérství
sice tak často nové
kolekce nábytku
nenabízí, ale v tomto
odvětví to není ani
potřeba.
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Trendy
v bydlení
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Kdo z nás by měnil kompletně obývací pokoj nebo nábytek do ložnice s takovou pravidelností, jakou nakupujeme například oděvní doplňky nebo obuv? Trendy
nábytku se zpravidla mění každý rok a skvělé designérské kousky lze spatřit například na mezinárodních
veletrzích, odkud čerpají inspiraci další výrobci i bytová
studia. Některé trendy se ale nemění a zůstávají dlouhá léta na vrcholu. Většinou se jedná o moderní nábytek, který má jednoduchý styl a čisté linie, má kvalitní
provedení a vydrží atraktivní po mnoho let.

Který nábytek je letos opět „in“?
Letošní hity nábytku můžeme nalézt na mnoha místech. Jde zejména o luxusní nábytek, nábytek z masívu
ale také plastový nábytek či pokojové a bytové doplňky. Pod luxusním nábytkem si můžeme představit například kožené sedačky, ale také již zmíněný nábytek
z masívu prvotřídní kvality. Velmi oblíbený je tento rok
bukový a břízový masiv, z něhož lze kompletně zařídit
celý interiér. Moderní domácnost by neměla vynechat
ani plastový nábytek, například v podobě jídelních
židlí. Plastové židle vypadají pěkně a jsou nenáročné
na údržbu. Jsou vhodné i na zahradu nebo terasu. Do
domácnosti se hodí typ kombinovaný s chromovanou
ocelí. Trváme-li na luxusní variantě, vybíráme plastové
židle v čirém provedení.

Doplňky
Domácnost ale netvoří pouze nábytek, je třeba mu dodat trochu originality různými doplňky. Kromě obrazů
a dalších uměleckých děl se do interiéru hodí lampy
všech možných typů, od stojacích až po stolní. Poko-
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jové lampy tak neslouží pouze jako zdroje světla, ale
také jako dekorativní prvek každé místnosti. Vybrat
lze klasické i moderní tvary, na jedné či více nohách
a v rozmanitých tvarech, jako například ve tvaru hrušky či ptačího hnízda.

Kam se vydat za nábytkem?
Kvalitní nábytek do interiéru, ale i exteriéru lze
nakoupit nejen v kamenných prodejnách, ale i na
internetu v e-shopech. Někteří dávají přednost osobnímu výběru, neboť se domnívají, že pouze v takovém
případě si nábytek prohlédnou nejlépe. V dnešním
světě digitálních fotografií to ale není nezbytné, protože nábytek vypadá realisticky i na obrázcích, kde je
vyfocen z několika úhlů.
Každý zákazník tak může nábytek vidět shora nebo
z několika stran a k některým výrobkům jsou přiřazeny
fotografie interiéru včetně konkrétního nábytku. Lépe
si tak můžeme představit, jak bude vypadat v naší domácnosti. Samozřejmostí je pak možnost výběru barvy,
materiálu potahu, rozměrů či jiného provedení (např.
strany rohové sedačky).

od prvních skic
po spokojeného
zákazníka

rychlost dodání
technické poradenství
snadná instalace

isotra_03445_B2B_210x148_final.indd 1

www.isotra.cz
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Trendy barev
Ano, i barvy mají své trendy, respektive jejich kombinace a možnosti uplatnění. Stále platí, že nová výmalba stěn je jedním z nejrychlejších, nejvýraznějších a cenově dostupných změn vzhledu interiéru. Podle čeho
se vlastně určují trendy a barva roku? Odborníci značky Dulux reprezentují nejrůznější části světa – jihovýchodní Asii, Indii, USA a Kanadu, Jižní Ameriku a také
všechny části Evropy. Tito specialisté vám do nejmenších detailů představí pestrou škálu národních a mezinárodních zdrojů inspirace – od vznešeného umění po
chladnou technologii, od designu k čisté přírodě, od
architektury k módě a od hudby k popkultuře. A jaké
barvy jsou tedy letos tzv. trendy? Po loňském „ocenění
hodnot“, které bylo hlavním motivem barevných trendů, se kreativní experti rozhodli na toto téma navázat.
Barevné trendy pro rok 2013 tak vychází z „možnosti“
nalezení nových myšlenek ve všem, co jsme v poslední
době začali opětovně oceňovat. Tato koncepce nás
podněcuje k tomu, abychom čerpali nové možnosti ze
světa kolem nás. Zároveň také dodává odvahu kombinovat materiály a barvy novými, neočekávanými
a přesvědčivými způsoby. Barevné trendy pro rok 2012
by měly být plné optimismu a energie, ve kterých se
budou prolínat syté barevné tóny s jemnými tlumenými a pastelovými barvami.

Barvou roku se stala korálová červeň
Ta se vymyká svou živostí, přičemž z ní také vyzařuje
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výstřednost i serióznost zároveň. „Červená může mít
pro řadu lidí nejrůznější význam. Připomíná nám,
abychom nehledali jednoduchá řešení, ale otevřeli
mysl novým myšlenkám a možnostem, které čekají, až
budou objeveny,“ říká Marieke van der Bruggen z Estetického centra společnosti AkzoNobel. „U červené
barvy je také zajímavé, že ve všech světových kulturách vzbuzuje výrazné emoce. V Číně je to barva štěstí,
v Indii je spojována s manželskou pohodou a porozuměním. V mnoha západních společnostech je to barva
vášně a síly,“ dodává der Bruggen.
Pro letošní rok bylo na základě ústřední myšlenky také
identifikováno pět klíčových trendů..

Delikátní kombinace
Z barev této palety vyzařuje delikátnost. Prostota zde
neznamená strohost, ale promyšlenou volbu materiálů
a objektů pro dosažení dokonalé rovnováhy – klíčem
ke všemu je vyváženost. Barevná paleta se soustředí
na chladné elegantní a neutrální odstíny, luxusní teplé
odstíny barvy velbloudí srsti, červený korál a tělovou
růžovou.

Jedno malé semínko
Barevná paleta na toto téma je inspirována principem
fotosyntézy. Vodové odstíny zelené, dešťové mraky,
světlé pastelové tóny a neutrální barvy vytvářejí náladu kontrastující s temnou hlínou a jasnými barvami
květů.

KUCHYNĚ PRO VŠECHNY
VÝHODNÝ SET
Ů
ELEKTROSPOTŘEBIČ

Kuchyňská sestava

Ross, korpusy v bílé
barvě, akcentové
prvky bílá vysoký lesk,
přední plochy bílá
vysoký lesk, cena za
vyobrazenou sestavu
240 cm. Bez doplňků,
elektrospotřebičů,
baterie a dřezu.
1005716-20, 1005712-20
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• Varná deska
TB 600,

sklokeramická deska,
dotykový kontrolní panel

17 499.-

Dekorů
Typů
19 Barev
frontů 14 korpusů 111 úchytů
29 Pracovních
desek
Výška spodních
skříněk
32,2 - 106,1 cm

Výška horních
skříněk
35,2 - 89,6 cm

CENA ZA SESTAVU 240 CM

Šířka sestavy 240 cm

• Podvěsný odsavač par
TUB 6O s osvětlením,
šíře 60 cm, 3 rychlosti,
výkon 275 m3/h

• Horkovzdušná trouba
HE 615,
5 funkcí vaření,
objem 56 litrů,
dvojité sklo u dvířek,
1002845-00

17 990.Sleva

44%

9 999.-

E
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N
E
P
E
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699,–

ŠETŘ
Horní skříňka

Speed H-100,
dekor bílá,
rozměry: 100 × 54 × 32 cm,
303806-00

!

P0ZOR

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Dolní skříňka

Speed, DSPU 100,
dekor bílá,
včetně pracovní desky,
rozměry:
100 × 85 × 47 cm,
303803-00

bez spotřebičů a dřezu,
dekor:
bílá / červená vysoký lesk
šíře 200 cm,
vč. pracovní desky
1006339-00

200 cm
šířka bloku
vysoký lesk

1m

1 299,–

50

až

Kuchyňský blok
ARENA 200,

Na objdnávku i v dalších
barevných provedeních

9 990.Sleva

29%

6 999 .KUCHYŇSKÝ BOK

% SLEVA NA PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ
*

Sleva se odečítá z doporučené prodejní ceny
při započtení sestavy do bloku.

*

Nabídka platí do 30. 9. 2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR.
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PRAHA • CHOMUTOV • ZNOJMO • TEPLICE • PLZEŇ • ZLÍN • TÁBOR • BRNO • MLADÁ BOLESLAV • HRADEC KRÁLOVÉ

www.asko.cz
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Životní příběh
Tato barevná paleta je reakcí na podobu blogů, sociálních médií a bizarnosti, která je výsledkem subjektivního vkusu a zálib jednotlivých tvůrců. Je to rovněž
dokonalá paleta: vyvážená, hřejivá a okouzlující, ale
nikoli příliš nostalgická. Jsou v ní náznaky sulfátového
papíru a lepenky a mnoho veselých, a přesto vyzrálých
pastelových barev.

Rozličné světy
Barevná paleta zvolená pro toto téma vyjadřuje
extrémy. Přechází od snového a surreálného světa do
hmotného a velmi reálného. Svěží sametové jasné
modři, zeleně a červeně jsou postaveny do kontrastu
s éterickými a průsvitnými pastelovými odstíny.

Znovuobjevení hrdinové
Tato barevná paleta je inspirována střízlivými vlastnostmi našeho industriálního dědictví s maskulinní
estetikou, která je vždy provázela. Denimová modř,
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neutrální industriální tóny, odstíny rezavého kovu,
zeleň šicích strojů, signální jasné zabarvení kabelů, kovových dveří a potrubí a v neposlední řadě šeď motorů
a betonu.

Nezapomeňte na zastínění
Než se ale dostaneme k exteriéru, měli bychom se
zmínit o zastínění – prvku, který má nejen hodnotu
užitnou, ale i dekorační. Zastínění volíme vždy tak,
aby účelově řešilo problém s přemírou slunce, ať už
v domě, či na terase, zároveň musíme mít ale na zřeteli, že je i výrazným dekoračním prvkem, který může
interiér i exteriér zajímavě dotvořit.
Stále větší oblibě se těší stínící systémy osazené v exteriéru - venkovní žaluzie, případně rolety. Nejenže
skvěle vypadají – zvládají všechno: regulaci světla, zvukovou i tepelnou izolaci, chrání proti vloupání, mrazu
i dešti, a v neposlední řadě šetří okenní rámy.
Druhou variantou jsou interiérové žaluzie. Nejběžnějším typem interiérového zastínění jsou horizontální

části zařízením interiérů. Ty však nelze od venkovní
části zcela oddělit. Měli bychom se naopak pokusit
o jejich sladění a pojmout je jako jeden celek. Ani nejnovější dům, který působí moderním dojmem, nevypadá kompletně, pokud jeho zahrada připomíná staveniště. To platí stejnou měrou i o bytu, jehož balkon či
terasa slouží spíš jako odkladiště nepotřebných věcí.

Zaměřte se i na zahradu a terasu
Venkovní prostory si zaslouží stejnou pozornost jako
interiér. Ví o tom své designéři, kteří navrhují venkovní
nábytek. Výběr je opravdu široký. Rozhodně se nemusíme bát, že bychom se na terase či zahradě museli
spokojit s umělohmotnou židličkou. Letos můžete
vyzkoušet něco nového, třeba oblíbený ratan.

Sedací nábytek na zahradě
Sedací nábytek bývá doménou obývacího prostoru.
V posledních letech proniká stále více pohodlí i elegance také do oblasti zahradního nábytku a jeho prostřednictvím také do našich domovů. Oproti dřívějším
dobám se venkovní židličky, křesílka i celé sedací soupravy velmi přiblížily interiérovému sedacímu nábytku.
Jejich součástí se už neodmyslitelně staly pohodlné
polštářky a podsedáky, které zaručují ten nejvyšší komfort pro klidný odpočinek nebo četbu knížky.

Nábytek z plastu, dřeva nebo z kovu

žaluzie. Lamely těchto žaluzií mohou být vyrobeny
z hliníku, jehož výhodou je lehkost a zároveň vysoká
odolnost, případně ze dřeva či jiných materíálů. Vertikální žaluzie jsou druhým tipem zastínění a promění
váš interiér v útulné místo chráněné před nadměrným
světlem i před nežádoucími pohledy. Široká škála provedení lamel vertikálních žaluzií uspokojí vaše specifické potřeby. Potřebujete-li např. místnost zatemňovat,
skvěle poslouží látky s plně zatemňujícím účinkem.
Nehořlavé materiály jsou populární v kancelářských
prostorách, a materiály s obsahem skelného vlákna
zase uvítají zejména alergici.

Trendy v zahradním nábytku
Naše bydlení netvoří pouze vnitřní prostory domu
nebo bytu. Velmi důležitou součástí, na níž bychom
neměli při vybavování nábytkem a doplňky zapomenout, jsou také exteriéry – zahrada či terasa. A podzimní měsíce jsou přímo jako stvořené pro jejich
zkrášlování. Dojem z našeho bydlení je tvořen z velké

Zahradní nábytek se vyrábí z různých materiálů. Oblíbené je dřevo, kov, plast i ratan, který designéři užívají
obzvlášť rádi a často. Od zvoleného materiálu se odvíjí
nejen kvalita, ale také cena nábytku. Nejlevnější variantou je zahradní nábytek z plastu. Sestavu plastového nábytku, která zahrnuje šest židlí a prostorný
stůl lze zakoupit v rozmezí dvou až šesti tisíc korun
dle kvality. Velkou výhodou plastového nábytku je
dobrá skladnost, jelikož se židle dají snadno stohovat.
Údržba plastového nábytku je velice snadné, obvykle
jej stačí otřít navlhčeným hadříkem. Ve srovnání například s kovovým či dřevěným nábytkem má však nižší
nosnost a je méně stabilní.
Dřevěný nábytek je do přírodního prostředí zahrady
nebo terasy velmi vhodný a působí přirozeně. Péče
o tento nábytek vyžaduje opakované ošetření impregnací na dřevo nebo olejem, který dřevěný povrch
ochrání. Cena dřevěné sestavy závisí na druhu dřeva,
levnější variantu představuje smrkové dřevo, sestavy z exotického teaku mohou vyjít na 18 až 30 tisíc
korun. Opravdu trvanlivým materiálem pro zahradní
nábytek je kov. S vhodnou povrchovou úpravou může
bez problému zůstat nábytek z kovu ve venkovních
podmínkách po celý rok. Na sezení je poněkud tvrdší,
řešením mohou být měkké sedáky a polštářky. Ty jsou
vhodné i v případě, kdy je v létě kov rozpálený nebo
na podzim naopak příliš studený na přímé sezení.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz
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Fenomén
zvaný oheň

Také s jistou nostalgií vzpomínáte na doby, kdy se ještě vařilo i peklo
v klasických kamnech? Už nemusíte jen nostalgicky vzpomínat, kuchyňské sporáky na pevná paliva, jak se dnes někdejším kamnům říká, totiž zařívají tu pravou renesanci a nacházíme je i ve velmi módních interiérech rodinných domů.
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Coby malá holka jsem prázdniny trávila u babičky na
venkově. A babička vařila i pekla jedině v kamnech.
Zatopila a vrhla se na vaření či pečení. Na elektrickou
troubu si pak nikdy nezvykla, k vytvoření jejích klasických dobrot zkrátka potřebovala klasický oheň. Ten
samozřejmě má své kouzlo, v zimě obzvláště. To horko, které ale z kamen sálalo v létě… to bylo až nesnesitelné. Nejen proto mě zajímalo, na jakých principech
fungují ta současná. Jak jsem pátrala, na trhu jich je
několik druhů: sálavá nebo s akumulací, teplovodní
i teplovzdušná, stolová i se svrchnicí nebo-li kobkou.
Co tyto termíny znamenají, po tom jsem už musela
pátrat. A co jsem zjistila?

Kamna sálavá
Sálavé teplo se šíří rovnoměrně všemi směry od zdroje.
Toto teplo neprohřívá vzduch, ale přímo předměty,
od kterých je teprve druhotně ohříván vzduch. Je to
stejné teplo, na které jsme zvyklí od Slunce. Každé
topidlo vydává oba tyto druhy tepla. Ovšem v odlišných poměrech. Zatímco u OTS je podíl tepla sálavého
ku teplu konvekčnímu 20% / 80%, u sálavých systémů
je tomu přesně naopak. Protože sálavé systémy pracují
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s velkými keramickými plochami, zahřátými na nízkou
teplotu (třeba pouze 40°C), nedochází u nich téměř
k žádné vzdušné konvekci. Sálavá kamna používají
pro vydávání tepla keramické plochy o nízké teplotě,
takže u nich nedochází k přepalování prachu, ba ani
k jeho víření. Takto vytápěné prostory jsou téměř ušetřeny utírání prachu. Přestože sálavá kamna používají
pro vydávání tepla keramické plochy o nízké teplotě,
nedochází zde k přesoušení vzduchu. Sálavé teplo
ale neprohřívá vzduch. Prohřívá předměty a šíří se od
zdroje rovnoměrně všemi směry. Rozdíl teplot vzduchu u stropu a u země je proto minimální a průměrná
teplota vzduchu nižší (19°C). Přesto je nám v takto
vyhřátých prostorách příjemně, neboť dostáváme
potřebnou dávku tepelné energie právě sáláním, jako
jsme zvyklí z přírody. Dostáváme stejné teplo na nohy
i na ramena.

Zahřeje vás nejen u srdce
Protože sálavá kamna používají pro vydávání tepla
keramické plochy o nízké teplotě, nejsou v obytném
prostoru zdrojem nebezpečí, že se o ně někdo popálí.
Spíše naopak. Takovéto topidlo se záhy stane oprav-

ohništěm a tahovým systémem) můžeme dosahovat
účinnost až 90%. Protože je v akumulačních sálavých
systémech dostatek prostoru na kvalitní spalovací komoru, která spaluje při vysokých teplotách, jsou emise
těchto systémů naprosto minimální. Je možné konstatovat, že takovýto způsob spalování dřeva je ekologicky nezávadný. To, co vyprodukuje takovéto topidlo
spálením dřevní hmoty, potřebuje příroda pro růst
stejného množství této dřevní hmoty. A to jak v plynné
tak tuhé formě. Protože při stavbě sálavých topidel je
potřeba velké množství materiálů, je nutno brát jejich
hmotnost v úvahu již ve fázi projektu domu. Cena materiálů a jejich zpracování při stavbě je též nemalá. Ale
jejich kvality – sálavé teplo, vysoká účinnost, komfortní
topení, ekologie provozu a životnost tuto vysokou
cenu výrazně převyšují.

Kamna akumulační

dovým srdcem domu, okolo nějž se točí veškerý život,
u něhož a na němž se sedí, či dokonce leží. Děti i naši
domácí mazlíčkové přivítají vlažné keramické plochy,
v jejichž blízkosti si s oblibou hrají, či odpočívají. Květinám též více svědčí rovnoměrný a stálý přísun mírného
sálavého tepla, než kolísavé teplo konvekční. Protože
u sálavých systémů pracujeme s velkým množstvím
keramických materiálů, získáváme tak možnost akumulovat velké množství tepelné energie. Díky této
akumulaci můžeme výrazně zvýšit komfortnost topení
(přikládání), které se omezí na pouhých 1 – 2x denně.

Akumulační kamna jsou vhodná pro lokální vytápění či
temperování (udržování teploty na stanovené teplotě)
bytů, malých provozoven, kanceláří, menších rodinných domků, chat apod. Díky speciálnímu akumulačnímu materiálu a topným tělesům hromadí tepelnou
energii, kterou v případě potřeby předávají okolnímu
vzduchu a tím ho ohřívají. Princip a výhoda vytápění
akumulačními kamny spočívá ve využití levnějšího
(nočního) tarifu za elektřinu. V době platnosti nízkého
tarifu NT se akumulační kamna pomocí vestavěných
topných tyčí nahřívají a teplo se postupně akumuluje
ve speciální vyzdívce obklopující topné tyče. Kolem
akumulační vyzdívky je tepelná izolace, která co nejvíce zabraňuje samovolnému úniku tepla z kamen skrz
plášť spotřebiče. Po ukončení nabíjecího cyklu kamen
obsahují kamna velký teplotní potenciál, který je
během dne postupně využíván pro vytápění místnosti.
Správně navržená akumulační kamna mohou po celý
den uvolňovat levně získané naakumulované teplo
do místnosti. Velikost – příkon akumulačních kamen
by měl být pečlivě zvolen s ohledem na tepelné ztráty
vytápěné místnosti. Elektrické připojení akumulačních
kamen musí odpovídat podmínkám získání akumulační sazby za elektřinu. Silový třífázový přívod je veden
do bytového rozvaděče přes stykač ovládaný povelem
HDO (hromadné dálkové ovládání).

Statická akumulační kamna
Sálavé teplo spojuje účinnost a ekologičnost
Protože u sálavých systémů máme velký povrch topidla, máme k dispozici i dostatek prostoru pro kvalitní
spalovací komoru a pro kvalitní tahový systém. Čím
vyšší je spalovací teplota v ohništi, tím větší podíl
plynů vzniklých z dřevní hmoty se spálí a tím je proces
spalování účinnější. O co máme delší tahový systém,
o to více tepelné energie můžeme předat akumulačním materiálům umístěným v topidle a o to má
takovéto topidlo větší účinnost. Proto pouze u akumulačních kachlových kamen (s přesně dimenzovaným

Statická akumulační kamna se skládají z topných těles,
akumulačního materiálu, tepelné izolace, regulátoru
nabíjení a povrchového pláště. Jsou určena pro nenáročný, několikahodinový aktivní provoz. Tepelná
izolace neumožňuje uchovat naakumulované teplo
z nočních hodin až do večera, a proto je jejich instalace vhodná pouze v objektech s převážně dopoledním
provozem (školy, školky, kanceláře, apod.) U statických
kamen dochází k samovolnému předávání tepla do
místnosti téměř bez možnosti regulace. Uvolňování
naakumulovaného tepla začíná v podstatě ihned,

jak se kamna začnou nabíjet v nízkém tarifu. Teplo
pak vydávají neregulovaně až do svého vychladnutí.
Další nevýhodou statických kamen je jejich vysoká povrchová teplota v nabitém stavu, která omezuje volbu
jejich umístění. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady.

Dynamická akumulační kamna
Dynamická kamna se skládají z topných těles, akumulačního materiálu, tepelné izolace, regulátoru
nabíjení, ventilátoru, regulace vybíjení a povrchového
pláště. Některé typy dynamických kamen mají také tzv.
přímotopnou vložku, kterou si může uživatel zapojit
podle svého uvážení, například při neočekávaném
ochlazení. Kamna mají výbornou tepelnou izolaci
kolem akumulačního jádra (vyzdívky) a po nabití
v levném tarifu udržují naakumulované teplo celý den.
Jakmile poklesne teplota v místnosti pod požadovanou hodnotu, sepne se automaticky vestavěný ventilátor a začne skrze rozehřátá nabitá kamna dynamicky
prohánět vzduch z místnosti. Vytápění akumulačními
kamny lze regulovat pomocí nejrůznějších regulačních
jednotek – od jednoduchého mechanického termostatu až po programovatelná prostorová zařízení
s možností použít různé programy pro jednotlivé dny
v týdnu. Termostat se umisťuje na stěnu do výše cca
1,6 m na neosluněné místo. Při výběru dynamických
kamen musíme věnovat dostatečnou pozornost hlučnosti ventilátoru.

Plochá dynamická akumulační kamna
Tato kamna se od klasických dynamických liší svými
rozměry – hloubce 19,7cm a výšce 54,6cm. Ty umožňují nejen standardní umístění na podlahu, ale díky
speciálním konzolám i upevnění na stěnu. Plochá
dynamická akumulační kamna jsou vhodná tam, kde je
nedostatečný prostor u oken - snížený parapet apod.
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Mezi jejich výhody jednoznačně patří: finanční úspory
– rychlá návratnost počáteční investice, levný provoz – nabíjení v době levného tarifu zajišťuje o téměř
třetinu nižší spotřebu, nežli u přímotopného vytápění, snadná montáž – možnost umístění na podlahu
nebo na stěnu a čistý, nehlučný a bezúdržbový provoz. A nevýhodami jsou: vyšší pořizovací náklady (cca
15.000,-/na místnost), velké rozměry a hmotnost (u kamen 45–360 kg), předávání tepla není pružné, nutnost
nabíjení s předstihem a vyšší náročnost na příkon.

Kamna teplovodní
Teplovodní kamna na dřevo zahřejí celý dům. Kamna nebo krb slouží nejen jako lokání topidlo, ale čím
dál tím častěji jako zdroj energie pro vytápění celého
domu. Systém kamen nebo krbu s teplovodním výměníkem nám bez velkých investic umožňuje napojení
do již existujícího rozvodu ústředního topení. Pokud
se pro tuto možnost vytápění rozhodnete, musíte
nejdříve zvolit optimální výkon výměníku. Nízký výkon
vám neumožní komfortně vytápět všechny potřebné
prostory a naopak předimenzovaný výkon může vést
k přetopení a neustálému škrcení přívodního vzduchu
do topeniště. To má za následek nadměrné znečisťování prosklených ploch krbu a zanášení komínu. Vyšší
výkon lze využít ve spojení s akumulační nádrží. Toto
řešení sice vyžaduje další investice, ale umožní vám vytvoření zásoby teplé vody na dobu, kdy již nemůžete
přikládat, například v noci nebo druhý den dopoledne,
kdy jste v práci.

Prvky teplovodního systému
Každý teplovodní systém musí být opatřen předepsanými prvky. Je to především expanzní nádoba, pojistný
ventil a oběhové čerpadlo ,které je vhodné doplnit
záložním zdrojem pro případ výpadku elektrické ener-

gie. Dále je nutné zabránit přehřátí vody ve výměníku.
Pro tento účel lze použít speciální CALEFFI ventil. Ten
má za úkol v případě, že se teplota vody blíží 100 °C,
ji odpustit do kanalizace a na její místo dopustit vodu
z vodovodního řádu. Pro výměník není nebezpečné
pouze přetopení, ale naopak i příliš chladná voda
v systému. Příliš chladná voda v systému způsobuje
nízkoteplotní korozi (ta dokáže výměník zničit ve
velice krátké době) a dále vede k nadměrné usazování sazí a dehtu na teplosměných plochách výměníku.
Tyto usazeniny zvyšují součinitel prostupu tepla a tím
snižují výkon výměníku. Tomu se dá zabránit, pokud
do systému zapojíte trojcestný ventil, který pomocí
zkráceného okruhu (tzv. BYPASSU) omezí dobu, kdy
bude do výměníku proudit voda o teplotě nižší než
60 °C, čímž prodlouží životnost a sníží četnost čistění
výměníku. Instalaci kamen/krbu s teplovodním výměníkem je vhodné svěřit profesionální topenářské firmě.

Kuchyňské sporáky na pevná paliva
Do módy se v poslední době vracejí úředevším kuchyňské sporáky na tuhá paliva (dřevo, dřevěné brikety).
Ty jsou určeny k vaření, pečení, tepelné úpravě pokrmů a potravin. Dále k vytápění a přitápění obytných
místností s možností ohřevu TUV. Snadné otevírání
dvířek i zásobníku na dřevo, snadné čistění sporáku
a vyjímání troub patří k přednostem námi dodávaných
sporáků. Připojení sporáku ke komínu lze realizovat libovolně dle požadavku zákazníka. Z hlediska provozu
je tento typ kuchyňských sporáků založen na principu
uzavřeného ohně ohřívajícího přímo nebo kouřovými
plyny povrch plotny sporáku. Zdrojem tepla je tuhé
palivo, nejčastěji dřevo, dřevěné brikety, vyjímečně
hnědé uhlí. Důležitou součástí stavby kuchyňských
kamen je teplovodní výměník, který poskytuje pohodlí
vytápění více místností z jednoho topeniště při nezměněném komfortu vaření a pečení. Vybavení spodním
(tzv. zimním) a vrchním (tzv. letním) topeništěm umožňuje úsporný letní provoz. Pokud není výměník využíván, topí se na vrchním roštu a na sporáku lze tedy
vařit i péct aniž by byla dodávána horká voda do systému ÚT. V zimním období je vrchní rošt vyjmut a spodní
otočný rošt je zaklopen do své polohy, tak aby k hoření docházelo uvnitř výměníku a bylo tak možné sdílet
vytvořený výkon do topné vody. Z hlediska protipožární bezpečnosti je plocha pod sporákem i kolem provedena z nespalného materiálu a proto je zde obvykle
položena dlažba. Význam, jaký zděné pece a sporáky
zaujímaly pro život našich předků, se odrážel také ve
vážnosti, jaké se kamnářští mistři těšili. Po únoru 1948
se však kamnáři jako živnostníci ocitají na černé listině.
Také zděná kamna upadají v nemilost. Většina obyvatel tehdy toužila po ústředním topení a štípání dřeva
a roztápění litinové plotny patřilo pouze k výstřelkům
nenapravitelných romantiků, chalupářů a uprchlíků
z měst. Z kamnářů se stali meloucháři, kteří své řemeslo provozovali načerno ve svém volném čase, což mělo

za následek pozvolný zánik řemesla. V současné době
se však kamnářské řemeslo opět slibně rozvíjí a staří
kamnáři vychovávají své nástupce.

TUV z kachlů? Žádný problém
V klasických sporácích býval nainstalován kamnovec,
nádoba, v níž se permanentně hřála voda pro běžný
provoz domácnosti. Již od dvacátých let minulého století se do mnoha sporáků instalovaly takzvané kotvy,
což byly vložky pro ohřev topného média. Teplo se pak
rozvádělo do radiátorů v dalších místnostech domu,
nebo sloužilo k ohřevu bojleru s TUV. Výrobci na to
však nezapomněli. Před několika lety byl na pražském
veletrhu ForArch představen kuchyňský sporák s teplovodním výměníkem, který může kromě obvyklého
vaření a pečení sloužit i jako ústřední vytápění o výkonu 16 až 18 kW a který může být napojen jak na
dosavadní topný okruh, tak se může stát alternativním
zdrojem tepla. Existují však i další typy těchto sporáků,
které je možno za pomoci přídavného zařízení použít
jak pro kuchyni, tak pro vytápění vedlejších prostor.

Přenosný kuchyňský sporák
Zděný kachlový sporák nebo pec dnes nachází své
místo nejenom v historických venkovských stavbách
a chalupách, ale také v rodinných domech. A nemusí
být umístěn přímo v kuchyni, ale například v chodbě,
v jídelně či obývacím pokoji. Tam slouží jako zajímavý
solitér a čeká na svou příležitost. Ta může nastat v případě, že se venku ochladí, a kamna pak vytopí celý
dům - nebo když dostanete chuť na pořádné pečené
kuře, husu či buchty. A pokud si na zděnou kachlovou
pec netroufáte nebo pro ni nemáte vhodný prostor,
pořiďte si přenosný kuchyňský sporák, který nezabere
mnoho místa a jeho pořízení nestojí tolik

Svoboda volby a nezávislost
Nikdo neví, jak se budou vyvíjet ceny plynu a elektrické energie, ale už dnes je zřejmé, že snižovat se
nebudou. Proto kuchyňský sporák na dřevo může
značně ulehčit v exponované topné sezóně rodinnému
rozpočtu. Také v případě naplnění krizových situací
(výpadek elektřiny či plynu) může být rodina v klidu,
protože sporák jim zajistí základní potřeby pro život
v domě: teplo, možnost vaření a ohřev vody. Moderní
design některých sporáků umožňuje integrovat spotřebič na pevná paliva do kuchyňské linky a interiérů
i těch nejmodernějších rodinných domků. Kachlový
sporák v obýváku může pomoci narovnat pošramocené rodinné vztahy, protože teplu a dobrému jídlu se
nedá odolat. A pokud vám bude účet za plyn připadat
neúměrně vysoký, vypněte kotel a složenkou podpalte
třísky pod plotnou...
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: energetický poradce PRE,
krby-kamna.cz, habitat.cz

Zařizujeme
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kuchyň

Centrum domácnosti je vždycky tam, kde to vonní čerstvě uvařenými
pokrmy, kořením, bylinkami a chlebem. Zkrátka v kuchyni. Ne v té sterilní z luxusních obrázků, ale v té, kde to žije, rodina se schází u stolu,
v troubě se opravdu peče – jednou bábovka, podruhé maso, na sporáku se vaří. Taková kuchyň musí být hlavně praktická, prostorově dobře
vyřešená a všechno v ní by mělo jít dobře udržovat, aby zde bylo stále
čisto a vyvětráno.
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Pomalu, ale jistě se zbavujeme unifikovaných kuchyňských linek 180 cm dlouhých včetně sporáku. Nabídka
kuchyňských studií je dnes tak nepřeberná, že každou
kuchyň lze zařídit tak, aby v ní byl dostatek místa právě pro potřeby daného uživatele, jeho nádobí i spotřebičů, aby zde bylo útulno, i když máme kuchyňku zvící
dlaně. Vše se dá udělat na míru, protože variabilita
rozměrů skříněk je dokonce i v sektorovém vydání
nesmírně široká. Kuchyň dokonale padnoucí mezi
vaše stěny, které nebývají vždy úplně rovné, dostanete

kvalitním kováním – brzdicími panty, měkkými pojezdy
s brzdou u zásuvek, pěknými a dobře držícími úchyty,
podložkami na police - a vnitřním vybavením v podobě ergonomicky praktického členění zásuvek, drátěných košů a různých vychytávek, například závěsu na
odpadkový koš, drátěného závěsu na vinné sklenice
pod horní skříňky atd. atd., zjistíte, že právě tyto zdánlivé maličkosti jsou na lince to nejdražší, za co chtě
nechtě zaplatíte, i když si to smontujete sami.
Většina firem, které dělají kuchyně na míru, má přitom

z některého kuchyňského studia. Při montáži počítají
s tím, že vám kuchyň přivezou rozloženou a teprve na
místě dorovnávají skříňky i pracovní desku, přiříznou
tu centimetr, tam pár milimetrů ohoblují, pak teprve
vše sestaví a dorovnají začišťovacími lištami. Pokud jste
šikovný domácí kutil a máte dobrou pilku, zvládnete
takové kousky i se sektorovými skříňkami, nebudete se
ovšem nejspíš pouštět například do zmenšování šířky
skříňky ze 40 na 37 cm, prostě se smíříte s tím, že vám
někde zůstane hluchý roh.

montáž započítanou již v ceně objednávky a profesionálové, zvyklí montovat kuchyně denně v nejrůznějších podmínkách, si s tím opravdu poradí rychleji
a kvalitněji, než když to budete chtít zvládnout svépomocí.

Samovýrobou se mnoho neušetří
Pak jsou tu ještě skutečně nezdolní kutilové, kteří
chtějí ušetřit co nejvíce peněz a nakoupí si materiál
na korpusy i dvířka a celou kuchyň staví sami. Pokud
nemáte k dispozici truhlářskou dílnu, raději to ale nezkoušejte, výsledek nebude valný. Šetření je pak také
jen hypotetické – pokud chcete mít linku opatřenou
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Návrh na papíře
Vraťme se ale na úplný začátek, do okamžiku, kdy
se rozhodneme pro nové zařízení kuchyně. Nejprve
samozřejmě bereme do ruky metr, a to i v případě, že
si chceme objednat kuchyň včetně návrhu od bytového architekta. Ten totiž neví, jak často a co vaříte,
jestli denně připravujete čerstvé ovocné a zeleninové
šťávy, jaké používáte nádobí a kolik ho máte nebo
hodláte mít. Dokonce by mohl zapomenout i zvážit,
jestli ten, kdo nejčastěji v kuchyni vaří, je pravák nebo
levák. Takže základní úvahu, jak chcete mít kuchyň
zařízenou a vybavenou, byste si měli rozhodně udělat

Pozvedněte svou kuchyň

pracovní deskou z umělého kamene

Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
DUOLIT, s.r.o. je certifikovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.
•
•
•
•

Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.
Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.
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Keramické dřezy pro kuchyně nejvyšší kvality
Tvrdost, která se projevuje vysokou odolností vůči poškrábání, odolnost vůči teplotním šokům a hebká, neporézní glazura, která odolává chemikáliím i barvivům a která se velmi dobře nechá udržovat v čistotě – to jsou vlastnosti keramických dřezů, které ocení každý
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sami. Pak můžete s architektem všechno doladit, nebo
se prostě vypravit na obhlídku kuchyní sektorových
i na míru dělaných, k tomu si definovat spotřebiče, bez
kterých se nehodláte obejít a zvážit jejich co nejpraktičtější umístění v kuchyni. Vyberete si styl a materiál,
ze kterého kuchyň bude a celý návrh si namalujete
nebo zpracujete v některém šikovném počítačovém
prográmku, kterých je k použití dost i pro amatérské
návrháře. A pak to všechno odložíte.

bič k jejich napojení nebude moci pohodlně dostat.
Rozvod elektřiny v kuchyni je třeba promyslet velmi
pečlivě a také ho dobře nadimenzovat. Pokud máte
elektrickou varnou desku, musí mít samostatně jištěný
obvod, stejně tak automatická pračka. Další obvod
pak budete potřebovat na světla a další na zásuvky.
Zatímco lednička má spotřebu velmi malou, pamatujte, že většina ostatních kuchyňských spotřebičů má
naopak vysoký okamžitý příkon. Pokud tedy zapojíte
na jeden obvod elektrickou troubu, pračku, myčku
na nádobí, ještě s jedním destiampérovým jističem
vystačíte, jakmile ale na stejném obvodu budete mít
zásuvky, na které připojíte varnou konvici, toastovač,
elektrický nůž nebo mixér, už příkon a jištění nebudou
stačit. Vše je tedy potřeba opravdu dobře promyslet
a elektrikářům, kteří vám budou nové rozvody dělat,
přesně pojmenovat, jaké spotřebiče budou v kuchyni
používány.
Součástí této práce je samozřejmě i osvětlení. V kuchyni nemusíte mít silné centrální světlo, zato potřebujete
pořádně vidět na práci. Dnes se často používá osvětlení bodovými žárovkami zabudovanými do sádrokartonového obložení stropu. Ten se tak vyrovná, zbavíte
se prasklinek, které se na něm objevovaly a rozmístění
bodovek si uděláte tak, aby celá plocha kuchyně byla
nesvícena rovnoměrně a příjemně. K tomu si určitě přidejte osvětlení pracovní desky – zářivek, které se umístí pod horní skříňku linky nebo na stěnu, je k dispozici
velký výběr. Každá tato zářivka by měla mít samostatný vypínač, abyste si mohli posvítit právě tam, kde to
zrovna potřebujete. Také bodovky, pokud je kuchyň
velká a máte jich tedy hodně, je praktické mít rozdělené na dva okruhy a používat dvojitý vypínač, kterým
si buď rozsvítíte jen část žárovek, nebo všechny. Ve
velké kuchyni budete mít jídelní stůl, v menší třeba
barový pultík, u kterého bude snídat i večeřet. Jídelní
plocha by měla být nasvícena samostatně. Právě nad
ni můžete umístit pěkné osvětlovací těleso, které bude
vycházet u designu kuchyně a podtrhne ho.

Podlaha a stěny

Voda a elektřina
Než totiž dojde na kuchyňské skříňky a spotřebiče, je
třeba místnost řádně připravit. Součástí návrhu musí
být také přívod vody a odpady. Pokud budete mít
v kuchyni kromě dřezu také myčku na nádobí a třeba
i pračku, musíte počítat s několika uzavíracími kohouty na přívodu vody na místech, kde k nim budete
mít pohodlný přístup a odpadní hadice umístěné tak,
abyste vše svedli do jednoho místa a neriskovali, že
hadice budou někde přehnuté nebo se za spotře-
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Konečně tu máme začátek zařizování – podlahu a obklady. Podlahu je samozřejmě před osazováním nových skříněk třeba srovnat, abychom později nezápolili
s křivě postavenou lednicí nebo myčkou. Stará podlaha tedy musí pryč, pokud je třeba, podlaha se musí
vystěrkovat a vyrovnat. Teprve pak na ní může přijít
krytina. V kuchyni by měla být dobře omyvatelná.
Ideální je dlažba nebo PVC, lino. Plovoucí laminátová
podlaha je do kuchyně hodně choulostivá na ukápnutí
horkého oleje i na poškrábání, takže tento materiál
raději ne. Stejně tak nejsou praktické v kuchyni dřevěná prkna nebo parkety, protože i když je nalakujete,
bude jejich povrch trpět a rychle se opotřebuje. Pod jídelní stůl můžete položit pěkný kusový koberec, který
dodá jídelnímu koutu pocit tepla a přívětivosti.
Obklady vybírejte tak, aby se hodily k vybranému ma-

Spolehlivá elegance
www.digestore.cz

Prodej a distribuce: Incos Alfa, spol. s r.o., Drnovská 24/566, Praha 6, tel. 233 356 021, 724 247 487, e-mail: praha@incosalfa.cz

teriálu kuchyňské linky, ale také k podlaze, případně
i stylu a barvě dveří – vše by k sobě mělo pasovat, ať
už zvolíte soulad tónů jedné barvy, nebo máte naopak
raději pestrost a kontrast. V menších prostorách je
lepší volit menší formát obkladů i dlažby. Velkoformátové dlaždičky jsou sice moderní, ale lépe vypadají ve
větším prostoru. Ostatně, dnes nemusíte stěny obkládat je keramickými dlaždičkami, v módě jsou i jiné materiály – skleněné mozaiky, panely z plastických hmot,
korek nebo plastická stříkaná omítka. Protože linku
máte naplánovanou, elektřinu rozvedenou, zásuvky
a vypínače osazené, můžete stěny obložit tam, kde je
třeba, ještě před montáží kuchyně. Lépe se to dělá ve
volném prostoru než později mezi skříňkami.

Materiály a povrchová úprava
Naprostá většina korpusů kuchyňských skříněk se
vyrábí z dřevotřískových OSB desek. Dokonce i když
zatoužíte po masivním dřevu, s největší pravděpodobností z něj budou vyrobena jen dvířka. Pouze skutečně
luxusní kuchyně se dělají celé z masivu, obvykle jsou
dodávány na zakázku, protože jejich cena je podstatně vyšší a firmám se nevyplatí mít je skladem, dokonce
ani mít pohotově materiál na ně. Masiv má v kuchyni
pár nevýhod – ve vlhkém prostředí desky rády praskají,
nedokonale vyschlé dřevo se může kroutit a v neposlední řadě ošetřování masivního dřeva je pro uživatele poměrně komplikované, nelze počítat s letitou
životností laku, bude třeba ho po pár letech obnovit.
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Pokud si tedy chcete masiv dopřát, lze jen doporučit,
abyste volili právě jen ta dvířka. Sladění barev dýhovaných korpusů s masivními dvířky dnes není problém,
na první pohled téměř rozdíl nepoznáte.
Korpusy i dvířka můžete mít v povrchové úpravě dýhované, laminované nebo lakované. V posledních letech
je moderní lakovaný povrch v hi-tech lesklém laku.
Zejména velké kuchyně se širokými skříňkami vídáme
často právě v této podobě. Barvy a laky se na počátku
21. století díky vývoji chemie hodně proměnily, úprava lesklým či matným lakem má dlouhou životnost
a snadno se ošetřuje, můžete ji bez problémů omývat
horkou vodou a saponátem, jen na ni nesmíte vzít
drsnou drátěnku nebo písek. Tento povrch snese i pár
kapiček horké mastnoty, aniž by utrpěl.
Kvalitně provedená dřevěná dýha je také odolný
materiál, u korpusů hrozí poškození opět jen poškrábáním. S laminem je to trošku horší, je choulostivé na
vysoké teploty, kapka rozpáleného oleje ho může roztavit a udělat do něj dírku. Ani na lamino není vhodné
používat na čištění písek nebo drsnou houbičku, poškodil by se povrch a materiál by už nikdy neměl svůj
původní vzhled. Na bočnicích skříněk laminu ani dýze
většinou nebezpečí poškrábání tolik nehrozí, spíš se to
může stát na dvířkách, do kterých omylem bouchnete
hrncem, něco přeteče přes hranu pracovní desky apod.
Materiál na dvířka je tedy dobré zvážit nejen z designového, ale i z užitného pohledu.
Výhodou moderních kuchyní je, že naprostá většina

má typizované rozměry základních modulů, a tedy
i dvířek. Pokud se tedy dvířka poškodí, dají se poměrně snadno vyměnit, zejména pokud zvolíte nějaký
klasický design.

snadno vyměnit – takže když se vám zdá, že kuchyň
je pořád pěkná, ale deska už vypadá hrozně, můžete
si bez problémů pořídit novou a vzhled kuchyně dát
zase do pořádku.

Pracovní deska

Spotřebiče

Konečně je tu pracovní deska – nejvíce namáhaná část
kuchyňské linky. Zde je výběr materiálů ještě širší, ale
žádný si nezaslouží, abyste přímo na něm něco krájeli
či zadělávali těsto. K základní výbavě kuchyně zkrátka
patří sada prkének – ať už dřevěných, plastových nebo
v poslední době stále oblíbenějších sklokeramických.
Pracovní desku můžete mít laminovanou, dýhovanou,
masivní - na všech těchto materiálech se podepisuje
každé drobné škrábnutí a odložení horké pokličky. Vysoce odolný a také na čištění velmi praktický je kámen.
Desky se vyrábějí z umělého kamene, ty nejluxusnější
pak z přírodní broušené a leštěné žuly se zrnitým
designem, pískovce nebo z mramoru s jeho typickou
kresbou. Desky z přírodního kamene snesou i odložení
horkého hrnce, nevadí jim oleje ani kyseliny. Musíme
ovšem počítat s tím, že jsou poměrně křehké, mohou
se odštípnout, když vám na ně spadne hranou třeba
těžká poklička. Životnost kamenných desek (dokonce i těch z umělého kamene) je nepoměrně delší než
životnost lamina či dýhy. Na nich začnou být poměrně
brzy vidět všechny prohřešky – neodstranitelná kolečka od plechovek, škrábance od otírání houbičkou,
skvrny od oleje. Pracovní deska se dá ale poměrně

Základní výbavou kuchyně je bezpochyby to, na čem
vaříme. Dříve bychom řekli sporák, v moderní kuchyni pokud na to máme místo, je to spíš varná deska
a trouba zabudovaná do linky tak, aby zhruba její dno
bylo ve výšce pracovní desky – tak se do ní pohodlně
může, není nutné se k pekáčům a formám ohýbat.
Sporáky ovšem z českých kuchyní nezmizely, stále
jsou nabízené jak plynové, tak elektrické i v kombinaci plynové hořáky a elektrická trouba. Z hlediska
praktičnosti má sporák jednu velkou nevýhodu – nedá
se zabudovat do linky tak, aby kolem něj a za něj
nic nepadalo. V těchto mezírkách se zachytí kdejaký
drobeček i mastnota a uklidit tam znamená vytáhnout
celý sporák – což zejména u plynových není vždycky
úplně jednoduché. Plynovou nebo elektrickou varnou
desku naopak přesně osadíte do pracovní desky, takže
se kolem ní nic nikam nedostane.
Jakou varnou desku vybrat? Jak plynové, tak elektrické se nabízejí v mnoha cenových hladinách. Stále
jsou nejlevnější plynové se smaltovanou deskou, při
zařizování kuchyně si ale možná budete chtít dopřát
již o něco komfortnější desku nerezovou, případně
sklokeramickou, protože se lépe udržují čisté. U elek-
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trických desek je pak už dnes klasika s destičkami vyhřívanými spirálou na smaltované desce spíš přežitek.
Ke sklokeramickým deskám přibyly i desky indukční,
ovšem pozor – ne každé nádobí je na indukci vhodné,
musíte mít hrnce a kastroly jen nerezové nebo smaltované, hliník nebo sklo prostě na indukci neohřejete.
Velkou výhodou indukce je ovšem úspora energie –
plotna hřeje, jen když na ní hrnec postavíte.

Také troubu můžete zvolit plynovou nebo elektrickou,
volně stojící nebo zabudovanou. Při výběru si rozmyslete, jak moc a co chcete péct, zda budete využívat
i gril. Velmi příjemný je horkovzduch, můžete tak péct
i různé věci dohromady, pachy se nesmíchají, nebo
několik plechů cukroví najednou. Každá hospodyně ví,
jak nepříjemné a nesnadné je čištění trouby. Nabízí se
systémy, které mastnotu a nečistoty na stěnách trouby
sežehnou a vy je jen vymetete. Pokud si takový chcete
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dopřát, dobře si zjistěte, jak v troubě, kterou jste si
vybrali, funguje. Některé totiž zdaleka nevyčistí celý
prostor trouby.
Většina domácností dnes za samozřejmost považuje
i mikrovlnnou troubu, především na ohřívání potravin.
Pokud máte troubu klasickou, skutečně se nevyplatí
utrácet za mikrovlnku s grilem a pečením, stačí vám
právě ta na ohřívání a rozmrazování. „Chytrá“ mikrovlnka se hodí do malých kuchyní, kam se
klasická trouba nevejde.
Velikost lednice a mrazáku se odvíjí nejen od
počtu členů domácnosti, ale také od toho,
zda nakupujete do zásoby nebo raději vše co
nejčerstvější denně nebo obden.
Digestoř se hodí i v kuchyni, kde se dá větrat
oknem, protože to nemůžete mít otevřené
pořád, zato pořád potřebujete odsávat z místnosti páru a pachy z vaření. Komínová digestoř má odvětrání do komína nebo do fasády,
filtrová si vystačí s nasáváním par ze sporáku
do uhlíkového filtru, který musíte čas od času
vyměnit.
Domácnosti s více členy si jistě rády dopřejí i myčku nádobí. Promyslete si, jak velkou
budete potřebovat. Nepočítejte s tím, že byste
v ní dokonale umyli hrnce nebo pekáče (i když
reklama to někdy tvrdí, zkušenost praví, že
to tak není), takže si zhruba spočítejte, kolik
talířů, hrníčků, příborů, misek používáte a podle toho zvolte velikost myčky. Dvoučlenné
domácnosti bude bohatě stačit i stolní myčka,
která má poloviční výšku než klasická. Potíž
trochu bývá s tím, kam ji postavit – i ona totiž
potřebuje samostatný přívod vody a napojení
na odpad. Myčky o šířce 45 nebo 60 cm opět
můžete mít volně stojící nebo zabudované.
Další spotřebiče už závisí na vašem životním stylu, na tom, kolik a co vaříte a pečete.
Standardem se již stala varná konvice, naopak
dříve oblíbené fritézy z domácností pomalu
mizí, jak postupuje potřeba stravovat se zdravěji – potraviny smažené v oleji prostě zdravé
nejsou. Mixér, šlehač, kávovar, elektrický nůž,
toastovač, topinkovač, odšťavňovač, domácí
pekárna chleba a další „malé“ spotřebiče jistě
zvyšují komfort kuchyně, ale dobře si rozmyslete, jestli jste jen nepodlehli prvotnímu
nadšení a za chvíli se přístroj neocitne na dně
skříně. Pokud ho opravdu chcete pravidelně používat, měli byste mu najít stálé místo na pracovní desce
nebo na polici, u níž je i zásuvka – pokaždé spotřebič
vybalovat a zase pakovat je velmi nepohodlné a vede
to právě k tomu, že ho po pár týdnech nadšení téměř
nepoužíváte.

Jaké skříňky a kolik
V první řadě byste si měli definovat výšku celé kuchyň-

ské linky. Pokud ten, kdo se v kuchyni nejvíce pohybuje, což bývá „paní domu“, měří 160 cm, neměla by linka být vysoká víc než asi 180 cm. Mít v horních policích
uložené takzvané věci, pro které se chodí málokdy, je
nesmysl. Pravděpodobně je totiž budete vyndavat jednou za rok, když budete linku umývat – a co s takovými věcmi? Takže klidně linku o patro snižte, abyste ke
všemu pohodlně mohli.
Množství skříněk a ergonometrie umístění spotřebičů samozřejmě souvisí s velikostí místnosti. Obrovské
kuchyňské linky ale bývají z velké části nevyužité. Lepší
si přesně rozvrhnout, co všechno v kuchyni potřebujete uložit a podle toho spočítat prostor, který je na
to potřeba. Pokud vám zbude volná plocha, je to jen
příjemné, po kuchyni se budete moci lépe pohybovat,
můžete si sem dát třeba kromě jídelního stolu ještě
malý stolek na posezení u kávy s rychlou návštěvou,
pro toho, kdo vám bude asistovat při vaření, nebo
třeba pro dítě, které si v kuchyni může psát úkoly,
zatímco vy vaříte.
Co tedy v kuchyni nesmí chybět? Určitě skříň na potraviny, tedy pokud nemáte spíž. Ta by měla být dostatečně velká, protože člověk by měl mít doma zásobu,
ze které je schopen vařit alespoň čtrnáct dní, a v potravinové skříni by mělo být dost místa, abyste stále
věděli, kde co máte. Dále potřebujete skříňky na hrnce
a kastroly, na talíře a misky, na skleničky a hrníčky.
Skoro nezbytná je nejméně jedna skříňka se zásuvkami, kam přijdou příbory, vařečky, cedníky, nože, prkýnka, válečky a všechny ostatní drobné věci. Samostatně
uskladněné by měly být věci na úklid kuchyně a mytí
nádobí. Velice šikovná je skříňka, ve které je zavěšený
odpadkový koš – nestraší vám tak nikde volně v prostoru. Když zbude někde třeba patnáct centimetrů na
docela úzkou skříňku, nebojte se, že ji nevyužijete.
Mohou zde stát lahve, pokud kupujete balenou vodu,
nebo třeba právě ty úklidové prostředky.
Samostatnou kapitolou jsou mikrokuchyně do skutečně malých bytů. Dají se koupit jako celek, ve kterém je
již zabudovaná chladnička, varná deska (obvykle jen se
dvěma plotnami) a dřez. Všechno ostatní se vám musí
vejít do dvou horních skříněk, jedněch zásuvek a do
skříňky pod dřezem. Není to moc prostoru, ale pro
jednoho člověka to bývá dostatečné. Můžete si ovšem
navrhnout i mikrokuchyň vlastní, pokud třeba můžete
mít chladničku umístěnou jinde než v lince, přejete si
čtyřplotnovou varnou desku nebo se vám prostě hotové mikrokuchyně nelíbí.

Klasika, rustikál, hi-tech moderna
Po všech praktických doporučeních se konečně podívejme také na styl a design, pro život v kuchyni jsou
neméně důležité. Než se podíváme na tvary, zdůrazněme, že velice důležité jsou barvy. Pokud nemáte
skutečně světlou a velkou kuchyň s okny, neměli byste
se pouštět do tmavých tónů. V malých místnostech
působí pochmurně a podvědomě v člověku probouzejí

ostražitost. To, co je největší, tedy kuchyňská linka, by
v malém prostoru mělo být světlé, tmavší může být
podlaha a obklady.
Styl kuchyní můžeme pojmenovat trojí. Klasický je jednoduchý, nejčastěji používaný. Skříňky mají většinou
dvířka bez ozdob, zajímavým designovým prvkem tady
může být vícebarevnost – kombinovat můžete právě
tak elegantní černou a bílou, jako kontrastní zelenou
a žlutou, červenou a bílou, zkrátka podle toho, jaké
barvy máte rádi. Dvířka ve dvou barvách kuchyň rozveselují. Dokonce nemusí být ani celá, stačí třeba jen
lišty v jiné barvě, tady mezi klasiku patří třeba jemně
bílobéžově melírované lamino s hnědými lištami a vlisovanými hnědými úchyty. Klasické kuchyňské linky se
dobře uplatní všude, své zcela jasné místo ale mají ve
všech těch úzkých kuchyních, kterými se to v bytech
nejen v panelových domech jen hemží.
Rustikální styl působí mohutněji. Jeho typickým znakem jsou řezbami nebo reliéfy zdobená dvířka, která
samozřejmě nejlépe vypadají vyrobená z masivu. Právě
rustikální kuchyně se často dělají v tmavém provedení
různých odstínů hnědé, vínové, tmavozelené. Tím jsou
také jasně určené do světlých velkých kuchyní, kde se
jejich efekt uplatní. Rustikál může mít ale i jinou podobu – například skandinávští designéři mají v oblibě
bílé dřevěné kuchyně s dvířky zdobenými mřížkami,
francouzská rustikální kuchyň má oblé rohy, je krémová až béžová v kombinaci s hnědou – připomíná staré
dobré babiččiny kredence, někdy má místo dvířek
stahovací roletky.
Moderní hi-tech kuchyně se blýskají lesklým lakem
v nejrůznějších barvách. Obvykle mají širší skříňky než
klasika a rustikál, hodně se zde uplatňují hluboké
zásuvky s nejrůznějšími vnitřními vychytávkami na uložení hrnců, talířů, hrníčků i sklenic. Horní skříňky jsou
takřka standardně opatřeny výklopnými dvířky. Tento
mechanismus už se používá i u klasiky, ale u moderny
se z něj stalo pravidlo. Do hi-tech kuchyně jednoznačně patří nerezové spotřebiče, které ještě podtrhnou
chladný střízlivý styl zdůrazňující účelnost. Právě takové kuchyně se nejčastěji umísťují do v současné době
oblíbených otevřených prostor, kde je kuchyň spojená
s jídelnou a obývacím pokojem. Zde se pak dobře vyjímá také centrálně umístěný prostor na vaření – kuchař
tak může při práci být otočený do obývacího pokoje,
což mu umožňuje třeba sledovat televizi nebo si povídat s rodinou nebo návštěvou. Nerezová komínová
digestoř nad centrálně umístěným sporákem je jedním
z prvků charakterizujících kuchyň ve stylu 21. století.

Text: Gabriela Koulová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroje: Vše o kuchyni. Renovujeme, stavíme,
zařizujeme, Zdeňka Lhotáková, Klára Trnková,
Kuchyně. Hyperbydleni.cz – Zařizujeme si kuchyni,
Kuchyně na míru.
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Zařizujeme
koupelnu
na míru

„Koupelna je na celý život.“ Slyšíte babiččina slova a na tváři se vám objeví lehký úsměv. Ne, ne. Je jiná doba a výrobci neustále nabízejí nová a zajímavá řešení, pomyslíte si. Deset, maximálně patnáct let a pak to chce od základu změnit!
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Zařídit novou koupelnu je jednou z nejoblíbenějších
činností. Kdo by si nepřál mít útulnou a přitom teplou
koupelnu? Doba se ale mění a s ní i nároky na její zařízení. Tato část bytu či domu zkrátka už dávno neslouží
jen k očistě těla.

nout se po trhu a vybírat.

Plánovat a plánovat

Za poslední desetiletí se koupelny skutečně výrazně

Zařídit koupelnu tak, aby spolehlivě sloužila dlouhá
léta a zároveň byla patřičně estetická, není právě
snadný úkol. Kdo stojí před rozhodnutím, jak vybavit novou koupelnu, zvažuje pochopitelně také své
finanční možnosti. Většinou chceme skutečně jedno-

změnily. Už neslouží jen k očistě těla, ale i k regeneraci ducha. Do popředí se dostává wellness styl, který
klade důraz na příjemný pocit pohody a blahobytu
v intimním soukromí koupelny, která člověku kromě
hygienického užitku přináší i celkovou relaxaci. Do
koupelen se tak stěhují kromě obvyklého vybavení bazény, různé hydromasážní systémy, odpočinková lůžka
a podobně.
Fantazie a kreativita současných designérů se již dávno povznesla nad původní všednost a pouhou funkčnost koupelen. Nabízí se nám nepřeberné možnosti.
A s tím vším ale samozřejmě roste i cena. Celkové koupelnové vybavení základním sortimentem trhu (dlažba, obkladačky, sanitární zařízení, koupelnový nábytek, osvětlení) se často cenou vyrovná částce, kterou
zaplatíme za zahraniční automobil. Proto je důležité,
abychom si před zařizováním koupelny ujasnili, jaké
požadavky na ni budeme klást, uvědomit si, zda máme
na tyto požadavky dostatečný prostor a kolik peněz
do ní míníme investovat. Pak už jen stačí porozhléd-

duchou, elegantní a stylovou koupelnu, která bude
vyhovovat všem individuálním požadavkům. Komu se
zdá, že už tady všechno bylo, nebo že se tvary zařizovacích předmětů dlouhá léta výrazně neměnily, ten se
mýlí. Výrobci přicházejí s novými sériemi svých produktů a snaží se společně s designéry skloubit jejich praktickou a estetickou stránku. Život uhání stále rychlejším tempem, a to není zrovna fakt, který by svědčil ve
prospěch kvality našeho žití. Dopředu si zvolte design
koupelny, který by měl ladit s celým bytem. Dále je
důležité skloubit prostorové možnosti s funkčností.
Jaké nástrahy na nás mohou při realizaci nové koupelny čekat? Je jich samozřejmě mnoho a vždy se odvíjejí
od konkrétního případu. Obecně je ale zapotřebí
myslet na běžnou údržbu a dodatečnou opravu baterií
a sifonů, ke kterým je nutné umožnit přístup. Myslet
do budoucna se vyplatí i při volbě zařízení s hydromasážním systémem, které by mělo mít v rozvaděči
osazený samostatný jistič a chránič. Pokud se na to zapomene, musí se elektroinstalace dodatečně sekat,

Očista těla a regenerace ducha
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TECEsquare

TECE je přední německý výrobce a dodavatel
s dlouholetou tradicí, zaměřený na sanitární
techniku a potrubní systémy. Filozofií činnosti
společnosti je přinášet do prostor koupelen
a toalet vysokou funkčnost a nadčasový design.
O tomto přístupu nejlépe vypovídá fakt, že firma TECE jako vůbec první na světě vyvinula
splachovací tlačítko, které je plně integrováno
do povrchu stěny, lícuje s ní a nevyčnívá. Toto
řešení, které v interiéru působí velmi čistě
a kompaktně, vítá stále větší okruh architektů
a designérů.
Kovové tlačítko TECEsquare z nerezové oceli
získalo ocenění v anketě Design Prize 2010,
cenu Design Plus a prestižní mezinárodní cenu
za design „red dot“. Ovládací tlačítko vyrobené
z nejkvalitnější nerezové oceli a povrchu, který
na sobě nezanechává otisky prstů, zvýrazní

krásu a jedinečnost Vaší koupelny. Tento neokoukaný minimalistický vzhled bude každý den
symbolem Vaší výjimečné osobnosti. Tlačítka
TECEsquare nabízíme v broušeném a leštěném
provedení, ale také v barvě bílé.
Sklo se jako moderní materiál objevuje stále
častěji v koupelnách, proto nabízíme ovládací
tlačítka se skleněnými kryty. Pro moderní kou-

pelny, ve kterých se objevují ostré hrany a pravoúhlé tvary se velice hodí skleněné provedení
tlačítek TECEsquare.
Pro veselé a hravé koupelny jsou vhodná tlačítka
TECEloop, kde si zaručeně každý vybere barvu,
kterou preferuje. Skleněné kryty můžete různě
kombinovat, proto řada TECEloop vyniká jedinečnou škálou 104 možných barevných kombinací.

a to se už klientovi většinou nechce. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat i vanám, které mají tvarovaný horní okraj. Pokud obkladač není informován
o tvaru vany a zná pouze její výšku, obkládá dlaždicemi jen do této uvedené výšky. Jenže vana se zvlněným
okrajem má rozdílné výšky, takže se může snadno stát,
že po přisazení vany zůstane zeď nad ní neobložená.

Zvětšením, byť třeba jen o 5–10 cm, můžeme docílit
možnosti instalování všech požadovaných předmětů.
A jak si počínat ve zcela malých koupelnách? Naštěstí
výrobci pamatují i na tyto prostory a nabízejí ucelené
kolekce s komprimovanými tvary, takže uživatel může
mít i nevelký prostor zařízený poměrně komfortně.

Jsou tu ale i další drobnosti, na které bychom měli
ještě myslet - například umyvadlo pod oknem, které
nedovoluje umístění zrcadla nebo okno nad vanou,
které se pak obtížně otevírá i zavírá.

ZNÁTE PRAVIDLA?

Řešení vždycky existuje
Vyjmenovali jsme několik základních úskalí, která
mohou nastat, pokud nebudeme dobře připraveni.
Ale jak vlastně koupelnový prostor pojmout? Nabídka je opravdu široká a prostor bývá nevelký. Nejprve
je nutné klienta dobře informovat o tom, jaké výrobky
trh nabízí, aby věděl, z čeho je možné vybírat. Ideální
je samozřejmě varianta, kdy se do prostoru vejdou
všechny zařizovací předměty, tedy vana, sprchový
kout, jedno nebo dvě umyvadla, popřípadě toaleta
a bidet. Není-li možné do prostoru instalovat všechny
prvky, musíme ubírat. A odkud začít? V první řadě je
třeba zohlednit potřeby majitele. Pokud nepreferuje
koupel ve vaně, je na místě zvolit sprchový kout, čímž
zůstane více místa třeba na prostornější umyvadlo.
V domech je pak nejvhodnější navrhnout koupelnové zařízení ještě před samotným začátkem stavebních prací, protože tehdy je možné posunout příčky.
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1. V koupelně ponechte koridor, v němž se budete
snadno pohybovat.
2. Toaletu s bidetem oddělte zástěnou.
3. V početné domácnosti se vyplatí dvě umyvadla.
4. Nezapomeňte na dostatečné otvírání sprchového
koutu.

Základní umývadlo
Jedním z prvků, které tvoří nepostradatelnou součást
vybavení koupelen prakticky od dob jejich vzniku, je
umývadlo. Pokud to dovoluje prostor, je lépe mít umývadla dvě. S tím, že přední hrana umývadla by měla
být ve výšce 85 - 90 cm, podle výšky postavy. Pokud
máme dvě, jejich středy by měly být od sebe vzdáleny
alespoň 100 cm. Pokud chceme mít umývadlo zabudováno do nábytku, musíme počítat s 90 cm od skříňky
ke skříňce. Tradičním materiálem pro jeho výrobu je
speciální sanitární keramika, která díky nepropustné
glazuře zaručuje výrobku stálou barevnost, lesk a především funkčnost. Navíc je odolná vůči poškrábání, rzi,
otěru i běžným domácím chemikáliím. Vodní kámen,
který se usazuje na hladkém povrchu, lze snadno

Koupelnové studio  Eshop

Prodej koupelnového vybavení
Široký výběr van, sprchových koutů,
sanitární keramiky, vodovodních baterií,
kuchyňských dřezů, koupelnových doplňků,
ohřívačů vody a topení a mnoho dalšího
pro vaši koupelnu
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odstranit speciálními přípravky nebo jednoduše směsí
octa a vody. Současný trh však nabízí výběr umývadel
i z dalších materiálů - akrylátu, skla, nerezového kovu
či dřeva. U těchto specialit je ale samozřejmě třeba
počítat s poněkud vyšší cenou a především s tím, že
netradiční prvek vyžaduje také netradiční, nebo alespoň ve stejném stylu zařízené okolí. Dnes se většinou
dodávají kompletní umývadlové stěny. Ty mají výhodu
v tom, že již je vyřešeno skrytí odpadních rour ve skříňce. Určitě stojí za to vybavit prostor nad umývadlem
co největším zrcadlem. Za prvé to zvětšuje celý prostor
a za druhé, na vlastní hygienu je dobré dobře vidět.

Hup do vany
Dále nesmí v koupelně scházet vana. Záleží na našem
výběru, zda si vybereme vanu anatomicky tvarovanou,
masážní, standardní. Též si můžeme vybrat i vanu
různých tvarů. Může být klasická podlouhlá, okrouhlá, rohová různých rozměrů a délek. Vana ale není
předmět, který je možno snadno kdykoliv vyměnit.
Při výběru nové vany myslete proto na budoucnost
a volte tvar, který se “neokouká”. Jistě jste si již všimli,
že klasická obdélníková vana je minulostí. Dnes jsou
k dispozici vany rohové, různě tvarované, vany pro dva
a stále více se do podvědomí veřejnosti dostávají i hydromasážní vany, které nahrazují whirlpooly. Běžné
vířivé, perličkové nebo kombinované systémy masáží
lze ještě dále vylepšovat například o bioenergetickou
hydromasáž, u které se využívá účinek klasické hydromasáže ve spojení s účinkem bioenergetické terapie
(působení rostlinných esencí, vibrací světelné energie
a hudebních vibrací), nebo o hydrosonickou masáž,
využívající tepelné a mechanické působení ultrazvuku, která pozitivně působí na pokožku a brání vzniku
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kožních nemocí. Nezapomínejte na důležitý fakt, že
drtivá většina zmíněných netradičních van má několikanásobně větší objem, a tím roste spotřeba vody.
Jestliže disponujete malým prostorem, a přesto byste
rádi měli v koupelně vanu, obraťte se na firmy, které
vyrábějí vany na zakázky z umělého mramoru. Mnohdy se takové vany vyrábějí téměř ručně a lze je vyrobit
přímo na míru právě do té vaší koupelny.

Sprchový kout a nábytek
Dále by v koupelně měl být samostatný sprchový kout,
který šetří vodu a energii. Sprchování je mnohem zdravější než koupání. I zde je možno vybírat z rozličných
velikostí, barev, tvarů a různých masážních systémů.
Dno sprchového koutu by vždy mělo být protiskluzové. Nepostradatelný je dobře větratelný koupelnový
nábytek. Součástí českých koupelen je stále pračka,
proto je také nábytek k ní náležící nepostradatelný.
Schová prací prostředky, toaletní potřeby, koupelnový
textil a špinavé prádlo. Pokud jde o topení, je koupelna v zimním období vyhřívána nejčastěji radiátory, ale
pokud jde o letní období, neměl by koupelně scházet
náhradní zdroj pro případné přitopení. Protože jde
většinou o elektrické výrobky, je nutné, abychom dodržovali všechna pravidla bezpečného provozu. A pokud
nemáme speciální místnost pro toaletu, přiřadíme do
koupelny ještě WC, popřípadě bidet a pisoár.

Osvětlení
Důležité je i osvětlení. Nejedná se tu jen o osvícení celého prostoru, ale i o naší bezpečnost. Proto si
rozdělíme koupelnu na čtyři úseky, abychom věděli,
kam je možno osvětlení zabudovat. Nulový úsek tvoří
vnitřní prostor vany či sprchového koutu. Zde se mo-

hou používat elektrické přístroje k výhradnímu použití
v koupelnové vaně. První úsek je prostor nad vanou
až do výšky 2,25m. Toto místo je určené především
pro ohřívače vody a ventilační zařízení z nevodivých
hmot. Do druhého úseku, který je vzdálen od vany 0,6
m a do výšky 2,25 m, je možno již svítidlo umístit. Jeho
spodní okraj však musí být nejméně 1,8 m nad podlahou. Sousedem úseku 2 je úsek 3, který je 2,4 m široký
a 2,25 m vysoký. V tomto úseku se norma o osvětlení
nezmiňuje, jedná pouze o spínacích a ovládacích zařízeních a o zásuvkách obyčejného provedení s izolačním krytem. Pro naši bezpečnost je důležité poradit
se s elektrikářem. Vyhneme se tak chybě, že koupíme
svítidla, která pak odborník odmítne instalovat. Při výběru svítidel si musíme dávat pozor, zda jsou dostatečně krytá. Ne všechna svítidla jevící se jako vhodná, jsou
opravdu pro koupelnu vhodná. Tyto výrobky bývají
ale dnes již většinou označeny od výrobce na obalech.
Díky světlu můžeme dosáhnout i zajímavých efektů.
Do módy se dostala pohledová 12V halogenová světla
s dichronickým reflektorem. Z bezpečnostního hlediska, pokud je použito kryté žárovky, nelze nic namítat.
Toto osvětlení se hodí především k osvětlení určitého
bodu, pokud jsou umístěny na stropě, místnost nám
neosvětlí. Osvětlení je tedy vhodné jen k nasvícení
jednotlivých částí naší koupelny.

Koupelna pro náročnější
Koupelna pro náročnější a movitější může mít mnohem více zařízení a podob. Například může být spojena lehkou příčkou s domácí tělocvičnou. Pokud
ovšem nepostrádá okno a dostatek prostoru. Relaxační
lehátko a CD přehrávač pro zpříjemnění cvičení či
relaxace zde mohou též najít místo. Můžeme si pořídit
solárium a tak si udržet opálení do dalšího léta. Dalším
moderním hitem je hot tub. Jedná se o tak zvanou
americkou lázeň, která je určena především pro provoz venku, neboť jde o rozměrný masážní bazén, ale
v současnosti ho lze instalovat do hal, na terasu či do
prostoru blízko domácí tělocvičny. Nejrůznější masážní střiky a vodní radovánky nám poskytnou možnost
dokonalého uvolnění. Je možno pořídit si i saunu.
Moderní saunu lze již přestěhovat ze zahrad přímo
do interiéru. Můžeme ji vestavět i do rohu koupelny.
Jedná se o specialitu především pro milovníky vody
v plynném podobenství. Dnes jsou ale na trhu i moderní infrasauny, které zaberou v případě potřeby i velmi
malý prostor.
Text: Jana Abelson Tržilová
Zdroj: tvujdum.cz, interier-hyperbydleni.cz
Foto: SAMphoto.cz

Ložnice
pro dobrý odpočinek

Spánkem strávíme nejméně třetinu života. Lidský organismus je tak prostě nastavený, odpočívat potřebuje tělo i mozek a kvalitní spánek je jedna z podmínek dobrého zdraví. Někdo sice dokáže usnout kdekoliv i kdyby vedle něj hrom
udeřil, pravidlo to ale rozhodně není. Naopak – protože většina z nás je v současném světě vystavena po celý den hluku a bohužel i stresujícím situacím, místo
pro relaxaci bychom si měli vytvořit tiché, klidné a pohodlné.

Výběr místnosti pro ložnici bývá často dán rozměry
bytu. Většinou je to pokojík, kam se vejde postel,
noční stolek a když je potřeba, tak skříně, volně stojící
nebo zabudované. Ostatně klasické ložnice se od dob
našich babiček příliš nezměnily. Podíváme-li se na
katalogovou nabídku, je modul nábytku stále stejný –
postel, skříňová stěna, noční stolky, prádelník, případně toaletní stolek se zrcadlem. Často máme ovšem
místnost tak malou, že se toho sem moc nevejde.
Ložnice by neměla být přeplněná nábytkem, takže je
pak opravdu lépe si v takovém případě najít místo pro
skříně v bytě pokud možno jinde a v ložnici si nechat
jen postel a třeba noční stolky se zásuvkami na drobné
prádlo, které chceme mít při vstávání opravdu po ruce.
Dostatek vzduchu je pro dobré spaní velmi důležitý,
nikdy bychom neměli ložnici umísťovat do místnosti
bez možnosti větrání oknem.

Kam umístit postel
Ať už máte jedno lůžko nebo manželskou postel,
ideální je umístit ji tak, aby k ní byl přístup z obou
stran a hlava byla u zdi. Někdo si ovšem lépe pohoví
tak, že má po jedné dlouhé straně postele stěnu. Proč
ne, ovšem pouze pokud máte samostatné lůžko. Pro
dva – respektive pro jednoho z nich – je to vždycky
nepohodlné. Při výběru místa pro postel si všímejte
i toho, zda ve stěně za hlavou nevede třeba vodovodní stoupačka. Její šum sice není velký, přece jen ale
může spánek rušit. Navíc stěnu ochlazuje a za hlavou
bychom neměli mít zeď moc studenou. Když už to tak
je a jinak to vyřešit nejde, volte postel s vyšším čelem,
které vytvoří izolaci tepelnou i protihlukovou. Nebo to
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vyřešte tak, že na stěnu nalepíte dřevěnou nebo polystyrenovou seku a tu potáhnete nějakým příjemným
materiálem, látkou, rohoží nebo alespoň tapetou. Tak
můžete vytvořit jakési falešné čelo postele, ke kterému
můžete umístit i válendu. Za hlavou bychom neměli
mít topení, také bychom neměli mít hlavu proti oknu.
Jak vidíte, najít správné místo pro spaní není tak úplně
jednoduché. A to jsou tady ještě těžko definovatelné
pocitové zóny – někdy opravdu stačí přemístit postel
na jinou stranu místnosti, abyste konečně nalezli klidný spánek.

Postel nebo válenda?
Konečně se dostáváme k tomu, v čem a na čem spíme.
Máme-li samostatnou ložnici, pak je volba jasná –
umístíme sem postel, kterou přes den používáme jedině v době nemoci, jinak do ní prostě chodíme jen spát.
Přes den by měla dostat možnost řádně se vyvětrat
a vyschnout od potu. Pokud tedy do ložnice nechodíme, je dobré po ránu alespoň dvě tři hodiny nechat
peřiny roztřepané a přehozené přes pelest, teprve pak
je nastlat a přikrýt přehozem, aby se do nich neprášilo.
Tahle možnost odpadá, pokud spíme v místnosti,
kterou používáme i během dne. V malých bytech to
bohužel bývá časté, také pokoje dospívajících dětí
slouží v naprosté většině jako denní i noční, takže na
lůžku se v noci spí a přes den slouží k sezení i polehávání s knihou, učením nebo u televize. Vhodnější
než klasická postel je pak čalouněná válenda, nejlépe
s úložným prostorem, kam na den zasteleme peřiny.
Pokud počítáme se spaním pro dva, ať trvale nebo
příležitostně, můžeme zvlolit některou z rozkláda-

Zařizujete byt?
Zajímáte se o design?
Chcete znát nové trendy?
www.moje-bydleni.com
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cích sedacích souprav. Ale pozor – většina z nich má
lůžkovou plochu opravdu jen pro příležitostné spaní,
pohodlí od nich mnoho nečekejte. I když se dají najít
některé například rohové sedací soupravy, které jsou
po úpravě na spaní jednak dostatečně vysoké, aby se
na ně dobře uléhalo i vstávalo z nich, a jednak mají
pevné pérové polštářování s kvalitní vycpávkou, takže
se na nich leží dost dobře.
Není ovšem nad poctivou postel v ložnici. Svou roli při
výběru určitě pro vás bude hrát design, ten se týká
hlavně materiálu, ze kterého jsou vyrobeny rám a čela.
Velmi efektní jsou kovové postele, většina z nás ale dá
asi přednost dřevu nebo alespoň dýhované dřevotřísce. Masiv je určitě vhodnější, konstrukce postele by
měla být bytelná. Když ji vybíráte, stačí se opřít o čelo
nebo postranice a silou zatlačit. Když máte pocit, že se
konstrukce deformuje a skoro rozkládá na prkna, raději pryč od toho. V posteli přece chcete spát řadu let
a neležíte v ní jen bez hnutí. Nejen matrace a rošty, ale
i konstrukce by měla být posuzována nejen z hlediska
délky a šířky, ale také z hlediska nosnosti. Jinou postel
bude potřebovat štíhlá slečna, která váží 45 kilo, jinou
urostlý stokilový muž. Standardní délka postelí je 200
cm, ale už pro 180 cm vysokou postavu je to málo
– jakmile si dáte ruce nad hlavu a protáhnete nohy,
někde se vám bude nedostávat. Výrobci s tím zpravidla
počítají a bez problémů lze objednat postele dlouhé
220 cm – musíte pak ovšem do nich pořídit také správně dlouhé rošty a matrace.

Pružné rošty
Konstrukci postele tedy máme pevnou, aby něco
vydržela a samozřejmě aby se pod námi v noci všelijak
nekývala. Pak je třeba do ní ještě pořídit rošt a matraci. Od roštu se očekává že bude odpružovat matraci
a pod sebe pustí prach, který pak snadno pod postelí
vytřeme. Pružnost roštu je třeba vybírat podle váhy,
ale také podle typu matrace. Jednoduché rošty se
skládají z rámu a lamel. I u takových je možné najít lamely, na kterých se dá pružnost nastavit pod různými
partiemi těla různě. Často jsou doporučovány polohovací rošty, které mají pod hlavou a nohách mechanismu, s jehož pomocí se dají zvednout do různé výšky.
Luxusní rošty pak tento mechanismus mají elektrický
a dají se zvedat dálkovým ovladačem. Má to ale háček
– na takový rošt nemůžete použít pružinovou matraci,
při jejím nákupu jste tedy trochu omezeni. Polohovací
rošt je určitě vhodný třeba pro lidi, kteří třeba kvůli
nemoci pobývají na lůžku i přes den, chtějí si v posteli
číst, používat notebook, někdy se i najíst. Jinak je to
popravdě řečeno trochu nadbytečný luxus, který příliš
nevyužijete. I když třeba trochu si zvednout unavené
nohy je zejména pro lidi, kteří trpí na otoky nebo křečové žíly, nejen příjemné, ale i zdravé.

Matrace – tvrdá nebo měkká?
Každému vyhovuje něco jiného, úplně měkká matrace
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ale na každodenní spaní příliš vhodná není, hůř se na
nich obracíte, zapadnete do ní a bude se vám hůř vstávat. Takže lze jen doporučit matraci pevnou, tvrdší.
Nakolik, to už je opravdu na vašem uvážení. Matrace
mají stupně tvrdosti od jedné do pěti, ortopedi pro
kvalitní spánek doporučují tvrdost tři až pět. Moderní
luxusnější matrace pamatují na anatomické zóny, které je zatěžují v různých místech různě. Těchto zón je
sedm, shora dolů to vypadá takto: vyvážená zóna šíje,
odlehčená zóna ramen, podepřená zóna zad, vyztužená zóna kyčlí, odlehčená zóna stehen, odlehčená zóna
lýtek, podepřené nohy od kotníků dolů. S pomocí kvalitního roštu pak můžete tyto zóny dokonale nastavit
právě pro vaši velikost. Při nákupu matrace ovšem hraje roli také váha těla, výrobci tento parametr u všech
matrací udávají a je dobré si ho najít.
Materiály, ze kterých se matrace vyrábějí, se v posledních desetiletích značně proměnily. Nejnovějším hitem
je takzvaná viskoelastická polyuretanová takzvaná líná
pěna. Tento materiál totiž mění svoji tvrdost v závislosti na teplotě a tlaku těla uživatele. To znamená, že
matrace při kontaktu s tělesným teplem měkne, tělu
ustupuje, čímž dochází k rovnoměrnému rozložení
hmotnosti a dokonalému přizpůsobení křivkám lidského těla. Díky efektu takzvaného pomalého vracení
do původní polohy se omezuje protitlak, nedochází
k narušení krevního oběhu a svalstvo je během spánku
naprosto uvolněné.
Dalším vysoce kvalitním materiálem je latex, směs přírodního a syntetického kaučuku, jehož velkou výhodou je vysoká bodová elasticita - k deformaci materiálu dochází pouze na místech, na která je vyvíjena síla
a rychle se vrací do původní polohy. Dále se používají
tzv. studené pěny, i ty se dobře přizpůsobují tlaku lidského těla. Jednodruhové matrace ovšem najdeme spíše zřídka, ty kvalitní se vytvářejí jako sendvič, skládající
se z několika vrstev různých materiálů nebo stejného
materiálu různé hustoty. To umožňuje lepší prodyšnost
matrace a tím i lepší hygienu spánku. Výhodou je i to,
že tyto matrace mívají jednu stranu tvrdší a druhou
měkčí, můžete tedy obrátit, když potřebujete změnu.
Jednou z forem sendvičové matrace jsou i moderní
taštičkové výrobky. Klasické pružinové matrace se hodí
spíše na příležitostná lůžka, taštičkové – tedy takové,
které mají mnoho malých pružin obalených textilní
sáčky, ovšem mívají vrstvu pružin „obalenou“ vrstvou
latexu nebo studené pěny, čímž se komfort matrace
zvyšuje. Taštičky navíc skrývají pružiny různé pevnosti,
které tak mohou být sestaveny opět do anatomických zón. Pod pružinové a taštičkové matrace ovšem
nemůžete použít polohovací rošt – prostě se nedají
polohovat.
Text: Gabriela Koulová
Zdroje: Adrea Quilt, Julie Savillová: 101 ložnice, Helena Prokopová: postele a ložnice – Co je potřeba k dobrému spánku, dreveny-nabytek.cz, nabytek-forliving.cz
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Pohodlí pro
Podle některých studií může za
špatné výsledky ve škole často i prostředí, ve kterém se děti připravují
a dělají domácí úkoly. Chcete svým
potomkům pomoci k lepšímu prospěchu a tak mu ještě do konce
prázdnin předěláte pokoj? Pozor,
aby to nebylo ještě horší než před
tím.

naše děti

I když si to možná neuvědomujeme, smysl pro pořádek
a samostatnost v nás probudil a více či méně rozvíjel
dětský pokoj. Význam tohoto území v bytě si uvědomují i architekti a díky jim má v každém dispozičním
řešení nového bydlení své místo. V případě dětských
pokojů a pokojíčků nehrají zásadní roli ani tak metry
čtvereční, jako spíše jejich uspořádání vzhledem k pracovní, klidové a hrací zóně, větratelnost a světlost.

Pokoj nezařizujte sami
Nikdy nezařizujte pokoj sami bez svých potomků jako
překvapení (s výjimkou tedy těch nejmenších). Při zařizování dětského pokoje by měla dostat hlavní slovo
fantazie. Ne ale rodičovská! Nebudujeme si svůj nesplněný sen, ale snažíme se poskytnout zázemí pro naše
dítě, kterému se líbí „jeho“ barvy, rádo by spalo třeba
na palandě a chce na zdi své obrázky či plakáty. Dítě
má do zařízení svého prostoru právo mluvit. Vede je
to k určité zodpovědnosti a také k tomu, že si budou
věcí více vážit. Skříň, kterou si vybraly samy, většinou
nepočmárají jako tu, co chtěli rodiče a jim se vůbec
nelíbila. Rodič by měl být jen dozorem nad optimální
ovladatelností vybavení pokoje a dohlížet na to, aby
byl vybraný nábytek plně funkční, bezpečný a zdravotně nezávadný. Bezpečnost neznamená jen umístění
dětské chůvičky.
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Pozor na nábytek
Dětský pokoj nezahlcujte velkým množstvím nábytku!
Správně byste měli volit světlý a příjemně barevný
nábytek s omyvatelným povrchem a hlavně takový,
který neuvolňuje chemikálie. K základnímu vybavení
stačí kvalitní postel, skříň na oblečení a prádlo, později
psací stůl, vhodná židle a křesílko pro rodiče. Chybět
nesmí police či kontejnery na hračky a knihy a takzvaný němý sluha či věšák na oblečení, které by mělo vyvětrat anebo je připravené k rannímu oblékání. Zvlášť
malé děti potřebují hlavně spoustu místa na hraní.

Pozor na barvy
Nepřehánějte to s barvami! Děti by jistě rády ladily
svůj pokoj do modré či červené, v pubertě si oblíbí
černou a vše by vymalovaly právě do tohoto odstínu.
Barevnost nábytku dodají doplňky. Vhodné jsou zelená a modrá, které uklidňují, žlutá podporuje komunikativnost.

Pozor na malou postel!
Jakmile dítě vyroste z dětské postýlky, pořiďte mu tu
dospěláckou s rozměry 200 x 90 centimetrů. Ta musí
mít kvalitní rošt, který bude dokonale podepírat páteř.
Mají-li zůstat dobré vlastnosti roštu zachovány, doplňte ho stejně solidní matrace. Doporučuje se nakupovat
oba výrobky zároveň. Různé názory designéři mají na

prodejna AZ Toral s. r. o. Staré Město
Luční čtvrť 1867
686 03 Staré Město u Uh. Hradiště
www.kancelarskezidle.cz
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Kvalitní rostoucí nábytek značky Mayer CZ – základ dětského pokoje!
Děti potřebují neustále jinou výšku sezení i jinou výšku stolové desky, z tohoto důvodu dětské rostoucí židle
a dětské rostoucí stoly představují nejvyšší komfort pro zdravé sezení Vašich malých i velkých školáků. Rostoucí
nábytek je vhodný pro děti již od 5-ti let a lze jej doplnit o kontejnery a další příslušenství. Kompletní sortiment
zboží najdete na našich webových stránkách www.kancelarskezidle.cz

téma palanda. Podle někoho palanda do dětského
pokoje patří, podle jiného nikoliv. Hygieniky doporučená výška pro spánek v pokoji vysokém 265 centimetrů je každopádně minimálně 25 a maximálně 160

Pracovní židle
Většina dětí sedí na špatné pracovní židli. Dobrá židle
by měla být nastavitelná nejen do výšky, ale i do
hloubky sedáku - tak, aby se dítě mohlo pohodlně
opřít, nohy byly přirozeně ohnuté
v kolenou a opíraly se o pevnou
podložku. Lokty musí spočívat
v pravém úhlu na desce stolu.

Světlo
Dbáme také na zajištění dostatečného přísunu světla. Proto se
nesnažíme za každou cenu okno
schovat za bohatě zdobené záclony, ale volíme spíše vzdušné
a hladké materiály, nejlépe s protišpinivou a antistatickou úpravou.
Umělé osvětlení bychom měli
zajistit jak centrální, tak pro všechny pracovní, čtecí i hrací plochy
zvlášť. Jeden lustr uprostřed stropu
nestačí, musí ho doplňovat pracovní lampa, případně další »čtecí«
u postele.

Materiály
centimetrů. A palandy jsou vyšší. Dítě na horním lůžku
dýchá teplý a často i vydýchaný vzduch. Jak tedy vyřešit nastává v rodinách se dvěma a více dětmi? Někteří
designéři doporučují zvolit v menších pokojích takzvané mimoúrovňové uspořádání do
tvaru písmena L. Postele se překrývají
v nohách, kde není třeba tolik místa
do výšky, proto horní postel může být
umístěná níž, než bývá palanda. Druhou možností jsou výsuvná lůžka.

Z požadavku na snadnou údržbu
dětského území pak vycházejí materiály, z nichž je vyrobeno všechno zařízení dětského
pokoje. Volíme proto hladké lakované a laminované
materiály, z nichž lze nasucho nebo vlhkým hadříkem
setřít špínu a prach. Podlahu je vhodné pokrýt hlad-

Psací stůl
Většina dětí má špatně umístěný stůl
a příliš věcí na něm. Stůl patří pod
okno nebo vedle okna tak, aby si
školák při psaní nestínil. Pravákovi má
světlo dopadat na stůl z levé strany,
levákovi z prava. Rozhodně na stůl
nepatří skleněná deska. Je studená
pod ruce, což může způsobit podchlazení paží, záněty kloubů, a navíc odlesky unavují oči. Minimální velikost
pracovní desky se doporučuje 75 x
100 centimetrů. Dítě se většinou dívá
na monitor počítače, který už patří ke
standardnímu vybavení dětského pokoje, příliš zblízka. Doporučená vzdálenost je 50 až 70
centimetrů. Správná výška je ta, při níž se první řádka
na obrazovce zhruba nachází na úrovni kořene nosu.
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kým nesmyčkovým kobercem, z něhož prach snadno
vysajeme, nevadí ani lamino, linoleum, marmoleum,
které stačí setřít vlhkým mopem. Tyto materiály jsou

Umíte odpočívat?
Dnešní uspěchaný svět nás nutí ať už dobrovolně či nedobrovolně vyvíjet vysoké
pracovní tempo a nasazení. Práce bývá nejen koníčkem, ale i prostředkem
k tomu, aby si člověk splnil různá přání.
Ta má každý člověk jiná a přikládá jim jiné hodnoty. Pro někoho je snem pořídit
si luxusní auto, jiný touží po domečku třeba v Beskydách, další by chtěl pokořit
Čomolungmu …..
Bývá téměř pravidlem, že splnit si takový sen znamená vynaložit vysoké finanční
částky a tudíž člověk pracuje a pracuje a taktéž se velmi často stává, že zapomíná
na sebe a nepřipustí si jakýkoli odpočinek. A tady je začátek problému. Odpočívat
se musí a je to dokonce nutné! Nedostatkem odpočinku nejen že člověk podává
menší výkony, je unavený, ale stává se i to, že si způsobí zdravotní problémy.
A to jen proto, že neumí lenošit.
Důležitý je jak aktivní odpočinek
při sportu, tak neaktivní odpočinek
třeba při dobré knize. A když dobrá
kniha, pak také dobré křesílko, do
kterého se usadíte. Výrobci sedacího
nábytku nezapomněli na to, že doba
si vyžaduje do krásného interiéru
i luxusní pohodlné solitéry. Nabízíme
vám některé z nich, vysoké nebo nízké,
na různých typech podnoží. To už je na
zvážení každého z nás. Taktéž čalounění
podléhá módním trendům. Klasika je
čalounění v jednobarevné potahové
látce či kůži a kdo je odvážnější a nebojí
se vzorů, zvolí solitér v látce se vzory,
která rozjasní často decentní nábytek
v místnosti. Vyberte si křesílko u nás na
e-shopu. S nestandardním provedením
čalounění vám rádi poradíme.

AKCE v období 9/2013 – 1/2014

Při objednávce křesílka THONET S 411 v kůži stolek THONET B 97b zdarma.

KØESLAŽIDLE

info@arpari.cz
info@kresla-zidle.cz
www.arpari.cz
www.kresla-zidle.cz

však pocitově chladnější. Celé zařízení pokoje a vůbec
jeho poloha vzhledem k ostatním místnostem v bytě
či domě by pak mělo dítěti dodat pocit soukromého
území, do nějž se bez zaklepání nevchází!
Rada na závěr zní: na dětském pokoji nešetřete. Snažte se hned na začátku koupit sice dražší, ale víceúčelový nábytek, který vydrží vašemu potomkovi od školky
až k promoci. Zařízení dětského pokoje vás tak nakonec vyjde levněji.

Zeptali jsme se designerky MgA. Lenky
Juklíčkové:
Jakých chyb se při zařizování dětského pokoje
vyvarovat?
Často se setkáváme s nedostatečným osvětlením dětských pokojů. Dítě v pokoji tráví poměrně hodně času,
ať již na zemi hraním či u pracovního stolu. A je důležité, aby tyto zóny byly dostatečně nasvětleny. Dále
je důležité, aby pracovní stůl a židle byly přizpůsobeny věku dítěte. V ideálním případě by dětský pokoj
měl mít následující zóny - spací zóna, zóna pro hraní
(většinou na zemi, kde je vhodné mít alespoň kusový
koberec), pracovní zóna (psací stůl, židle, nástěnka,
kontejner, skříńka na psací a školní potřeby) a dostatek úložného prostoru.

Je vhodné dětský pokoj zařizovat ve spolupráci s dítětem nebo bez něj coby překvapení?
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Záleží na věku dítěte. Teenager má již jistě jasnou
představu o řešení pokoje a překvapení by nemuselo
dopadnou dobře. Zejména kvůli tomu, že vkus dítěte
v dospívajícím věku a vkus rodičů se v tomto období
může značně lišit. Naopak u menšího dítěte lze pokoj
řešit jako překvapení, integrujeme-li do řešení pokoje
oblíbené barvy, témata a podobně.

Existují nějaká základní pravidla, kterých bychom se při zařizování dětského pokoje měli
držet?
Částečně jsem již odpověděla v první otázce. Všechny
výše zmíněné zóny by měli být poměrné k velikosti
pokoje. Takže neumisťovat větší postel do pokoje na
úkor úložných prostor, zbytečně velký stůl na úkor
hrací plochy.

Patří do dětského pokoje starý a vyřazený
nábytek?
Tak jistě je to řešení ekonomické a rodiče se k němu
přiklánějí v souvislosti s finančními možnostmi rodiny,
pokud není jiné východisko. Jistě takto rodič nevybaví
dětský pokoj záměrně. Pokud se ovšem jedná o řešení
„z nouze“ lze i takto koncipovaný pokoj oživit - samolepkami na nábytek, na zeď, polepy dvířek nábytku,
doplňky jako jsou polštáře, závěsy ap., tapetami a celkovou barevností stěn, zajímavým svítidlem ap.

Jaké to je s množstvím nábytku v dětském
pokoji?

Nemělo by být zbytečně předimenzované ale ani
nedostatečné, pokud to prostory umožňují. Kompletně zařízený pokoj by měl mít šatní skříň, postel, noční
stolek, psací stůl a židly, kontejner, úložný prostor pro
školní pomůcky a na hračky popř. knihovnu. Jelikož
u dětského pokoje se kreativitě meze nekladou, je
běžné, že se tyto kusy nábytku do sebe navzájem integrují a pod zvýšeným lůžkem je například psací stůl
s židlí či šatní skříň.

Co barvy? Jaké a kolik by jich v dětském pokoji mělo převažovat?
Barevné řešení dětských pokojů není nijak limitováno.
U malých dětí bych nevolila tmavé barvy, ale osobně jsem se s tím nikde nesetkala, takže to je možná
zbytečné psát. Barevně mohou být pokoje odvážnější
a pestřejší, než je zbytek interiéru. Někdy je možné
sladit 10 barev a pokoj působí uceleně, někdy jsou
použity a pokoj působí nepříjemně, nevkusně. Je to
otázka citu pro barvy rodičů popř. designéra.

Jakou zvolit postel do dětského pokoje?
U postele pro dítě by měl být kladen důraz na správný
výběr matrace. Standarně se pro děti používají kolíbky/dětské postýlky, pro větší dítě zkrácená postel např.
160x80cm, jedná se však o dočasné řešení a pro školní
dítě se již používá standardní rozměr 90x200. Pokud to
umožní velikost pokoje, je možné zvolit větší rozměr.
Např. 140x200cm. Zejména teenageři takovýto rozměr

ocení. Mnohdy umisťujeme do úložného prostoru pod
postel ještě jedno výsuvné lůžko, které v pokoji slouží
pro přespání kamarádů dítěte.

Patří do dětského pokoje palanda?  
Patří. Palanda, tedy postel, kdy jsou lůžka ve dvou
úrovních se v současných dětských pokojích objevují
poměrně často. Někdy je tato varianta volena z důvodu malého prostoru dětského pokoje. Lůžka nemusí
být nutně nad sebou, ale jsou někdy řešena jako rohová sestava, přičemž pod horním lůžkem bývá většinou
úložný prostor. Někdy je lůžko zvýšené kvůli zajímavějkšímu řešení dětského pokoje a nemusí se nutně
jednat o případ malého pokoje. Do sestavy postelí jsou
integrovány mnohdy klouzačky, houpačky ap. Nejdená
se tedy o palady, které si většina z nás představí z panelákových bytů 80. let.

Kam umístit psací stůl?
Psací stůl by měl být umístěn pod oknem, pokud to
dispozice pokoje umožňuje. Nevhodné je umístění
proti oknu, jelikož se odráží světlodo monitoru. Stejně
důležité jako umístění stolu v pokoji je i dostatečné
osvětlení pracovní plochy. Vhodné je doplňit tento
prostror stolní lampou.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
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Zařizujeme

předsíň
Vstup do bytu o nás mnoho prozradí. Naznačí, jestli jsme praktičtí, jestli máme
rádi perfektně uklizeno, nebo nám naopak nevadí pár volně položených věcí,
klíčů, bot, pantoflí a pověšených kabátů, po kterých je možné rychle sáhnout
při příchodu a odchodu. Předsíň je zkrátka vizitkou obyvatel bytu či domu,
vždyť tuhle místnost uvidí i pošťák nebo soused, který se jen zastavil vám něco
říct mezi dveřmi.

Často si ani neuvědomujeme, jak přesně lze určit nejen vkus, ale i povahu majitele bytu ze zařízení a rozmístění nábytku a doplňků. První dojem sice není pro
každého rozhodující, ale věřte, že jestli jste pozvali na

na podlahu položit něco, co zabrání zabílení věcí,
protože sádrokarton se otírá. Na druhou stranu je
právě sádrokartonové podbití stropu v současné době
používáno nejvíc, protože se do něj snadno rozvede
oblíbené bodové osvětlení. Často se tímto způsobem
řeší i pouhé vyrovnání nerovného nebo popraskaného stropu v nižších předsíních. Úložný prostor tak sice
nezískáte, ale esteticky předsíň získá nejen srovnáním
stropu, ale i rozmístěním bodových LED žárovek. Ty zajistí příjemné osvětlení celého prostoru a samozřejmě
také úsporu energie oproti klasickým žárovkám. Když
už budete elektřinu v předsíni tímto způsobem rozvádět, nezapomeňte na osvětlení zrcadla, u kterého
si zejména ženy chtějí ještě před odchodem z domu
zkontrolovat oblečení a make-up.

Stěny a podlaha
večeři šéfa s manželkou, rozhodně víc záleží na tom,
jak vypadá vaše předsíň, než jestli se paní domu tak
úplně dokonale nepovedl moučník. První dojem totiž
v hostech přetrvá po celý večer a špinavou podlahu
s rozházenými botami hned za vstupními dveřmi nevyžehlíte ani ústřicemi a domácím sachrem.
Samozřejmě, že důležitější než návštěvy jste vy sami.
Vy denně z předsíně odcházíte do zaměstnání, na
nákup, za zábavou. Vy se přes ni vracíte domů, je to
první místnost, v níž na vás dýchne pocit soukromí,
zklidnění po pobytu mezi lidmi. Není důležité, jestli vás vítá partner polibkem, houf dětí radostným
křikem, řítí se k vám pes vrtící ocáskem, nebo se vám
o nohy otírá předoucí kocour. To podstatné je těžko
popsatelný pocit, který se ve vás probudí, když za
sebou zavřete dveře. Mělo by to rozhodně být: „Ach,
konečně doma,“ nikoliv: „Ježíši, já se jednou o ten
botník přerazím.“

Při dekorování stěn v předsíních bychom měli myslet
na to, že se zde pohybujeme v kabátech, odkládáme
tašky ke zdi, zkrátka se o zdi mnohem častěji otřeme než jinde v bytě. Pokud tedy volíme vymalovaní,
ohlídejme si, aby malíři použili bezotěrovou barvu.
V malých předsíních volíme světlejší odstíny barev,
ve větších halách se můžeme s tóny vydovádět podle
současné módy barevných stěn. Dobrým řešením je
současná trendy kombinace tapet a malby, kterou
právě v předsíni můžeme využít nejen jako ozdobný
prvek, ale také prvek velmi praktický. Tam, kde bude
stěna vystavena častému opírání rukou, kde budou
odkládány kabáty nebo kabelky, se zkrátka nalepí
tapeta, nejlépe omyvatelná. Velikost dekoru opět souvisí s velikostí místnosti a části stěny, kterou chceme
polepit. Čím menší plocha, tím je lépe volit drobnější
dekor, velké nápadné vzory se hodí na ozdobu jen na
skutečně velkou stěnu, nejlépe tak, aby zdobila tapeta
sama o sobě a nic na ní neviselo.

Snížení stropu a osvětlení
Jak tedy předsíň zařídit? V první řadě musíme vzít
v potaz rozměry, a to nejen podlahovou plochu, ale
i výšku stěn. Zejména úzké předsíně, jaké najdeme
v mnoha bytech, působí s vysokým stropem jako tajuplný, často tmavý, tunel vedoucí kamsi do bytu. Vzhledem k tomu, že zejména v panelových domech bojujeme o každý kousek úložného prostoru, vyplatí se
nejen z estetického, ale i z praktického hlediska strop
v úzké předsíni snížit a pod ním vytvořit schovávačku
třeba na kufry, sezónní sportovní potřeby – zkrátka
na to, co potřebujeme jen občas. Nosná plocha nebude jistě zatěžována ničím příliš těžkých, vystačíme si
zde tedy s jednoduchou konstrukcí z OSB desek nebo
sádrokartonu, opatřenou výsuvnými dvířky. Pamatujte,
že musí být dostatečně široká, abyste věci mohli na
„půdičku“ pohodlně ukládat. Jestliže chcete využít co
největší plochu vnitřního prostoru, udělejte výsuvná
dvířka raději dvoje na koncích než jedna uprostřed.
Když použijete sádrokarton, budete muset uvnitř
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Ostatně, samolepicí dekorace dnes nabízejí řadu možností, v malé předsíni nad botníkem můžete mít na zdi
třeba posazenou kočku nebo vázu s květinami, někomu tam budou poletovat motýli, proč ne. Obraz je
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Příjemné dřív,
než se dotknete
pH neutrální, regulace
vlhkosti v místnosti
jednoduché a rychle zpracování
možnost nanášet v jedné vrstvě
a v jednom pracovním sledu
dokonale přilnavé

Sádrové omítky Knauf umí udržovat v místnosti pro člověka příjemné mikroklima.
Díky snadné technologii zpracování v jednom pracovním sledu a kratší době vysychání
jsou tyto omítky ﬁnančně úsporné. Lze s nimi vytvářet různě strukturované povrchy.
Jsou snadno opravitelné a lze je aplikovat na jakýkoliv povrch.

HOTLINE 844 600 600

www.knauf.cz

vestavěné skříně, šatny
a nábytek na míru

staKo nábytek na míru s.r.o
šafránKova 124/3, 155 00 Praha 5

www.stako.cz, stako@stako.cz

•

rodinná firma s 14letou tradicí

•

krátké dodací lhůty
díky vlastní výrobě

•

grafický návrh
+ kalkulace
zdarma

•

jednoduchý
3d on-line
návrhář
na stránkách
www.stako.cz

dná
mimořá
í akce
podzimn

%
SleveVstaavěn3é 3
ří
sk ně

na
čnými
ými a oto
s posuvn
dveřmi

předváděcí studia stako
Praha 5-Košíře, PlzeňsKá 255/163, tel.: 257 212 414
Praha 7-holešovice, argentinsKá 6, tel.: 220 876 807

v malém prostoru nepraktický, ale samolepicí dekorace
žádné místo nezabere a zdobí velmi pěkně.
Podlaha v předsíni by měla být především praktická
z hlediska údržby. Nejlepší je dlažba, linoleum nebo
PVC – materiály, které se snadno zametají i stírají. Nenechte se raději přemluvit k parketám ani k laminátové plovoucí podlaze, lak i povrch laminátu se poškrábou, i když – nebo dokonce ještě víc – na ně položíte
volně koberečky. Pod ně se schovají větší částečky prachu, které přinesete z venku na botách a posunováním
koberečku se pak podlaha může poškrábat víc než
když po ní jen tak přejdete. Na dlažbě ani linoleu vám
nic takového nehrozí, PVC může být na poškrábání
trochu citlivější, záleží na tom, jaký typ zvolíte. Velmi
praktické jsou vysokozátěžové PVC kostky, většinou
bývají v melírovaném nebo mramorovaném dekoru,
na kterém navíc není hned vidět lehké znečištění.
Formáty a dekory dlažby umožňují přizpůsobení
nejrůznějším stylům nábytku. Moderní velkoformátové dlažby se ale hodí lépe do větších chodeb, ostatně
v úzkých prostorech by se vzory špatně skládaly a jejich efekt by zanikl.

Sektor, nebo skříně na míru?
Konečně se dostáváme k nábytku. Samozřejmě ve
skutečnosti se pro něj budeme rozhodovat v souběhu
s výběrem malby, podlahy a rozmístěním osvětlení, teď
ho ale pojďme rozmístit. Vše se opět odvíjí od velikosti
prostoru. I v té nejmenší předsíni bychom ale měli najít
místo pro botník a věšák na kabáty s poličkou nebo
závěsy na kabelky, klobouky a čepice. Pokud je to
možné, umístíme do předsíně také skříně. Samozřejmě hlavně na kabáty (ta by měla být hluboká 60 cm),
ale i když se vejdou další, na šatstvo, ručníky, ložní
prádlo, je to jen výhoda. V pokojích pak velké skříně
mít nemusíme a získáme otevřenější prostor. V mnoha
bytech chybí komora na štafle, vysavač, žehlicí prkno,
nářadí… Můžeme ji nahradit jednou skříní v předsíni.
Pokud zvolíme hotový sektorový nábytek, musíme
se smířit s tím, že prvky v něm mají dané typizované
rozměry a vnitřní uspořádání polic, zásuvek a tyčí na
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ramínka. Paradoxně se sektor bude hodit spíše tam,
kde s prostorem není třeba tolik šetřit a můžeme kus
nábytku postavit třeba na střed stěny. Předsíňový sektorový nábytek se vyrábí v různých dekorech od bílé
přes různé barvy dřeva až po černou, případně v barevných kombinacích. Zpravidla v nabídce najdeme
botníky, komody, šatní skříně a věšákové stěny.
Pro ideální využití prostoru je nejlepší nábytek na
míru. V předsíních se často najdou všelijaké výklenky,
které lze při této volbě dobře využít. Firmy, které dělají na zakázku vestavné skříně, vám zpravidla vyrobí
i předsíňový nábytek. Mívají ale všelijaká omezení –
používají jen několik materiálů a většinou jen jeden
systém pojezdů u dveří, který hodně ubírá místo ve
skříni. Větší škálu možností vám nabídnou firmy, které
dělají zakázkové kuchyně – ty si zpravidla s předsíňovým nábytkem dobře poradí. Nebo si prostě najděte
šikovného truhláře – pak si můžete vybrat libovolný
materiál a buď po poradě s bytovým architektem,
nebo vlastní hlavou si nechte udělat a zabudovat nábytek přesně podle svých potřeb a vkusu. Cena bude
jistě o něco vyšší než u sektoru, ale když si nevymyslíte luxusní masivní dřevo a přidržíte se laminovaných
nebo dýhovaných OSB desek, zas tak velký rozdíl
v peněžence nepocítíte.
Jakou barvu nábytku zvolit? Rozhodně je lepší něco
světlého, když už z praktických důvodů zavrhnete bílou, vyberte buď světlý dekor dřeva, nebo pro moderní
interiér třeba nějakou jasnou pastelovou barvu. Tmavý
nábytek vstup do bytu ponořuje do tmy, vypadá sice
honosně, ale atmosféru příliš zatěžuje. Když už tedy
zatoužíte po černém lakovaném nábytku, alespoň ho
prosvětlete třeba bílou kombinací dvířek.

Text : Gabriela Koulová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroje: Hülsta, F. Coffrant: Vestavěné skříně a úložné
prostory, Dřevotvar Znojmo, SWEND, Ozdobné omítky,
malování a tapetování, Supelexx – Průvodce světem
podlah, naoko.cz
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Rekonstrukce

půdního prostoru

Máte nový domek s nedokončeným podkrovím?
Nebo jste si koupili starší dům, kde se na půdě až
dodnes jen věšelo prádlo? Možná i vy tam už pár let
jen odkládáte věci, které se možná někdy budou hodit, ve skutečnosti na ně ale jen po léta bude sedat
prach. Není na čase dát půdu do pořádku a začít ji
skutečně využívat?

Důvodů, proč se pustit do rekonstrukce půdního, či
chcete-li podkrovního prostoru, je celá řada. Pokud se
vám domácnost rozrostla o další členy, případně děti
dorostly do věku, kdy potřebují soukromí, pro které ve
spodní části domu nezbývá místnost, je to jasné – prostě potřebujete vybudovat další pokoj nebo pokoje na
stálé používání. Někdy ale potřebujeme třeba jen příjemný pokoj pro hosty, pokud možno se samostatnou
toaletou a koupelničkou. Jindy se zas změnou života
běhu přesunula vaše práce převážně domů a potřebujete klidnou pracovnu. Na chatě nebo letní chalupě se
hodí hrací pokoj pro děti na dny nepříznivého počasí,
ale také třeba malý ateliérek, kde se v době volných
dnů a dovolené chcete věnovat svému koníčku. V takovém případě stačí jen skutečně „letní“ pokoj, kde
nebudete řešit topení.
Velmi podstatným důvodem pro rekonstrukci podkroví
ovšem bývá i potřeba zvýšit tepelný komfort domu.
Staré domky neměly izolovanou střechu, ale ani nové
stavby nemusí mít tenhle problém dořešený, pokud
si kupujete dům, kde je „na klíč“ dodělaná spodní
část, zatímco horní patro, tedy podkroví, čeká na to,
až si ho sami dobudujete. Přitom úspory energií jsou
jedním z faktorů, na které dnes musí pomýšlet každý
majitel nemovitosti. Zateplení střechy, ale také podlahy v podkroví, patří k nejdůležitějším místům na
domě, která je třeba tepelně izovat, pokud nechceme,
aby nám teplo utíkalo do nebe.
Dokonce i rekreační objekty si zaslouží zateplení horního patra, vždyť je neobýváme jen v teplých letních
dnech, a tak i zde budeme rádi, když ušetříme na
topení. Specifickou záležitostí pak jsou ploché střechy
garáže. Často je nad garáží třeba kuchyň nebo jiná
obytná místnost. V garáži asi nikdo netopí naplno, ale
zateplit vrata a izolovat pořádně plochou střechu znamená významně si zlepšit pohodu v domě nad ní.

Arkýř nebo střešní okno?
Než se pustíme do izolací a zušlechťování podlah
a stěn, je nutné se zamyslet nad tím, jak půdní prostor
prosvětlit. Štítová půdní okénka na rozhodně nestačí
ani když je podstatně zvětšíme, bude třeba je doplnit
dalšími okny, ať už podkrovní prostor necháme otevřený v celé jeho ploše, nebo ho rozdělíme na více
místností.
Čeká vás tedy rozhodnutí, zda zvolit šikmé štřešní
okno, osazené přímo do střechy, nebo zvednout konstrukci a na střeše vytvořit arkýř. Jeden z podstatných
faktorů bude jistě cena – tady je jasné, že střešní okno
vás vyjde podstatně levněji a dá se osedit prakticky do
jakékoliv šikmé střechy. Také světla přinese do místnosti více než arkýřové okno, které funguje prostě jako
každné jiné okno kolmé na rovinu podlah – čím dále
dovnitř místnosti, tím světla ubývá.
Zdálo by se tedy, že vše hovoří pro střešní okna, která
se dnes vyrábějí v tolika variantách, že se opravdu
hodí do jakékoliv střechy, mají izolační skla, osazení
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lze poměrně snadno provést bez tepelných mostů.
Jejich problém je ovšem právě v tom, že jsou šikmá.
Musí být umístěna poměrně vysoko, aby pod nimi byla
zachována pochozí výška místnosti. To ovšem znamená, že se s oknem dost obtížně manipuluje. Výrobci
řeší možnost otvírání vysoko umístěných střešních
oken buď mechanicky pomocí tyče nebo elektricky na
dálkové ovládání, to ale nijak nepomůže hospodyni,
když chce okno umýt. Můžete sice okno polepit fólií,
která omezuje usazování prachových částic, ale úplně
údržbu ani to nevyřeší – občas prostě okno potřebuje
umýt. Zejména na střechách s menším sklonem pak
v zimě na oknech zůstává ležet sníh, v mísntosti je pak
tma a i u dopbře izolovaných oken vzniká podvědomý pocit vlhkosti a syrovosti prostoru. V létě naopak
potřebujete okna stínit. Samozřejmě na ně můžete
umístit žaluzie, opět s nimi ale bude trochu obtížná
manipulace. Přesto jsou moderní střešní okna praktickým řešením, díky kterému můžete světlo přivést
prakticky do všech částí podkroví.
Arkýř ale rozhodně není třeba předem jednoznačně
vyloučit. Pokud se pro něj rozhodnete, dbejte, aby
nebyla porušena architektonická linie domu, aby arkýř
působil jako samozřejmá součást stavby. Počítejte
s tím, že zásah do střechy bude podstatně náročnější
než u střešního okna, arkýř musí mít opěrnou nosnou
konstrukci a vyřešit musíte také návaznost střešní krytiny. Také arkýř je ale možno vystavět tak, že budou
přerušené tepelné mosty a okna i celá konstrukce
budou dobře izolované. Pro arkýř rozhodně hovoří to,
že v místnosti díky němu neubyde podlahová plocha,
naopak pod svislým oknem může vznikout příjemné
místo třeba pro pracovní stůl s dostatkem denního
světla. Na okna se snadno pověsí záclony i závěsy.
Svislá okna nepotřebují tak efektivní zastínění, vystačíte si tedy se závěsem nebo jednoduchými vnitřními
žaluziemi. Údržba arkýřových oken je pak stejná jako
u jakýchkoliv jiných svislých oken – tedy snazší než
u šikmého střešního okna.
Arkýř ovšem nevybudujete všude – pokud řešíte větší
pödkrovní prostor, bude nejspíš nejlepší kombinace
obojího. V místnosti, kde počítáte s více nábytkem
a potřebujete pro něj místo u stěn, se bude hodit arkýř. Nad schodištěm, na galerii nebo v koupelně si pak
jistě vystačíte se střešním oknem.

Izolace podlahy v patře
Náklady na vytápění výrazně sníží tepelná izolace
stropu, střechy nebo půdy. Pokud jste se tedy rozhodli
podkrovní prostor rekonstruovat, je právě podlaha
jedním z hlavních bodů programu. Nemáte-li najednou dostatek financí, nesnažte se izolovat celý dům
nějakými polovičatými řešeními. Soustřeďte se na
místa kudy utíká nejvíce tepla. Teplo stoupá vzhůru,
a tak kromě oken jsou právě střechy místem, kudy letí
nejvíce peněz do oblak. Je to až polovina veškerého
tepla. Příčinou ztrát bývá provedení stropů. U starších

AKCE!
FINANČNÍ INJEKCE
OD FAKRO

OKNA S PRÉMIÍ

– Kupte okna FAKRO a získejte

až 6000 KČ ZPET! *

*při nákupu 6 kusů střešních oken FTT U6 nebo FTT U8 Thermo

Doba trvání akce: 15.07.2013 – 30.10.2013

Pravidla a podrobnosti naleznete na

www.fakro.cz

objektů tvoří konstrukci většinou trámový strop, kdy
trámy jsou vzdálené přibližně jeden metr od sebe a jejich výška se pohybuje okolo 30 cm. Trámy jsou podbité spodním prkenným záklopem s rákosem a omítkou.
Na trámech je položen vrchní prkenný záklop překrytý
pochozí vrstvou, případně zasypán vrstvou škváry. Ta
je podkladem pod betonovou mazaninu nebo pod pálené tvárnice. Jedno je však pro obě varianty společné
– je zde prázdný meziprostor mezi jednotlivými trámy.
A teplo tudy proudí pryč. Ani nové domky ovšem nemívají podlahu v horním patře nijak zvlášť izolovanou.
Kromě úniku tepla by tak při využívání podkroví nastal
i problém s hlučností. Dobře izolovaná podlaha přitom
vyřeší obojí. Můžete samozřejmě použít klasickou metodu položení minerální vlna se systémem parostěnných a paropropustných fólií. Jenže položit tuto izolaci
tak, aby byly utěsněny všechny koutky a mezery, je
téměř neřešitelné. Navíc minerální vlna nadělá značný
nepořádek. Drobná vlákna se během instalace dostanou skutečně i tam, kam rozhodně nemají. Pokud tedy
rekonstruujete půdu již obývaného domu, je lépe se
poohlédnout po efektivnější způsobu, který přitom
nadělá mnohem méně nepořádku.
Moderní technologie umožňují postavit na půdě ideálně rovnou podlahu s milimetrovou přesností, kontrolovanou laserem. Jde o jednoduchou ale pevnou
skládačku lehké konstrukce. Základem je rošt. Vytvoří
pod novou podlahou prostor o výšce 25 centimetrů,
kam se zafouká tepelná izolace. Když se dutina pod
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podlahou zaplní nafoukanou izolací, zaklopí se OSB
deskami, vzájemně spojených „na péro a drážku“.
Tepelná izolace ušetří až třetinu nákladů na topení a také účinně tlumí zvuk, ochrání byt proti ohni,
v zimě hřeje a v létě chladí. Samotné foukání izolace,
která se bez potíží dostane i do posledního koutku
prostoru pod podlahou, netrvá déle než tři hodiny.
I s montáží nové podlahy pak nejvýše jeden den. Bez
nepříjemného hluku, s minimem prachu, vše za plného
provozu domácnosti.

Letní pokoj Sweet Loft
Izolace a srovnání podlahy nám spolu s vyřešením
oken a očištěním stěn a trámů v podkroví již narýsovalo přívětivý prostor k užívání. Následně se musíme
rozhodnout, jestli půdu budeme využívat zatím jen
přes léto třeba jako místo pro hry dětí či na spaní pro
letní návštěvy, nebo zde chceme mít pokoje na trvalé užívání. Také finanční důvody často mluví proto,
abychom si práce rozložili, prozatím měli podkroví jen
jako příjemnou tělocvičnu a letní koutek na deštivé
dny, kdy se chceme někam ukrýt s knížkou. Vytvořit
zde obytné pokoje třeba pro dorůstající děti můžeme
klidně i za pár let.
Letní podkroví po osazení oken a srovnání podlahy
již doděláme snadno. Stěny a trámy pečlivě očistíme
a dáme jim finální úpravu. Zajímavou inspirací může
být použití pestrých barev. Dřevěné konstrukce, ale
také vnitřní stranu střešní krytiny nastříkáme sytými

odstíny různých barev. Barvy pro vytvoření takzvaného
„sweet loft“ prostoru se prodávají v pěti základních
odstínech, můžete z nich ovšem namíchat libovolné
další. Pro nástřik je dobré používat speciální pistoli,
která rozstřik ochrání tak, že se barva nedostane mezi
taškami na vnější stranu střechy. Pestrý „sweet loft“
je veselý a přívětivý prostor, kde bude rádi trávit letní
chvíle. Právě proto je dobré použít na jeho vytvoření
správné barvy, které neodpařují škodliviny do interiéru.
Majitel firmy IP POLNÁ Ing. Radim Vaněk se pochlubil,
že „sweet loft“ také doma má. „Využívám ho jako
osobní tělocvičnu a posilovnu,“ říká. „Ale moji kamarádi z práce na půdě vytvořili hernu pro děti. Je to velká výhoda. Když na jaře, v létě nebo na podzim prší,
mají si kde hrát a nehrozí jim nebezpečí,“ vysvětluje.

Podkroví na celoroční bydlení
Pokud chcete podkroví finalizovat pro trvalé obývání, čeká vás ještě pořádný kus práce a také nemalé
náklady, zejména ve starším objektu, kde není střecha
izolovaná a vnitřní stěny pobité a upravené. Výsledek
vám ovšem přinese opět úspory na vytápění celého
domu. A samozřejmě také příjemné podkrovní bydlení, jehož šikmé stěny sice dají trochu zabrat při výběru nábytku a zařizování, působí ale útulně, zejména
pokud necháte odkryté části trámů a místnosti tak
protepluje dřevo.
Pro izolaci střechy je vždy lepší přizvat na pomoc

odbornou firmu, která vám doporučí materiál vhodný
k vaší střešní krytině a propočítá také jeho potřebnou
vydatnost vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám ve kterých se nachází váš dům. Nejde jen o to,
jestli jste v nížině nebo na horách, někdy stačí kopec
na návětrné straně obce a střechu je potřeba zateplit
silnější izolací. Nejvíc se používá minerální vlna, která
je poddajnější než polystyren a je možno jí ucpat
i různé mezery mezi trámy, škvíry mezi krovy a krytinou a podobně. Obecně je přerušení všech tepelných
mostů při izolování střechy vždy složitější, pokud se
dělá následně, zejména pokud se do střechy dodatečně osazují okna nebo se zvedá krov pro vikýř. Dobře
vše propočítat a realizovat je ale se současnými materiály a okna možné a bezpochyby se to vyplatí. Při
celoročním využívání podkroví k bydlení vám nestačí
jen dobře izolovat podlahu, respektive strop spodního
patra, ale chcete mít teplo i zde.
Konečnou úpravu stěn pak na izolační vrstvě s parozábranou a ochrannou fólií můžete provést sádrokartonem nebo OSB deskami. V prosotru půdy starších
domů bývají některé kolmé stěny nebo komínová
zeď ze zpravidla povrchově neupravených cihel.
Samy o sobě jsou pohledově velmi efektní a možná
se rozhodnete je jen důkladně očistit, zakonzervovat
bezbarvým nástřikem a nechat je zdobit. Šikmé stěny
lze řešit nejrůznějším způsobem od prostého vymalování, otapetování až po obložení korkem, dřevem
nebo třeba velmi zajímavě působící jutovou tkaninou
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či vyložením rohů cihlovými páskami nebo dlaždičkami, nástřikem plastickou omítkou. Protože na šikmou
stěnu obraz ani dekoraci nepověsíte, můžete to vyřešit
třeba obrázkem ze samolepicí fólie, obložením kousku
zdi dlaždicemi s obrazovým dekorem, nebo si pohrát
s designem tapet.

Rozdělení podkrovního prostoru
Máte-li k dispozici skutečně velkou půdu a chcete z ní
udělat obytný prostor, budete zde s největší pravděpodobností řešit ložnice rodičů i dětí, případně pracovnu.
Základem je dobře navržené schodiště, které zbytečně
neubere místo ani ve spodním ani v horním patře.
Vstupovat můžete do středu prostoru, kde vznikne
podesta, z níž se vchází do místností na obě strany.
Právě na takové středové podestě je velmi příjemné
umístit arkýřové okno – získáte tak zde prostor třeba
na psací či počítačový stůl s kvalitním osvětlením. Po
obou stranách pak budou pokoje, ideálně i komora
(šatna) a koupelna. Jiným řešením je vytvoření podélné galerie nad spodním patrem, na které jsou místnosti umístěné v řadě. Také galerii lze využít třeba na
pracovní stůl – pokud ji takto používat chcete, ale také
když tu chcete mít jen krásné pokojové květiny, pamatujte na vhodné umístění a rozměry štítového okna,
aby na galerii dopadal dostatek denního světla.
K místnostem na spaní by bezpodmínečně maly patřit
koupelna a toaleta. Komu by se chtělo před spaním,
neřku-li v noci, putovat po schodech. Znamená to
vytáhnout do podkroví vodu. To ještě není takový
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problém, tlakovou vodu dotáhnete prakticky kamkoliv, jako odpad. Tady se budete muset smířit s tím, že
v patře budou koupelna a WC umístěny tam, kde je
možno prodloužit odpad ze spodního patra. Budovat
novou odpadní stoupačku až k napojení na kanalizaci
je totiž hodně složité, mnohem jednodušší je rozvrhnout v podkroví nejprve právě místnosti příslušenství.
Možná chcete pro jistotu v patře počítat i s budoucí
kuchyňkou pro dvougenerační bydlení – i v tomto
případě je nutné se zamyslet nad vyvedením vody
a odpadu. Určitě je šťastnější s tím počítat předem, než
to jednoho dne řešit v již zařízeném podkroví.
Dělící příčky v podkroví zpravidla stavíme odlehčené,
z Ytongu či sádrokartonu, abychom zbytečně nezatěžovali strop. Pamatujte ale na to, že ložnice jsou
intimní prostor, kde nechceme slyšet, ani být slyšeni,
z vedlejších místností. Poraďte se tedy s odbornou
firmou, jak zajistit zvukotěsnost příček mezi místnostmi, zejména pokud je máte na řadě vedle sebe. Izolace
příček nemusí být nijak pracná ani nákladná, komfort
obývání podkroví s ní přitom stoupne velmi podstatně.

Vytápění podkroví
Samozřejmě nejjednodušší je napojit vytápění na
stávající systém v přízemí. Někdy ovšem zdroj tepla na
další prostor nestačí. Pak je třeba zvážit, zda celkově
navýšit kapacitu a pořídit nový kotel, nebo vytápění
podkroví řešit samostatně. Záleží na tom, zda zde
bude mít jen místnosti na spaní, ve kterých potřebujete topit jen málo, nebo pracovnu a dětský pokoj,
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Pro každý dům existuje vhodná brána

V posledních letech se brány a vrata staly žádanou součástí lidských příbytků, poskytující ochranu majetku
a soukromí.
Nyní existujíí elektronické systémy, které vrata a brány otevírají automaticky.
Kromě klasických dvoukřídlových konstrukcí, otevírajících se do stran, je nyní možné využít také vrat posuvných
a teleskopických. Toto řešení eliminuje potřebu prostoru před a za vraty a díky tomu umožňuje instalaci brány či
vrat na takových místech, kde by to dříve nebylo možné.
Nejoblíbenějším typem posuvných bran jsou brány pojezdové, pohybující se pomocí koleček. Výhodou je jejich
cenová dostupnost a široké využití.
Samostatnou kapitolou jsou brány teleskopické, které jsou prostorově nejúspornější. Jsou ideálním řešením pro
velmi široké vjezdy. Vyrábějí se buď v provedení dvoudílném, nebo trojdílném. Jedno křídlo brány je vždy posouváno elektrickým pohonem, druhé (resp. zbývající dvě u trojkřídlého provedení) pak přes pomocný převod.
Pro každý vjezd lze najít ta pravá vrata nebo bránu. Najděte si své i Vy u renomovaného výrobce.

VJEZDOVÉ BRÁNY
info@brany.net

www.brany.net

www.vjezdove-brany.eu

tel. 602 108 035

které potřebují během dne teplotu podstatně vyšší.
Vytápění ložnic lze řešit například elektricky napojením na bojler, sofistikovanější a úspornější bude třeba
vzduchové čerpadlo umístěné na fasádě s rozvodem
teplého vzduchu podlahovými kanálky do jednotlivých místností. Při zateplování a vyrovnávání podlahy
a střechy lze takový systém poměrně snadno naprojektovat a realizovat. Výhodou tohoto topení je nejen
jeho úspornost, ale také rozvod v podlaze po vnějších
krajích místností. Teplý vzduch tak stoupá přímo ke
střešním oknům, které jsou tak zevnitř oplachované
teplým vzduchem, což snižuje problém s jejich rosením i se sněhem, který se na nich tím pádem dlouho
neudrží. Jinak je třeba pod střešní okna umístit topná
tělesa, která ovšem v podkrovních místnostech zabírají
zbytečně mnoho místa.

Proč myslet na garáž
Mluvíme o vybudování podkrovního bydlení a přitom připomínáme garáž? Ono je to ale na místě. Už
jsme se zmínili, že studená garáž nad kterou máme
místnost způsobuje potíže se studenou podlahou. Ale
ani garáž sousedící s domem stěnou bychom neměli
nechat promrznout, sousedící místnosti budeme muset
více vytápět. Zkrátka ledový prostor pod domem nebo
vedle něj zvyšuje náklady na topení a znepříjemňuje život. V garáži přitom jistě nebudeme očekávat
teplotu kolem 20 °C, pro naše auto, ale také třeba pro
květiny, které tady zimujeme, úplně stačí temperování kolem 10 °C. Abychom takovou teplotu v garáži
bez zbytečných nákladů na topení udrželi, je potřeba
řádně izolovat strop, ale také garážová vrata. Můžete
si dát zateplit i stará plechová výklopná vrata, jednodušší a efektivnější ale bude pořídit si nová. Ať už
zvolíte dvoukřídlá, výklopná, rolovací nebo pojezdová,
současní výrobci na izolaci pamatují nejen ve vratech
samotných, ale i při jejich osazování, díky tomu tak
nedochází k úniku tepla. V zimě by mělo vždy být
dodržováno pravidlo – otevřít, zajet nebo vyjet, ihned
zavřít, protože jistě nechcete pouštět teplo ven a zimu
dovnitř.
Pokud stojí garáž samostatně a její střecha tvoří terasu
u domu, bývá velkým problémem například odtávání
sněhu. Voda z roztátého sněhu v okapech zamrzá,
vytvářejí se rampouchy, které svou vahou okapy ničí.
Tající voda pak stéká po stěnách a poškozuje omítky.
Na terase se také mohou vytvářet jezírka roztáté vody
a v místě spojů na plechových střechách zatéká. U plochých střech se ovšem nejedná jen o vlhkost zvenku,
problémem je také vlhkost zevnitř. Vlivem špatného
zateplení zde vznikají studená místa, na nichž se sráží
vodní pára a brzy se objeví plíseň. Ta představuje
problém nejen estetický, ale především zdravotní. Tyto
těžkosti ve většině případů vyřeší správně navržené
dodatečné zateplení.
Nevhodné je v případě pultové střechy umístit tepelnou izolaci na již existující krytinu a vybudovat novou
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střechu. Takové řešení by si vyžádalo nemalé finanční
náklady při velmi malé účinnosti. I dále by totiž mezi
stropem a střechou zůstalo velké množství vzduchu,
které bychom na jedné straně ohřívali a současně
odvětrávali. Vezmeme-li v úvahu problémy s kondenzací par a nežádoucí snížení stropů, u většiny případů
nepřichází v úvahu ani řešení zateplení stropu z místnosti. Ideální by bylo řešení, které by využilo existující
prostor mezi stropem a střechou. I ono však vyžaduje
splnění několika požadavků. Základním předpokladem
je zajištění přístupu do tohoto prostoru. Většina pultových střech byla konstruována bez možnosti vstupu,
pouze s větracími průduchy. Tento prostor je často
dále členěn do samostatných částí. Bez rizika poškození konstrukce lze vstup do podstřešního prostoru
zajistit třemi způsoby. Stropem, vikýřem ve střeše nebo
boční stěnou – atikou. Po vyřešení otázky vstupu do
prostoru je dalším neméně důležitým úkolem navržení
správné tloušťky izolace a její umístění v konstrukci
tak, aby byla co nejúčinnější, aby přinesla očekávaný
efekt.
Požadované úspory jsou závislé do značné míry na
správném výběru izolačního materiálu – zejména
s ohledem na možné problémy s kondenzací vodní
páry. Základní vlastností kvalitního izolantu proto je
nenasákavost. K tomu však musíme přidat druhý, v nepřístupných místech neméně důležitý, požadavek a tím
je dlouhodobá záruka vlastností izolantu. Rozhodně se
v tomto případě nevyplácí nemístně šetřit, nýbrž provést izolaci tak, abychom měli jistotu žádaného účinku
na několik desítek let. Toho lze dosáhnout se špičkovými materiály, jakým je například foukaná kamenná
vlna zaručující nehořlavost, nesléhavost a částečně
i protihlukovou izolaci. Izolační práce v takto omezeném prostoru jsou složité i proto, že zde nepřichází
v úvahu manipulace s jakýmikoliv většími předměty.
Ze způsobů v současnosti známých je nejlepším řešením technologie pneumatické dopravy, kdy je izolační
materiál na místo určení dopravován pomocí hadic
bez nutnosti manipulace s objemnými balíky klasické
izolační hmoty. Tato technologie se již osvědčila na
mnoha místech včetně klimaticky drsnějších horských
a podhorských oblastí.
Izolace ploché střechy garáže je na místě i u starších
samostatně stojících garáží. Podstaně se tím prodlouží
životnost celého objektu. A kde je psáno, že se jednoho dne nerozhodnete nad garáží zvednout krov
a postavit zde pěknou podkrovní dvougarsonku třeba
pro návštěvy nebo pro babičku. Plochá střecha, do
které po léta zatéká, by dobrým základem pro takové
bydlení určitě nebyla.
Zdroje: IP Polná, Home: Arkýř nebo střešní okno?, Přestavba podkroví – izolace, vsazování oken, obkládání
šikmin, Alena Řezníčková, Jana Štěrbáková, Půdní byt
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz

 Garážová

vrata Standard,
cena již od 14 404,- Kč
 Křídlo vrat U = 0,61 W/m2K,
garážové pohony již od 3 840,- Kč

Jen u firmy Hörmann

sekční garážová vrata

hliníkové a ocelové brány

Kč

předokenní rolety

39 990,-

Za Vaše peníze nabízíme kvalitu:
Domovní dveře ThermoPro Plus
hliníkové mříže

• Jen u firmy Hörmann: 3násobné tepelně izolační

prosklení s bezpečnostním sklem zevnitř i zvenku

• 5bodový bezpečnostní zámek se zajišťovacími
čepy na straně závěsů

• Mimořádně vysoká tepelná izolace s hodnotou
U až 0,8 W/(m²∙K)

Premium partner
českého národního týmu

info@technopark.cz, www.technopark.cz,
bezplatná tel. linka: 800 832 466 (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Zabezpečení bytu
a rodinného domu
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Agrese ze strany pachatelů majetkové trestné činnosti v posledních
letech sílí. Jejich mnohdy zoufalá
životní situace produkuje zoufalé
činy, čímž majitelům nemovitostí
působí nemalé problémy. Jak zabezpečit dům či byt? To je otázka, kterou si musí jednou položit každý.
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Abychom nepříjemnostem v podobě vandalismu či
vykradení vloupáním předcházeli, je třeba dodržovat
určité zásady prevence a společně s vhodnou pojistnou
smlouvou vybavit danou nemovitost mechanickým
zábranným zařízením, kamerovým systémem nebo
elektronickým zabezpečením s připojením na pult centrální ochrany. Kombinací těchto systémů lze dosáhnout takové úrovně, která pro případného pachatele
představuje velké riziko dopadení. Nezabezpečený
dům či byt je tak z tohoto pohledu skutečně snadným
terčem.

terčem útoku i méně zdatných zlodějů. Také obyčejná
jmenovka na zvonkovém tlačítku mnohé napoví a je
nepsaným pravidlem uvádět pouze příjmení, bez titulů
a koncovek -ová. Evidujte cenné vybavení domácnosti
(šperky, televize, počítač, mobilní telefon, zahradní
technika, sportovní vybavení, apod.) a do seznamu
napište výrobní čísla, přiložte doklady o pořízení plus
fotodokumentaci kvůli snadnější identifikaci. V případě vykradení můžete tento seznam podstoupit policii
nebo pojišťovně. Ušetříte si tím spoustu času a možná
zachráníte alespoň něco z toho, co vám bylo odcizeno.

KRÁDEŽÍM VLOUPÁNÍM LZE PŘEDCHÁZET

Samostatnou kapitolou jsou sociální sítě. Nepište na
internet nic, čeho byste později mohli litovat. Zejména
dětem nemůžete v dnešním přetechnizovaném světě
říkat úplně všechno. Je třeba je důkladně upozornit,
aby zbytečně nemluvily o tom, jak drahé máte vybavení domácnosti, kdy plánujete dovolenou, rodiče
služební cestu a podobné věci. Sociální sítě nabízejí
pachatelům trestné činnosti skutečně neuvěřitelný
zdroj informací. Je těžké se pak smířit s vědomím, že
impuls k vykradení vašeho domu nebo bytu přišel,
i když ne záměrně, od některého z členů rodiny.

Klíčovým bodem panelových domů, je z hlediska bezpečnosti proti vloupání, hlavní společný vchod. Většina jich dnes disponuje velmi dobře zabezpečeným
dveřním systémem, jenže ani to někdy nestačí, pokud
není zamčený a samotní obyvatelé nedodržují zásady
prevence. Je třeba si uvědomit, že jakmile hlavním
vchodem umožníte vstup lidem, které neznáte, může
dojít k trestné činnosti a nikde není psáno, že poškozeným nebudete právě vy. Pokud potkáte někoho
cizího při vycházení z domu nebo třeba na chodbě,
položte mu jednoduchou otázku, zda něco nepotřebuje. Většinu pachatelů totiž tento krátký kontakt odradí
od jejich plánované trestné činnosti kvůli obavám, že
si je někdo zapamatuje. Nejkritičtějším místem panelových domů jsou sklepní prostory. Zabezpečení jednotlivých boxů bývá většinou žalostné a stává se snadným
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Když už dojde k nejhoršímu a vstupní dveře bytu nebo
rodinného domu vykazují známky poškození, zavolejte okamžitě policii. V žádném případě nevstupujte do
objektu, protože tím jednak poškodíte možné důkazy,
ale klidně můžete narazit na samotného pachatele.
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Pozor, hranice nutné obrany a krajní nouze je v našem
právním řádu velmi tenká. Abychom riziko vykradení
vloupáním minimalizovali, je třeba všechny přístupové
cesty bytu nebo domu dobře zabezpečit.

mi pro daný bezpečnostní zámek. Pokud jsou zárubně
osazeny mimo váhu, tedy s dveřmi přesně nelícují,
doporučoval bych výměnu zárubně i u ostatních dveří
kvůli estetické stránce a taky kvůli těsnosti.“
Když už máme dveře na svém místě, jakým dveřním zámkem je máme
vybavit? „Co se týče zámku, tak tam
bych doporučoval co možná nejvyšší
třídu bezpečnosti, což je třída čtyři
s kombinací bezpečnostní kliky s překrytím vložky. U dveří z pětibodovým
zámkem už žádné další dodatečné
zámky nejsou třeba. U ostatních dveří
určitě není na škodu investovat do
přídavného zámku,“ dodal závěrem
Radek Czernek.

UZAMYKACÍ SYSTÉMY
UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
Dveře jsou dle statistik skutečně tím nejzranitelnějším článkem a nejčastějším místem útoku. V případě
bytových domů se jedná o hlavní dveře jednotlivých
bytů, co se týče rodinných domů, tak tam jsou terčem
útoku většinou slabě zajištěné dveře do sklepa. Pro
každého majitele nemovitosti jsou dveře důležitou
součástí mechanického zábranného systému. „Při výběru bezpečnostních dveří je třeba zaměřit pozornost
na počet bezpečnostních prvků, minimálně je vhodný
pětibodový systém, kde máme na straně pantu dva
pasívní čepy a na straně zámku dva aktivní čepy. Dále
bych se zaměřil na složení dveří, nejlépe s kombinací
protipožární desky a ocelové výztuže,“ uvedl odborník
na zabezpečení Radek Czernek.
„Vstupní dveře do bytu neplní jen okrasnou roli, ale
především bezpečnostní. Doporučuji dveře s minimálně třicetiminutovou protipožární odolností vybavené zpěňující páskou. Pro ještě větší bezpečí existuje
možnost výběru dveří požárních s bezpečnostní třídou,
které jsou vybaveny pětibodovým bezpečnostním zámkem. Co se týče dveří interiérů, tak v tomto případě
lze upřednostnit otázku vzhledu před bezpečností.“
Otázkou zůstává, zda je třeba při výměně stávajících
dveří za bezpečnostní vyměnit také zárubeň? „Při
výměně dveří není nutné měnit zárubně. Pokud jde
o bezpečnostní dveře s pětibodovým zámkem je doporučeno vyměnit stávající rám za speciální ocelovou
bezpečnostní zárubeň, která je přímo vybavena kapsa-
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Velmi důležitý je z hlediska úrovně
kvality zabezpečení dveřního systému
samotný systém zamykání. Součástí bezpečnostních dveří je zpravidla
rozvorový systém, který pomocí zámku
ovládá předem definovaný počet
jistících bodů. Masivní čepy zajistí
dveřní křídlo na více místech, což celý dveřní systém
navíc výrazně zesílí. Zámek dveří je proto jeho nezbytnou a důležitou součástí. Aby zámek odolal násilí
nebo odvrtání, musí disponovat bezpečnostní vložkou
minimálně třetí nebo čtvrté třídy bezpečnosti a samozřejmě bezpečnostním kováním. V případě, že musíte
zabezpečit více přístupových cest, automaticky vzniká
potřeba použití spousty různých zámků a klíčů. Abyste
při hledání správného klíče zbytečně neztráceli čas,
existuje tu jednoduché řešení v podobě centrálního
neboli univerzálního klíče. Jediným klíčem odemknete
všechny dveře, okna a visací zámky daného objektu
nebo nemovitosti. Každému univerzálnímu klíči je
předem definována úroveň oprávnění v uzamykacím
plánu. To znamená, že jsou klíče, kterými odemknete vše a mohou být takové, které odemykají pouze
předem určené objekty. Tento systém je vhodný všude
tam, kde je vyšší počet zámků a často se používají
různé klíče.

ELEKTRONICKÉ ZÁMKY
Klasické uzamykací systémy na klíč dnes nahrazují
zámky elektronické, kde je mechanický pohyb otočení
klíčem plně zautomatizován elektromotorkem. Tato
technologie má velké zastoupení v různých firemních
objektech, kde pomocí čtečky čipových karet zámek
nejen otevřete, ale zároveň tímto způsobem dochází k evidenci docházky zaměstnanců nebo pohybu
klientů. Velmi oblíbený je v poslední době biometrický
zámek, jenž identifikuje osoby na základě jedinečných

biometrických znaků. Tato technologie má velkou budoucnost a stále častěji nachází své uplatnění v každodenním životě. Mezi nejrozšířenější systémy identifikace patří kontrola papilárních linií prstu. V bezdrátové
jednotce biometrického zámku může být uloženo
kolem stovky otisků a jim přiřazených
úrovní přístupu. V případě shody otisku
s kontrolovaným vzorkem, dojde během
pár sekund k odemčení dveří a nepotřebujete k tomu žádné klíče nebo čipové karty.
Dveře ovládané elektronickým zámkem
nemusíte ani zamykat, protože to se
děje zcela automaticky. Systémy, které ke
snímání otisku prstu používají kapacitní
snímače, mají navíc tu výhodu, že v místě
dotyku prstu se snímačem změří kapacitní
odpor těla. Je to účinný způsob, jak zabránit snahám tento systém překonat nezákonnou cestou. Biometrický zámek může
být hlavním uzamykacím mechanismem
dveří nebo přídavným v kombinaci s kódovým nebo mechanickým dveřním zámkem.

ného systému, nicméně tuto investici ocení každý, kdo
byl vykraden nebo poškozen vandaly,“ uvedl Valdemar Tureček, který se řadu let zabývá monitorovacími
systémy. „Monitoring si může pořídit majitel jakékoliv
nemovitosti s připojením k internetu. Jednotlivé ka-

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
ZABEZPEČENÍ
Elektronické zabezpečovací systémy v bytě
nebo rodinném domě rozdělujeme z hlediska způsobu montáže a vzájemné komunikace
jednotlivých bezpečnostních prvků na klasické drátové
a bezdrátové. V prvním případě jsou jednotlivé detektory a čidla vzájemně propojena vodiči. Instalace
drátového systému je z tohoto důvodu náročnější
a tudíž dražší. Montáž bezdrátových systémů je v tomto případě mnohem snadnější, ale pořizovací cena
jednotlivých komponentů bývá vyšší. Navíc je třeba věnovat pozornost údržbě zařízení a minimálně jednou
ročně vyměnit napájecí baterie jednotlivých detektorů. Mozkem zabezpečovacího zařízení je elektronická
ústředna, která vyhodnocuje signály od všech detektorů, které hlídají prostor, změnu tlaku v místnostech,
rozbití skla nebo rozpojení oken a dveří. Stále častěji
jsou využívány kamerové monitorovací systémy.

KAMEROVÉ SYSTÉMY
Velmi účinný prostředek, jak bránit majetek nejen vůči
vykradení, ale také stále častějším projevům vandalství. Monitorování objektu je dnes vzhledem k nižším
cenám kamer cenově dostupnější, což je také jedním
z důvodů jejich výrazného rozšíření z firem a úřadů do
objektů panelových a rodinných domů. Pomocí kamerového systému lze danou oblast monitorovat, v případě narušení obraz zaznamenat, popřípadě vyvolat
poplach, pokud je tento systém napojen na elektronické zabezpečení objektu.
„Zabezpečení pomocí kamerového systému sice představuje jisté cenové navýšení elektronického zábran-

mery snímají určený prostor 24 hodin denně s možností trvalého záznamu nebo nahrávání v případě narušení předem definovaného místa hlídaného objektu.
Záleží na každém, jaké má požadavky na monitorovací
zařízení a tomu se pak celý systém přizpůsobí. Jedním
z nejrozšířenějších systémů je přenos obrazu pomocí
IP kamery. Obraz je zobrazován na monitoru vašeho
počítače, který zároveň slouží jako paměťové médium.
Varianta s IP kamerou je jednoduchá a poměrně levná.
Nevýhodou je stálý provoz počítače a vysoká cena při
použití více kamer.“
„V případě, že je objekt nutné monitorovat větším
počtem kamer, je pro tyto účely vhodnější použít DVR
zařízení, které má řadu zajímavých uživatelských funkcí, včetně připojení k elektronickému zabezpečení objektu nebo kompatibility s AV kamerami starších systémů,“ pokračoval Valdemar Tureček a závěrem dodal:
„Obraz z kamer můžeme monitorovat z jakéhokoliv
místa a to za předpokladu, že je na straně hlídaného
objektu internetové připojení nejlépe pomocí veřejné
IP adresy a na straně druhé jakékoliv zařízení s datovým připojením (notebook, PC, chytrý mobilní telefon,
tablet, atd.). Co se týče bezpečnosti přenášeného obrazu, je důležité si uvědomit, že k aktivačním kódům
jednotlivých IP kamer nemůže mít přístup každý.“

Text: Petr Czyč
Foto: SAMphoto.cz
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Vaše děti odešly natrvalo z domova a začaly žít svůj
dospělý život. Váš život tak prochází zásadní změnou. To, na co jste byli doteď zvyklí, je najednou
jinak. Chybí vám každodenní kolotoč? Máte pocit,
že najednou nemáte co na práci? Že není o koho se
starat? Nepoddávejte se syndromu prázdného hnízda. Využijte možnost, která se vám právě nabízí.
Pusťte se do rekonstrukce volného dětského pokoje. Zabavíte úzkostné myšlenky a současně uděláte
něco pro sebe.

Máte prázdný dětský pokoj?

Splňte si sen!
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Pro každého rodiče je období, kdy se děti osamostatňují a stěhují natrvalo z domu, něčím zvláštním. Končí
totiž jedna životní etapa. Lidé si po odchodu svých

pronajímat studentům. Odměnou vám bude plusová
položka do vašeho rozpočtu a třeba také znovuoživení
vaší domácnosti díky novým nájemníkům.
Co dále lze udělat s prázdným
dětským pokojem?„Pokud
sousedí s jiným pokojem a stavební plán to umožní, udělejte si ze dvou menších pokojů
jeden velký obývací. Co ocení
vaši blízcí, bude místnost určená
pro posezení s přáteli. Nabízí
se například domácí čajovna,
kavárna či vinárna. Splňte si svůj
sen a udělejte z nepotřebného
dětského pokoje místnost podle
svých představ a pro vlastní
potěšení,“ radí architekt Martin
Kulštejn.

Konečně velký obývák?

potomků často prohlíží fotografie z dob, kdy byly děti
ještě malé, vzpomínají na společné chvíle nebo tráví
čas v opuštěném dětském pokoji. Smutek, který v tuto
chvíli přichází, se označuje jako syndrom prázdného
hnízda, a může v extrémních případech přerůst až
v depresi. Tomu však lze snadno předejít.

Rekonstrukcí proti smutku
Po dlouhém období, kdy jste vychovávali děti, které
pro vás byly na prvním místě a kvůli kterým jste se
přirozeně uskromňovali, se můžete věnovat sami sobě,
svému partnerovi, svým přátelům. Najednou máte
víc času i peněz na sport, kulturu, cestování a další
koníčky. Zahnat případný smutek či vyplnit volný čas
ale můžete i jinak. Proměňte prázdný dětský pokoj
a využijte jeho potenciál.
Otázkou, jak naložit s prázdným dětským pokojem, se
podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny zabývá
pouze třetina Čechů. „Sedmnáct procent z nich zřídilo
z dětského pokoje místnost pro hosty, 14 procent
pracovnu a každý desátý využil prostor pro zvětšení
ložnice či obývacího pokoje. I okrajové odpovědi ostatních respondentů mohou být inspirativní. Volný pokoj
v řadě rodin nově slouží jako posilovna, odpočívárna,
jídelna, pokoj pro vnoučata či skladový prostor,“ říká
Renata Zikmundová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Zužitkujte volný pokoj naplno
Prázdný pokoj můžete využít i jinak. Pusťte se do
rekonstrukce, vymalujte, položte novou podlahu nebo
koberec, pořiďte vhodný nábytek a začněte pokoj
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Pokud již nebudete potřebovat
dětský pokoj, je možné, dle
rady bytového architekta, probourat příčku a vytvořit jeden
velký obývací prostor. V tomto
případě mohou vyzniknout zajímavé možnosti. Pojďme si o nich povědět něco více.
• Místnost ve tvaru písmene L
Velmi často probouráním příčky vznikne obývací pokoj
ve tvaru písmene L. V tomto případě platí, že dominantním rohem je ten, jehož přepažením k protější
straně lze pokoj rozdělit na dva oddělené pokoje.
Pokud byste toto členění měli skutečně v plánu, pak
je dobré použít namísto zastaralé překližky například
moderní paravány, nebo elegantní posuvné stěny.
Pravý roh místnosti rovněž bude skutečně perfektním
místem pro televizi. Pokud obývací pokoj není dostatečně velký, využijte tento roh jako místo pro odpočinek, ovšem ve stejném barevném schématu, v jakém je
celá místnost.
• Čtvercová místnost
V ideálním případě vám samozřejmě může vzniknout
místnost ve tvaru velkého čtverce. Interiér ve tvaru
pravidelného čtverce působí velmi stabilním a vyváženým dojmem. Na druhou stranu se zde můžeme
setkat s krabicovým efektem, jež však dokáží narušit
například květiny v rozích místnosti, které interiér
obývacího pokoje příjemně zakulatí. Nedávejte všechno vybavení do jedné linie, naopak, sezení zkuste
postavit diagonálně a jednotlivá křesla postrčte klidně
až doprostřed místnosti. Můžete se zamyslet nad tím,
jestli nebude ze všeho nejlepší investovat do rohové
pohovky. Umístěná proti stěně vám totiž opět značně
zvětší prostor, ale pořád zůstane prakticky použitelná
jako příležitostné spaní pro návštěvy.
• Pravoúhlá místnost
V takto tvarované místnosti má dominantní úlohu

postavení nábytku. Pro nábytek sedací platí například
to, že byste jej měli rozestavět ke kratším stěnám pokoje. Ostatní zařízení pořizujte vždy takové, aby ladilo
k ostatním kusům nábytku. Čím bude stát dál od stěn,
tím lépe bude vypadat.
V místnosti určené k relaxaci byste si neměli připadat
jako ve skladišti, krabici ani vězení. Čím více volného
prostoru, tím více máte vzduchu k nadechnutí. Pokud
v pokoji nutně potřebujete ukládat oblečení, volte
raději nízké komody. Pak už jen stačí do široka otevřít
okna a nechat místností proudit čerstvý vzduch!

Nezapomeňte na barvy
Pokud už jste se pustili do rekonstrukce bytu, pak si
určitě lámete hlavu, jakými barvami zkrášlíte své zdi.
Tatam jsou časy, kdy každá místnost byla omítnuta

chladnou bílou. Dnes si můžete s barvami pohrát a vytvořit si tak útulný domov.
O rozdělení barev na chladné a teplé jste zajisté slyšeli. Obecně se ví, že chladné barvy jsou vhodné pro
relaxaci a uklidnění, teplé naopak na člověka působí
pozitivně a energicky. Pokud si pokládáte otázku, jak
vymalovat obývací pokoj, vězte, že teplé barevné odstíny zde hrají prim. Obývák je místností, kde se scházíte s přáteli, věnujete se svým zájmům nebo čerpáte
síly po náročném pracovním dni. Pohoda a energie by
měly sálat ze všech koutů.
Do teplých barev patří odstíny žluté, oranžové, ale
i některé zelené. Samozřejmě se nemusíte omezovat
na jeden odstín pro celý pokoj. Nebojte se barvy kom-
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binovat, ale s citem. Vždy zvolte jen jednu barvu jako
dominantní a druhou použijte pouze ve světlém odstínu. Určitě neuděláte chybu s kombinací – dvě barevné
stěny, dvě bílé. Ostatně, trendem posledních let je
jedna velmi výrazná stěna a okolní například krémové
či bílé. Neutrální bílá totiž vyzdvihne zářivost barevného odstínu a přitom místnost dokonale projasní.
Díky barvám si můžete pohrát také s velikostí a tvarem obývacího pokoje. Máte dlouhý, ale úzký obývák?
Nebo naopak velmi malý? Potřebujete snížit stropy?
Nebo máte podkrovní byt a potřebujete místnost naopak zvýšit? Nic není problém. Malou místnost opticky
zvětší světlé a zářivé odstíny jako žlutá nebo oranžová. Strop snížíte barvou tmavší, než mají okolní zdi.
V podkroví záleží na tom, jak máte zabudovaná okna.
Doporučují se však velmi světlé odstíny, aby místnost
nepůsobila stísněně.
Při malování obývacího pokoje se nesoustřeďte jen na
barvu zdí. Dopředu přemýšlejte o následném vybavení
pokoje. Jakou barvu bude
mít nábytek? Budete chtít
výraznou sedací soupravu? A co ostatní doplňky
– kobereček, závěsy, tapety nebo samolepky na
zeď? I toto je nutné mít na
paměti, aby se váš obývací
pokoj neutopil v záplavě
nesourodých barev.
Zapomenout samozřejmě
nesmíme ani na textilie.
Klasické těžké závěsy již se
dnes nenosí, popusťte uzdu
fantazii a dopřejte si něco
odvážnějšího.
Představte si zlatavý písek,
modrou oblohu, milióny zářících hvězd, dotek vln, které si pohrávají s vaší opálenou pokožkou. .A máte
základ, jak si zařídit svůj
interiér. Zahoďte své staré představy o vybledlých
závěsech, ať se dominantním prvkem stane kobaltovomodrá průhledná záclona odrážející váš vysněný obraz
mořské scény.
Romantickou atmosféru zase dosáhnete jemně sklizenými záclonami na poutkách, čímž vaše okna dosáhnou snivost. V zimě byste měli mít v záloze těžší
a teplejší závěsy, podobnou atmosféru však dosáhnete
i dvojnásobnou vrstvou sklizených záclon. Upřednostňují vždy různorodé druhy závěsů, máte na výběr
z pestré škály sortimentů.
Zdroj: Zena in, obyvat.cz, vsevim.cz
Foto: SAMphoto.cz

NEBYLO BY SKVĚLÉ HUBIT PLEVEL
POUHÝM DOTYKEM??

PŘESNÁ DÁVKA
PŘÍPRAVKU

GEL ULPÍVÁ
NA LISTECH

HUBÍ PLEVEL
VČETNĚ KOŘENŮ

S novým přípravkem Roundup GEL je to možné!
Do ruky padnoucí aplikátor s přesným dávkováním jedním prstem.
Dotykem vyhubíme plevel včetně kořenů, aniž bychom ohrozili
okolní rostliny nebo půdu. Ideální pro použití na skalkách,
v záhonech i na popínavé plevele.
Roundup GEL - STAČÍ SE DOTKNOUT!

roundupgel.cz

Používejte herbicidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte návod a informace o produktu.
Roundup® je registrovaná ochranná známka společnosti Monsanto Technology LLC. Roundup® obsahuje glyfosát.

ZAHRADA
JE ŠPATNĚ

Podzim na

zahradě

Pozdní léto či začínající podzim jsou přesně tím obdobím, kdy můžeme bez
letních veder vylepšit mnohé na zahradě. Je čas na výsadbu stromů, podzimních
trvalek, na přesazení květin letnících se na terase či na přihnojení trávníku.

Připravte si cibulky
Podzim je ideální dobou pro výsadbu převážně na jaře
kvetoucích cibulovin. Přednost dejte především narcisům a tulipánům. Nastává také vhodné období pro
výsadbu lilií. Bylo by dobré zkontrolovat uskladněné
cibule a hlízy (například jiřin). Ty, které jsou zesláblé
a jeví známky chorob, odstraňte a zničte dřív, než by
od nich mohly být napadeny i ostatní. Nejpozději na
začátku listopadu pak zasaďte preparované cibuloviny
do nádob, abyste měli jistotu, že vám doma vykvetou
ve správnou dobu na Vánoce a budou tak vánoční
dekorací i ozdobou.

Letničky, dvouletky, trvalky
Na podzim také musíme vysadit kytičky, které nám
potom zkrášlí celé léto. Můžete začít u macešek.
Do truhlíků, které můžete ponechat venku, vyséváme například primulky, srdcovky nebo hořce. Pozdní
trvalky budou stále kvést, dokud je nespálí mráz, ale je
potřeba jim odstraňovat odkvetlé květy. V chladnějších
oblastech vysejte co nejdříve ozimé letničky a dvouletky, které mají přezimovat venku. Pravděpodobně
budou potřebovat přes zimu chránit poklopem nebo
zateplovací rohoží. Podzim je také ideálním obdobím
k vybudování skalky nebo vyvýšeného záhonu. Pokud
máte větší rozlohu zahrady, určitě oceníte zahradní
techniku, která vám v práci pomůže. Jistě je mnohem
příjemnější zkypřit záhon za pomoci rotavátoru, než
se lopotit s rýčem. Dle rozlohy zahrady poté volte
výkonnost techniky. Zatímco malá zahrádka není příliš
náročná, velké rozlohy už si vyžádají kvalitní značkové
frézy či traktůrky. Obzvláště v pozdním podzimu, kdy
potřebujete zrýt všechny záhony, budete jistě s povděkem kvitovat veškerou techniku. Nezapomeňte
také sledovat výskyt škůdců a chorob, abyste si nepřidělali zbytečné starosti a problémy na příští sezónu.

Není nutné již aplikovat chemické postřiky na choroby a škůdce. Stále také plejte, aby se plevel nemohl
vysemenit, protože semena mnoha druhů plevele by
snadno přečkala zimu v půdě. Pozor si dávejte na napadené listy, které se nesmí používat do kompostu, ale
musí se bez výjimky zlikvidovat, nejlépe spálit. Nejpozději v listopadu je ještě čas zazimovat bazény, jezírka
a rybníčky.

Nezapomeňte na trávník a krásné
cestičky
Ani na trávník nesmíte zapomenout. Trávník pravidelně sečte a přihnojujte zhruba 15% roční dávky
hnojiva. Pro hnojení vybírejte podzimní směsi. Ty jsou
bohaté na dusík, který přispívá k tomu, že je trávník
zdravější, navíc bude lépe hospodařit s vodou a nebude vymrzat. Za suchého počasí jej pravidelně zalévejte
a vyhrabávejte z něj spadané listy. Řídká místa můžete
osít travní směsí.
Při příjemné podzimní teplotě se vám bude dobře
budovat i okolí trávníku – je čas dodělat obrubníky,
vybudovat nové cestičky, v místech, která skutečně
používáme a trávník zde proto trpí, doplnit případně
dekorační prvky, jako jsou truhlíky v barvě obrubníků
a podobně.

Co takhle skleník?
Pokud jste se rozhodli pořídit si na zahradu skleník,
se stavbou je nejlepší začít právě na podzim. Ptáte se
proč? S jarem začíná pěstitelská sezóna, která by se
stavbou skleníku značně zkrátila.
Vlastnictvím skleníku získáte řadu výhod. Jednou
z nich je, že ve skleníku se výrazně zlepší pěstební
výsledky; ve volné přírodě bychom byli jinak závislí
na přízni či nepřízni počasí. Dále se výrazně prodlouží
vegetační období.
Základem je výběr správného stanoviště. Vybírejte

POMOCNÍK

do každé zahrady
Journeyman Gladiator 510 MLE
Jedna z nejznámějších a nejprodávanějších
čtyřkolek v ČR. Legendární pětistovka Gladiator
510 je silná, dobře ovladatelná čtyřkolka, která
má ve výbavě vše, co má stroj 4x4 určený na práci
mít. Jedná se o spolehlivý, kvalitní, na údržbu
nenáročný a jednoduchý stroj s rozumnou
spotřebou, který zastane spoustu práce ve všech
ročních obdobích. Nadstandardní 3-letá záruka,
celorepublikové servisní zázemí, dostupné levné
díly i příslušenství jsou samozřejmostí.
Cena 119.990,- vč. DPH.
Další info na www.journeyman.cz
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takové místo, na které nepadá stín stromů ani budov.
Důraz je tedy kladen na dostatek slunečního světla, které také vyžaduje většina skleníkových rostlin.
Konstrukce skleníku vyžaduje navíc takové stanoviště,
které skleník nebude nějak ohrožovat např. větvemi
stromů za větrného počasí.
Pro maximální využití slunečního záření v jarních
a podzimních měsících je výhodná poloha podélných
stran směrem k jihu. Na větrných místech je vhodné
umístit skleník tak, aby byl co nejmenší plochou proti
větru.

Vytápěný či nevytápěný skleník?
O tom, zda skleník vytápět nebo nevytápět, rozhodnou nejenom finance. Nic naplat, na účtě za elektřinu
se vytápění skleníku výrazně promítne. Pokud tedy
chcete svůj skleník vytápět, je vhodné myslet na přípojku elektrického proudu.
Už při budování skleníku je důležité se také zamyslet
nad tím, pro jaké účely je skleník určen. Jiné teplotní
nároky mají např. orchideje, exotické rostliny, kaktusy
a sukulenty, zelenina či květiny určené k předpěstování.
Skleníky lze rozdělit na tři základní skupiny:
1. Teplota ve vytápěných sklenících neklesá pod 15ºC.
Jedná se o tropické skleníky, kde můžeme pěstovat
řadu exotických rostlin, které jsou náročné na teplotu a vlhkost vzduchu. Provoz těchto skleníků je
značně nákladný. Celoročně se vytápějí většinou
obrovské skleníky, které vlastní botanické zahrady
nebo arboreta. Takový vytápěný skleník je snem
mnoha pěstitelů orchidejí a milovníků dalších exotických rostlin.
2. V temperovaných sklenících se teplota udržuje
na určité teplotní hranici podle pěstebních podmí-
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nek; může se pohybovat od – 3 do 10ºC. Teploty
okolo 10ºC jsou vhodné pro přezimování některých druhů orchidejí (např.: Dendrobium nobile,
Pleione, Bletilla, Cymbidium) kaktusů a sukulentů.
3. Studené skleníky se nevytápějí. Teplota v nich je
v zimě dlouhodobě pod bodem mrazu. V zimě
takový skleník lze využít pro přezimování mrazuvzdorných trvalek, cibulovin, okrasných dřevin vysázených v kontejnerech. Nejčastěji je však skleník
využíván od časného jara do podzimu k rychlení
zeleniny, pro vypěstování květin pro venkovní
záhony a balkóny

i
Návrat k tradic

www.csbeton.cz
Představujeme Vám stavebnici CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ, které si můžete postavit libovolně v prostoru
své zahrady, nebo si můžete za pomoci nového typu dlažby CSB - ALTO KRUH, vytvořit zákoutí se zpevněnou
plochou přizpůsobenou přímo ohništi. Ohniště je možné využít i jako gril. Jak název napovídá, je doplňkem
stavebního systému CSB - NATURBLOK a svým opracováním a barevným provedením je zcela shodný.

CS-BETON s.r.o. výrobce betonových prvků pro malou a zahradní architekturu.
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Stojí méně, než si Váš
soused bude myslet.

Poznejte novinky John Deere pro Vaši zahradu:
– Robotická sekačka TANGO E5
– Mulčovací nebo prémiové sekačky se systémem sběru „TurboSTAR“
– Zahradní traktor X135R se sběrným košem 300 litrů

facebook.com/StromPraha.cz

www.strompraha.cz, www.johndeere.cz

Dřeviny volají po podzimní údržbě

řadě věnovat přípravě půdy na daném místě. Pokud
máte na pozemku kvalitní půdu – hlinitou s dostatkem
Podzim je také ideálním obdobím pro vysazování
jehličnanů, vřesů a stálezelených listnatých keřů. Přišel humusu, s ornicí hlubokou 30 až 40 cm a s propustnou
také čas na zastřihnutí živého plotu. Živý plot stříháme spodinou, bude její příprava snazší. Takový pozemek
stačí hlouběji zrýt a zapracovždy více v koruně, od koruny
Malý pomocník pro velkou zahradu vat do půdy organická hnojisměrem ke kořenům je sestřih
Velkým pomocníkem pro vaši zahradu je i tří- va. Když znáte agrochemický
pozvolnější. Také v tomto příkolka Journayman Gladiator 510. Své kvality
rozbor půdy, můžete podle
padě oceníte kvalitní zahradní
dokazuje mj. i tím, že takřka beze změn je na toho zapracovat i průmyslonáčiní. Doba, kdy jsme ploty
trhu již od roku 2006. Legendární pětistovvá hnojiva. V takto kvalitní,
tvarovali zahradnímu nůžkami
ka Gladiator 510 je silná, dobře ovladatelná,
nezaplevelené půdě vykouž je naštěstí pryč, nahradilo ji
plně vybavená čtyřkolka 4×4 s možností úplné pete jámu 0,6 metru širokou
období kvalitních křovinořezů
uzávěrky předního diferenciálu, s možností
a stejně hlubokou.
a dalších technických vychytásilného redukovaného pracovního převodu
Jestliže máte méně kvalitvek...
„L“, s nezávislým zavěšením a motorem o ob- ní půdu, s ornicí hlubokou
Ovocná zahrada
sahu 500 ccm. Patří k ní i nezbytné dřevařské
kolem 20 cm, s půdou hliniSamozřejmostí na podzim by
příslušenství: Saně na tažení stromů a vlečka
topísčitou nebo jílovitohliniměla být výsadba ovocných stro- na odvoz dřeva.
tou, je příprava náročnější.
mů, které se nám pak na jaře
V tom případě vykopete
odmění prvními květy.
jámu kolem jednoho metru širokou, hlubokou 60 až
Dnešní pojetí okrasných zahrad stále častěji vkládá do
70 cm. V případě velmi špatné půdy můžete průměr
kompozice také nové ovocné stromy a drobné ovoce,
jámy ještě zvětšit. Půda pod ornicí se dá využít dvojím
dokonce i zeleninu. Propojuje krásu s užitkem a nezpůsobem – buď ji smícháte s ornicí a pak bude vhoddbá na tradiční oddělení produkčních ploch. Zejména
ná k sázení, nebo ji přidáte do kompostu. Spodinu,
v případě ovocných stromů určitě tento svazek vyzní
tedy nejspodnější část, odstraníte.
příznivě a svěže. Původně se spíše staré ovocné stromy Pak připravíte zeminu. Promícháte ornici s ještě vhodzačlenily při rekonstrukci do nové okrasné zahrady
nou podorniční vrstvou a dobře zetlelou kompostovou
jako zajímavé artefakty. Dnes již ovoce vysazujeme
zeminou. Pokud máte ornici hlinitojílovou, zlepšíte
cíleně i mimo tradiční produkční části. Proč by napříjejí propustnost přesátým říčním pískem. Nebo můžeklad uprostřed trávníku nemohl být strom s lahodnými te koupit zahradnický substrát, určený k výsadbě. Ke
plody?
kořenům vysazovaného stromku si připravíte sypkou
jemnou ornici bez hnojiv. Spodek jámy můžete ještě
Jak na správnou výsadbu
porýt a pohnojit organickým hnojivem.
Správný způsob výsadby ovlivní růst a vývoj dřevin často na léta i na celý jejich život. Ovocné stromy a keře
Zdroj: hortiservis.cz, chovatelka.cz, ceskestavby.cz
dáváte na trvalé stanoviště, proto se musíte v první
Foto: SAMphoto.cz
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odstraňuje vlhkost
plíseň a zatuchlý
vzduch
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Vzdušné solární panely

Větrání

pokaždé, když zasvítí slunce,
zajistí SolarVenti proudění
čerstvého venkovního vzduchu
do Vašeho domu, chaty či chalupy.

Odvlhčování

vzduch, který je vháněný dovnitř,
vytlačuje různými netěsnostmi,
komínem nebo jinou ventilací
vlhkost z domu.

Temperování

vzduch je temperovaný až o 40 °C
oproti venkovní teplotě. Výrazně
tak ušetříte za vytápění.
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®

SolarAir s.r.o.,
T. G. Masaryka 64/12, 568 02 Svitavy

tel.: 725 136 051
www.solarventi.cz

KRÁL

VE SVĚTĚ

4.obálka
ŽALUZIÍ

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

Brno, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 549 211 770 | České Budějovice, Ing. Zuzana Bartáková, tel.: 387 427 916 |
Dobříš, DANEX Service s.r.o., tel.: 318 593 816 | Hradec Králové, CLIMASTYL s.r.o., tel.: 495 211 376 | Cheb, Jaromír Kalouš,
tel.: 603 749 653 | Most, Jiří Trochta, tel.: 476 707 199 | Ostrava, IMPONO s.r.o., tel.: 596 110 643 | Pardubice, CLIMASTYL s.r.o.,
tel.: 466 536 243 | Praha–Jesenice, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 241 403 700 | Praha 6, PROKLIMA – stínicí technika
s.r.o., tel.: 233 321 706 | Praha 8, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 283 842 149 | Třebíč, Jan Liška, tel.: 568 840 790

Regionální zástupci ve všech krajích České republiky i na Slovensku.

www.climax.cz
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Chcete si přečíst
MOJE bydlení online?
Teď můžete! S pomocí systému Publero máte možnost číst noviny a časopisy
v elektronické podobě.
Přečtěte si časopis na www.publero.com

bydlení
www.moje-bydleni.com

ZařiZujeme

kuchyň

Budete se stěhovat?
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