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EDITORIALMilé čtenářky, milí čtenáři,
Napadlo vás, co odpovíte, až se 
podzim zeptá, co jste dělali v létě? 
Doufám, že vaše odpověď nebude 
stejná jako u mě, kdy musím smut-
ně zkonstatovat, že mé samozavla-
žovací květináče stále nehostí žádné 
květiny, trávník, nejen že nezhoustl, 
ale přibyla na něm nevzhledná mís-
ta  a  okurky nakonec vzdaly svůj 
boj ze slimáky. Prostě můj zahrad-
nický rok v této sezóně není dvakrát 
úspěšný.  Musím jen doufat, že než 
babí léto přejde v podzim, podaří se 
mi ještě něco zachránit a svoji za-
hrádku trochu přiblížit plánovaným 
velkolepým změnám. Aby mi šla ta 
práce lépe od ruky, samozřejmě si 
vezmu k ruce náš časopis.  
V tomto čísle si povíme, jak na 
novou kuchyň a jaké nové spo-
třebiče do ní vybrat.  Čím zařídit 
ložnici a jaké podlahové krytině dát 
přednost.  Nezapomeneme ani na 
rekonstrukce, pro které je teď stále 
ještě vhodná doba a na zabezpečení, 

pro které je doba vhodná vždycky. 
Samozřejmě nesmíme opomenout 
ani zahradu, na které ještě jistě 
strávíme pár teplých chvil. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní léto 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. Dnes už není 
jediným kritériem funkčnost, ale 
jde i o to, aby spotřebiče, svítidla, 
ale i nádoby na terasu či venkovní 
osvětlení korespondovaly s ostatním 
zařízením a vhodně doplňovaly 
interiér a exteriér.
Tak hezké počtení a na závěr novin-
ka, která vás určitě potěší. Další čís-
lo si přečtete už v říjnu a vzhledem 
k vašim přáním, bude náš časopis 
vycházet od příštího roku každý 
měsíc. 

Iva Nováková, šéfredaktorka    

Editorial
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Až přijdu domů, natáhnu si nohy, 
říkáme si často, když po celodenním 

shonu míříme do naší oázy klidu 
a pohody. Protože tou pro nás domov 

je, i když zrovna řešíme, jestli dítko 
prospívá ve škole. Zavíráme za sebou 

dveře a těšíme se na odpočinek.

PŘÍVĚTIVÝ 
INTERIÉR
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Pohodlí domova se dá vylepšovat do nekonečna. Navíc 
je to věc jednak našich možností, jednak osobního 
vnitřního naladění. Takže pro někoho to znamená vilu 
s deseti pokoji, pro někoho skromný byteček s pár věc-
mi potřebnými k životu a několika drobnostmi pro po-
těšení. Základem vždy bude prostor. Jeho zařízení nám 
pak příjemný pocit dolaďuje. Na jiném místě v tomto 
čísle časopisu najdete pojednání o prostoru, tepelné 
a světelné pohodě, barvách i dekorování pro pohodlné 
bydlení. Tentokrát se podíváme na některé interiérové 
prvky, bez nichž by nikdy pocit pohodlí nebyl úplný.

Jídelní stůl
Ne, opravdu není vhodné jíst u počítače, na válendě 
nebo skrčení u konferenčního stolku u televize. Jídlo 
je rituál, který opakujeme několikrát denně a alespoň 
doma by měl mít všechny náležitosti, které si zaslouží. 
Ať už jste singl nebo máte početnou rodinu, přinej-
menším snídaně a večerní jídlo se odehrává doma 
a měli bychom k němu usednout na místo, které je 
pro to určené. Velikost jídelního stolu se tedy odvíjí 
od počtu členů domácnosti. Pokud k vám ovšem chodí 
pravidelně o víkendu třeba děti s vnoučaty na oběd, 
bez většího jídelního stolu se také neobejdete.
Samozřejmě, pokud na stůl v jídelním koutě panelá-
kové kuchyně máte omezené místo, musíte se smířit 
s rozměry 80 x 120 cm pro čtyři osoby. Je ale dost 
málo, pro větší pohodlí je pro čtyři osoby ideální stůl 
135 x 90 cm. Šířka totiž hraje také roli, abychom mohli 
na stole mít mísu s polévkou nebo salátem, solničky, 
pepřenky, lahvičky s octem a olejem, dresinky, případ-
ně vázu. Kulatý stůl potřebuje víc místa než obdélníko-
vý, protože židle se budou odsouvat na všechny strany 
dál. Pokud máte na kulatý stůl místo, vypadá vždy 
dobře. Pro čtyři osoby je vhodný průměr alespoň 100 
cm, pro šest už je potřeba 120 cm a pro osm 150 cm. 
Větší kulaté stoly nejsou šikovné, protože nikdo nedo-
sáhne na věci položené na středu. Pokud chcete oblé 
tvary, pak je lepší stůl oválný, lépe se vejde do místnos-
ti a posezení u něm si v kulatým stolem nijak nezadá.
Výška jídelního stolu může být také různá, ale měla by 
se vázat na výšku židlí. Standardní výšce židle 46 cm 
odpovídá výška stolu cca 75 cm. Důležité je všimnout si 
výšky lubu stolu (tj. rámu pod stolovou deskou), která 
by v žádném případě neměla být nižší než 66 cm. Vyšší 
postavy mohou mít problém své dlouhé nohy pod 
některé stoly směstnat.  
Pokud se vás u stolu schází víc jen občas, je praktické 
si vybrat rozkládací. K dostání jsou různé, od poměrně 
nešikovných se sklápěcími deskami po stranách až po 
bytelně provedené s roztahovacím mechanismem, kde 
se uprostřed vysune deska pro rozšíření stolu.
Také stoly a židle podléhají módním trendům, dnes se 
nejvíc „nosí“ pohledově odlehčené stoly s kovovýma 
nohama a skleněnou či kamennou deskou. Nejoblíbe-
nější jsou ale stále stoly dřevěné. Na rozdíl od trubko-
vých konstrukcí potřebují dřevěné nohy dobré zpevně-

ní, nohy by měly být svázané trnožemi, aby se stůl brzy 
nerozviklal.
V jednopokojových bytech, kde je opravdu málo místa 
na klasický jídelní stůl, můžeme zvolit alespoň malý 
sklopný na stěnu, u kterého se najedí dva lidé. Nebo 
využít možnosti, že na trhu se občas objeví konferenč-
ní stolek s vertikálně vysouvacíma nohama. K němu se 
pak na stolování budou hodit skládací židle, uložené 
v mezičase v komoře nebo za skříní.

Posezení v obývacím pokoji
Čalouněný sedací nábytek je přirozenou dominantou 
obývacího pokoje. Ve většině domácností je hlavním 
prvkem sedací souprava, ať už samostatná pohovka 
třeba doplněná jen malým taburetem, použitelným 
i jako podložka pod nohy, nebo s jedním či dvěma 
křesly. I když to není nezbytně nutné, většinou pořizu-
jeme celou soupravu ve stejném designu.
Kromě toho, že na základní prvek sedací soupravy – 
sofa neboli pohovku se posadí několik lidí vedle sebe, 
plní dnes i další funkce. Slouží jako příležitostné nebo 
dokonce trvalé lůžko, některé mají praktické úložné 
prostory. Nejmenší dvousedačky mají v přibližně roz-
měry jako dvě křesla vedle sebe. Těch je také největší 
výběr. Když si takovou pořídíte, nemusíte se bát, že ji 
prostor i menšího pokoje neunese. Pokud ale má vaše 
domácnost víc než jednoho člena, je vhodné dvouse-
dačku doplnit alespoň jedním křeslem. Jedna je nutno 
počítat s nějakou tou návštěvou, jednak sezení bok po 
boku na sedačce nemusí přinášet takové pohodlí, jak si 
třeba u sledování televize představujete.
Velké troj a čtyřsedačky nebo mohutné rohové sou-
pravy jsou určené do opravdu velkých místností.  Obří 
kolos zabírá neúměrně velký prostor a v menších míst-
nostech tak úplně potlačí ostatní vybavení. Pokud tedy 
v malé místnosti potřebujete usadit více osob, pořiďte 
raději více menších sedaček nebo křesel.
Pro pohodlí je důležitá výška a pevnost sezení. Je sice 
příjemné se pěkně rozvalit do nízké měkké sedačky, 
když si tak ale budete hovět delší čas, zjistíte, že vás 
vlastně bolí celé tělo. Pevné a vyšší sedáky umožňují 
lepší vstávání, což je důležité zejména pro starší a vše-
obecně pro hůře pohyblivé lidi. Dobré je pamatovat 
i na možnost opřít se celými zády i hlavou. Sedák by 
měl mít tedy takovou hloubku, abyste se mohli opřít 
celými zády od bederní páteře až po hlavu. Zadní 
opěrka by měla být dostatečně vysoká právě i na 
opření hlavy. Anatomicky tvarované sedačky a křesla 
nepatří právě k nejlevnějším, za vyšší cenu ale poskyt-
nou vašemu tělu dokonalou relaxaci, protože jsou 
nejen tvarovaná pro dobrou oporu zad, rukou i pod-
ložení nohou, ale také polohovací, takže si je můžete 
přizpůsobit na sezení nebo pololežení. Kyvné sedáky 
umožňují i úplné sklopení, takže se na křesle dá ležet 
a dát si třeba odpoledních „dvacet“. Na celonoční 
spaní taková křesla ovšem vhodná nejsou, stejně jako 
rozkládací sedačky nejsou primárně určené pro trvalé 



Zárubeň Obtus za cenu  
zárubně Normal
Zárubeň Obtus je designově nejmo-
dernějším řešením pro váš interiér. 
Napojení vodorovného nadpraží 
takzvaně „na tupo“ ke svislým 
dílům je zdánlivý detail, ovšem s 
nepřehlédnutelným moderním 
efektem. Další nezanedbatelnou vý-
hodou zárubně Obtus je také vyšší 
mechanická odolnost povrchového 
materiálu ABS. U tak exponovaných 
částí interiéru, jakými jsou právě 
zárubně, to zaručeně oceníte i po 
letech – budou vypadat stále jako 
nové!

Moderní závěs Tukan
Tak, jako se zdokonaluje design 
dveří a zárubní, svůj vývoj zazna-

menávají i dveřní závěsy, a to jak po 
stránce designové, tak funkční. Za 
cenu standardních 2dílných závěsů 
nyní můžete mít moderní 3dílné 
závěsy Tukan, které kromě vyšší es-
tetické úrovně splňují i vyšší nároky 
na mechanickou odolnost.

Bezpečné kalené sklo
V případě kaleného skla jde přede-
vším o bezpečnost. Tuto nabídku 
ocení především zákazníci s malý-
mi dětmi, ovšem vyšší mechanická 
odolnost skleněné výplně se může 
hodit doslova každému. 

Zámek s magnetickou střelkou
Chytrý zámek pro lenochy, kte-
rým se při zavírání nechce mačkat 
klika a jsou zvyklí dveře prostě jen 

zabouchnout. Střelka zámku je 
schovaná ve dveřích a automaticky 
se vysune při zavření dveří. 

Zámek Premium s tichou  
střelkou
I tento takzvaný tichý zámek je ur-
čen pro mimořádné namáhání, ov-
šem jeho hlavní výhodou je nehluč-
ný dopad kompozitové střelky do 
protiplechu. Ten je několikanásobně 
tišší než u běžné kovové střelky. 

A to stále není vše. Ke všem těmto 
vybraným benefitům navíc můžete 
získat designovou kliku zdarma 
nebo si vybrat ze široké nabídky 
klik se slevou, abyste svůj komplet 
vypilovali k dokonalosti po všech 
stránkách.

VYMAZLETE SI SVOJE DVEŘE
SAPELI jako přední výrobce dveří na českém trhu již více než 20 let důstojně

hájí svou pověst úspěšného inovátora a leadera na trhu dveří a zárubní v ČR. 

I pro letošní rok si výrobce připravil

hned několik novinek, které ještě více zpestří bohatý sortiment. Kromě 

nových moderních dekorů a odolných povrchů rozšířila letos společnost 

svoji nabídku o skryté zárubně, reverzní otevírání či skryté lištování. Další 

příjemná překvapení na vás čekají na WWW.SAPELI.CZ

Právě nyní vám SAPELI nabízí možnost upgradovat si svoje nové dveře a to zcela 

bez příplatku. Vybírat můžete z následujících možností:

Vymazlete si
svoje dveře
• Vyšší komfort za stejnou cenu

• Designová klika SAPELI 
   ke každému zvýhodnění ZDARMA

• Možnost prodloužení záruky až na 5 let

AKCE
Designová zárubeň 

Obtus za cenu 
zárubně Normal

Bezpečné
kalené sklo
bez příplatku

Kvalitní 
designová klika 

zdarma

Luxusní 
odolné 
závěsy 
bez příplatku

• V

• D
   k

• MPouze do 31. 10. 2014

Zámek 
Premium 

bez příplatku

w w w . s a p e l i . c z
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spaní, ale jen jako příležitostná lůžka.
Pokud vám nic jiného v malé místnosti nezbývá, zkuste 
promyslet nějakou kombinaci sedací soupravy a sku-
tečně pohodlné postele. Na internetu najdete řadu 
inspirací pro skládací nábytek, kde například nad 
sedačkou je v sádrokartonové nice uložena sklopná 
postel. Překlápí se přes sedačku, která přes noc zůstává 
skrytá pod lůžkem.
Pohodlí znamená ale také čistotu a snadnou údržbu. 
Dobře se udržují kožené a koženkové soupravy, ze 
kterých snadno stíráte prach. Látkové čalounění se 
udržuje hůř, hodně záleží i na to, co je skryto uvnitř 
jako výstelka. Proto je velmi praktické a dnes už běžně 
dostupné čalounění snímatelné a prací. Jinou variantu 
snadné údržby pak umožňují moderní materiály. Pro-
tišpinivá úprava potahů pohovek je hitem posledních 
let. Celý materiál se pokryje tenkou vrstvičkou mate-
riálu, který nepropouští vodu a dá se tak snadno otřít 
vlhkým hadříkem.
Snímatelné potahy mají ještě jednu výhodu – můžete 
je po čase vyměnit za jinak barevné nebo vzorované. 

Mnoho sedaček se totiž dělá v unifikovaných rozmě-
rech a potahy na ně jsou tak k dispozici na trhu dlou-
hé roky. Jestli tedy patříte mezi ty, kdo mají rádi po 
čase nějakou radikálnější obměnu interiéru a nechcete 
kvůli tomu pořizovat sedačku novou nebo tu starou 
dávat za poměrně velké peníze přečalounit, hledejte 
právě nějakou takovou, kde vám výrobce zaručí, že 
snímatelný potah na ni bude k dostání třeba ještě za 
deset let.

Měkké a teplé našlápnutí
Většina domácností je dnes vybavena ústředním vytá-
pěním. Příbytek se tak prohřívá rovnoměrně po celé 
dny i noci a nepříjemně ledové nejsou už ani podla-
hy. Když k tomu připočteme možnost podlahového 
topení, které se zejména v přízemních prostorách 
rodinných domků instaluje stále častěji, je zřejmé, 
proč se tak často objevují v časopisech jako inspirace 
velké obytné prostory s dlažbou či plovoucí podlahou 
laminátovou nebo dřevěnou bez koberců. Snadno se 
vytírají, neusazuje se v nich prach do hloubky, odpa-
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dá nutnost řešit důkladné vyčištění jednou i vícekrát 
ročně.
Celoplošným kobercům tak sice neodzvonilo, používají 
se ale rozhodně méně často a spíše v místnostech s niž-
ším provozem – ložnicích, hostinských pokojích apod. 
Koberce bychom ale neměli zavrhovat ani pro obýva-
cí prostory, protože měkký a teplý nášlap je jednou 
z věcí, které asociují pocit příjemného domova. Ne-
musíte samozřejmě pokládat koberec ode zdi ke zdi. 
Naopak, volně položené menší koberce jsou vhodnější. 
Nemusíte mít ani strach, že budou po podlaze jezdit – 
stačí je přichytit v krajích suchým zipem k podlaze (po-
zor na lepidlo, ohlídejte si, abyste použili takové, které 
nepoškodí povrch podlahové krytiny). Menší koberce 
rozčlení velký obytný prostor a na mnoha místech 
vám dají tolik příjemné měkké našlápnutí – například 
u sedací soupravy si rádi položíte nohy do moderního 
koberce s vysokým vlasem.
Podobně i v ložnici nemusíte mít celoplošný koberec, 
pod postelemi se rozhodně bude lépe vytírat prach 
z hladké podlahy. Před postelí je ale pěkné a také vel-

mi příjemné mít pěkný hřejivý kobereček. Stejné je to 
i v dětských pokojích, kde můžete dětem na hraní na 
podlaze položit jen menší koberec, který zaručí nejen 
to, že se dítěti bude na podlaze příjemně povalovat 
při hrách, ale také to, že hrany hraček, kolečka autí-
ček nebo malování pastelkami neponičí podlahovou 
krytinu.
Design koberců je na trhu nepřeberný, vybere si stejně 
milovník klasických perských vzorů jako ten, kdo má 
rád moderní pestré barvy, velké kruhy nebo čtverce 
nebo třeba i něco skutečně extravagantního, jako jsou 
třeba koberce s vetkanými portréty filmových hvězd.

Oblečená okna
V našich krajích je zvykem okna ze strany interiéru 
zakrývat, bez záclon nám připadají jaksi nahá. Pěkné 
(a dobře pověšené) záclony skutečně dodají místnos-
ti příjemný ráz zabydlenosti. Na druhou stranu, čas 
bohatých volánových záclon ještě doplněných závěsy 
je pryč. Ony jsou totiž záclony také jeden z největší 
lapačů prachu a pachů a jejich sundávání, praní a nové 
věšení je docela perná součást úklidu. Dnes tedy po-
kud volíme klasické záclony, je to něco jednoduššího, 
méně nabíraného. Což neznamená, že jednoduché 
voálové záclony nejsou přívětivě dekorativní. Dříve 
striktně ordinovaná bílá nebo maximálně krémová 
dnes vůbec neplatí, okna můžete nazdobit voálovými 
záclonami barevnými nebo třeba střídat užší pruhy 
v bílé a v nějaké pastelové barvě. Ta by vždy měla ladit 
s interiérem. Umožňuje ale také jeho rychlou třeba 
sezónní proměnu, když máte kromě jinak barevných 
záclon nachystané také několikery povlaky na polštář-
ky a ubrus na stůl.
K zakrytí oken před přemírou slunečních paprsků 
a před večerními pohledy zvenčí se nejčastěji používají 
lamelové žaluzie. Jejich funkčnost je bez diskuse, jejich 
dekorativnost je trochu sporná. A tak je zpravidla do-
plňujeme právě nějakými záclonami. Ty ovšem nemusí 
plnit funkci zastiňovací, ale jsou prvkem čistě deko-
rativním. A odpadají závěsy, které zejména v menších 
místnostech ubírají u oken místo a opět jsou to lapače 
prachu a pachů. Klasicky pověšené povlávající záclony 
můžete nahradit třeba římskými stahovacími. Pokud 
máte pěkná nová okna s nepoškozenými rámy, stačí 
také třeba jen malé záclonky na míru skel, ať už hori-
zontálně nebo vertikálně pověšené.
Kdo se bez záclon obejde a zvykl si na nahá okna, 
přesto je chce ale nějak ozdobit a alespoň zčásti za-
mezit pohledu do místnosti zvenčí, může zvolit deko-
rativní fólii na sklo. Ta se dá použít jak na sklo celé, 
tak třeba jen na jeho část. Její výhodou je poměrně 
nízká pořizovací cena a možnost ji kdykoliv sloupnout 
a nahradit jinou.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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SEN O NOVÉ 
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Srdcem domova je místo, kde se pohybuje máma s rukama od mouky a voňavého 
koření. Muži se v poslední době rádi chlubí tím, že rádi vaří, jenže skutečnou 
vládkyní domácí kuchyně zůstává pořád především žena. To ona organizuje 
nákup zásob, ona pravidelně servíruje, ať už má do vaření zrovna chuť menší 

nebo větší.

KUCHYNI
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Také sny o nové kuchyni jsou tedy především ženské. 
Pokud si kuchyň zařizuje muž, využije nejspíš rad 
kuchyňského studia, pořídí si nejmodernější zařízení 
a rád se pak pochlubí vymoženostmi moderní doby. 
Ženská úvaha bývá komplikovanější. Žena ví, že v ku-
chyni bude trávit poměrně dost času, a tak si ji přeje 
mít nejen funkční a zajímavou, ale také příjemnou, 
útulnou. Je pochopitelné, že představa o tom, jak má 
kuchyň vypadat, se v průběhu života mění. Když žena 
začne přemýšlet o tom, že by chtěla proměnit ku-
chyň, je to vlastně neklamné znamení, že život dospěl 
do nové etapy. Variant je celá řada, základně se ale 
podívejme na tři, protože všechny další jsou jen jejich 
obměny.

Sen první: Startovací kuchyň pro 
jednoho
Konečně vlastní byt. Už tedy ne maminčina kuchyň, 
ani sdílená s kamarády na podnájmu, ale opravdu 
vlastní. V rámci finančních možností člověka na začát-
ku pracovní dráhy je byt malý, často má jednu obytnou 
místnost (garsoniéra), v lepším případě oddělenou 
místnost na spaní (2 + kk). Je třeba šetřit místem. Ale 
v této životní etapě člověk s nějakým velkým vařením 
moc nepočítá, většinu času tráví mimo domov, občas 
něco uvaří sám pro sebe, když se sejdou kamarádi 
a chce jim něco uvařit, nějak už se s výjimečnou situací 
vypořádá i v malé kuchyňce. Už v této době se ovšem 
projeví, jestli svým založením inklinuje k moderní-
mu hi-tech vybavení, nebo spíše k domácky působící 
dřevěné klasice, třeba i s nádechem rustikálna nebo 
závanem starých časů. Byt zděděný po prarodičích 
má pro někoho laskavou vůni zašlých časů. Renovace 
staré kredence a přestavba mycího stolu na moderní 
dřez s myčkou vespod není nic složitého a také nestojí 
moc peněz. Kuchyň zařízená starým nábytkem má 
navíc tu výhodu, že vždycky bude působit jako obytná 
místnost. Také staré kuchyňské linky ze šedesátých let 
není nutné vyhazovat, pokud byly dobře udržované. 
Zejména ty dřevěné se snadno zrenovují, stačí nové 
laky a v nejhorším vyměnit dvířka za nová s lepšími 
panty. Kuchyňské linky mají standardní rozměry, takže 
pořídit nová dvířka není žádný problém. V každém pří-
padě pro vylepšení vzhledu je nejspíš potřeba vyměnit 
starou umakartovou desku za novou, ať už ze dřeva, 
lamina, nebo z umělého či přírodního kamene.
Když je třeba pořídit novou kuchyni, je pro malé 
startovací byty řada šikovných řešení. Je možno třeba 
koupit jednoduchou minikuchyň. Místo pro ni se najde 
někde v rohu, nejlépe tam, kde se od vaření dá co nej-
lépe větrat, ideálně nainstalovat nad vaření odsavač 
par se silným výkonem – pokud je kuchyně v místnos-
ti, kde trávíme hodně času nebo dokonce i spíme, je 
likvidace pachů z vaření jedním z hlavních požadavků. 
Minikuchyně v sobě mají zabudovanou malou lednič-
ku, dřez a horní skříňky nad plochou cca 120 cm. Vše 
je kompaktní, design si můžete vybrat. Na odkládací 

plochu se vejde dvouvařič, můžete ho do ní i zabudo-
vat. Místa na přípravu sice mnoho nezbývá, ale pro 
toho, kdo vaří málo, to stačí.
Pokud chcete malou kuchyňku v době, kdy nevaří-
te, úplně schovat, můžete zvolit „kuchyň ve skříni“. 
Zavřená vypadá skutečně jako vysoká skříň, můžete ji 
sladit s dalším nábytkem v místnosti. Potřebuje ale stát 
uprostřed stěny tak, aby se obě křídla dveří dala plně 
rozevřít. A počítejte i s větší hloubkou – dveře takové 
skříně jsou totiž uvnitř opatřené policovým systémem, 
kam můžete ukládat potraviny i nádobí. Uvnitř se 
pak skrývá dřez, malá lednička, varná deska se dvěma 
plotýnkami, nad pracovní plochou může být na horní 
polici umístěná i mikrovlnka s funkcí pečení a grilování 
pro ty, kdo přece jen chtějí občas něco „dát do trou-
by“. Skříňové kuchyně mohou mít nejrůznější design, 
od rustikálního stylu až po lesklé plochy moderních hi-
-tech kuchyní, záleží jen na vás, jak vše sladíte s dalším 
zařízením.
Mnoho starších malých bytů v panelových domech má 
kuchyňský kout, uspořádání linky v něm ale bývá na 
úkor využití prostoru. Pokud tedy vybavujete byt jako 
startovací, rozhodně se vyplatí v takovém kuchyňském 
koutu zmenšit linku na potřebné minimum a umístit 
sem třeba jídelní stůl, abyste měli pohodlné stolová-
ní, které vám ale nezabírá místo v pokoji. Pro optické 
zvětšení prostoru poslouží i likvidace horních skříněk. 
Mladé domácnosti obvykle stačí pár talířů, hrníčků, 
skleniček, příborů a základní sada hrnců a pánví, které 
se vejdou do spodní části linky. Nahoře můžete mít 
jen úzkou polici třeba na hrníčky a skleničky a nějaký 
ozdobný závěsný systém. Co nelze pominout, je ovšem 
skříň na zásoby. Skříň na potraviny ale také bývá 
zbytečně velká, někdy je lepší ji vybourat a zmenšit na 
polovinu, čímž získáme další prostor.
Spodní kuchyňské skříňky se nejčastěji dělají hluboké 
60 cm. V malých kuchyňských koutech je ale lepší po-
užít modul s hloubkou 45 cm, opět získáváte prostor. 
Dřez i varná plocha se přitom i do takového modulu 
dají dnes bez problémů pořídit.
Na čem vařit? Jak již řečeno, stačí většinou deska se 
dvěma plotnami a dobrá mikrovlnka. Ve startovací 
kuchyni by ale určitě neměla chybět varná konvice, 
kdo holduje dobré kávě, pořídí si kvalitní mašinku na 
presso. Na rychlou snídani a večeři je dobrý toustovač 
nebo opékač topinek. S takovým vybavením si v kuchy-
ni pro jednoho bohatě vystačíte.

Sen druhý: Rodinná kuchyně
V okamžiku, kdy se člověk rozhodne učinit zásadní 
životní krok a do partnerského svazku přibudou děti, 
zejména žena začne intenzivně snít o kuchyni velkých 
rozměrů, kam se vejde napřed postýlka na kolečkách, 
pak dětská ohrádka, posléze i stůl, kde děti píšou 
úkoly, zatímco se máma točí kolem plotny. Jak vidíte, 
nejde ani tak o vymoženosti samotného kuchyňské-
ho zařízení jako o prostor. Dnes se obytné kuchyně či 

DYNAMIC SPACE – Blum přináší 
nápady pro praktické kuchyně

Firma Blum, rakouský specialista na výrobu nábytkového kování, 
je se svou odbornou činností úspěšný po celém světě. Společnost 
Blum se důsledně a nepřetržitě věnuje sledování výzkumu potřeb 
uživatelů nábytku. Díky získaným poznatkům vznikají nové 
výrobky a nápady, s nimiž se každodenní práce v kuchyni stává 
snazší a praktičtější. V rámci filozofie DYNAMIC SPACE – jejímž 
prostřednictvím firma Blum přináší nápady pro praktické kuchyně, 
poskytujeme řadu užitečných námětů a tipů, na co byste měli při 
koupi kuchyně dbát. 

Ty v podstatě zahrnují tři základní hlediska: 
Plynulost – Prostor – Pohyb. 

Kuchyně by měly nejen krásně vypadat; mají také dobře fungovat a zejména být praktické. 
Protože kuchyň používáme v průměru 20 let a déle, doporučujeme dbát při její koupi především 
na praktické vybavení. 

V dřezovém výsuvu firmy Blum je optimálně využit i jinak často 
promarněný prostor po stranách dřezu. Své místo zde najdou 
tablety a houbičky na mytí nádobí, čisticí prostředky, a spousta 
dalších věcí.

Potravinová skříň SPACE TOWER s vnitřními výsuvy umožní 
komfortní přístup ze tří stran. Dá se plánovat v různých šířkách 
a přizpůsobovat tak Vašim potřebám. 

Dobrý přístup a tím i pohodová, optimálně plynulá práce usnadňují Vaší námahu v 
kuchyni. O příslušný komfort pohybu se starají výsuvy (spodní skříňka) a výklopy 
(horní skříňka), které se otvírají a zavírají elektrickým způsobem.
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Vedle Plynulosti (dobrý přístup a optimální plynulé pracovní proce-
sy) a Pohybu (snadná, komfortní obsluha nábytku) má v praktických 
kuchyních obrovský význam i Prostor. Jedná se o úložný prostor v 
kuchyni. Potřeba úložného prostoru je individuální a záleží na veliko-
sti rodiny, na zvyklostech lidí při vaření a nakupování, nebo také na 
životním stylu uživatele kuchyně. Často se stává, že místo, které je 
v kuchyni k dispozici, zdaleka nestačí a pak se málokdy používané 

předměty musí uložit do obývacího pokoje, sklepa 
nebo komory. Rafinovaná řešení jako například vý-
suv pod dřezem nebo v rohu naproti tomu využívají 
stávající prostor optimálně. V podobě potravinové
skříně SPACE TOWER poskytuje Blum, jako speciali-
sta na kování, rovněž praktické ukládání zásob.
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jak se dnes častěji říká obývací pokoj s integrovanou 
kuchyní a jídelnou staly znovu samozřejmou součástí 
projektů moderních bytů, ať už v bytových domech 
nebo v rodinných domcích. Žádné oddělené maličké 
kuchyňské kouty, ale prostorná místnost, ve které se 
vaří, stoluje a odehrává se tu společný život rodiny.
Než si pro plánování nové či modernizované kuchyně 
pustíte fantazii úplně na volnoběh, je třeba říct, že 
některá s některými omezeními je třeba se smířit vždy, 
ať už je místnost jakkoliv prostorná a dobře prosvětle-
ná i větraná. Elektřinu a dnes už i plyn dovedete, dá se 
říct kamkoliv, také rozvést vodu je možné i za roh, co 
je ale limitující, je napojení na odpad. Dnešní plastové 
trubky sice zaručují prakticky neomezenou životnost, 
ale čím jsou delší, tím víc hrozí zanesení, protože 
správně naspádovat dlouhý odpad bývá poměrně slo-
žité. Takže se toho raději vyvarujte a začněte kuchyň 
promýšlet právě od umístění dřezu a myčky.

Jak využít prostor? Ideální je místnost téměř čtvercová, 
klasické kuchyně ve starých domech mívaly rozmě-
ry cca 4 x 5 m, dnešní velké obytné prostory bývají 
dokonce ještě větší. Pak můžete mít rohovou kuchyň 
se skříňkou umístěnou do prostoru, která odděluje 
kuchyňskou část od jídelny, kuchyň ve tvaru U s baro-
vým pultem, rovnou stěnu kuchyňských skříněk, proti 
ní centrální varnou plochu, od níž můžete komuniko-
vat s lidmi v jídelní či obytné části, případně koukat na 
televizi. Mnohem úsporněji musíte naložit s kuchyň-
ským koutem přiřazeným v panelových domech v by-
tech 2+kk nebo 3+kk k obytnému pokoji, i ty ale mají 
zpravidla tvar čtverce, takže je s nimi možno naložit 
variabilně. Horší je to s úzkými dlouhými obdélníky. 
Dnes se při rekonstrukcích bytů v panelových domech 
s úzkou kuchyní vedle obývacího pokoje často řeší 
zvětšení prostoru ubouráním dělící příčky. Je to řešení 
šikovné, dispozice vody, odpadu a napojení digestoře 
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na centrální odvětrávací šachtu však přece jen do znač-
né míry omezují řešení kuchyňské linky. Tady je třeba 
pamatovat, že kuchyň do tvaru L, která je do takové-
ho prostoru vhodná, potřebuje kratší rozměr alespoň 
230 cm. Pokud chcete umísit skříňky po obou delších 
stěnách, budete potřebovat šířku místnosti alespoň 
220 cm – 120 cm bude hloubka skříněk a 100 cm vám 
zbude mezi nimi, kam se ještě pohodlně vejdou dva 
lidé, pohybující s v kuchyni zároveň. Pro tento případ 
je často nutné část příčky mezi kuchyní a pokojem 
posunout.
Množství skříněk a jejich design promýšlíme vždy po-
dle potřeb konkrétní domácnosti a ponecháváme si při 
tom nějakou malou rezervu – není asi rodina, kde by 
věci v kuchyni nepřibývaly. Nejde jen o prostor uvnitř 
skříněk, ale hlavně o dostatek místa na kuchyňské des-
ce. Z počátku na ní sice máte jen varnou konvici, ale 
může přibýt řada spotřebičů, které budete chtít mít 

pořád po ruce, abyste je nemuseli pokaždé rozbalovat 
z nějaké krabice – mixér, odšťavňovač, pekárna na do-
mácí pečivo – v domácnosti s dětmi jsou tyto přístroje 
většinou v permanentním provozu, stejně jako v kaž-
dé jiné přístroj na vaření kávy, toastovač, topinkovač, 
fritéza nebo parní hrnec na rýži. Kde se hodně vaří 
a peče, používá se kuchyňský robot s výměnnými ná-
stavci. Ty mohou být uložené třeba v hluboké zásuvce, 
tělo robota s tím, co nejčastěji používáte, by ale mělo 
být stále připravené. Jinak totiž spotřebiče, které jsme 
si pořídili proto, abychom si usnadnili a vylepšili práci 
v kuchyni, brzy budou ležet někde ve skříňce a budete 
je vyndávat jen málokdy.
Dnešní katalogové trendy kuchyně často nabízejí 
kompaktní kuchyňské stěny, složené z variabilních 
skříněk. Ve stěně je zabudovaná potravinová skříň, 
lednice (obvykle luxusně velká americká dvoudvéřová), 
pečící a mikrovlnná trouba a třeba i přístroj na vaření 
kávy. Tak trochu to připomíná staré známé obývákové 
stěny s nikou na televizi, prosklenou skříňkou na sklo 
atd. Spojení velkého úložného prostoru se spotřebiči. 
Na obrázku taková hi-tech kuchyň vypadá poměrně 
úsporně, jenže ve skutečnosti toto řešení vyžaduje 
skutečně velký prostor. Nesmíme totiž zapomenout, 
že kromě kompaktní stěny musíme mít také dřez 
a varnou desku. Kam s ní? Obojí se zpravidla umísťu-
je odděleně od stěny kamsi do prostoru. Z hlediska 
pohodlného pohybu po kuchyni by voda a vaření měly 
být poblíž sebe. Pěkně vypadá ostrůvek s dřezem, 
přípravnou a varnou deskou, umístěný proti stěně tak, 
že při vaření i při práci s nádobím pohlíží kuchařka do 
obytného prostoru. Technicky je to ale řešení velice 
náročné, k ostrůvku je třeba přivést vodu, odpad, elek-
třinu nebo plyn. A nad varnou deskou musíme vyřešit 
zavěšení digestoře. Nejspíš proto se i většina vyzna-
vačů moderního hi-tech designu konzervativně drží 
klasických kuchyňských linek se spodními a horními 
skříňkami a pracovními plochami mezi nimi.
Design kuchyně je věcí naladěnosti pořizovatele. Jistě 
nikdy nic nezkazíte, pokud pořídíte kuchyň v jedno-
duchém jen třeba mírně lištami zdobeném stylu buď 
přímo z masivu nebo dýhovanou či laminovanou. Také 
bílá, krémová či jemně béžová doplněná hnědými 
lištami nebo hranami působí sice skromně, ale neo-
koukají se, můžete je sladit s jakýmkoliv interiérovým 
vybavením jídelního koutu a navazujícícího obývacího 
pokoje. Když k tomu pořídíte třeba nápadně barevné 
malé spotřebiče a kuchyň bude mít dobré osvětlení 
i nasvícení pracovních ploch, prostor pro vaření se 
rozjasní a rozveselí.
Pravda ale je, že v současné době jsou nejmodernější 
kuchyně v barevném laku s vysokým leskem. Často se 
kombinuje sytá barva s bílou – některé skříňky bílé, 
jiné barevné. Bílá nebo jemně krémová zde působí 
jako odrazová plocha pro zvýraznění ostré barvy. Bílé 
by pak měly být i velké a malé spotřebiče. Skutečně 
cool je skříňová kuchyňská stěna ve vysokém laku 
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syté barvy kombinovaná s nerezovými spotřebiči. Ale 
ta údržba! Každý otisk prstu je vidět, takže je třeba 
často se věnovat také důkladnému úklidu, aby kuchyň 
působila skutečně krásně. Pozor na cokoliv ostrého 
a drsného – jakmile lak jednou poškrábete, je to nena-
pravitelné. Takže jen jemné hadříky. Papírové kuchyň-
ské utěrky nebo houbičky a saponát. Neocenitelnám 
pomocníkem pro udržení lesku je pak docela obyčejný 
ocet ředěný vodou. V domácnosti s malými dětmi jsou 
hi-tech kuchyně s vysokým leskem tak trochu pro zlost 
právě pro viditelnost každého doteku. Takže pečlivě 
zvažte, jestli raději nepořídit něco na údržbu méně ná-
ročného, vždyť například dřevo je nestárnoucí a módě 
nepodléhající materiál. Navíc během doby, kdy budete 
žít s dětmi, nejspíš budete kuchyň jednou obměňovat 
či alespoň z gruntu renovovat, takže až děti dorostou 
do rozumného věku, můžete si lakovanou kuchyň 
radostně dopřát.

Sen třetí: Seniorská kuchyň
Možná bychom měli spíše říct kuchyň v prázdném 
hnízdě, ale to zní smutně a smutné tohle životní ob-
dobí rozhodně nemusí být. Další sen o nové kuchyni 
a jeho realizace třeba přímo v novém bytě je jedním 
z faktorů, který může vstup do třetí etapy života roz-
hodně zpříjemnit. Děti jsou dospělé, odešly z domu. 
Co s velkým bytem, co s obrovskou kuchyní? Zdálo by 
se, že se vracíme na začátek, ke kuchyni pro jednoho, 
maximálně pro dva. Jenže počet členů domácnosti je 
jediné, co první a třetí kuchyň spojuje.
Život těsně před penzí a pak spokojená léta seniorská 
vyžadují jinou kuchyň, než člověku stačila v mladých 
letech. Starší lidé se mnohem více zdržují doma. Do-
mácí kuchyně by pro ně měla být samozřejmostí už 
proto, že je často potřeba upravit nějaký dietní režim. 
Všeobecně je pak vaření doma zdravější a samozřejmě 
i levnější, což zejména pro penzisty hraje významnou 
roli. Musíme počítat s tím, že jak přibývají roky, jsme 
méně pohybliví a počítáme každý krok navíc. Kuchyň 
pro seniory by tedy neměla být velká, zato velmi záleží 
na praktickém uspořádání pomyslného trojúhelníku tří 
hlavních center v kuchyni: mycího, varného a příprav-
ného. Při úpravě nebo kompletní renovaci kuchyně 
bychom měli začít od podlahy. Měla by být rozhodně 
protiskluzová, žádné zbytečné koberečky nebo před-
ložky, protože po nich se snadno uklouzne nebo se za-
motají pod nohy právě v okamžiku, kdy máme v ruce 
hrnec s vařící polévkou. Velmi praktické je na podlahu 
klasické linoleum s korkovou podložkou – má měkký 
nášlap, je teplé, neklouže a snadno se udržuje, stačí ho 
pravidelně stírat mopem.
Deska kuchyně by měla být tak vysoko, aby na ní mohl 
pohodlně pracovat ten, kdo v seniorské domácnosti 
nejčastěji vaří. Šikovné je umístění varné plochy trochu 
níž, protože pak pohodlně vidíme do hrnců. Naopak 
trouba by měla být pohodlně přístupná ve stoje. Nic 
si nedáváme tak vysoko, abychom kvůli tomu museli 

na schůdky nebo na stoličku. Většinu skříněk můžeme 
místo otvíracích dvířek nahradit pojezdovými různě 
hlubokými zásuvkami s pneumatickým plnovýsuvem. 
Snadno se ovládají, stačí lehce zatlačit rukou nebo ko-
lenem a zásuvka vyjede, stejně lehce ji pak zasuneme. 
Volíme také větší úchyty na skříňkách i zásuvkách.
Pokud je to jen trochu možné, vybavíme kuchyň elek-
trickou varnou deskou i troubou a vyhneme se riziku 
používání plynu. Sklokeramické varné desky s doty-
kovým ovládáním jsou praktické i proto, že při pře-
tečení vody se samy vypnou. Pokud se naučíme vařit 
na indukční varné desce, je vyhráno – ohřívají se jen 
plotýnky pod hrncem a to ještě ne na tak vysokou tep-
lotu, aby se na desce něco připeklo nebo abyste se po 
odsunutí hrnce o ni popálili. Volíme lehce ovladatelné 
směsné baterie na teplou a studenou vodu, rameno 
baterie by mělo být dostatečně vysoké, aby nebylo 
třeba pod ním hrnci složitě manipulovat.
V kuchyni starších lidí bychom se měli vyvarovat ost-
rých hran a rohů, takže i pracovní deska by měla být 
zakončená obloukem a lícovaná oblou hranou.
Základem pohodlí je dostatečně velký manipulační 
prostor okolo skříněk, pohodlný přístup k lednici, 
k potravinové skříni a hlavně k troubě i varné desce. 
Vaření si tedy pokud možno neumisťujeme do rohu. 
Kuchyň pro starší pár nebo samotného seniora nemusí 
být už tak velká jako pro početnou rodinu, neměla by 
to ale být ani žádná minikuchyňka. Dostatek prostoru 
na přípravné desce umožňuje pohodlně si rozložit vše, 
co zrovna potřebujeme mít po ruce. Nejrůznější malé 
spotřebiče, které už dlouho leží nepoužívané, někomu 
darujte nebo prostě vyhoďte. Ale třeba upéct si čerstvé 
domácí pečivo v pekárně, dělat si čerstvé šťávy, pří-
padně domácí marmelády, sušit bylinky a houby – na 
to máme právě v penzi konečně dostatek času. Takže 
pekárna, sušička, odšťavňovač a samozřejmě tyčový 
mixér na omáčky a pesta a kvalitní kávovar – na to 
bychom měli mít dostatek místa i v seniorské moderní 
kuchyni.
Design s největší pravděpodobností budete volit tak 
jako vše v tomto věku, který se vyznačuje spíše zklid-
něním, harmonizací, umírněností. Ale třeba si pone-
cháte zálibu v pestrých barvách a svou kuchyňskou 
linku budete chtít mít barevnou. Proč ne. Je to jen na 
vás.
Všechny sny o nových kuchyních mají dnes jednu pod-
statnou výhodu – v nejrůznějších designech se stále za-
chovávají standardní rozměry, k tomu je leccos možno 
upravit přesně na míru. Realizovat kuchyň přesně po-
dle vlastních vám pomohou kuchyňská studia, kde jsou 
vždy ochotní přispět pomocí s návrhem i praktickými 
doporučeními na věci, o nichž jste třeba ani netušili, že 
jsou v moderních kuchyních možné.

Text: Gabriela Kalová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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Možná jste si zrovna vybavili hodinového manžela, šikovného chlapíka, který 
zvládne v domácnosti opravit a upravit vše od podlahy až po lustr. My vám ale 
chceme představit pomocníky, které budete s radostí obsluhovat sami, protože 

vám při úklidu i při vaření ušetří čas i námahu.

POMOCNÍCI 
V DOMÁCNOSTI
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Když cestovatel Vojta Náprstek přivezl do Čech první 
mechanický šicí stroj, vyvolal v pražské (zejména dám-
ské) společnosti mnohem větší pozdvižení, než když 
představoval indiánské artefakty. Žádný vynálezce 
vysavače, pračky ani myčky na nádobí nedostal Nobe-
lovu cenu, přesto na tyhle neznámé praktické mecha-
niky nejspíš s vděkem myslí miliony lidí po celém světě 
častěji než na vynálezce dynamitu.
Domácí spotřebiče mechanické i elektrické jsou pro 
nás dnes samozřejmostí. Stále k nim příbývají novinky, 
výrobci inovují a díky moderním technologiím při-
cházejí i se spotřebiči robotickými, které  pracují více 
méně samy. Nedokážeme zde vyjmenovat všechno, co 
v domácnosti můžete využít. Podíváme se tedy alespoň 
podrobněji na několik pomocníků, jejichž vývoj jde 
neustále kupředu.
Než si je představíme podrobněji, zmiňme ještě, že de-
sítky různých praktických věcí zejména v kuchyni často 
nevnímáme až do okamžiku, kdy nám jeden doslouží 
a jiný musíme koupit. Jak třeba vybrat kvalitní struha-
dlo? Vždy se orientujte podle označení nerezové oceli 
nejvyšší třídy a klidně si břity vyzkoušejte lehce prstem. 
Víte, že není třeba lovit z vývaru nebo omáčky kulič-
ky, lístky a snítky koření a bylinek, protože je můžete 
všechny dát do sáčku ze speciální tkaniny opatřeném 
delším řetízkem nebo provázkem, který se omotá 
kolem uchy hrnce a snadno se tak vše najednou po 
uvaření z hrnce vyndá. Je libo škrabku na brambory, 
kterou loupeme směrem k sobě s oporou palce, nebo 
škrabadlo s volným otočným břitem, kterým slupku 
spíše odsekáváme než oškrabujeme. Malých i větších 
dobře sloužících pomocníků je zkrátka v každé domác-
nosti dlouhá řada. Važme si jich, šetří nám čas, náma-
hu i energii.

Vysavače a mopy – čištění podlah
Praktická funkce původního bubnového přístroje, 
do nějž se pohonem motoru na jedné straně nasává 
vzduch, v nádobě se usazuje prach a vzduch očištěný 
přes filtr na druhé straně vane ven, zůstává pořád 
stejná. Základní vysavače si s ní pořád vystačí, prach 
a drobečky vysypáváme z plátěných sáčků nebo vy-
hazujeme naplněné sáčky papírové. Někdo si oblíbí 
bezsáčkový vysavač, kde se nečistoty sbírají přímo do 
plastové nádoby, ze které se vysypou a na výběr máme 
vysavače s dlouhou hadicí a výměnnými hubicemi, 
které za sebou taháme na kolečkách nebo stojací, kde 
je nádoba na prach integrována do stojanu a hubice je 
sice velká a opatřená kartáči, ale za jinou se nevymě-
ňuje. Stojanové vysavače jsou určené hlavně na dobře 
přístupné kobercové plochy – je jasné, že pod nábytek 
se s nimi dostáváte jen obtížně a pod větší kusy to 
nejde vůbec. Velikost a výkon vysavače vybíráme podle 
toho, kde ho budeme nejčastěji používat, zda na ko-
berce lepené, volně položené nebo na hladké plochy. 
Minivysavače dobře poslouží na rychlý úklid drobečků 
na stole a okolo něj. Kdo má doma koberce, ocení 

vysavač s klepačem, který vybouchá prach i ze spod-
ních vrstev koberce. Vysavače s funkcí mokrého čištění 
mají dvě nádoby, z jedné stříkáte na koberec vodu se 
saponátem, do druhé se vysává voda znečištěná.
Vodní vysavače jsou v poslední době stále oblíbenější 
a na trhu jich přibylo, nejsou to již jen velice drahé 
patentované Rainbow modely. Jejich princip je vždy 
stejný – nečistoty padají do nádoby s vodou. Ta zachytí 
a pohltí i jemné prachové částice, účinnost těchto vysa-
vačů je tedy vysoká. Navíc odpadá problém s likvidací 
sáčků, při které chtě nechtě vždy zase nějaký ten prach 
do místnosti vrátíme. Z vodních vysavačů prostě vše 
vylijeme do odpadu (nebo třeba na kompost), mokrý 
prach nepoletuje a nádoba se snadno opláchne teplou 
vodou.
Hlavně pro majitele rodinných domků jsou určené 
centrální vysavače. Tohle praktické zařízení je nejlépe 
instalovat rovnou při výstavbě, dodatečně bude s roz-
vodem hadic stěnami nebo podlahami dost problém. 
Centrální jednotka a nádoba na nečistoty je umístěna 
v provozní místnosti (v garáži, ve sklepě, v komoře, ale 
mohou být schované třeba i ve skříni v předsíni). Po 
objektu pak máme rozmístěny vysavačové zásuvky, od 
nichž vedou skryté hadice k tělu vysavače. Stačí jen do 
zásuvky zapojit vysávací hadici a systém se spustí. Pro 
kuchyně, kde potřebujeme každou chvíli z podlahy 
vysát nějaké drobečky, funguje „lopatka“, umístěná 
zpravidla pod kuchyňskou linkou. Stačí ji vytáhnout, 
vysavač se zapne vy se rychle zbavíte nečistot na pod-
laze. Výhodou centrálních vysavačů je to, že nemusíte 
manipulovat těžkým přístrojem, jen lehkou hadicí, 
na které si můžete samozřejmě vyměňovat nástavce. 
Vzduch, přefiltrovaný přes dnes velmi účinné filtry, 
přece jen vždycky obsahuje mikroskopické částečky 
prachu a hlavně roztočů. V případě centrálního vy-
savače tento vzduch odchází mimo obytné místnosti, 
takže se vám nic nevrací do bytu. Nádoba na nečistoty 
je umístěná pod centrální jednotkou a je tak velká, že 
ji stačí vyprázdnit jen třikrát až čtyřikrát do roka.
Posledním vývojovým hitem jsou robotické vysavače. 
Naprogramujete je na úklid příslušných místností a oni 
si pak sami jezdí a „požírají“ prach a nečistoty. Někte-
ré z nich si samy zajedou dobít akumulátor k nabíječ-
ce, když jim dochází „šťáva“. Tyhle roztomilé placaté 
věcičky snadno zajedou pod křesla i pod skříně, což 
je jedna z jejich velkých výhod. Nevýhodou je ovšem 
malá sběrná nádoba – a tu robot sám prostě vysypat 
neumí. Bezpochyby dobrými pomocníky jsou robotické 
vysavače v domácnosti s chlupatými mazlíčky. Pokud 
ale chcete, aby skutečně odsály srst z koberců, pama-
tujte, že je třeba pořídit přístroj s dostatečným výko-
nem – ty levné ho zpravidla nemají. Pozor na květiny 
s olistěnými šlahouny pnoucími se až na podlahu, 
pozor na klubíčka pletení s rozmotanou nití... - ro-
bot nerozlišuje, co je smetí a co ne a zhltne všechno, 
co se do jeho nasávací štěrbiny vejde. Nejenže vám 
může očesat květinu nebo vypárat pletení, ale sám se 





24 | BYDLENÍ

zpravidla tímto náročným úkonem zahltí a může se 
i poškodit.
Dlažbu, linoleum, PVC a laminátové podlahy je třeba 
nejen zamést, ale také vytírat. Pryč jsou doby ohýbání 
do kbelíku a ždímání hadrů. Alespoň jednoduchý mop 
se speciálním trychtýřem, kde se mop vymáchá a vyždí-
má, si může dopřát opravdu každý. Účinnější ždímání 
nabízí „elektrický kbelík“, kde po sešlápnutí pedálu 
aktivujete bezdrátovou akumulační ždímačku, která 
třásňový mop vyždímá více nebo méně – jak potřebu-
jete.
Dnes se hodně mluví o parních čističích kombinova-
ných s vysáváním, které by měly vyčistit jak hladké 
plochy, tak koberce a čalounění. Realita ovšem tak 
ideální není, žádný z testovaných výrobků (dTest) neu-
měl vyčistit koberce, čalounění nebo matrace, spíše do 
nich prach ještě víc vtíraly. Také na dřevěné podlahy 
se přístroje produkující velké množství páry nehodí. 
Na jiné hladké plochy je ale využijete dobře, horká 
pára odmočí i mastné nečistoty. Takže pro toho, kdo 
má třeba v přízemí rodinného domku několik desítek 
metrů čtverečních dlažby, může být podlahový parní 
čistič dobrým pomocníkem.
Také mopy už mají své robotické podoby jak suché 
zametání, tak na vytírání. Robotický mop – zametač, 
je určitě užitečný tam, kde chcete udržovat dlažbu, 

plovoucí podlahu nebo parkety stále zbavené prachu, 
vlasů a psích či kočičích chlupů. S tím si snadno poradí, 
na jedno nabití vydrží uklízet až dvě hodiny, což určitě 
stačí na zametení i velké kuchyně, třeba když si jdete 
večer lehnout. Neporadí si ale s kamínky, takže pokud 
vaše kočky vyhrabávají ze záchůdku podestýlku, robo-
tický zametač vám nepomůže.
Výkonnější robotické mopy mají i funkci mokrého 
čištění tvrdých podlah, tedy vytírání. Na jedno nabití 
zvládne takový mop zamést až 200 metrů čtverečních 
nebo vytřít 60 metrů čtverečních. Technologie naviga-
ce NorthStar zajišťuje přesný pohyb robota v místnosti. 
Systém PRO-CLEAN neustále zásobuje účinnou utěrku 
z mikrovlákna čisticím roztokem, což dává záruku do-
konale vytřené podlahy. Nemůžete sice počítat s tím, 
že mop vytře opravdu hodně špinavou podlahu do 
čista (na to má moc malou nádobku na vodu), pokud 
vám ale jde o pravidelné stírání prachu, stříkanců od 
plotny nebo stop od upocených chodidel, zvládne svou 
práci dobře. Vzhledem k tomu, že má naprosto tichý 
chod, můžete ho s klidem pustit večer, když jdete spát 
– ráno budete mít podlahu čistou, což se určitě hodí 
nejen v domácnostech s malými dětmi.

Žehlení bez námahy
Robota pobíhajícího samostatně po vypraném prádle 
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sice ještě nikdo nevymyslel, ale od poměrně nedávné 
doby, kdy se objevily první napařovací žehličky, ušli 
vývojáři i v oblasti žehlení velký kus cesty. Suchou žeh-
ličku už snad dnes nemá doma nikdo. Moderní napa-
řovací žehličky mají hned několik vylepšení. Zaprvé je 
už nemusíte plnit destilovanou vodou, stačí obyčejná 
z vodovodu. Napařovací trysky jsou rozmístěné až do 
špičky, takže dobře vyžehlíte i volány nebo zapínání 
u košile. Ionizační technologie umožňuje pracovat 
s mnohem jemnějšími kapičkami páry, které  pronik-
nou hlouběji do látky a žehlení je tak lehčí a efektiv-
nější.
Přestože napařovací žehličky, do kterých se nalévá 
voda, se stále vyvíjejí, zdá se, že je brzy definitivně 
odložíme stejně jako před časem jejich suché před-
chůdkyně. Pohodlnější a lepší žehlení totiž nabízejí 
žehličky s parními generátory. Princip je stejný – žeh-
líme pomocí páry směřující ze žehličky do látky. Pára 
ovšem nevzniká přímo v žehličce, ale v generátoru, 
na kterém žehlička stojí. V jeho nádobě se udržuje 
horká voda, která vysílá páru do žehličky přes otvory 
v žehlicí ploše. Tyto žehličky jsou tedy lehčí do ruky, 
což je samozřejmě příjemné. Stálý tlak páry je vyšší 
než u napařovacích modelů, a tím se dosahuje lepšího 
efektu žehlení. Nehrozí ani nepříjemné odkapávání. 
U napařovacích žehliček pára vzniká při kontaktu vody 
se zahřátou žehlící plochou. Proto také odkapává, 
když je přístroj málo zahřátý.
Žehlicí lisy se dříve používaly hlavně ve velkých pro-
vozech na rovné prádlo. Dnes je klidně můžete mít 
i doma, pokud vás omrzela žehlička. Parní lisy se dělají 
i menších rozměrů a je to s nimi stejné jak s napařo-
vací žehličkou – protože uvnitř hlavice se vytváří pára, 
která v celé ploše lisu v jemných kapičkách proniká do 
prádla, nemusíte prádlo předem kropit. Navíc parním 
lisem se dá vyžehlit nejen rovné prádlo, ale i košile 
nebo volány na šatech. Lis má totiž příslušenství, díky 
kterému se takové části oděvu nemusí zcela dovřít, při-
tom síla páry dokáže tkaninu vyrovnat. Práce s lisem je 
jiná než s žehličkou, ale když si na ni zvyknete, budete 
jistě spokojeni.
Každá hospodyně v domácnosti, kde muži nosí košile, 
dobře ví, že když si stoupne k týdennímu koši usušené-
ho prádla, žehlení košil jí zabere nejvíc času. I v tomto 
směru ale vývojáři udělali pokrok. Na trhu je nabízen 
žehlicí automat právě na košile, halenky, saka a bun-
dičky. Je to vlastně takový nafukovací panák. Košili na 
něj obléknete, vyrovnáte límeček a manžety a stisk-
nete start v programu na hedvábí, bavlnu, len, vlnu či 
syntetické tkaniny, na méně pomačkané či více pomač-
kané prádlo. Tělo a ruce panáka se nafouknou, horký 
vzduch „vyžehlí“ tkaninu a asi za osm minut je hoto-
vo. Takový žehlicí automat nepracuje s párou, prádlo 
na něj tedy navlékáme lehce vlhké – pokud máme 
pračku s vysokými obrátkami ždímání, můžeme košili 
na sušicího panáka navlékat jen protřepané a chvíli 
odložené. Panák suší horkým vzduchem a zvládne 

i sako pomačkané z auta nebo rychlé usušení a vyžeh-
lení prádla, když jsme přišli domů zmoklí. Program na 
studený vzduch zase kabát, sako nebo bundu pěkně 
provětrá a zbaví je tak třeba pachu jídla a kouře z re-
staurace.

Vaření na indukční desce
Pokud velkou změnu v designu a ergonometrii ku-
chyní přineslo používání varných desek místo sporáků 
a sklokeramiky místo smaltu či nerezu, pak skutečná 
revoluce ve vaření se odehrála teprve s příchodem 
indukčních desek. Vlastně teprve se spíš odehrává, 
protože zákazníci k této novince přistupují (jak už to 
bývá) s trochou nedůvěry a opatrně. Indukční varné 
desky a vařiče se tedy teprve naplno rozjíždějí. Souvisí 
to samozřejmě i s postupně klesající cenou.
Proč tedy měnit za indukci, když plyn a elektřinu 
máme vyzkoušené a fungují? Asi stejně jako proto, 
proč se přestalo vařit na kamnech a začal se používat 
plyn a elektřina. Je to pohodlnější, praktické, efektiv-
ní, šetří to čas a v neposlední řadě také energii a tedy 
peníze. Je pravda, že ne každé nádobí se dá na in-
dukční desku použít – musí mít feromagnetické dno, 
tedy žádná keramika, sklo, hliník, také starší nerezové 
nádobí bez upraveného dna se použít nedá. Zato vy-
užijete staré dobré smaltované a litinové hrnce, nebo 
si můžete pořídit moderní nerez na indukci, který má 
dno feromagneticky vypodložené. V každém případě 
je nejlepší těžší nádobí s rovným dnem – to ale platí 
i pro elektrické sklokeramické desky. Sklokeramický 
materiál se nijak neliší od toho, který známe z elek-
trických varných desek. Jeho údržba je ale u indukce 
mnohem snazší. To proto, že při indukčním vaření se 
nerozehřívá plotna, ale elektromagnet ohřívá dno 
nádobí – teprve následně se od něj trochu ohřeje 
i plotna. Nikdy ale ne tolik, aby se na ní něco připek-
lo. Sklokeramická indukční deska se tedy bude stále 
lesknout jako nová – nemusíte na ni používat žádné 
speciální přípravky ani oškrabovat (a nenávratně tak 
poškozovat povrch) nějaké připáleniny. Počet a veli-
kost varných ploten si můžete vybrat, desky se vyrábějí 
nejrůznější. Třeba pro příznivce vaření ve wok pánvi 
jsou dokonce k dispozici desky s prohlubní, do které 
dno pánve zapadne.
To nejpodstatnější je bezpochyby rychlost a efektivita 
vaření. Zatímco elektrické varné desky mají účinnost 
okolo 60 procent a plyn okolo 40 procent, indukční 
deska vaří s účinností 80 – 90 procent. Že se tak snižuje 
spotřeba energie, je jistě jasné.
Vařit na indukci je opravdu třeba se naučit, je to 
trošku jiné právě proto, že se ohřívá nádoba a od ní 
její obsah, nežhne plotna (i když pokud něco vaříme 
dlouho, plotna se od hrnce samozřejmě také pořád-
ně rozehřeje). Indukce spíná a vypíná podle toho, jak 
je dno nádoby rozehřáté. Nastavíte si časový spínač, 
teplotu potřebnou k vaření, dušení či smažení a pak 
už vše necháte na plotně samotné. Budete se zpočátku 
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nejspíš trochu divit, protože budete používat obvyklé 
časy a ono to bude vypadat jinak, takže se vám bude 
zdát, že třeba plátky masa jsou na povrchu hotové, ale 
uvnitř polosyrové. Chytré indukční desky to ale mají již 
vyřešené. Ovládají se velmi snadno, zpravidla pomocí 
dotykových senzorů. Ještě lepší je ovládání označova-
né jako TouchSlider - umožňuje regulovat teplotu jem-
ným posouváním prstu po ploše, dotykem na jediném 
místě na stupnici nastavíte okamžitě určitý teplotní 
stupeň. Pro pohodlí kuchaře bývají indukční desky vy-
baveny minutkou, některé mají časovač, abyste mohli 
nastavit čas, po který má varná zóna fungovat, a to až 
na několik hodin. Velmi praktické jsou vařící a pečící 
senzory. Na vařícím senzoru lze nastavit i devět auto-
matických programů na přípravu předvoleného typu 
pokrmu - těstovin, brambor, rýže, knedlíků, zeleniny, 
ohřev mléka, smažení... Pečící senzor Plus má čtyři vo-
litelná teplotní rozmezí - min, low, med, max - a také 
devět plnoautomatických programů. Indukční desky 
se umějí samy vypnout třeba v okamžiku, kdy se vyvaří 
voda, pokud se na varné ploše objeví cizí předmět 
nebo jestliže něco odložíte na „ovládací pole“. Tomu 
vadí i tekutina, která na ně rozhodně nepatří. To vše 
platí pro desky s dotykovým ovládáním, popravdě 
řečeno u této sofistikované techniky si už ale ovládání 
knoflíky nepořídíte. Snad ještě u levných jednoplotén-
kových vařičů se s nimi lze smířit.

Lednička. Jakou vybrat…
Těžko už si dovedeme představit náš život bez led-
ničky. Nabídka na trhu je velmi pestrá a člověk někdy 
váhá, jak vybrat ledničku (přesněji chladničku) přesně 
podle svých představ. 
Na našem trhu se v současnosti vyskytují dvě základní 
variace chladničky. Stále populárnější vestavná lednič-
ka je častěji pořizována do nových kuchyňských linek, 
kde se s ní již při návrhu kuchyně počítá. Dlouhodobě 
vyhledávanější je však lednice volně stojící, kterou není 
nutné složitě instalovat do kuchyňské linky. 
Dále se musíme rozhodnout, jak velký spotřebič potře-
bujeme. Zjednodušeně se dá na každého člena domác-
nosti počítat 50litrů objemu lednice a 20 litrů mraz-
ničky. Tyto hodnoty jsou samozřejmě pouze orientační 
a mohou se lišit v závislosti na tom, jaké množství 
potravin jste zvyklí mít v zásobě.
Tím, narážíme na další kritérium - musíme si definovat, 
zda chceme pouze chladničku nebo lednici i s mrazá-
kem. Pokud se rozhodnete pro kombinovaný spotře-
bič, je třeba se podívat, kde a jak je umístěn mrazák. 
Nahoře nebo dole? Pokud víte, že budete používat 
mrazák denně, poloha dole vám jistě nebude vyhovo-
vat. Dále je důležité, jak je mrazák členěný. Je to jeden 
prostor, má poličky či šuplíky? A jaká je mrazící kapa-
cita? Je sice krásné mít mrazák o objemu 100 litrů, ale 
pokud zvládne za 24 hodin zamrazit jen řekněme 2 kg 
potravin, není to dobré.
Velmi, ale opravdu velmi důležitým údajem u přístro-

je, který má nonstop běžet řekněme osm nebo deset 
let je energetická třída, respektive spotřeba elektřiny 
na den. Rozdíl mezi spotřebou 20 let staré ledničky 
a novou, klidně větší je i více než 1 KWh za den. což 
dělá ročně hodně velké peníze, zvláště při dnešních 
cenách elektřiny. Některé ledničky mívají dva kompre-
sory, zvlášť pro mrazák a zvlášť pro chladničku. Je to 
výhodné pro spotřebu, na druhou stranu roste počet 
součástek, které se mohou rozbít.
Při nákupu se určitě podívejte i jak je řešené osvět-
lení. Některé ledničky mají světlo z led diod, které je 
víceméně věčné. Některé chladničky dále mají třeba 
zvláštní zónu pro víno, či pro uchovávání zeleniny, což 
jistě také oceníte. 
V neposlední řadě samozřejmě záleží i na designu led-
nice. Na výběr máte krom standardních bílých lednic 
řadu jiných designově zajímavých chladniček. Přede-
vším jsou to luxusní nerezové lednice. Někteří výrobci 
se pouštějí také do netradičního černého provedení 
lednice.
Pro velké rodiny a do prostorné kuchyně se nejvíce 
hodí americké ledničky nadstandardním objemem 
i funkcemi jako je výrobník ledu nebo zásobník stude-
né vody.

Pereme
Při výběru domácích spotřebičů určitě nesmíme za-
pomenout na pračku.  Než se vydáme do prodejny, je 
třeba zvážit, jak velký a jak výkonný spotřebič vlastně 
potřebujete. Je zbytečné kupovat velkou pračku, která 
vypere 7 kilogramů, perete-li jen pro dva lidi. Ovšem 
úctyhodný objem bubnu bezesporu a bezezbytku vyu-
žije rodina se dvěma a více dětmi.
Pračky s předním plněním mají velmi dobrou stabilitu 
a nízkou hlučnost. Mívají možnost změny směru ote-
vírání dvířek, což dává víc možností při prostorovém 
umístění spotřebiče. U pračky s předním plněním je 
možno využít horní plochu pro odkládání věcí. Jsou 
ale vhodnější spíše do prostornějších koupelen, práde-
len v rodinných domech a ideální jsou k vestavbě do 
kuchyňských linek.
Bude-li vaše pračka součástí vaší nové kuchyňské linky, 
většinou bude asi zabudovaná (nejlépe plně integro-
vaná) a plněná klasicky zepředu. Do malé koupelny 
zase nejlíp umístíte úzkou pračku plněnou shora. Na-
víc existují i designově zajímavé, volně stojící pračky, 
například v retro stylu nebo v pastelově barvě, které 
se hodí do moderních interiérů a plní nejen funkci 
spotřebiče, ale i funkci solitéru. 
Průměrná roční spotřeba energie na praní prádla 
v běžné domácnosti je zhruba 500 kWh a 20 000 litrů 
vody. Při zvyšujících se cenách za energie a vodu byste 
rozhodně tedy od vaší pračky měli vyžadovat, aby její 
spotřeba při praní jednoho plného cyklu byla výrazně 
pod 1 kWh (pračky označené A, A+) a spotřeba vody 
při jednom cyklu nepřesáhla 40 litrů, Optimální je, 
jestliže pračka sama rozezná, kolik vody pro praní po-
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třebuje a dávkuje si sama podle druhu a množství prá-
dla. Říká se tomu pračka s množstevní automatikou.  
 
Pračka, která vám dokáže ušetřit peníze v kapse, by 
měla bát vybavena také úsporným programem - doká-
že snížit teplotu prací lázně a prodloužit prací cyklus. 
Takto pračka spotřebuje míň elektrické energie na za-
hřátí prací lázně. Ze stejného důvodu ušetříte, pokud 
je umožněn přívod horké vody přímo z vodovodu.
Už jste si vybrali tvar, objem a plnění pračky, a řekli 
jste si, že nic kromě A třídy neberete. Teď si řekneme, 
na jaké další funkce byste se při výběru měli zaměřit:  

• sprchování prádla: zvyšuje kvalitu promáčení prá-
dla

• automatickou kontrolu nevyváženosti prádla: za-
brání nadměrným otřesům při odstřeďování a šetří 
tlumiče pračky 

• co nejvyšší otáčky odstředění: zajistí menší zbytko-
vou vlhkost prádla a urychlí sušení jak na sušáku, 
tak v sušičce prádla 

• vanu a buben z nerezové oceli (nebo podobně 
kvalitního materiálu): zvyšují životnost pračky 

• dětskou pojistku: neumožňuje otevřít plnicí dvířka 
při praní 

Myčka
Myčky nádobí v dnešní době patří mezi standard v mo-
derním kuchyních, a to z několika důvodů. Pro většinu 
mytí nádobí stále patří k nejméně oblíbeným činnos-
tem, dále pak tu máme i čistě racionální důvody jako 
úspora času, úspora peněz nebo skrytí již použitého 

nádobí.
Existují samozřejmě různé velikosti a typy. Myčku bys-
te vždy měli vybírat podle následujících kritérií

• kolik je lidí v domácnosti
• jak často doma připravujete jídlo
• pořádáte často setkání s přáteli nebo nějaké spole-

čenské akce
• kolik kusů nádobí v domácnosti máte

Po zvážení všech kritérií můžete vybírat mezi třemi 
základními velikostmi – na čtyři sady nádobí, devět 
sad, nebo dvanáct a více sad. Jedna jídelní souprava 
zahrnuje hluboký, mělký a dezertní talíř, šálek, podšá-
lek a příbor.
Dalším velmi důležitým kritériem při výběru je to, zda 
chcete myčku vestavěnou či volně stojící.
Vestavné myčky jsou nabízeny v šíři 45 cm a 60 cm, 
mají uzpůsobené rozvody pro vestavbu, stejně tak 
i čelní dvířka, u nichž je počítáno s montáží desky od-
povídající designu kuchyně.
Volně stojící myčku můžete umístit kamkoliv do ku-
chyně, kde je přístup k rozvodu vody a odpadu. Jako 
nejvhodnější místo se osvědčil prostor vedle nebo 
blízko dřezu. 
Dalšími kritérii je samozřejmě i spotřeba vody, ener-
gie či hlučnost, které je zapotřebí si u spotřebiče před 
koupí zjistit.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com, irobot.cz

Zdroj: rady-testy.cz, rady-lutilum.com
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Zdravý spánek je důležitou součástí našeho 
života, vždyť chtě nechtě ho prospíme asi 

třetinu. Tělo i mysl prostě potřebují důkladný 
odpočinek, aby v hodinách bdělosti dobře 
fungovaly. Intimní prostor ložnice by nás 

tedy měl příjemně ukolébat do snů.
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DESIGNOVÁ 

LOŽNICE 
na míru



32 | BYDLENÍ

Spánek v místnosti, kde se neodehrává nic jiného, to 
je základ kvalitního bydlení. Ve startovací garsonce 
to nepůjde, ale i tam bychom si měli vytvořit alespoň 
opticky oddělený kout na spaní. Na trhu je k dispozici 
velký výběr postelí, roštů a matrací, skříní i toaletek, 
takže zařídit se dá jakkoliv velká ložnice. A pokud 
chcete skutečně na centimetr vyhovět místnosti, nabí-
zejí se skříně na míru.

Jak velká musí být ložnice
Zdá se to jednoduché, ale až do okamžiku, než začne-
te měřit a rozmýšlet, kam postel postavit. Postel pro 
jednoho může stát u zdi a tím se ušetří hodně místa, 
postel pro dva by ale měla mít přístup z obou stran 
a na pohodlné projití, uléhání a vstávání potřebujete 
alespoň 30 cm. Sečteno se šířkou lůžka, které by mělo 
mít nejméně 160 cm na šířku, se dostáváme na 220 cm. 
A to je někdy v malých místnostech zejména v pane-
lových domech jen tak tak šířka místnosti. Standard-
ní délka postele je 200 – 210 cm, takže v tu chvíli je 
rozmístění jasné – postel musí stát uprostřed kratší 
stěny, k ní se vejdou do hlav dva malé noční stolky 
a skříně prostě musí stát proti postelím na druhé kratší 
stěně. Tak vypadá standard naprosté většiny ložnic 
v bytech v panelových domech, víc z těch pokojů 
prostě nevykouzlíte. Snad když je pokoj dostatečně 
dlouhý a nejsou v něm několikery dveře, vejde se ještě 
malá komoda na prádlo nebo toaletní stoleček na 
delší stěnu. Kdo má k dispozici místnost větší, může 
se více rozmáchnout se skříněmi, postel si pořídit širší 
(nabídka je 160 – 180 – 200 cm), případně si do ložnice 
dopřát televizi na skříňku proti postelím. Popravdě 
řečeno ale televize v ložnici nemá co dělat, sem by-
chom měli chodit spát, ne se nechat vytrhovat z usíná-
ní dobíhajícím filmem. Stejně tak by v ložnici neměly 
být neuzavřené police s knihami nebo čímkoliv jiným, 
protože se snažíme zminimalizovat plochy, na které 
usedá prach. Takže s tím malým pokojíčkem o rozmě-
rech alespoň 220 x 350 cm (na délku počítejte délku 
postele, hloubku skříně a pohodlný průchod k posteli 
a přístup do skříně) si vlastně docela vystačíte.

Postel na míru místnosti i spáče
Problém nastává, pokud ani tak velká vaše ložnice 
není. Někdy jde opravdu o centimetry, pak ale musíme 
buď dvoulůžko přisunout ke zdi, což je pro jednoho 
ze spáčů velmi nepohodlné, nebo v dlouhých úzkých 
místnostech postele umístit za sebou. Pak je na místě 
zvolit alespoň postele co nejširší, třeba 100 – 120 cm 
– partnerská ložnice přece není jen o spánku, a pro 
tu další důležitou ložnicovou činnost chceme mít také 
trochu pohodlný prostor. A vůbec – postel pro jednoho 
spáče by měla být širší než polovina dvoulůžka, je to 
prostě komfortnější. Problém je, že postele s nestan-
dardní šířkou nejsou na trhu tak obvyklé. A pokud se 
vám podaří koupit rám, nastane potíž s rošty a matra-
cemi – ty prostě budete muset dát dělat na míru. Stej-

né je to i s délkou. Lidem menších postav stačí postel 
dlouhá 190 cm, někdy dokonce i jen 180 cm a mnohdy 
by to vyřešilo uspořádání v malém místnůstce na spaní. 
Jenže postele dlouhé 190 cm se dělají jen zřídka a to 
ještě výhradně do juniorských pokojů, postele 180 cm 
v poslední době na trhu absentují úplně (dříve tento 
rozměr měly dětské). Juniorskou postel si samozřejmě 
pořídit můžete, ale pozor na nosnost roštů a matrací, 
někdy bývá komplet prodáván je do váhy spáče 50 kg 
a to naprostá většina dospělých překračuje. Pak je tře-
ba pořídit zvlášť rám postele a k tomu rošt a matraci 
se správnou nosností pro vás.
No a když skutečně budete bazírovat na každém centi-
metru šířky i délky, na míru vám postel vyrobí některá 
truhlářská firma bez problémů. Standardní rošt a mat-
raci ovšem také nemůžete použít, takže truhláři bude-
te muset svěřit i výrobu roštu a u čalouníka si na míru 
necháte udělat matrace. Naštěstí je řada řemeslníků, 
kteří umí vyrobit matraci z vysoce kvalitních materiálů 
i v takové podobě.

Rošt zajistí prodyšnost a pružnost
Kromě dobře větratelné místnosti o kvalitě spánku 
rozhodují hlavně rošt postele a matrace. Pevné desky 
nejsou pod matrace vůbec vhodné, jsou neprodyšné 
a nemají odpružení. Investice do drahé matrace tak 
může být zhacena tím, že byste ji položili na pevnou 
desku nebo nevhodně velký rošt. Rošty se většinou 
vyrábějí tak, aby mohly bez problému pojmout stan-
dardní velikosti matrací, tj. obvyklých 90(80)x200cm. 
Pro dvojlůžka se kupují dva rošty zvlášť, pro každou 
matraci jeden. Pokud máte matraci jednu velkou (16 
– 18 – 200x200 cm), měli byste pod ni mít jeden rošt, 
ale uprostřed by měl být zpevněný, příliš široké lamely 
by se totiž jinak pronášely. Máte-li upravenou velikost 
matrace na zakázku, nespoléhejte tedy na to, že ji na 
rošt tak jako tak napěchujete. Pak by špatně sloužil 
rošt i matrace.
Když pořizujete postel, vybírejte zároveň rošt i matraci 
– musí být totiž v souladu, jinak byste mohli zbytečně 
proinvestovat peníze a výsledek by vás rozhodně ne-
uspokojil. Na výběr máte rošt pevný nebo polohovací. 
Polohování umožňují výhradně lamelové a destičkové 
(talířkové) rošty. Většinou volíme jen sklon v oblasti 
zad, ale polohování pod nohama také není od věci, 
zvlášť pokud trávíte v posteli hodně času kvůli nemoci 
nebo prostě proto, že v ní rádi lenošíte, čtete. Podle 
odborníků zlepšuje sklon prokrvování končetin a ule-
vuje srdci. U osob dlouhodobě upoutaných na lůžko 
by měl být polohovatelný rošt samozřejmostí. Nutností 
je ovšem přizpůsobivá matrace. Máte-li matraci, která 
není na ohyby uzpůsobena, změnou polohy roštu 
byste ji mohli zlomit, nebo na ní vytvořit nežádoucí 
nerovnosti. Hledáte-li rošt přímo pro osobu dlouhodo-
bě upoutanou na lůžko nebo pro seniora, uvažte také 
rošty s elektrickým motorkem. Ty se dají polohovat 
pomocí dálkového ovládání, ležící to zvládne sám, aniž 
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by musel někoho volat na pomoc.
V samotné konstrukci roštu jsou velké rozdíly. Pomysl-
ný základ kvality tvoří rošty laťové. Ty jsou nejvhodněj-
ší pro děti, cenově jsou nejpřístupnější, a protože děti 
rostou a jejich lůžko se bude měnit, stačí na několik 
let laťový rošt. Výrobci je doporučují pro osoby do 60 
kg. Jejich podstatnou nevýhodou je, že příliš nepruží. 
Matrace se může na nich pod vyšší vahou snadno de-
formovat, což snižuje komfort. Ale děti, které obvykle 
v posteli tráví poměrně málo času a jejich váha je nižší, 
většinou nedostatky laťového roštu netrpí. Výhodou 
proti pevné desce je hlavně prodyšnost - latě matraci 
zespodu dobře větrají, takže nedochází k zapaření 
a snižuje se riziko plísně. Laťové rošty se nevyrábějí 

polohovatelné.
Na druhém místě jsou lamelové rošty, které už polo-
hování u vyšších tříd mají. Patří mezi nejoblíbenější 
a nejčastěji instalované, už proto, že jich je na výběr 
velká škála a můžete si tak vybrat podle svých indi-
viduálních potřeb. Vlastnosti určují především počet 
lamel, jejich šířka, materiál a upevněním na rámu. 
Typická je dobrá pružnost, prodyšnost a dobrá shoda 
s použitou matrací. Zpravidla platí, že čím vyšší počet 
lamel, tím lepší vlastnosti. Na dvoumetrovou matraci 
se uvádí jako ideální počet 28 lamel, mezi lamelami by 
neměly být rozestupy větší než 5cm, aby nedocházelo 
k deformaci matrace. Lamely jsou většinou uloženy 
v textilních pouzdrech a vyztuženy v oblasti bederní 
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páteře. Změkčení je potom v oblasti ramenou a no-
hou. Díky odpružení lamelové rošty velmi podstatně 
přispívají k životnosti matrací. Nosnost lamelových 
roštů se pohybuje až do 150 kg.
Destičkové (nebo také taštičkové, talířkové nebo seg-
mentové) mají lamely poskládané z většího množství 
pevně spojených destiček. Tyto rošty disponují nejlepší 
přizpůsobivostí na bodový tlak, což má zaručovat větší 
komfort. Segmenty plně odvětrávají a dle slov výrobce 
jsou vhodné téměř pro všechny druhy matrací. Většina 
destičkových roštů je polohovatelná, což z nich spo-
lečně s dobrým pružením dělá ideální rošt pro méně 
mobilní lidi.

Vybrat matraci je složité
Výrobci se předhánějí v doporučování toho či onoho 
materiálu a jejich kombinací. Ve skutečnosti se mate-
riály jmenují jinak, ale jde stále o ty samé – polyure-
tanová pěna, latex, nebo studená pěna. Dnes těžko 
rozlišíme kvalitu materiálu podle ceny, protože i PUR 
matrace se vyrábějí z různých druhů polyuretanu růz-
né tvrdosti, takže z nich lze vytvořit velmi kvalitní mat-
raci, což se pak odrazí i na vysoké ceně. Studená pěna 
v kombinaci s línou pěnou, která se poddává a tuhne 
nejen podle váhy, ale i podle teploty těla a výborně se 
přizpůsobuje, je stále asi nejvyspělejším materiálem 
používaným na výrobu matrací. I když dnes se přidáva-
jí také bio produkty, například pěnové matrace vyro-
bené ze sójového extraktu, které jsou nejen zdravé, 
ale také šetří životní prostředí. K pěnovým matracím 
musíme ještě připojit pružinové a taštičkové, protože 
i ty se stále prodávají a někdo na ně nedá dopustit. Již 
tady je ale třeba říci, že je sice možné vytvořit taštič-
kovou matraci s několika zónami tvrdosti, ale nikdy ji 
nemůžete využít na polohovacím roštu – pružiny by se 
ohýbáním poškozovaly. Pěny i pružiny se u některých 
typů matrací doplňují kokosovými deskami, které zvy-
šují celkovou tvrdost matrace.
Zóny tvrdosti jsou pro komfort skoro podstatnější než 
výběr pěny. U té záleží víc na jejím detailním zpracová-
ní. U latexu je například důležité, aby byl perforovaný 
a matrace tak dýchala, jinak se stává špatně prodyš-
nou a člověk se na ní potí. Vytváření anatomických 
zón v matracích se děje buď využitím možnosti použít 
pěnu hustší a řidší na různých místech celého bloku 
matrace, nebo skládáním z pěn různé hustoty, pruž-
nosti a tvrdosti. Nejlevnější molitanové matrace žádné 
anatomické zóny nemají. Ty nejkvalitnější pěnové 
jich naopak mají až sedm, takže přesně mapují různé 
zátěže od hlavy až patám. Dá se říct, že platí jednodu-
ché pravidlo – čím sofistikovanější matraci si vybíráte, 
tím opatrněji byste ji měli vybírat a kupovat. Někteří 
prodejci u drahých matrací dokonce nabízejí možnost 
delšího vyzkoušení. Vezmete si matraci na jednu či dvě 
noci a tak nejlépe otestujete, jestli vám opravdu bude 
vyhovovat. Nebo si alespoň na chvilku lehněte na mat-
raci v obchodě. Pár vteřin ale nestačí, vymiňte si, že 
budete ležet alespoň pět, spíše deset minut, abyste si 
dokázali uvolnit tělo a zjistili, zda vám matrace správ-
ně povolí na správných místech. Anatomické zóny 
jsou rozloženy pro průměrně vysokého člověka – kdo 
z nás ale splňuje požadavky průměru? Takže zkoušejte 
a vybírejte. Kvalitní matrace jsou drahé a měly by vám 
sloužit řádově deset let, takže stojí za to jejich výběru 
věnovat dost času.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že jim nevyhovuje žádný mo-
derní materiál. Přestože viskózová pěna nebo sojová 
pěna jsou přírodní materiály, jejich charakter asociuje 
v některých lidech umělost a ani sofistikovaně prove-
dené a skutečně funkční provětrávací zóny matrace je 
nepřesvědčí o prodyšnosti materiálu. Tvrdí, že se na 
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všech moderních matracích potí a pociťují diskomfort, 
potí se. Pak nezbývá než se vrátit k přírodnímu mate-
riálu – ke kokosovému vláknu nebo dokonce k žíním. 
Na nějaký čas takové matrace z trhu zmizely, dnes se 
ale na ně někteří výrobci specializují a nabízejí vysoce 
kvalitní většinou pružinové matrace s těmito výplněmi, 
obvykle vyráběné na míru přesně podle potřeb zákaz-
níka.
Pamatujte, že do dvojlůžka je lepší dát matrace dvě 
než jednu velkou. Nejde jen o to, že s velikou mat-
rací se obtížně manipuluje, ale hlavně o to, že každý 
z partnerů má jiné představy o pohodlí, potřebuje ji-
nak rozmístěné anatomické zóny, jinou tvrdost matra-
ce i jinou nosnost. Pro ženy jsou matrace se zvýšenou 
nosností v oblasti zadečku, pro muže zase v oblasti 
břicha. Pokud už za každou cenu chcete matraci jed-
nu, nechte si ji raději udělat na míru. Určitě vám bude 
nabídnuta i možnost mít každou polovinu matrace 
jinak tvrdou a jinak zónovanou. Platí totiž třeba i to, 
že žena by měla mít nejpevnější oporu pod zadečkem, 
kdežto muž pod břichem.

Pořádek ve skříni
Skříně a prádelníky do ložnice patří. Je praktické mít 
zde vše po ruce, když se ráno oblékáme. Ložnice také 
bývá největranější místnost se stále čistým vzduchem 
v bytě, takže oblečení zde nenasává žádné pachy z ku-
chyně či v kuřáckém bytě z cigaret a poté, co se doma 
převlékneme, můžeme ho zde nechat pěkně provět-
rat. Na to je ostatně šikovné mít v ložnici postaveného 
takzvaného němého sluhu, na kterého se dají pověsit 
dámské šaty stejně jako pánský oblek s kalhotami. 
Z hlediska uspořádání pak mají skříně v ložnici ještě 
jednu výhodu – jsou zde schované. Mohutné kusy ná-
bytku totiž v obývacím pokoji parádu nenadělají, když 
je můžeme umístit jinam, obývacímu pokoji značně 
ulehčíme.
Jaké místo ve skříních potřebujeme? Určitě část musí 
být tak velká, aby se do ní vešla ramínka na kabáty 
a bundy. Zpravidla je to skříň hluboká 60 cm, je ale 
možné mít i výsuvný závěs na ramínka, kde věšíme ka-
báty a bundy za sebou. Pak zase musí tato část skříně 
být alespoň 60 cm široká a na hloubku mít tolik, aby 
se tam všechny teplé věci volně vešly, vždyť zde budou 
viset polovinu roku nepoužívané. Také pánské obleky 
potřebují svých 60 cm na široká ramínka. Dámské šaty, 
kostýmy, sukně a dlouhé kabáty si pak zase žádají 
patřičnou výšku, závěs na ramínka by měl být ve výšce 
asi 150 cm, aby se nám nic netahalo po podlaze skříně. 
Halenky a košile a svetry mají viset na ramínkách 
s oblými širokými konci ramen, aby se na oblečení ne-
vytlačovaly boule. Trička a svetry skládáme na police. 
Šikovné jsou na ně i závěsné koše na pojezdech. Ty se 
ale nehodí na drobné prádlo, které by propadávalo. 
Proto na něj volíme raději klasické zásuvky.  Abychom 
v nich udrželi pořádek, můžeme použít různé rozřazo-
vače, které oddělí jednotlivé páry ponožek a drobné-

ho spodního prádla.
Do skříní ukládáme také ručníky, ložní prádlo, ubrusy 
a utěrky (pokud na ně nemáme skříňku přímo v kuchy-
ni nebo v jídelně). Toto bílé prádlo se nejlépe ukládá 
na police. Měly by být uspořádané tak, aby prádlo ne-
muselo být v moc vysokých štosech a nemuseli jsme nic 
vytahovat moc odspodu a tím si rozházet půl skříně. 
Z toho důvodu je také lepší, aby prádelní police nebyly 
příliš hluboké a vše zde bylo uloženo jen v jedné řadě, 
nikoliv za sebou. I na bílé prádlo tak můžeme použít 
závěsné koše na pojezdech, do kterých se vše pěkně 
přehledně skládá. Dělají se různě hluboké, do těch 
hlubších toho uložíte dost. Jen pozor na to, že třeba 
ložní prádlo je dost těžké, takže si zjistěte, kolik toho 
závěsy unesou, aby se vám nevytrhly z bočnice skříně. 
Vytržené šrouby bývají obtížně opravitelná nehoda – 
většina skříní má pod dýhou či laminem dřevotřísku 
a ta se vylomí i se šroubem.
Protože zdaleka ne všechny byty mají komory, kam 
se skládají i sezónní či zřídka používané věci, musíme 
počítat ve skříních i s tím, že sem uložíme kufry, spor-
tovní náčiní, krabice s vánočními ozdobami. Tyhle věci 
dáváme do horních polic nebo nástavců. Abychom se 
k nim dobře dostali, když je potřebujeme, je praktické 
mít někde ve skříni složené a pověšené schůdky.
Pokud musíte do skříně ukládat také vysavač, žehli-
cí prkno, smeták a podobné věci potřebné na úklid, 
vyhraďte jim samostatnou oddělenou část. Míchat je 
dohromady s oblečením se nehodí, jednak nemusí být 
vždycky vzorně čisté, jednak přece jen na nich mohou 
ulpět různé pachy nebo vůně z úklidových prostředků, 
které na oblečení určitě mít nechcete.
Jak vidíte, místa ve skříních je potřeba hodně. Úlož-
nách prostor ostatně není v bytě nikdy dost. Věci mají 
tendenci se množit... Když pořizujeme nové skříně, 
měli bychom tedy už předem počítat s rezervou místa 
na přibývající oblečení, prádlo i jiné věci.
Když se rozhodujete pro kompletní ložnicovou se-
stavu, pečlivě si prohlédněte interiéry skříní a zvažte, 
jestli jejich uspořádání a velikost bude pro vás vyhovu-
jící. Pokud ne, volte raději skříň postavenou na míru 
a postel kupte zvlášť. Sladit design nebývá problém. 
Zabudované skříně mají tu výhodu, že využijí každý 
centimetr místa v místnosti, mohou být ode zdi ke zdi 
i do stropu (to pak má i další výhodu – neřešíte proble-
matické utírání prachu na vysokých skříních). Rozvrže-
ní interiéru si pak přesně navrhnete podle toho, jak to 
potřebujete. Jen musíte počítat s tím, že zabudované 
skříně mohou mít sice pojezdové dveře, takže nebude-
te mít problém s otvíráním křídlových, na pojezdy je 
ale potřeba poměrně velká hloubka (asi 12 cm na dvo-
je dveře jezdící proti sobě). Tu si tedy musíte připočítat 
k potřebné hloubce skříně.

Text. Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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S uspořádáním koupelny na nevelké ploše se musí vypořádat 
většina z nás. Nejen v bytech v panelových domech, ale i ve 
většině starší činžovní zástavby se s  místem na koupelnu 
šetřilo. Půvab volného prostoru s vanou, sprchovým koutem, 
dvěma umývadly, WC a  bidetem, kam se dokonce vejde 
i  pračka a  vy přitom můžete uprostřed tančit, patří spíše 
do krásných snů z luxusních časopisů. I malá koupelna ale 

může splňovat vše, co potřebujeme.

ZAŘIZUJEME MALOU 

KOUPELNU
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Přestavbou panelákového jádra se nám někdy poda-
ří vytvořit koupelnu větší, zvlášť když máme u jádra 
volný kout nebo komoru, které můžeme připojit, 
většinou ale ještě pár centimetrů ztratíme, protože 
místo umakartových desek použijeme na nové stěny 
ytong, cihly nebo sádrokarton. Zbývá tedy zvážit, zda 
nespojit koupelnu a toaletu do jedné místnosti. Někdy 
to jde vyřešit dokonce i tak, že WC umístíme alespoň 
za sníženou dělící příčku. Pokud ale máte vícečlennou 
domácnost, rozhodně zrušení samostatného WC dopo-
ručit nelze, to se raději smiřte s menší koupelnou.

Optické zvětšení prostoru
Než se podíváme na to, co všechno dnes trh nabízí do 
malých koupelen, pokusme se alespoň trochu vytvořit 
zdání prostoru většího. Aby se koupelna dobře udr-
žovala, budete ji jistě obkládat a na podlahu polo-
žíte nejspíš keramickou dlažbu. Zvětšování prostoru 
začíná u barev – měly by být rozhodně světlé, také lesk 
obkladů dává pocit vzdušnosti. Obklady na stěnách 
pak volte světlejší než podlahu – tím se místnost pro-
táhne na výšku. Nebojte se použít velkoformátovou 
dlažbu a obkladačky, velké obdélníky pokládejte na 
podlahu podélně, tím se místnost opticky prodlouží. 
Pokud chcete základní obklad něčím ozdobit, volte 
třeba řadu úzkých listel. Ale pozor – nedávejte ji příliš 
vysoko, abyste místnost nesesekli – strop by mohl 
vypadat níž. Listely tedy umístěte raději do dvou třetin 
výšky obkladu a nad nimi ještě nechte třetinu základní 
barvy. Volte vždy raději kalibrované obklady i dlažbu, 
mají dokonale zabroušené hrany, takže spáry jsou pak 
potřeba minimální. To nejen dává pocit celistvé plochy, 
ale především umožňuje pohodlnější čištění.
Prostor zvětší také zrcadla a světlo. Třeba nasvícení 
toaletního zrcadla bodovkou shora zdánlivě rozšiřuje 
zobrazovací úhel v zrcadle a tím i pocit prostoru za 

vámi, když před zrcadlem stojíte. Světlo obecně zvět-
šuje místnost. A protože mluvíme o místnosti malé, 
nebojte se pár watů na žárovkách přidat, v koupelně 
nesvítíme nikdy příliš dlouho. Když použijete úsporné 
žárovky, rozhodně to nebude to, co vám dělá díru do 
rozpočtu na elektřinu. Osvětlovací těleso umístěné 
nad vstupními dveřmi a svítící dovnitř prostoru má 
smysl, protože směřuje tam, kde potřebujeme vi-
dět a jeho směrování navíc opět prodlužuje prostor 
a tmavší strop odkazuje kamsi do výšky. Kromě toho-
to centrálního osvětlení zkuste zabudovat i bodová 
světla (například do podhledu) a vyberte si osvětlené 
zrcadlo. Chytrým trikem mohou být čím dál dostup-
nější voděodolné LED pásky, které mohou orámovat 
libovolné části koupelny. Při zapojování elektrického 
světla v koupelně však vždy dbejte na dodržování 
bezpečnostních norem a pořizujte jen zdroje určené 
přímo pro koupelnu.

Minimální místo pro pohyb
Kromě všech nutných zařizovacích předmětů musí 
být v koupelně dostatek prostoru, abyste se mohli po 
sprchování pohodlně osušit, vystoupit z vany nebo si 
vyčistit zuby před umyvadlem, aniž byste se uhodili 
o roh skříňky nebo pračky. A když už jsme u pračky, 
tak abyste do ní mohli pohodlně nandávat prádlo. Pro 
získání dostatečného prostoru je nutné respektovat 
všeobecné dispoziční zásady, dodržovat minimální 
vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, 
vzdálenosti od stěn a průchozí uličky. Jak to v praxi 
vypadá? Před pračkou by měl být volný prostor na 
její šířku a na hloubku 60 cm a to i tehdy, když máte 
model plněný shora. Pře WC nebo bidetem by mělo 
být místo opět na šířku zařízení a na hloubku alespoň 
50 cm (pro člověka s dlouhýma nohama počítejte ale 
raději spíš 70 cm, aby se mu pohodlně sedalo a vstáva-
lo). Před umyvadlem počítá ergonometrie s 90 cm na 
šířku, tedy asi tolik, kolik má dospělý člověk šířku, když 
si dá ruce v bok, hloubka by pak měla být alespoň 65 
cm, abyste se mohli pohodlně předklonit třeba při 
čištění zubů. Před sprchovým koutem bychom měli mít 
volné místo asi 80 x 80 cm, pokud z něj vystupujeme 
rohem, pak by volný čtverec měl mít dotyk se spr-
chovým koutem právě tímto rohem. Před vanou pak 
potřebujeme na pohodlné vystoupení a osušení asi 
750 cm šířky podél vany a 850 cm na hloubku od vany. 
Neděste se, tyhle prostory se nesčítají. Většina z nich se 
v malé koupelně samozřejmě bude všelijak překrývat 
už proto, že se v ní bude v naprosté většině případů 
pohybovat jeden člověk, který bude dělat vždy jeden 
úkon. Přesto je dobré si rozměry koupelny namalovat 
a všechny tyto životní prostůrky zohlednit, než skuteč-
ně začnete nakupovat zařizovací předměty.

Kam s pračkou
Chtělo by se říct, pryč s ní z koupelny, když jim máte 
moc malou, ale všechno má svá pro a proti. Pračka 
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není úplně tichý spotřebič, a tak třeba v obytné kuchy-
ni její aktivní přítomnost nemusí být zrovna příjemná. 
Ideální je, pokud na ni máte samostatnou komoru, 
kam je natažená voda, lze vyřešit odpad a samozřejmě 
elektrickou zásuvku se samostatným jištěním. Většinou 
ale přece jen musíme pračku nějak vejít do koupelny. 
Naštěstí se dnes už vyrábějí i pračky hluboké třeba jen 
33 cm, do nichž se vejde stejné množství prádla jako 
do modelů hlubokých 60 cm. Pro jedno až dvoučlen-
nou domácnost pak docela stačí pračka na 3 kg prádla, 
která je menší ve všech třech rozměrech a při dobré 
vůli se vejde i pod dobře vybrané umývadlo. Na trhu se 
objevilo také praktické umývadlo s odkládací plochou, 
která může ležet na pračce. Představte si to asi jako 
kuchyňský dřez, kde odkládací plocha leží na pračce 
a vedle pračky v jednom kuse navazuje umyvadlo – ov-
šem ne v nerezovém, ale krásném keramickém prove-
dení s možností výběru několika barev. Pod umyvadlo 
se pak vedle pračky vejde ještě skříňka, kam můžete 
uklidit prášek na prádlo, aviváž a prostředky na úklid. 
Pračka zkrátka má v koupelně své typické umístění a je 
vidět, že i výrobci zařizovacích předmětů se snaží pro 
nás neustále hledat nějaká praktická řešení, jak pračku 
do malé koupelny co nejpohodlněji zakomponovat.

Máte rádi koupel?
Jednodušším řešením v malé koupelně je sprchový 
kout, ale pokud patříte mezi ty, kdo se rádi ponoří 
do vany teplé vody a jen to jim přinese tu správnou 

relaxaci, nezoufejte. Vany se dnes vyrábějí v nejrůz-
nějších rozměrech. Klasickou hlubokou můžete mít 
už 120 cm dlouhou, v ní sice budete jen sedět, ale i to 
stačí. Vtipnějším řešením jsou vany různě tvarované. 
Do poloviny klasicky široké a od poloviny seseknuté 
nebo ledvinovitě zúžené vany už se staly běžnými 
a pro malé koupelny je mnoho lidí radostně využívá, 
protože jim umožňují vlastně docela normální koupání 
– na nohy totiž zúžená část vany stačí. Rohové vany se 
do malých koupelen nehodí, zabírají totiž víc prostoru 
než obdélníkové. Zato vany „za roh“, tedy takové, 
které svým vnějším obrysem mapují roh místnosti, se 
v malém prostoru mohou dobře uplatnit, v rohu před 
vanou totiž zbývá právě dost místa na pohyb. Vnitřek 
vany je přitom řešený tak, že v diagonále je dost místa 
i na poležení. Tyto vany jsou na trhu poměrně novin-
kou a opět důkazem, že výrobci hledají vhodná řešení 
podle potřeb zákazníků.

Sprcha s vaničkou nebo na podlahu
Ještě před pár lety se u nás na sprchu bez vaničky 
pohlíželo spíš jako na nouzové, laciné řešení. Dnes je 
to moderní i módní řešení. Umožnili to hlavně nové 
těsnicí a spárovací materiály, které zaručují takovému 
sprchovému koutu mnohaletou životnost, aniž byste 
se museli bát, že podlaha začne prosakovat. V malé 
koupelně ovšem může být trochu problém vymyslet 
pro sprchu bez vaničky místo – abyste neměli potopu 
v celé koupelně, je třeba takový sprchovací kout přece 



BYDLENÍ | 43

jen nějak oddělit, nejčastěji dělicí příčkou. Pokud ale 
máte dlouhou úzkou koupelnu, můžete sprchový 
kout umístit na šířku celé úzké stěny a oddělit jej jen 
těsnicími posuvnými dveřmi nebo skleněnou zástěnou 
s dveřmi. Je to řešení velmi efektní, zejména pokud 
přes sklo bude vidět pěkný masážní panel a designová 
hlavice sprchy. Kout bez vaničky je úkol hlavně pro 
mistra podlaháře – naspádovat správně podlahu tak, 
abyste neměli při stání pod sprchou pocit, že jdete 
s kopce, a přitom voda perfektně stékala do odtokové-
ho žlábku, to je prostě řemeslnický kumšt. Pokud dáte 
přednost sprchovému koutu s vaničkou, je na výběr 
mnoho řešení od klasických čtverců přes obdélníky 
až po zaoblené vaničky do rohu. Existují i zajímavé 
sprchové kouty kulaté, ty se ale do malého prostoru 
nehodí. Pro pohodlí nejen starších lidí je dobré mít ve 
sprše sedátko. U některých sprchových koutů je inte-
grované do zadního panelu, ve sprše budované jen 
mezi obložené stěny a na podlahu si můžete sedát-
ko třeba vyzdít a obložit ho stejně jako stěny. Horní 
sprchové hlavice zabudované do stropu sprchového  
koutu jsou efektní, pro každodenní používání ale 
přece jen dáme asi přednost sprše s hadicí, abychom 
ji mohli vzít do ruky – ne vždy si chceme namočit ve 
sprše i vlasy.

Zástěny pro čistotu koupelny
Zástěna u sprchového koutu je pro nás samozřejmostí, 
u van stále ještě ne. Přesto bychom si ji měli pořídit, 

u větších van může být třeba jen částečná, u minivan 
bychom ji měli považovat za standard stejně jako 
u sprchových koutů. Když si po koupeli stoupneme, 
chceme se ještě osprchovat, nebo se prostě ve vaně 
budeme jen sprchovat a jistě nechceme mít vodu po 
celé koupelně. Dříve používané závěsy jsou sice také 
řešení, ale většinou dost nevzhledné. Dnes se dá zá-
stěna pořídit prakticky k jakékoliv vaně – takže na ni 
určitě nezapomeňte.

Malé nebo velké umyvadlo?
V každém případě by mělo být tak velké a tak hlubo-
ké, abyste kolem něj necákali vodu, když si budete 
mít ruce nebo čistit zuby. Pokud si v něm občas chcete 
přemáchnout i drobné prádlo, na hloubce přidejte. 
Před pár lety přišla do módy umyvadla stojací. Do 
malé koupelny se takové docela dobře hodí, pokud 
máte místo na skříňku, do které chcete skládat třeba 
úklidové prostředky. Na ní pak může být umyvadlo 
umístěno. Častější jsou ale stále umyvadla závěsná. Pro 
malé koupelny existuje řada různých tvarových řešení. 
Umyvadlo může být třeba na jedné straně užší a tuto 
stranu pak směřujete nad vanu, také rohových umy-
vadel je velký výběr. O speciální umyvadle na pračku 
jsme se už zmínili výše. Ve specializovaných prodej-
nách se sanitární keramikou najdete skutečně až 
neuvěřitelnou nabídku tvarů a velikostí umyvadel i pro 
malé koupelny. A pokud přesto marně hledáte něco, 
co jste si představovali do vaší koupelny, poptejte se 
a zkuste hledat v katalozích, pravděpodobně nakonec 
uspějete. Stejně jako u van a sprchových koutů vybírej-
te pečlivě i materiál. Kvalitní sanitární keramika je sice 
o něco dražší, ale zúročí se vám to v životnosti.

Úhly i oblouky
Někdo dává přednost přímých hranám a přesným 
rohům, někdo má zase raději oblé tvary. Firmy, které 
nabízejí vybavení pro koupelny, často pracují s ucele-
nými koncepty. Vycházejí z obvyklých velikostí koupe-
len a pro ně pomýšlejí kompletní vybavení. Vana nebo 
minivana, umyvadlo, toaletní mísa a bidet mají stejné 
základní tvary a jsou vyrobené ze stejného materiálu 
ve stejné barvě (jistě víte, že dokonce ani bílá není 
jako jiná bílá, odstín se u různých výrobků může lišit). 
Takové koncepty jsou pro zařízení malé koupelny nej-
vhodnější, vše je tvarově sladěné a koupelnová studia 
vám k tomu nabídnou i vhodný design baterií, koupel-
nový nábytek, zrcadlo. Z hlediska praktičnosti je třeba 
říci, že oblé tvary jsou do malých koupelen vhodnější, 
přece jen místa je málo a narazit na oblouk umyvadla 
je méně bolestivé než na ostrý roh. Výběr designu je 
ale věcí osobního vkusu každého člověka, takže to už 
necháme na vás...

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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Někdo je typ městský a chce byt, ze kterého je to kousek na nákup, 
do práce i  pro děti do školy. Jiný nedá dopustit na venkovské 
bydlení, touží po zahrádce, po úplném soukromí. To není všechno 
– liší se i naše potřeby velikosti prostoru k bydlení, jeden si vystačí 
s pár metry čtverečními, zatímco druhý potřebuje několik velikých 
místností. Existují tedy nějaké společné prvky, které dělají z příbytku 

domov, kde vládne pohoda a pohodlí?

POHODLNÉ
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Základními atributy pohodlného bydlení jsou využití 
prostoru, světelná a tepelná pohoda, vzdušnost a bar-
vy. Vnímání je sice individuální, ale některé zákonitosti 
platí obecně, prostě proto, že lidské tělo a psychika 
v sobě mají zakódované některé potřeby odpradávna.

Kolik potřebujeme místa
Když člověk žije sám, poměrně snadno zvolí velikost 
bytu, protože si uvědomuje, co mu vyhovuje. Jakmi-
le ovšem sdílíme bydlení s partnerem, s dětmi nebo 
i dalšími členy domácnosti, musí se na výběru podílet 
všichni a je nutné najít shodu, jinak se brzy dostaví 
konflikty. Každý člověk si kolem sebe totiž tvoří vlastní 
intimní zónu – někdo menší, někdo větší. Při sdílení 
prostoru na sebe tyto intimní zóny samozřejmě nará-
žejí, prolínají se, střetávají. Při všem tom by ale každý 
člen domácnosti měl mít právo na svou vlastní zónu, 
kde může alespoň po nějaký čas být sám se sebou.
Dokonce i nejmenší děti už mají tuto potřebu. Novo-
rozenec je sice spokojený u matky, jakmile se ale začne 
zajímat o svět, hrát si s hračkami a pozorovat lidi oko-
lo sebe, začne si organizovat svůj mikrosvět – dětská 
hrací ohrádka tedy není nijak potupným místem, kde 
je dítě zavřené, je to ohraničený svět, kde se učí být 
samo se sebou, s věcmi, které má rádo. Samozřejmě 
tuto malou intimní zónu nechce obývat trvale, ale 
nějaký čas je mu v ní dobře, když mu do ní nezasahují 
intimní zóny nikoho dalšího. Na dítě v ohrádce tedy 
samozřejmě dohlížíme, zároveň mu ale ponecháváme 
svobodu rozhodnutí, zda s námi chce komunikovat 
nebo se zabralo do své hry natolik, že nás po něja-
kou dobu vlastně vůbec nepotřebuje. Proto by dětská 
ohrádka měla být umístěna třeba v obývacím pokoji 
nebo ve velké kuchyni, kde je matka přítomna, ale 
vlastní zónu dítěte nenarušuje a ono nenarušuje zónu 
její. S přibývajícím věkem pak dítě přirozeně zatouží 
po vlastním pokoji – pokud je v něm zvyklé spát od 
nejútlejšího věku samo, je to jen dobře.
Klasickou ukázkou intimní zóny dospělého je stu-
dentský pokoj, později pracovna, pokud pracujete 
doma. Možná máte v paměti okamžiky, kdy jste se 
potřebovali soustředit na učení, ale bytem procházela 
matka, která se sice snažila chovat tiše, ale prostě už 
její přítomnost vás vytrhovala ze soustředění. Zavřené 
dveře studentského pokoje nebo pracovny musí prostě 
všichni ostatní členové domácnosti respektovat, jinak 
se student nic nenaučí a práce z domova se pro vás 
stane utrpením. Tím je tedy jasně dána potřeba samo-
statného pokoje pro každé odrůstající dítě a pracovny 
pro domácnost, kde někdo pracuje z domova. Tyto 
místnosti nemusí být velké, ale ideální je, když jsou 
od dalšího prostoru bytu oddělené dveřmi. Tam, kde 
je prostor bytu průchozí, se takové soukromí vytváří 
těžko – vždy raději volte byt, kde je jeden centrál-
ní společný obývací prostor (obývací pokoj, jídelna 
s kuchyní) a další místnosti mají samostatné vchody, 
nejlépe z předsíně.

Z předsíně nebo centrální haly by také měly být pří-
stupné WC a koupelna, přičemž zejména WC  by mělo 
být dostatečně vzdálené a dobře zvukově izolované 
od ostatního obytného prostoru. Proč, to jistě není 
třeba zdůrazňovat – kde už potřebuje člověk víc na-
prostého soukromí. Zároveň je ovšem velmi příjemné, 
když člověk večer a v noci má k dispozici příslušenství 
blízko ložnice, nejlépe s vchodem z ložnice. Moderní 
byty už na tento komfort často pamatují a jsou vyba-
veny alespoň dvěma koupelnami, kde v té „ložnicové“ 
může být WC integrované.
Je to vlastně návrat ke komfortu velkých bytů a vil 
počátku 20. století, i když velikost místností většinou 
není taková – bytů je zkrátka potřeba mnohem víc pro 
mnohem víc lidí na planetě, takže místem se musíme 
učit šetřit. Zmínkou o tomto historickém komfortu 
se dostáváme k další typické intimní zóně, kterou je 
ložnice samotná. Dříve nebylo nic divného na dámské 
a pánské ložnici a rozhodně to neznamenalo dishar-
monické manželství. Naprostá většina lidí se totiž 
nejlépe vyspí sama. Opustit tedy ve správný okamžik 
společnou velkou ložnici a odebrat se spát do „dám-
ské“ či „pánské“ tedy patří k pohodlí domova a roz-
hodně není třeba se za to stydět. Mezi partnery musí 
o způsobu spaní nastat shoda, je třeba o tom mluvit 
při pořizování bydlení, protože kvalita spánků je jed-
ním z nejdůležitějších faktorů zajišťujících vyrovnanost 
osobní i partnerskou.  
Pojmenováním klasických intimních zón se tedy dostá-
váme k rekapitulaci potřeby místností pro pohodlné 
bydlení – každý člen domácnosti by měl mít vlastní 
pokoj (ložnici, která přes den může sloužit jako pra-
covna) a k tomu by měl mít byt či dům obývací prostor, 
kde se scházíme ke stolu i společné zábavě. Součástí 
tohoto prostoru bývá dnes celkem přirozeně kuchyň-
ský kout.
Dokonce ani pro startovací bydlení na začátku dospě-
lého života a seniorské na jeho konci by nemělo mít 
podobu jedné místnosti. Pokud už nám osud něco 
takového nachystal, musíme být při zařizování ještě 
pečlivější a kreativnější. Intimní zóny se dají vytvořit 
předěly nábytkem, paravany, v poslední době velmi 
oblíbenými posuvnými „japonskými“ žaluziemi. Kom-
fort sice nebude takový, jako když máme k dispozici 
počtu členů domácnosti odpovídající počet místností, 
ale přece jen na sebe nebude tolik narážet, pokud se 
naučíme respektovat, komu jaký koutek v prostoru 
patří.
Pro pohodlí bude neméně důležité, jak prostor, který 
máme k dispozici, zařídíme nábytkem a dekoracemi. 
Základní pravidlo by mělo být, že nejprve rozvrhne-
me v místnostech zařízení nutné a teprve potom se 
zabýváme doplňky. Rozestavění nábytku můžeme řídit 
například dnes módní orientální filozofií feng-šuj, 
minimálně její základní pravidla vycházejí ostatně ze 
staletých zkušeností.
Pokud toužíte žít v interiéru plném skutečných šperků 
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a designových vychytávek, určitě zkuste pouvažovat 
o skrytých zárubních. Jejich prostřednictvím lze snad-
no získat elegantní a nadčasovou podobu interiéru. 
Zárubně jsou zcela skryté do stěny, takže dveře tvoří 
hladkou, jednolitou plochu s okolní stěnou. Stěny 
a dveře mohou být v jedné barvě, což vytváří dojem 
většího prostoru.

Teplo domova není klišé
Tepelná pohoda je termín, kterým se vyjadřuje ideální 
stav výměny tepla mezi člověkem a okolním prostře-
dím. Vypadá to jednoduše – prostě si zatopíme a je 
nám teplo. Jenže pocit tepelné pohody ovlivňuje také 
proudění a vlhkost vzduchu. Současný způsob stavění 
uzavřených budov s dobrou tepelnou izolací nám sice 
přináší úspory na topení, na druhou stranu ale vyža-
duje jiné uvažování o zajištění tepelné pohody. Jak 

topení na zimu, tak klimatizaci na horké dny je třeba 
promýšlet tak, abychom se v příbytku skutečně cítili 
pohodlně.
Podstatné je, jak moc nám uniká teplo stěnami, 
stropem a podlahou. Pokud jsou obvody místnos-
tí příliš studené vlivem vnějšího prostředí, můžeme 
topit sebevíc a příjemně v bytě nebude. Odborníci na 
vytápění propočítali, že rozdíl mezi teplotou vzduchu 
v místnosti a teplotou stěn by neměl být víc než čtyři 
stupně a součet teploty vzduchu a průměrné teploty 
obvodů by neměl být nižší než 38 °C. Taková je teorie, 
ve skutečnosti je to ale ještě složitější, protože potřeba 
tepla je u každého člověka jiná. Přesto z této základní 
rovnice můžeme při vytápění vycházet a dlouhodo-
bým měřením teplot stěn dojít k optimální teplotě, 
na kterou budeme vytápět vzduch. Do rovnice pak ale 
vstupují i materiály – podlaha, stěny, koberce, náby-



BYDLENÍ | 49

tek, protože různé materiály a objekty různě teplo 
akumulují a vyzařují.
Člověk nevnímá teplo celým tělem stejně. Zatímco od 
nohou máme rádi teplo, hlava ho vyžaduje o něco 
méně. Jenže teplý vzduch stoupá vzhůru. To podporu-
je plánování podlahového topení hlavně pro přízemí, 
pod kterým je jen základová deska domu nebo sklep. 
Pokud se v přízemí topí a podlaha v patře není vylože-
ně ze studeného materiálu (dlažba), ohřívá se v patře 
podlaha i teplem spodní místnosti a není třeba zde již 
dávat podlahové topení. Například v koupelně je ale 
pod dlažbou tepelná spirála velmi příjemná, dnes není 
problém ji opatřit spínačem pro krátkodobé ohřátí 
podlahy, když se jdeme koupat.
Umístění topných těles ústředního topení pod okny 
dává smysl, protože chladný vzduch u oken se ohřívá, 
stoupá nahoru a přirozeně cirkuluje místností. Pokud 

ale máme izolační dvojskla nebo trojskla a nízkoener-
getický nebo pasivní dům, kde se větrá pomocí klima-
tizace, nikoliv otevřenými okny, rázem všechno vypadá 
jinak. Tady je pak vhodné právě tak podlahové topení 
jako podlahové konvektory rozmístěné po obvodu 
místnosti.
Ani oblíbený krb či krbovou vložku si nepořizuje-
me „na parádu“, jeho umístění a kapacitu vytápění 
bychom měli konzultovat s odborníkem na vytápění. 
V typizovaných projektech rodinných domů, kde se 
často s krbem počítá v hlavní obytné místnosti, umís-
tění a kapacitu zohledňují vůči použité obvodové kon-
strukci, oknům, příčkám. Pokud do projektu chceme 
provést nějakou úpravu – například zrušit či posunout 
příčky, osadit lépe izolující okna apod., měl by projek-
tant ruku v ruce s tím také přepočítat umístění a veli-
kost krbu.
Sálavé teplo z centrálně umístěného obezděného 
krbového komína nebo z kachlových kamen je mi-
mořádně komfortní topení. Nevíří prach, nežhne, ale 
příjemně sálá dlouhé hodiny stabilní teplo, kterým se 
prohřívají pomalu, ale na dlouho také stěny i nábytek. 
Podobné vlastnosti ale vykazují dnes již také moderní 
deskové topné panely, ať už ohřívané elektricky nebo 
skrytými trubkami s teplou vodou.
V bytě „topí“ také kuchyně, pračka, sušička, žárovky – 
a dokonce i člověk sám svou činností. Tepelná pohoda 
je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s teplotním 
klimatem a vychází samozřejmě ze subjektivního hod-
nocení. Odchylky od vypočtených průměrů ale bývají 
spíše kosmetické – starší člověk má méně pohybu, 
proto potřebuje více tepla, někdo je prostě zimomři-
vější než otužilec atd. V zásadě se dá říct, že teplota 
vzduchu v obytných místnostech by se měla pohybovat 
mezi 18 – 22 °C, v ložnici mezi 15 – 18 °C, v kuchyni 
okolo 15 °C, v koupelně asi 24 °C a v neobývaných 
místnostech (chodba, schodiště) mezi 10 – 15 °C.
Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40 a 60 
procenty. Pokud je nižší, což se děje hlavně v zimě, kdy 
se topí ústředním topením, sušíte v bytě prádlo, pravi-
delně každý den zalévejte květiny, pořiďte si zvlhčovač 
vzduchu. V létě může být naopak vysoká, pak častěji 
větráme, u vaření zásadně používáme digestoř a kou-
pelnu po osprchování rychle a intenzivně vyvětráme. 
Dobrým pomocníkem, pokud nemáte klimatizaci, 
může být ventilátor, ale pozor, abyste se v horku prou-
dícím vzduchem nezchladili příliš, mohli byste z toho 
snadno nastydnout.
Moderní byty, domky, ale také kanceláře, hotely a ob-
chody bývají dnes vybavené klimatizací. Každý rok se 
píše o tom, že stejně jako v autě bychom si ani v těch-
to prostorách neměli nastavovat teplotu o víc než 6 
°C méně, protože příliš velké výkyvy teploty nedělají 
organismu dobře. Tak to pro jistotu zase zopakuj-
me – protože „letní“ záněty dutin, angíny či bolesti 
prochladlých zad se pořád opakují. Naše tělo má dost 
dobré termoregulační schopnosti, ale při vysokých 
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letních teplotách má hodně práce, vlastně víc než 
v zimních mrazech, kdy jsme většinou teple oblečení. 
Nekomplikujme mu to tedy ještě tím, že ho budeme 
vystavovat střídání venkovního vedra a interiérové-
ho chladu příliš často. Samozřejmě klimatizaci máme 
doma proto, abychom si od venkovního vedra oddech-
li. Zajistěme si ale tepelnou pohodu hlavně tím, že 

zastíníme nebo na hodiny, kdy slunce nejvíc pálí, úplně 
zatemníme okna a balkony. Vhodnou pomůckou jsou 
také tepelně izolační fólie, které se na okna lepí a od-
rážejí UV záření i část tepla.

Světelná pohoda
Dalším faktorem, který rozhoduje o pohodlném 
bydlení, je světlo. Ideální je samozřejmě dostatek 
světla denního, člověk ovšem nežije pouze ve dne, ale 
večer, takže umělé osvětlení hraje velmi důležitou roli 
i v bytech, kde nám okna dávají dost světla přirozené-
ho. Dostatek světla zvyšuje celkovou pohodu člověka, 
napomáhá naší výkonnosti i produktivitě, zlepšuje 
náladu a vytváří příjemnou atmosféru. Celkově působí 
pozitivně na lidskou psychiku. Narušení světelného 
denního rytmu je pro lidský organismus nebezpečné 
a může být i příčinou různých onemocnění. Pro do-
sažení optimálního osvětlení – světelné pohody – je 
třeba nejen mít v prostoru dostatečný počet svítidel, 
ale také je vhodně rozmístit a vybrat správný typ.
Pro pocit světelné pohody je významná také barva 
světla. Dnes je na výběr celá barevná škála, nejpod-
statnější je ovšem světlo bílé. Ani to ale není jenom 
jedno - volit můžeme teplou bílou, studenou bílou 
nebo denní bílou. Teplá bílá, nažloutlé světlo po-
dobné klasické žárovce, navodí příjemnou útulnou 
atmosféru a je nejčastěji využíváno v obývacím pokoji, 
ložnici a v dětském pokoji. Tato barva osvětlení ale 
málo vykresluje kontury, proto ji jen málokdy najdeme 
v pracovních prostorách. Studená bílá – pocitově neut-
rální – je vhodná do kuchyně a koupelny. Není sice tak 
příjemná jako teplá bílá, ale lépe vykresluje kontu-
ry a kontrasty, což potřebujeme jak při vaření, tak 
například při úpravě účesu v koupelně před zrcadlem. 

Denní bílá má jasně bílý až namodralý odstín imitující 
denní světlo, nejlépe se hodí do pracovního prostředí.
Neméně důležitá je intenzita umělého osvětlení. Její 
potřeba je individuální a při rozmísťování svítidel 
by člověk měl zohledňovat potřebu světla těch, kdo 
budou místnosti nejvíce obývat. Přesto existují jisté 
normativní doporučené hodnoty pro různé prostory 
v interiéru, například 30 luxů pro osvětlení schodiště, 
250 luxů pro osvětlení kuchyně, obývacího pokoje 
nebo jídelny. Pro osvětlení koupelny je to 720 luxů 
a v místech určených pro psaní nebo čtení je to již 750 
luxů.
Parametry svítidel ovšem pracují nejen s intenzitou, 
ale také se směrováním světelných zdrojů, s mírou 
oslnění a rovnoměrností osvětlení prostoru. Přesně 
rozmístit svítidla je vždy oříšek, dnes ale jako pomůcka 
slouží i simulační počítačové programy, kam zadáte 
rozměry a výšku místnosti, materiály a barvu stěn, 
podlah a stropů a dáte je do souladu s představou 
o typu lustrů, lamp, bodového osvětlení podle estetic-
kých požadavků. Výstupem programu jsou informace 
o parametrech osvětlovací soustavy, jednoduše řečeno, 
o výkonu žárovek, zářivek či LED svítidel.
Každá místnost si říká o něco jiného. V obývacím 
pokoji osvětlení navozuje příjemnou atmosféru a plní 
funkci dekorační. V našich krajích je obvyklý centrální 
lustr doplněný několika samostatně spínatelnými ná-
stěnnými, stojacími či stropními svítidly. Pokud chceme 
zvýraznit detaily – obraz, kus nábytku, akvárium apod. 
- můžeme použít halogenové reflektory nebo LED 
diody.  
Kuchyně a jídelna patří mezi místnosti s vysokými 
nároky na osvětlení. Optimálního osvětlení pracovní 
plochy dosáhneme umístěním lineárních svítidel pod 
horní skříňky kuchyňské linky. Nad jídelním stolem by 
mělo být samostatné světlo a ve velkých kuchyních pak 
ještě další světlo v prostoru, kde se vaří.
Tak můžeme pokračovat dalšími místnostmi. Člověk in-
tuitivně ví, kolik světla kde bude potřebovat a rozhod-
ně by měl o tom přemýšlet, když rozvrhuje rozmístění 
zásuvek a posléze nakupuje osvětlovací tělesa.

Barevné ladění
Analogicky k výše uvedeným dvěma odstavcům může-
me říct, že o tom, zda se v bytě a domě cítíme poho-
dlně, rozhoduje také barevná pohoda. Tady sehrávají 
roli dva faktory – na jedné straně je vnímání barev 
přísně individuální, na druhé ovšem člověk podlé-
há vlivu okolí a módním trendům. Sladit obojí bývá 
oříšek, jednoznačně by však měl převládnout první 
faktor. Moderní interiérová architektura tak předkládá 
dvě možnosti – katalogové interiéry, které pracují pře-
devším s módními trendy, nebo uspořádání barevného 
ladění bytu na základě našich vlastních pocitů a prefe-
rencí. Architekt vám samozřejmě může pomoci, ví, jak 
nakládat se současnými materiály, jak barvy sladit, kde 
přidat akcent, kde naopak ubrat a vytvořit nenápad-
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nou atmosféru klidu a pohody, jak pracovat s proužky 
a velkými vzory, jak dodat místnosti správný pocit 
vzdušného prostoru. Důležité ale je, aby na zpracování 
projektu s vámi spolupracoval, abyste třeba dokázali 
odmítnout použití fialové, pokud je to barva, která vás 
znepokojuje nebo šedé, pokud se v ní cítíte stísněně.
Dá se říci, že v průběhu desetiletí se střídají dva zá-
kladní trendy – pestré barvy počínaje výmalbou přes 
nábytek a doplňky se střídají se střízlivým laděním do 
jemných teplých tónů pouze s drobnými barevnými 
akcenty v dekoracích.
Ale i v průběhu života se potřeba barev v našem oby-
dlí může měnit. V mládí máme zpravidla rádi pestrost, 
jasné zářivé barvy v nás probouzejí vzrušenou radost, 
proto se nebráníme třeba dekorování částí stěn barev-
nými tapetami s velkými vzory, červeným, zeleným či 
modrým (nebo i kombinovaným) dvířkům kuchyňské 
linky, koberci v jasných tónech. S přibývajícím věkem 
toužíme spíše po zklidnění, pocitu harmonie. Pohodlí 
a intimitu domova tak opíráme spíš o tlumené jemné 
odstíny. To neznamená, že si nemůžeme pořídit třeba 
květovaný potah na sedací soupravu, jen asi už ne-
budeme okouzleni květy v zářivých odstínech a kon-
turách, spíš dáme přednost ladění tón v tónu v jedné 
maximálně ve dvou barvách.
Hýření barvami ostatně v interiéru není zrovna ta 
nejlepší volba. Vždycky bychom měli hledat soulad 
a zvolit základní barvu, ke které najdeme vhodnou 

doplňující podle toho, které jsou pro nás příjemné. 
Interiér základně vyladěný ve dvou barvách je pak 
možno oživovat dekoracemi a doplňky. 

Mezi ty patří atraktivní akvárium nebo terárium.
Akvárium může být klasické s několika druhy ryb nebo 
krevetek a také rostlin, počet a druhy vždy řídíme 
velikostí akvária. Platí i čím větší akvárium, tím menší 
údržba 
Jinou volbou jsou nyní módní tzv. japonské zahrady 
pod vodou- nazývané Aquascaping, kdy se tvarují 
rostliny a kameny, kořeny apod. a ryby jsou jen vhod-
ným doplňkem krajiny. Možností úprav je mnoho a lze 
si vyhrát celá léta. Kompaktní kompletní akvárium 
vybavené navzájem sladěnými přístroji a doplňky vás 
nebude zatěžovat péčí a nechá vám prostor pro užívá-
ní si pohody z nich čišící. Obdobně můžete mít terári-
um s gekony, chameleóny, hady, želvami apod. I zde 
je kompletně vybavené terárium velkou výhodou. Že 
nemáte zkušenosti s těmito zvířaty a živočichy? Je to 
jednodušší, než myslíte. Nejlépe vám poradí ve spe-
cializovaných prodejnách, nebo přímo u značkového 
dodavatele.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com, twin.cz

zdroje: Pavel Koudelka: Světelná pohoda ve vnitřním 
prostředí, Veronika Fráňová: Psychologie barev



Společnost ECLISSE ČR, s.r.o. nově přináší zcela 
novou koncepci pojetí interiérových dveří – 
řadu Eclisse Syntesis® Collection.
Myšlenkou naší nové kolekce je zapojení vyspě-
lé technologie v oblasti posuvných systémů a je-
jich úplná integrace se stěnou. Posuvné, otočné 
dveře i sokly tak tvoří jeden celek. Výsledek 
je esteticky ohromující. Se Syntesis® Collecti-
on můžete být kreativní. Tak zapojte fantazii 
a užijte si čistých linií naší nové kolekce, která 

obsahuje bezobložková pouzdra pro posuvné 
dveře, ale i otočné dveře se skrytou zárubní a zapuštěné sokly. Celkový dojem z této kombinace je absolutně 
minimalistický.
Stále více zákazníků volí pro své obydlí posuvné dveře místo otočných, protože tak uspoří místo.
Bezobložková pouzdra Syntesis® LINE pro posuvné dveře již naši zákazníci dobře znají a jejich obliba nadále 
stoupá. V naší nové koncepci najdete i bezobložková pouzdra Syntesis® LUCE, která v sobě mají integrovaný 
kanálek pro elektroinstalaci. Díky tomu můžete mít přímo na kapse pouzdra zásuvky, spínače, vypínače, světla 
apod. Pro všechny pouzdra řady Syntesis® Collection nabízíme nově dveřní tlumič Eclisse BIAS, který zpomaluje 
a zjemní doraz dveří při zavření.
Stále však existují bytové situace, kde zákazníci preferují užití otočných dveří a právě pro tento případ přichází-
me s novinkou Syntesis® Battente. Jde o otočné dveře se skrytou zárubní. Díky tomuto řešení můžete kombino-
vat posuvné i otočné dveře. 
Řadu Syntesis® Line, Luce 
a Battente dále dokonale 
doplňuje naše nové minimali-
stické pojetí soklů.
Syntesis® Sokl je zapuštěný 
přímo ve stěně. Všechny prvky 
se tím dostávají do jedné 
roviny. Už žádné hrany. Navíc 
můžete do soklu přidat LED 
světlo. Tím docílíte nevídané-
ho efektu večerního osvět-
lení. Jste obdivovateli čisté 
krásy celoskleněných dveří? 
Do pouzder Eclisse můžete 
použít jakékoli dveře. V naší 
nabídce najdete rozsáhlý 
výběr celoskleněných dveří 
rozdělených do řady Aree, 
Flores a Colors.
A pokud přeci jen preferujete 
klasické pojetí interiérů, urči-
tě si vyberete vhodné řešení 
z naší klasické obložkové řady stavebních pouzder pro posuvné dveře. Eclisse má řešení pro každou bytovou 
situaci.
Pomůžeme vám získat více místa. Eclisse je originál.

Více informací najdete na webu www.eclisse.cz, nebo jednoduše www.dveredozdi.cz

Dveře, které musíte mít

Foto: ECLISSE, Syntesis®Collection

Foto: ECLISSE, Syntesis®LINE
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OSVĚTLENÍ DO 

JAK
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Při návštěvě prodejny se svítidly nebo obchodního domu se 
zařizovacími předměty do bytu se nejspíš napoprvé nerozhodneme, 

co koupit. Najednou je všelijakých lustrů, lamp, 
bodových reflektorů, LED svítidel tolik, že 

nám z toho jde hlava kolem a vůbec si 
nedovedeme představit, kam co v bytě 

dát. Máme představu o designu, 
jenže to zdaleka není všechno, co 

o výběru rozhoduje.

CELÉHO BYTU

VYBRAT 



56 | BYDLENÍ

Během 20. století ovládla svět elektřina. Ve smyslu 
osvětlení přinejmenším v naší části světa úplně. Po-
stupně zmizely poslední plynové lampy z domácností 
a potom i z ulic a miliony wattů denně rozzářily ulice 
měst, návsi vesnic a naše příbytky. Dnes je tma vlastně 
vzácnost. I tam, kde lišky dávají dobrou noc, se svítí 
elektřinou. Kam náhodou nevedou dráty, využívají se 
alternativní možnosti – naftové generátory nebo hit 
století současného – solární či větrné elektrárny. Na 
elektrickém osvětlení jsme závislí. Výpadky se objevují 
spíše vzácně po řádění přírodních živlů. Není ale na 
škodu si občas uvědomit, jak moc by náš život ovlivnil 
dlouhodobý výpadek dodávek elektrického proudu. 
Pár hodin přečkáme se svíčkami nebo starodávnou 
petrolejkou, ale pár dní nebo snad i týdnů? Pěkně by 
nám to zpřeházelo život.
Výroba elektřiny je přitom v tak obrovském množství 
velmi nákladná a tak či tak znečišťuje životní pro-
středí. Proto svět stále hledá možnosti využití přírod-
ních zdrojů. A snaží se ušetřit elektřinu, to znamená 
vyrábět efektivnější zařízení, která ji spotřebovávají. 
Diskutované nařízení Evropské komise o postupném 
ukončování výroby klasických žárovek a jejich nahraze-
ní „úspornými žárovkami“ neboli zářivkami, má tedy 
své opodstatnění. I když – jak si ukážeme na příkla-
dech, někdy se klasická žárovka pořád ještě hodí lépe 
než drahá zářivka.

Zdroje světla
V současné době používané světelné zdroje se podle 
vzniku světelného záření rozdělují do tří skupin - tep-
lotní zdroje, výbojové a zdroje přímo emitující světel-
né záření (LED). Už jejich názvy vypovídají o principu 
vzniku světelného záření. U teplotních zdrojů (obyčej-
né žárovky, halogenové žárovky) je spirála zahřívána 
průchodem elektrického proudu a při dosažení určité 
teploty je schopna vyzařovat kromě tepla také světlo. 
Maximální účinnost se pohybuje jenom kolem 7 pro-
cent u obyčejných žárovek a kolem 10 procent u halo-
genových žárovek, to jenom sedm (resp. deset) pro-
cent spotřebované elektrické energie se promění na 
světlo, zbytek na teplo. Výbojové zdroje světla pracují 
na principu elektrického výboje, který je schopen v ur-
čitém prostředí vyvolat záření. Záření může být v ul-
trafialovém pásmu nebo přímo ve viditelném (okem 
vnímaném) pásmu. Ultrafialové záření je pro lidský 
zrak neviditelné, proto se musí transformovat na vidi-
telné záření. To se obvykle provádí pomocí luminiforů, 
látek, které jsou naneseny na vnitřním povrchu svě-
telného zdroje. Na tomto principu pracuje v současné 
době nejpoužívanější světlený zdroj - zářivka.
V poslední době se prosazuje v osvětlování světelný 
zdroj LED. Dost často se setkáváme s mylným popisem, 
který tvrdí, že LED světlo je „studené”, čímž je myš-
leno, že neobsahuje tepelné záření. To není pravda 
- u výkonnějších LED se promění až 60 – 70 procent 
dodané elektrické energie na teplo. Toto teplo musí 

být z LED odvedeno, protože zvyšováním teploty nad 
doporučenou „pracovní” teplotu (obvykle nižší než 
70°C) dramaticky klesá výkon a životnost LED.

Co zajímá spotřebitele
Zdroj světla zpravidla vybíráme podle spotřeby elek-
třiny. Takovým základním bodem, který si všichni 
dovedeme představit, je stowattová žárovka. Stejný 
světelný komfort nám poskytne jednopaticová žárov-
ka s příkonem 18 W, lineární zářivka s příkonem 14 
W a LED (čip 3x3 W) s příkonem 18 W. Vidíte tedy, že 
nahrazení obyčejné žárovky úspornějším zdrojem je 
na spotřebě skutečně znát. Na druhou stranu jsou však 
kvalitní zářivky a LED s životností několik tisíc hodin 
poměrně drahé (ty levné vůbec nemá smysl kupovat). 
Proto je vhodné nahradit jimi klasické žárovky hlav-
ně tam, kde se svítí dlouhodobě – v obývacím pokoji, 
v kuchyni, v dětském pokoji. Naopak na WC, v koupel-
ně nebo v chodbě, kde si na chvilku rozsvítíme a rychle 
zase zhasneme, budou úplně stačit obyčejné žárovky. 
Vydrží zde také velice dlouho, spotřeba u těch pár 
chvilek není rozhodující, protože úspora nevyváží ná-
klady na pořízení zářivky nebo LED. Potud je tedy ulti-
mativní nařízení Evropské komise poněkud přehnané 
a není divu, že se i v Bruselu často dostává na program 
jednání. Klasické žárovky nám nejspíš ještě nějaký ten 
rok zůstanou, i když to budou hlavně ty s nižším příko-
nem, které právě stačí do zmíněných místností.
Jakmile začneme uvažovat o alternativách, je třeba 
vzít v potaz ještě další vlastnosti zdrojů světla.
Teplota chromatičnosti Tc charakterizuje barvu světla. 
Uvádí se ve stupních Kelvina (°K) a v praxi rozlišujeme 
několik kategorií, které charakterizují barvu světla 
zdroje - teple bílá (cca 3 000 °K), bílá, neutrální (cca 4 
000 - 4 500 °K) a denní (nad 5 500 °K). Tímto parame-
trem se nemusíme zabývat u teplotních zdrojů světla, 
jako jsou obyčejné nebo halogenové žárovky, kde je 
barva světla dána provozní teplotou spirály a obvykle 
je v rozmezí 2 000 až 2 500 oK. Naopak u výbojových 
zdrojů (zářivky, výbojky) a LED je to důležitý parametr, 
který nám určí, zda světlo bude „teplé” nebo „stude-
né”.
Index barevného podání Ra definuje kvalitu spektra 
a tím i věrnost toho, jak vidíme jednotlivé barvy po-
vrchu, který je zdrojem osvětlen. Vyjadřuje se abso-
lutním číslem, kde „100″ znamená nejlepší rozlišení 
barev a „0″ neumožňuje rozlišovat barvy. Žárovky jsou 
považovány za zdroje s indexem barevného podání 
100, protože jejich spektrum vyzařování je spojité 
a obsahuje všechny složky barevného spektra. U zá-
řivek, výbojek a LED může být také vysoký (vyšší než 
90), ale také se prodávají zářivky, které mají index 
barevného podání menší než 60. Nesou označení 
„standard” a jsou určeny pro osvětlení pomocných 
prostorů (sklep, chodba). Bohužel lidé je často kupují 
i do obytných prostor, protože jejich cena může být 
i poloviční ve srovnání se zářivkami s indexem nad 80. 



Věrné barvy  
s našimi 
svítidly  
pro domácnosti, průmysl  

i komerční prostory

Tradiční výrobce a dovozce  
spolehlivých svítidel

LED 
svítidla 
ANETA 
• věrné podání barev  
• možnost častého spínání 
• dlouhá životnost 
• čistý a funkční design 
• výběr ze tří rozměrů

www.fulgur.cz



58 | BYDLENÍ

To je chyba, protože pak vidíme barvy zkresleně, což 
velice narušuje naši pohodu. Nemožnost určit barvu je 
totiž pro lidskou psychiku zneklidňující, podle barev se 
často orientujeme, aniž si to uvědomujeme. Známý je 
příklad „zeleného“ salámu – salám totiž vidíme zelený, 
i když je čerstvý a růžový, pokud nám zdroj dává nízký 
index barevného podání. A takový salám do sebe bu-
dete sunout jen s velkým přemáháním, i když racionál-
ně víte, že mu nic není.

Jak se orientovat na obalu
Klasická žárovka má jednu danou teplotu chromatič-

nosti (barvu světla), také index barevného podání je 
daný a je nejvyšší - 100. Kromě spotřeby nás tedy na 
obalu nic jiného nezajímá. U ostatních zdrojů (zářivky, 
LED, halogenidové výbojky) si Tc i Ra můžeme vybírat. 
Podle normy by výrobce měl na zdroji i na jeho obalu 
tyto parametry uvést. Obvykle jsou ve tvaru trojčíslí 
- např. 830, 940 apod. První číslo zde uvádí hodnotu 
indexu barevného podání (kvalitu vnímání barev) 
kdy 8 znamená rovný, nebo vyšší než 80 (do obytných 
místností je to minimální hodnota), 9 - rovný nebo 
vyšší než 90 apod. Druhá dvojice čísel označuje teplotu 
chromatičnosti (barvu světla) 30 - znamená teplotu cca 
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3000 °K (teple bílá barva), 40 - cca 4000 °K (bílá barva), 
27 - cca 2 700 °K (barva blízká barvě světla žárovky).

Světlo přímé nebo rozptýlené
Světelné zdroje mají samy o sobě příliš velký jas a svítí 
do celého prostoru. Abychom vytvořili v místnosti at-
mosféru světelné pohody, nesmí nás nic příliš oslňovat. 
Proto se světelné zdroje umísťují do svítidel. Ty jsou 
jednou z dominant zařízení bytu, jejich výběr je tedy 
náročný nejen z estetického hlediska, ale především 
z hlediska poskytnutí takového jasu, jaký v konkrétním 
prostoru potřebujeme docílit. Většina z nás postupuje 

intuitivně podle zkušenosti. Pokud zařizujete nový 
dům či rekonstruujete byt, není od věci přizvat kro-
mě interiérového architekta i odborníka z některého 
světelného studia. Ten poté, co s ním proberete plá-
nované rozmístění zařizovacích předmětů, propočítá 
kapacitu a navrhne umístění správných svítidel.
Svítidla poskytují v zásadě dva druhy světla – roz-
ptýlený nebo reflektorový. Ve svítidlech s difuzorem 
(nepředstavujte si pod tím nic složitého, jde prostě 
o stínidlo na lustru či lampě) je zdroj světla skryt pod 
opálových krytem. Hlavní výhodou svítidel s difuzorem 
je rozptýlené světlo, které při dostatečném výkonu 
světelných zdrojů osvětlí prostor světlem podobným 
světlu dennímu. Opálový kryt navíc zamezí oslnění 
světelným zdrojem a chrání zdroj před usazujícím se 
prachem.
Nevýhodou je relativně nízká účinnost – čím méně 
chceme vidět zdroje ve svítidle, tím více musí být di-
fuzor matný a tím menší má tedy svítidlo účinnost, to 
znamená, že musíme použít výkonnější žárovku nebo 
zvýšit počet žárovek. Pro centrální osvětlení velkých 
místností – obývacího pokoje nebo dětského pokoje – 
tak přichází ke slovu výhodnost úsporných jednobodo-
vých zářivek, kterými snadno nahradíme staré žárovky 
i tehdy, když nechceme měnit celý starý lustr za nový. 
Dnes se jednobodové zářivky vyrábějí se stejnými 
maticemi, jaké mají klasické žárovky. Také výběr tvarů 
je poměrně široký, takže i v lustrech, kde jsou žárovky 
částečně odkryté (třeba směrem nahoru ke stropu, 
odkud se jejich světlo potom příjemně odráží zpět do 
místnosti) se nemusíme bát, že bychom nenašli zářiv-
ku, která se do lustru vejde a nebude vypadat jako 
podivný skleněný červ.
Druhým typem jsou reflektorová svítidla. To znamená, 
že zdroj světla je částečně odkrytý a proud světla je 
tak usměrněn jedním směrem. Typickým příkladem je 
lampička na pracovním stole, kterou si akcentujeme 
plochu, na které pracujeme, zatímco okolní svět pro 
nás v tu chvíli může být klidně skryt v příšeří. To co je 
v některých případech výhodné, má však i své problé-
my. Daný úhel vyzařování znamená osvětlení pouze 
omezené části prostoru a ostatní části jsou v šeru. 
Takto vzniklé kontrasty způsobují při dlouhodobém 
zaměření očí do nasvětleného prostoru únavu zraku. 
Reflektorem osvětlené předměty vrhají stíny, které 
jsou nežádoucí zejména v místnostech se zrakově 
náročnějšími činnostmi. Navíc nás při pohledu z ur-
čitého úhlu mohou reflektory nepříjemně oslňovat. 
Z toho důvodu jsou to vhodná svítidla do místností, 
jako je ložnice, nebo chodba, tam, kde nevykonáváme 
zrakově náročné činnosti. Například pro kuchyň se ale 
nehodí, tam je lepší pracovní desku nasvítit lineární 
zářivkou se světlo rozptylujícím krytem. Pak bude celý 
prostor pracovní desky nasvícen více méně rovno-
měrně a nebudou vznikat stíny, kvůli kterým byste se 
mohli třeba říznout do prstu.
Z výše uvedeného plyne, že svítidla s rozptylujícími 
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kryty jsou vhodná prakticky do všech místností, půjde 
jen o správnou volbu světelného výkonu, aby míst-
nost byla rovnoměrně zalita příjemným neoslňujícím 
světlem. Reflektorová svítidla se nehodí do dětského 
pokoje, kde by mělo být světlo v celém prostoru vyvá-
žené a dostatečně silné, nikde neoslňující. V koupelně 
pozor na reflektor, protože by se vám mohl nepříjem-

ně zobrazovat v zrcadle (koupelna nebývá tak velká, 
abyste se tomu dokázali úplně vyhnout). Také technic-
kou místnost či dílnu, kde potřebujete kvalitní světlo 
na práci, není vhodné nasvěcovat jen reflektorovými 
svítidly, ty je možné použít, jen pokud něco potřebu-
jete přímo nasvítit, tedy spíše jako příležitostné zdroje 
osvětlení. Samotné reflektory by vám nevytvořily 
ani potřebné osvětlení kuchyně či obývacího pokoje. 
Zde je nejlepší dobře zvolená kombinace difuzních 
a reflektorových svítidel. Naopak v ložnici si s reflek-
torovým osvětlením často vystačíme, zejména pokud 
můžeme pohodlně měnit sklon svítidla. Příjemné 
osvětlení vytvoří reflektory otočené směrem do stropu 
a vracející kužely světla vytvářející intimní atmosféru. 
Když si pak chceme v posteli číst, otočíme si lampičku 
přímo na knihu. Není to ale samozřejmě žádný diktát 
– jak jsme již řekli, difuzní osvětlení můžeme použít do 
kterékoliv místnosti a reflektory ho v ložnici třeba jen 
doplnit.

Umístění a design svítidel
Můžete si vybrat sebehezčí lampu, když ale nebude 
splňovat parametry pro dobré osvětlení prostoru, kam 
ji chcete umístit, nebude vám k ničemu dobrá. Na 
každém svítidle, resp. na každé objímce by mělo být 
uvedeno, jakou nejsilnější žárovku zde můžete použít. 
Toto pravidlo je nutné dodržovat z jednoduchého dů-
vodu – když použijete silnější žárovku, svítidlo se bude 
přehřívat. Zejména u plastových nebo proutěných 
stínidel pak hrozí nebezpečí, že se vznítí, v případě 
plastu pak přinejmenším zdeformují. Také proto jsou 

nejlepšími materiály na stínidla sklo nebo kov, prostě 
nehořlavé materiály. Že hřejí i úsporné žárovky a LEDy 
jsme si už popsali výše.
Tolik k bezpečnosti. Kam ale podle současných tren-
dů svítidla umístit? Účelově je to zřejmé – v kuchyni 
potřebujeme dobré osvětlení pracovní desky, pod 
horní skříňky je ideální použít lineární zářivku. Ku-
chyň by měla mít i centrální osvětlovací těleso nebo 
bodovky montované do podhledu, samostatně nasví-
cený by měl být také jídelní stůl. V ložnici centrální 
stropní světlo nepotřebujete a umístění svítidel na 
stěny spolu s lampičkami nad hlavou každého lůžka 
je zde nejlepší řešení. Dětský pokoj by rozhodně měl 
mít výkonné centrální osvětlovací těleso, pomocné 
osvětlení v podobě lampičky by mělo být na pracov-
ním stole a u hlavy postele. Nejsložitější řešení bude 
obývací pokoj. Potřebuje kvalitní difuzní osvětlení, ale 
zároveň zde často máme třeba obrazy, akvárium nebo 
skleník s pěkným sklem a porcelánem, zkrátka věci, 
které chceme mít nasvícené, i když držíme „černou 
hodinku“ bez rozsvíceného centrálního světla. Hodí se 
bodová reflektorová světla, ale pozor, žádné z nich vás 
nesmí oslňovat. Zajímavou možností je i umístění tzv. 
Náladového osvětlení za horní hrany obrazů.
Mluvíme-li o centrálním osvětlovacím tělese, není 
nezbytně nutné, aby to byl lustr visící přesně ze 
středu stropu, jak bylo v našich krajích zvykem dříve. 
Asymetrické umístění je naopak vhodnější, protože 
jím můžeme velký obytný prostor spojený s jídelnou 
a třeba i s kuchyní opticky rozdělit. V současné době 
oblíbené bodové osvětlení  montované do podhle-
dů má řadu výhod – můžete spínání rozdělit a svítit 
tak vždy v té části a s takovou intenzitou, jak právě 
potřebujete. Pokud máte ale obytný prostor zařízený 
stylovým nábytkem, bude přece jen lepší volit také 
stylové stropní svítidlo -  tedy lustr. Délka závěsu se 
jednoznačně řídí výškou místnosti, na vysoký strop 
jistě neumístíte plochý lustr, ale zvolíte delší závěs. 
V poměrně nízkých místnostech panelákových bytů, 
kde ještě často strop snižujeme podhledy nebo kazeta-
mi, abychom zakryli jinak neřešitelné spáry, se naopak 
ploché světlo namontované bez závěsu přímo na strop 
bude docela hodit. Nemusí být jedno uprostřed, mů-
žeme zvolit třeba lineární lustr s několika žárovkami 
asymetricky umístěný nad podlouhlým konferenčním 
stolkem a sedačkou. Nad stolkem se dobře vyjímají 
i jednožárovková tělesa na dlouhém závěsu. Ale pozor 
– aby neoslňovala, potřebují poměrně velké a hluboké 
stínidlo, takže se opět hodí spíše do větších místností. 
Styl svítidel volíme stejný, vybíráme tedy taková osvět-
lovací tělesa, která se vyrábějí v různých modelech 
– od lustru přes stojací lampu, lampu na pověšení na 
stěnu až po malou stolní lampu. Na trhu je dostatek 
takových sad a ve specializovaných prodejnách vám 
pomohou vybrat, aby vše k sobě ladilo a dobře svítilo.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com



Termostatická hlavice
RAS-CK
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Vana MIAMI
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JEDINÁ 
KAMNA ČI KRB 
VYTOPÍ CELÝ DŮM
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Ceny energií šplhají nahoru a vysávají z  rodinných 
rozpočtů ročně stovky až tisíce korun navíc. 

Hlavně proto se vracíme stále častěji 
k vytápění tuhými palivy. Jak ušetřit, 

a přitom vytopit jediným zdrojem 
tepla celý dům? Je lepší postavit krb, či zvolit 

krbová nebo litinová kamna?
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Pohled do otevřeného ohně navozuje odpradávna 
teplo domova a naplňuje člověka pocitem bezpečí. 
Proto si přenášíme oheň i do moderních domácností. 
Po staletí osvědčeným řešením domácího ohniště jsou 
otevřené krby, zajišťující bezpečný, a přesto přímý 

kontakt s plameny, pocit pohody a hlavně teplo. Mo-
derní technologie však nabízejí i mnohem efektivnější 
způsoby, jak tuto iluzi zachovat a současně vytopit 
z jediného zdroje celý dům. A navíc mnohem levněji 
než elektřinou či plynem a radiátory, zaclánějícími ve 
všech prostorech. Jaký způsob vytápění zvolit, aby byl 
levný, ekologický, a současně i příjemný?

Otevřený krb
Součástí lidského bydlení je již po tisíce let, zrodil 
se poté, co si člověk postavil první dům. Teplo a po-
cit bezpečí mu zajišťovalo otevřené ohniště. Teprve 
později zjistil, že obezděním ohniště nepřijde o užitek 
z ohně, ale spolehlivě vyřeší odvod spalin a bezpečnost 
provozu. Tak vznikly první otevřené krby. Konstrukčně 
se liší jen minimálně od těch, které jsou součástí dneš-
ního moderního bydlení.
Otevřené krby jsou oblíbené především pro přímý kon-
takt s ohněm. Sálavé teplo a praskání hořících polen 

vytvářejí teplo a pocit bezpečí, které příjemně působí 
na naše smysly. Proto vnímáme plameny v otevřeném 
krbu pozitivně a ochotně mu odpouštíme řadu ne-
výhod. Každý otevřený krb je originál a vysoce deko-
rativní součást interiéru. Díky nenáročné konstrukci 
vyžaduje nízké pořizovací náklady, potřebuje mini-
mální údržbu a snadno se do něj přikládá. Navíc díky 
nepřítomnosti krbové vložky nevíří zdravotně nebez-
pečný spálený prach.
Část spalin se však dostává do místnosti, takže jimi ne-
jen načichneme, jako bychom strávili večer u táboráku, 
ale také je vdechujeme. Z bezpečnostních důvodů 
musíme takovému krbu v místnosti vyhradit poměrně 
velký prostor bez nábytku, protože se topením v ote-
vřeném ohništi nevyhneme vylétávání jiker a žhavých 
úlomků. Krb nám pořádně zkomplikuje i údržbu 
interiéru, protože s kouřem, vnikajícím do místnosti, 
vnikají do ní i částečky popela, které se všude usazují. 
Při velké spotřebě dřeva má velmi malou výhřevnost 
– většina tepla uniká nevyužita komínem. Navíc lze 
otevřené krb jen velmi obtížně a neefektivně propo-
jit s jinými vytápěcími systémy v domě, a tak ušetřit 
náklady na jeho vytápění.
Až na pár výjimek jsou krby určeny k vytápění pouze 
kvalitním dřevem, které spolehlivě hoří bez velkého 
množství dýmu a ‚střílení‘. Nevhodné je dřevo vlhké 
a mokré, nezbavené větví a listí, s vysokou zápalnou 
teplotou nebo velkým obsahem smůly. Ideálně by-
chom tedy měli topit takzvaným krbovým dřevem, 
tedy výhradně určeným pro krby. V žádném případě 
nemůžeme topit v otevřeném krbu uhlím, koksem 
nebo nedej bože spalovat odpadky.

I paráda dokáže ohřát
Otevřené krby bez krbové vložky jsou vysoce dekora-
tivní a neexistuje téměř žádné omezení v jejich vzhle-
du, způsobu a materiálu obložení či zdobení. Zkušený 
krbař dokáže jeho tvar a provedení přizpůsobit kaž-
dému interiéru a požadavku. Ať je malý a nenápadný, 
nebo zabírá celou stěnu, krb vždy upoutá pozornost. 
Může být postaven v jakémkoli rohu či na nároží, 
přilepený ke zdi, zapuštěný nebo jakoby na ní zavěše-
ný, lze ho proměnit v dominantu prostoru umístěním 
uprostřed místnosti či úplně skrýt před zraky obyvatel 
a používat ho pouze k vytápění.
Bez ohledu na provedení však krb vždy zůstane spíš 
dekorativním prvkem, protože většina tepla z hoře-
ní nám unikne bez užitku, ve formě horkých spalin 
komínem. Vytápění domu tudíž stejně budeme mu-
set svěřit jinému otopnému systému. Chceme-li ho 
však přesto k vytápění využít, ještě není nic ztraceno. 
Zkušený krbař ho dokáže přestavět na teplovzdušný 
či teplovodní, který dokáže vytápět i rozsáhlý objekt. 
Určitě se nevyhneme zabudování krbové vložky, čímž 
se připravíme o klasickou romantiku otevřeného 
ohniště s praskajícími poleny. Ztráty skvělého vzhledu 
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       (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes pramení averze některých architektů k betonu, i když ten prošel mnoha změnami. 
Po zpracování, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby plnil nejen účelové, ale i okrasné 
funkce. Podnikem, který se už léta zabývá vývojem betonových zahradních prvků, je firma  BETON - Těšovice, spol. s r. o. Dodává 
betonové výrobky pro městskou výstavbu, soukromé stavby a zahrady podle technologie německé firmy Stangl AG.

Pro samostatné okolí rodinného domu dodává BETON - Těšovice 
především celou sérii prvků určených k výstavbě plotových 
sloupků a zídek, dále prefabrikované schody, betonové bloky, 
nádoby na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky 
ke zpevňování svahů, kruhové desky, betonové koule, okraje 
bazénů, sedací a zahradní nábytek, ohniště se zařízením 
na grilování.

BETON - Těšovice, spol. s r. o.
383 01 Těšovice - Běleč 59
tel. 388 302 811, 388 302 812
fax 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz

Z

Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen opravdu širokého a dostatečně vyzrálého programu, ale v Evropě konkurenceschopné kvality. 
V Těšovicích dokáží pro dům  a zahradu vyrobit cokoli, podle přání zákazníka, architekta. Takovou zakázkovou výrobou mohou být jak 
drobné architektonické prvky do zahrad, tak i atypické sloupy, složité nosné  prefabrikáty, obkladové desky...

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

www.beton-tesovice.cz

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

EVROPSKÁ ŠPIČKA

VÍTĚZNÁ CESTA BETONU

SÉRIE PRVKŮ PRO OKOLÍ RODINNÝCH DOMŮ

BETON blíže k přírodě
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se přesto obávat nemusíme, použití moderní krbové 
vložky a materiálů vždy povede ke skvělému výsledku. 
Rozhodně ale bychom měli takovou práci svěřit do 
rukou odborníkovi.

Nezbytné přípravy
Otevřený krb je stavební součástí objektu, což přede-
vším z bezpečnostních důvodů předpokládá dodržení 
řady předpisů a pravidel. Zákonem je klasifikován jako 
stavba, tudíž podléhá podle velikosti povinnosti sta-
vebního povolení či alespoň ohlášení stavby. K tomu 
budeme potřebovat profesionálně zpracovaný staveb-
ní projekt. Starosti s úřady si můžeme ulehčit výběrem 
otevřeného krbu z nabídky certifikovaných prodejců 

nebo návrhu otevřeného krbu unikátního.
Krb si nemůžeme postavit, kde se nám zamane, jeho 
umístění v objektu je limitováno bezprostřední blíz-
kostí komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem. 
První větší starosti nastanou, jestliže náš dosavadní 
komín nesplňuje požadavky na odvod spalin z topidla, 
odpovídající maximálnímu výkonu plánovaného krbu. 
V tom případě budeme muset zajistit jeho potřebnou 
úpravu. Zvětšit průměr na požadovanou hodnotu lze 
vrtáním, u komínů ve starších domech, v nichž není je-
jich bezvadný stav zaručen, se nevyhneme vyvložková-
ní vnitřku ocelovou ohebnou rourou. Nutné povolení 
pro spuštění provozu komínu nám vydá po důkladné 
kontrole certifikované kominictví.



BYDLENÍ | 67

Pak už můžeme přizvat odbornou firmu, která krb 
postaví na klíč, nebo ho postavit svépomocí, vždy ale 
důsledně podle projektu pro stavbu a její napojení na 
komín. Placení odborných služeb se tím stejně úplně 
nevyhneme, přinejmenším budeme muset nakonec 
pozvat firmu, která provede provozní zkoušky krbu 
a potvrdí jeho správnou funkčnost. Až potom přijde 
znovu ke slovu stavební úřad, který jako jediný má 
právo vydat kolaudační rozhodnutí, bez nějž by-
chom raději neměli v krbu zapalovat ani sirku. Pokud 
bychom v krbu začali topit dříve a způsobili nějaké 
škody, budeme je nejen muset uhradit, ale vystavili 
bychom se tím trestnímu stíhání, přinejmenším za 
obecné ohrožení.

Praktický kompromis
Rozhodneme-li se pro vybudování zděného krbu, 
můžeme jím pohodlně vytápět třeba i celý dům. Stačí 
jen oželet otevřené ohniště a vybavit stavbu vhod-
nou krbovou vložkou. Výhodou takového krbu je 
totiž možnost rozvodu teplého vzduchu do okolních 
místností a v případě použití akumulačního materiálu 
i jeho takzvaná setrvačnost, tedy neobvykle dlouhá 
doba sálání. Výběr krbových vložek na trhu je obrov-
ský, před hledáním té pravé si tudíž musíme stanovit 
priority, jimiž se budeme řídit.
Základními parametry by měly být výkon a účinnost. 
Údaj o výkonu konkrétního topidla je velmi důležitý, 
proto se ozbrojme metrem a kalkulačkou a spočítejme 
si v metrech krychlových objem prostor, které chceme 
vytápět. Teprve na základě tohoto údaje vybírejme.

Pro správný výpočet potřebného výkonu 

tedy potřebujeme znát:
- objem místností, které budou vytápěny (v m3)
- obvyklou tepelnou ztrátu, tedy zda je objekt
špatně izolovaný   50W/hod/m3 
středně izolovaný   35W/hod/m3 
dobře izolovaný či nízkoenergetický 23W/hod/m3 
chalupa nebo rekreační objekt  80W/hod/m3
- umístění – čím chladnější oblast, tím větší potřeba 
výkonu.
Základní výpočet je velmi snadný – sečteme potřebný 
výkon a tepelnou ztrátu, a pokud chceme vytápět cha-
lupu na horách, zvolíme raději topidlo s trochu vyšším 
výkonem.

Na účinnosti opravdu záleží
Ve špatně zvoleném topidle můžeme protopit majlant, 
aniž se ohřejeme. Například klasický otevřený krb totiž 
dosahuje účinnosti pouze 10 až 15 procent, se správně 
zvolenou krbovou vložkou může stoupnout až na 80 
procent. Na trhu se dokonce v poslední době objevily 
i výrobky, u nichž výrobce deklaruje téměř zázračnou 
devadesátiprocentní účinnost. U teplovzdušných (kon-
vekčních) krbových vložek je teplo distribuováno vzdu-
chem, proudícím okolo jejich vnějšího pláště. Můžeme 
tudíž využít teplovzdušných rozvodů, kterými teplo 
dopravíme i do ostatních místností. Na výběr máme 
ze dvou základních systémů – buď bude teplý vzduch 
dopravován tzv. samotíží, tedy rozvody, zakončenými 
průduchy, nebo takzvaným nuceným oběhem, zajiště-
ným ventilátorem.
K tomuto typu instalace je ideální dvouplášťová 
krbová vložka, funkci dvoupláště však může zajistit 
i obestavění. Tento způsob vytápění je rychlý a relativ-
ně levný, má však i své nevýhody. Systémem průduchů 
je nutno zajistit zpětný návrat otopného vzduchu 
ke zdroji, vzduch je nadměrně vysušován. Při použi-
tí ventilátoru může být nepříjemná i jeho hlučnost, 
takže nezbude než investovat i do kvalitní zvukové 
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izolace. Navíc tento systém rychleji vychládá, takže 
budeme muset přikládat častěji. Naprosto nevhodný je 
pro alergiky, protože s ohřátým vzduchem roznáší po 
objektu i prach z místnosti, v níž je krb umístěn.
Teplovzdušný přenos tepla s jeho distribucí vodním 

médiem kombinují tzv. krby s výměníkem, jimiž 
dosáhneme rovnoměrného rozložení tepla do všech 
vytápěných místností. Při plánování takové stavby je 
ale mimořádně důležité správné dimenzování velikosti 
krbu, resp. krbové vložky, aby bylo dosaženo optimál-
ní tepelné pohody v místnosti, kde je krb umístěn, 
i místností vytápěných radiátory. V tomto případě 
doporučujeme požádat o výpočty raději odborníka. 
Volba samotného vzhledu krbu a konkrétních deko-
račních materiálů či barev přijde na řadu až poté, přes-
tože s námi možná nebudou někteří rodinní příslušníci 
souhlasit.

Výběr odborníka
Pokud si myslíme, že stavba krbu je velmi jednoduchá 
a všechno zvládneme sami, mohla by nás v budoucnu 
čekat komplikovaná a nákladná oprava, v nejhorším 
případě i požár. Nedostatečnými znalostmi oboru kam-
nářství vznikají problémy typu nedostatečná izolace, 
chybné dimenzování, špatná velikost mřížek, neod-
borný výběr komínu, špatné zaústění krbové vložky 
a mnoho dalších. Rovněž se nedoporučuje nechat 

stavbu realizovat firmou, která se na tento obor ne-
specializuje. Počet staveb od nekvalifikovaných děl-
níků z různých stavebních oborů, kteří berou stavbu 
krbu jako dobrý přivýdělek, neustále přibývá. Všechny 
potřebné znalosti a zkušenosti má opravdu jen oprav-
dový kamnář nebo firma, která se na stavby tohoto 
druhu topidla specializuje.
Každá krbová vložka, druh obestavění a zvolený způ-
sob vytápění (rozvody horkého vzduchu, teplovodní 
systém a další) mají svá specifika. V čem se nejčastěji 
chybuje:
- výběr správného výkonu krbové vložky
- zvolení kvalitního produktu
- nedostatečné přisávání vzduchu pro hoření z exteri-
éru
- nedostatečná vzdálenost stěn krbové vložky od obe-
stavění může způsobit deformaci jejích stěn
- nedostatečný nádech pro studený a výdech pro teplý 
vzduch
- nefunkční systém horkovzdušných rozvodů
- použití závadných materiálů
- neznalost všech norem, které zajistí zdravotní nezá-
vadnost a bezpečnost provozu
- nesprávné napojení krbové vložky na komín
Pouze kamnářské výrobky jsou stavěny na specifické 
podmínky, jako jsou například vysoké a prudké změ-
ny teplot. Použití standardních stavebních materiálů 
způsobí porušování struktury omítky, různé zápachy 
v interiéru, sprašování, v horším případě i uvolňování 
rakovinotvorných látek.

Nevhodné materiály
Teplota krbu s uzavíratelnou krbovou vložkou dosa-
huje uvnitř obestavění zhruba 300 °C. Zcela nevhodné 
jsou tudíž různé vaty i desky, byť chráněné hliníko-
vou fólií. Zpravidla jsou totiž lepené lepidlem, které 
odolává jen teplotám do 100 °C. Při vyšších se lepi-
dlo odpařuje a zapáchá, fólie se odlupuje a dochází 
k uvolňování zdraví škodlivých látek. Nevhodné pro 
stavbu krbu jsou i porobetonové tvarovky, které rov-
něž nevydrží dlouhodobé tepelné namáhání. Při jejich 
použití by teplota uvnitř krbu nesměla překročit 52 °C, 
což je v prostoru kolem krbové vložky a v komoře pro 
předávání tepla zcela nemožné.
Důsledně musíme varovat před použitím sádrokar-
tonu, byť jeho výrobce deklaruje, že je protipožární. 
Toto slovo totiž znamená, že dokáže odolávat delší čas 
ohni, nedokáže však často a dlouhodobě odolávat tep-
lotám kolem 300 °C. Papír se začne odlupovat a hrozí 
rozpadnutí celé konstrukce. Navíc se sádrokartonové 
desky montují na hliníkové konstrukce, které mají 
jinou tepelnou roztažnost, takže by při zahřátí na 300 
°C docházelo uvnitř krbu k velkému pnutí. Pozor i při 
výběru stavebně izolačních desek – polovina z těch, 
které jsou na trhu k dostání, není samonosná, tedy 
konstrukční, a už vůbec na ně nelze lepit obložení. Vý-
sledná stavba z takových desek by byla velmi křehká, 
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ADAM-4 B2 plato 2700 kg

VZ 33 B2 2600 kg

VZ 41 B2 Expres 2600 kg

AlfA B2 2600 kg
přepravník aut

PUMA B2 2600 kg

PORTHOS B2 3500 kg

PANTER B2 2600 kg VZ-31 B2 minibagr 3500 kg

ATlAS B2 Economy 2600 kg HSP B1 1300 kg 
hydraulicky sklopná plošina

DElTA B2 2600 kg

AGADOS s.r.o.
Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí

dálnice D1: Exit 146 (Velké Meziříčí – východ)

Otevírací doba prodejny: po–pá 7.00–16.00 hod

Tel: +420 566 653 311, Fax: +420 566 653 368, E-mail: obchod@agados.cz

Ostatní slevy najdete na 
www.agados.cz

Přívěsy za výše uvedené slevy dostanete 
i u našich prodejců.

PROFIpřívěsy za TOP cenuVybere si každý!

AKCE AKCE

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AKCE-5%z uvedené ceny

AkčnícenA

AkčnícenA

57 690,- bEz 
DPH

115 849,- bEz 
DPH83 893,- bEz 

DPH

59 900,- bEz 
DPH

65 665,- bEz 
DPH

61 538,- bEz 
DPH

87 335,- bEz 
DPH

144 692,- bEz 
DPH

52 695,- bEz 
DPH

67 989,- bEz 
DPH

nA veškeré tyPy s Příslušenstvím Přívěsů donA 

PlAtí

slevA - 5 %

74 461,- s DPH

69 805,- s DPH

101 511,- s DPH

63 761,- s DPH

105 675,- s DPH

82 267,- s DPH

79455,- s DPH

175 077,- s DPH

140 177,- s DPH

89 952,- bEz 
DPH

108 842,- s DPH 72 479,- s DPH

DONA B2 1500 kg - 3500 kg DONA B1 1500 kg - 3500 kg
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dokonce by mohlo dojít k jejímu zlomení.

Jak na sádrokarton
Vhodné sádrokartonové desky jsou velmi pevné, lehké 
a snadno je opracujeme i ručními nástroji na dřevo. 
Díky své pevnosti je dokážeme velmi kvalitně sešrou-

bovat pomocí samořezných vrutů. Můžeme z nich 
vybudovat celý krb, horní nástavbu (sopuch) či niku, 
postavit příčku pro oddělení krbu od interiéru, odizo-
lovat stěnu u dřevostavby, stěnu za krbem či komín. 
Lze je použít i při stavbě kachlových kamen, zastavět 
jimi krbovou vložku přímo do stěny nebo ji obesta-
vět. Výše jsme ale uvedli, že sádrokarton se nehodí na 
vnitřní obestavění.
Prašnost při zpracování sádrokartonových desek mini-
malizujeme navlhčením vlhkou houbou. Před nanese-
ním kamnářského univerzálního lepidla je nutné otřít 
lepené plochy suchou houbou pro odstranění nečistot 
a úlomků. Na navlhčenou desku naneseme housenko-
vitě lepidlo, přiložíme další navlhčenou desku a jem-
ným krouživým pohybem přitlačíme. Poté přišroubuje-
me samořeznými vruty. Vhodné sádrokartonové desky 
můžeme i obkládat, musíme však pamatovat na váhu 
obkladu a podle jí zvolit jejich tloušťku. Rohy oblože-
ného sádrokartonového krbu je však vhodné raději 

zpevnit hliníkovými rohy, které jsou rovněž běžně 
k dostání.

Vše zvládnou i kamna
Pokud netoužíme po krbu, nechce se nám do jeho 
stavby nebo je pro náš rozpočet příliš náročný, mohou 
nám posloužit jako hlavní zdroj vytápění celého rodin-
ného domu i kamna. Výkonem a účinností totiž roz-
hodně nezůstávají za moderními krby pozadu, správně 
navržená a postavená dosahují skvělé účinnosti až 85 
procent. A toužíme-li po příjemné relaxaci, umocněné 
pohledem do plápolajícího ohně, není nic snazšího než 
si pořídit třeba krbová kamna s prosklenými dvířky.
Stejně jako při plánování krbu bychom měli i při výbě-
ru kamen vždy brát v potaz alespoň základní technic-
ké parametry, tedy průměr komína, vytápěný prostor 
a tepelné ztráty objektu. Výběr provedení je opravdu 
široký – od starožitného vzhledu přes rustikální až po 
moderní. Bývají vyráběna z litiny, ocele a keramiky. 
Zajímavá designem i výkonem jsou i krbová kamna 
s kamenem, jejichž hlavní dominantou je mastek, žula, 
pískovec, serpentinit či syenit. Působí až majestátně, 
mívají však mnohem vyšší hmotnost, takže musíme 
dobře zvážit, zda je konstrukce našeho objektu vůbec 
unese.

Tradiční litina
Ideálním materiálem pro výrobu kamen a krbových 
vložek s dlouhou životností a vysokou akumulační 
schopností je kvalitní litina, která je extrémně trvan-
livá a odolná. Dokáže totiž absorbovat a vydávat 
teplo rovnoměrněji a po delší dobu než jiné materiály. 
Výhodou krbových kamen z odlévané litiny je dlouhá 
životnost, nepodléhání tepelnému namáhání a dlouhá 
doba výdeje tepla ještě dlouho po vyhasnutí. Většina 
z nich je určena ke spalování dřeva, existují ale i litino-
vá kamna, v nichž můžeme topit také uhlím, například 
značky Dovre. Sice ještě nebyla v ČR pro spalování uhlí 
certifikována, jeho spalováním však neporušujeme 
záruční podmínky, tudíž nepřijdeme o záruku. Překra-
čujeme však platnou certifikaci.
Opravdu kvalitní litinová krbová kamna mají topeniš-
tě obloženo ohnivzdorným materiálem, který zvyšuje 
teplotu ohně, a tím i výkon. Navíc umocňuje jejich již 
tak vysokou odolnost. Pokud se porozhlédneme po 
trhu, zjistíme, že kombinaci materiálů litina-šamot 
používají pouze ty nejluxusnější a nejdražší značky.

Kachle jako z pohádky
Keramické kachle jsou jedním z mála materiálů, které 
dokážou akumulovat teplo a rovnoměrně je předávat 
do místnosti. Mají sice po zatopení pomalejší „náběh“, 
po vyhasnutí topeniště však zabrání prochladnutí 
interiéru ještě hodiny. Třešinkou na dortu je pak jejich 
nádherný design a funkčnost. Navíc nejsou náročná na 
údržbu, stačí je otírat vlhkým hadrem. Většinou jsou 
vyráběna ve spojení s ocelovým nebo litinovým tope-
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ništěm, v luxusním provedení doplněná i šamotovou 
vyzdívkou. Jejich drobnou nevýhodou je pouze větší 
náchylnost k poškození při hrubším zacházení.
I výrobci kachlových kamen popouštějí stále více uzdu 
fantazii, takže si s kachlovým zdrojem tepla rozhodně 
nemusíme připadat jako na zámku či ve staročeské 
chalupě. Uznávaným specialistou na designové kousky 
je italská firma Nordica, ultramoderní kachlová krbová 
kamna však nabízí řada dalších firem, mimo jiné i tra-
diční český producent Romotop.

Levnější ocel
Obrovskou výhodou krbových kamen z oceli je fakt, 
že lze tento materiál zpracovávat mnohem snadněji, 

rozhodně nezanedbatelná je ale i jejich nižší pořizo-
vací cena. Snadněji však mohou podléhat tepelnému 
namáhání, tudíž mají obecně kratší životnost. Hodně 
záleží na způsobu jejich používání. Ocelová krbová 
kamna v sobě často spojují detailně zpracovaný design 
s funkčností a můžeme je pořídit výrazně levněji než 
litinová či kachlová.

Teplo jediných kamen
Do méně často obývaných obydlí, kde je potřeba co 
nejrychleji prostory vytopit, jako jsou chaty a chalupy, 
jsou ideálním řešením teplovzdušná krbová kamna. 
Většinou jsou vyráběna z oceli, jejich zvláštností je 
konstrukční řešení skeletu, kde přes systém trubic 
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proudí vzduch, ohřívaný topidlem. Většinou jsou 
designově velmi zajímavá a navíc lze do nich přikládat 
i velké kusy polen.
V posledních letech stále narůstá zájem o koupi krbo-
vých kamen s výměníkem, tedy určených k napojení do 
teplovodního systému – na radiátory, bojler, akumu-
lační nádrž. Jsou ideální pro vytápění větších či hodně 
členitých prostor o několika místnostech, či v moder-
ních nízkoenergetických domech, protože dokážou na 
vrub snížení výkonu do prostoru předávat výkon do 
vody, například do akumulační nádoby, z níž může být 
použita, až bude potřeba k ohřevu vody do topení či 
pro běžnou spotřebu domácnosti. Ještě efektivnější 
jsou kachlová kamna s výměníkem. Teplovodní kamna 

však potřebují pro svůj provoz oběhové čerpadlo, aby 
nedošlo k přehřátí výměníku, doporučuje se i záložní 
zdroj pro případ výpadku elektrické energie. Napojení 
krbových kamen s teplovodním výměníkem na cent-
rální vytápěcí systém by měl vždy provést profesionál, 
protože provoz špatně namontovaných by mohl být 
velmi nebezpečný.

Zajímavé aktuality
Stále vzrůstá nabídka kamen s takzvaným dvoustup-
ňovým či terciárním spalováním. V tomto systému má 
spalovací komora tři přívody vzduchu. Primární proudí 
skrz rošt ve spodní části topeniště a slouží především 
při roztápění nebo při provozu na vysoký výkon. 
Sekundární vzduch, předehřátý v meziplášti, proudí do 
horní části topeniště a způsobuje zapálení dřevoplynu 
a nespálených částic, vznikajících při primárním spa-
lování dřevní hmoty. Současně udržuje sklo déle čisté 
pro nerušený pohled na oheň. Prostřednictvím speciál-
ních otvorů v zadní části topeniště je do něj přiváděn 
terciární vzduch, který se předehřál v meziplášti na 
vysokou teplotu a podporuje dokonalejší spalování 
dřevoplynu a prachových částic. Výsledkem je lepší 
využití energie paliva, nižší spotřeba dřeva, delší doba 
hoření a nízké emise, vypouštěné do ovzduší.
Některá kamna na dřevo jsou postavena systémem 
bezroštového spalování, který umožňuje lepší využití 
paliva a nižší spotřebu. Ve spodní části spalovací ko-
mory není klasický propadávací rošt, takže v ní zůstá-
vají všechny kousky dřeva a hrubší popel a všechny 
prvotně nespálené zbytky prohoří až na jemný prášek. 
Určitou nevýhodou je nutnost ručního vybírání popela. 
Některé modely jsou však již vybaveny popelníkem 
a otvorem se záklopkou v přední části topeniště, kte-
rou stačí otevřít a přebytečný popel shrabat do otvoru, 
kterým propadne do popelníku. Díky tomu dochází 
k efektivnějšímu prohořívání dřeva, doba hoření se 
prodlužuje až na 10 hodin. Hoření je pomalé, efektivní 
a ekologické.
Řada modelů kamen a krbových vložek se dá podle 
aktuálních trendů a technických požadavků i připojit 
na centrální přívod vzduchu z exteriéru. Vzduch pro 
spalování pak není brán z místnosti, v níž jsou kamna 
či krb instalován, ale pomoci potrubí zvenku, případně 
ze sklepa, garáže či technické místnosti.
Cenovou výhodnost jednotlivých druhů vytápění roze-
bírat nebudeme, protože prakticky neexistuje, všechny 
druhy jsou na trhu k dostání v nejrůznějších cenových 
relacích. Postup při výběru je však snadný. Nejprve si 
ujasníme, jaký typ vytápění je pro náš byt, dům, chatu 
či chalupu nejvýhodnější, následně stanovíme své 
finanční možnosti, a pak se pustíme do hledání toho 
pravého řešení.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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Při stavbě nebo rekonstrukci nás čeká vážné 
rozhodování, které ovlivní kvalitu našeho bydlení na 
dlouhá léta. Jaký materiál vybrat na podlahy? Nejprve musíme 
zvolit základní směr, pak se zorientovat v záplavě materiálů, které 
současný trh nabízí. Jaký druh podlah bude pro nás ten nejvhodnější?

IDEÁLNÍ PODLAHA

DŘEVO, DLAŽBA, 
NEBO KOBEREC?
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Při rozhodování si musíme nejprve zodpovědět několik 
základních otázek technického i estetického charak-
teru. Jednou z určujících je, zda bude pod podlahou 
uloženo topení a nakolik jsme schopni věnovat se 
její údržbě. Jaké zátěži bude vystavena? Kolik peněz 
můžeme do podlahy investovat? Očekáváme od pou-
žitého materiálu dlouhou životnost, nebo máme rádi 
změnu, a tak nás po pár letech omrzí a budeme ho 
chtít vyměnit? Máme rádi přírodní materiály, či dává-
me přednost umělým? Tlačí nás čas a chceme mít vše 
co nejdřív hotové, nebo s nastěhováním zase až tak 
moc nespěcháme? Odpovědi na tyto otázky nám určí 
základní skupinu materiálů, o jejichž použití můžeme 
nadále uvažovat.

Příroda a tradice
Řadu nesporných výhod má tradiční dřevo. Dobře 
vypadá, nestudí a při správném výběru a údržbě vydrží 
celým generacím. Dřevěné podlahy se vracejí a jsou 
opravdovým hitem, značkou komfortu a pohodlí. Jsou 
nadčasovou záležitostí, dodají interiéru potřebnou 
eleganci a útulnost. Jedny z nejkrásnějších a nejpřiro-
zenějších součástí bytu vytvoří z každé podlahy oprav-
dový unikát. Mají řadu výhod, především se poměrně 
snadno renovují, bez problémů i opakovaně. Zajišťují 
dobrou tepelnou izolaci a příjemný přírodní vzhled – 
každá je originál. Jsou vhodné i pro bydlení alergiků. 
Rozhodně se ale nehodí pro prostory, které jsou me-
chanicky příliš namáhané, vlhké či dokonce mokré. Na 
omezení narazíme i v případě, že plánujeme podlaho-
vé vytápění – v takovém případě musíme dobře zvolit 
vhodný druh dřeva, většina z nich rozhodně není pro 
uložení podlahového topení vhodná.

Bytelná klasika
Klasické palubky, podtrhující rázovitost interiéru, se 
hodí spíš do rekreačních objektů. Stahují se k sobě 
takzvaně na pero a drážku a přibíjejí na rošt z latí či 
užších trámků. Pokládka dřevěné podlahy je časově 
náročnější a pracnější, provést povrchovou úpravu lze 
až po její montáži. Navíc je velmi pravděpodobné, že 
se změnami teploty a vlhkosti prostředí mohou jed-
notlivé díly měnit své rozměry. Ideální životní prostředí 
pro člověka i dřevo totiž vzniká při teplotě zhruba 20 
°C a šedesátiprocentní vzdušné vlhkosti. Velké výkyvy 
těchto hodnot vadí našemu organismu stejně tak jako 
dřevu, které se snaží přizpůsobit, takže podle změn 
sesychá nebo bobtná, čímž mohou mezi prkny vznikat 
nežádoucí spáry. Dřevo je relativně tvrdý povrch, takže 
v případě vzniku nedokonalostí při pokládce může 
podlaha i vrzat pod nohama.
Teprve po pokládce opatříme povrch dřeva lakem 
nebo speciálním olejem. Lak dřevo uzavře, ale nevy-
tváří skelný povrch. Velmi snadno se udržuje, stačí 
vysávat a občas setřít vlhkým hadrem nebo mopem. 
Oleje a vosky se do dřeva vsáknou a ponechají mu 
přírodní vzhled. Podlaha se musí čas od času odolejo-

vat. Výhodou je možnost lokálních oprav poškozených 
nebo ošlapaných míst. Když se povrch poškrábe nebo 
opotřebí, čeká nás časově náročnější oprava, která 
s sebou nese i důkladný úklid. Budeme totiž muset 
celou plochu místnosti přebrousit a znovu nalakovat. 
Tímto způsobem však můžeme dřevěnou podlahu re-
novovat mnohokrát, takže nám vydrží dlouhá desetile-
tí. Cena dřeva však neustále roste, finanční náklady na 
pořízení takové klasické podlahy se podle druhu dřeva 
a zvoleného provedení pohybují v současnosti v rozpě-
tí 500 až 3000 korun za metr čtvereční.

Dřevěné parkety
Klasická parketová podlaha s osvědčenou kvalitou, 
odolností a dlouhou životností tvoří navíc efektní 
zdobnou součást interiéru. Na rozdíl od laminátových 
podlah v sobě nezadržuje nečistoty a prach, takže je 
hygieničtější. Problémem není ani instalace parket na 
podlahové vytápění. K dostání jsou různé typy – s ži-
vou přírodní strukturou, obsahující zdravé suky, bez 
suků, s malými barevnými odchylkami a podobně, 
takže lze s nimi vytvořit skutečně velmi originální 
podlahy. Při použití moderních zátěžových laků je 
parketová podlaha v podstatě bezúdržbová. Udržuje-li 
se v místnosti relativní vlhkost mezi 40 a 60 procenty, 
nedochází k jejich sesychání, vrzání a vzniku spár.
Parkety se vyrábějí z bukového, dubového, jasanového 
či javorového dřeva, které se liší tvrdostí, barevností 
i reliéfem, takže každý druh je vhodný pro jiný typ 
interiéru. Bukové mají velmi jemný reliéf, který nejvíc 
vynikne ve výběrové jakosti. Hodí se především do 
jemných moderních interiérů, u nichž nechceme upou-
tat pozornost na podlahu, ale potřebujeme vhodně 
podtrhnout ráz místnosti. Dubové dřevo je zárukou 
dlouhé životnosti, je vhodné i pro podlahové vytápění.
Obvyklá tloušťka parket je 15 a 21 mm, šířka je 60 a 70 
mm. Vyrábějí se v délkách od 300 do 500 mm. Spojují 
se pérkem, drážkou a celoplošně se lepí. Pokládka par-
ketové podlahy je časově náročnější, před pokládkou 
je nutné materiál aklimatizovat v suché temperované 
místnosti minimálně 14 dnů a po ní rovněž nejméně 
další dva týdny. Až teprve poté se položená podlaha 
brousí, tmelí, olejuje nebo lakuje. Olejování zvýrazní 
kresbu dřeva. Cena čtvrtečního metru se pohybuje 
v závislosti na použitém materiálu a kvalitě provedení 
od zhruba 360 po 1200 korun, nejlevnější jsou bukové, 
nejvíc zaplatíme za jasanové dřevo. Za odbornou mon-
táž zaplatíme od 590 do 760 korun za metr čtvereční 
včetně práce, lepidla, broušení, tmelení a povrchové 
úpravy.

Úspora a praktičnost
Vzhledem k velké spotřebě ušlechtilého dřeva a chou-
lostivosti směřuje současný vývoj spíš k častějšímu 
využívání vícevrstvých dřevěných podlah. Jejich dalšími 
výhodami proti klasickému dřevu jsou větší objemová 
a tvarová stálost, jsou odolné proti prohýbání, vybou-
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lení i praskání. Snadněji se pokládají a některé typy 
mohou být použity i při podlahovém vytápění. Patří 
do rodiny plovoucích podlah, mohou se ale i celoploš-
ně lepit. Někdy se jim také říká „hotové parkety“, 
protože se po položení nebrousí a nelakují, jsou již 
upravené ve výrobě. Po položení můžeme podlahu 
hned používat.
Povrch tvoří nášlapná dřevěná vrstva, jejíž životnost 
závisí na kvalitě použitého dřeva a jeho tloušťce – 
bývá silná dva až šest milimetrů. Při jednom broušení 
se odstraní kolem 0,3 mm dřeva, takže vydrží několik 
renovací. Nejlevnější varianty, dýhované podlahy s ná-
šlapnou vrstvou kolem 0,6 mm, brousit nelze. Středová 
vrstva bývá obvykle rovněž dřevěná, ale zpravidla již 
méně kvalitní, nejčastěji ze smrkové laťovky, ulože-
né napříč, a má za úkol bránit objemovým změnám. 
Spodní vrstva zase zvyšuje odolnost v tahu. Někte-
ré typy mají vespod nalepenou ještě protihlukovou 
podložku. Pokud tomu tak není, musíme počítat s její 
instalací pod krytinu, aby podlaha při chůzi neklapala. 
Všechny vrstvy jsou pevně spojené lepením a lisováním 
při vysokých teplotách.

Výhodou vícevrstvých dřevěných podlah je jejich rychlá 
montáž, podklad ale musí být rovný, pevný a suchý. 
Zejména při rekonstrukcích oceníme i velký výběr 
potřebné tloušťky lamel, od 10 do 22 milimetrů. Při 
pokládce se nelepí v peru a drážce, jen do sebe zaklap-
nou zámečky. Pouze při montáži na podlahové topení 
se obvykle celoplošně lepí k podkladu. Zanedbatelné 
není ani nepřeberné množství vzorů, od nejmoder-
nějšího vzhledu prkenné podlahy až po vzor parket. 
Ke specialitám patří „historické“ podlahy, které mají 
nášlapnou vrstvu ze starého upraveného dřeva. To 
jim dodává vzhled autentické letité podlahy. Tohoto 
vzhledu se dosahuje i úpravami nového dřeva – kartá-
čováním, katrováním, mořením a podobně.
Tento typ podlahy se nehodí do každé místnosti, 
protože je velmi citlivý na mechanické poškození. 
Vyžaduje i opatrnější a šetrnější údržbu. Není vhodný 
ani do vlhkého prostředí, protože jí výkyvy teploty 
a vlhkosti nesvědčí. Cena a životnost závisejí přede-
vším na tloušťce a typu dřeva, tvořícího horní nášlap-
nou vrstvu. Neměli bychom však vybírat pouze podle 
vzhledu, podstatná je i přesnost a kvalita opracování. 
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Čtvereční metr třívrstvé dřevěné podlahy přijde na 
1000 až 2500 korun, za jeho montáž pak zaplatíme 
500 až 600 korun.

Nezničitelný luxus z přírody
Luxusnějším, spíš výjimečně používaným podlahovým 
materiálem je korek. Díky jedinečným vlastnostem, 
které syntetické materiály stále ještě nedokážou na-
podobit, se stává exkluzivní záležitostí. Je totiž lehký, 
stlačitelný, pružný, nenasákavý, má nízkou tepelnou 
vodivost, vykazuje značnou mechanickou pevnost 
a odolnost, časem se nepropadá ani nedegraduje. 
Skvěle izoluje tepelně i akusticky, odolává plísním 
a chemikáliím, je netoxický a ani při jeho hoření ne-
vznikají nebezpečné zplodiny. Je vhodný prakticky do 
každé místnosti, mezi ostatními přírodními materiály 
totiž vyniká měkkým došlapem a pružností. Najde 
využití obzvlášť v předsíních a chodbách, je dobře pou-
žitelný i v kuchyni, pokud jsou ovšem dobře izolovány 
spáry mezi dlaždicemi kvůli možnému zatečení vody. 
Nehodí se však do prostor s velkým mechanickým 
namáháním, protože není příliš odolný proti tlaku ani 

proti otěru.
Jediný krychlový centimetr lisovaného korku obsahuje 
30 až 40 milionů buněk, z poloviny vyplněných vzdu-
chem. A právě jejich stavba je nositelem typických 
vlastností korku. Korek můžeme ušpinit, nic jiného se 
mu ale nemůže stát. Nedá se prošlapat, po přebrou-
šení průmyslovou bruskou a nanesení čtyř vrstev laku 
vypadá korková podlaha stejně jako před desetiletími, 
když byla pokládána. Klíčem její trvanlivosti je kvalitní 
povrchová úprava a pravidelná údržba.
I tento zázrak mezi podlahovými materiály však má 
nevýhody. Především tendenci světlat vlivem sluneční-
ho záření, takže při přestěhování nábytku objevíme na 
původních místech tmavší ohraničené plochy. Půso-
bení světla ale časem odstín podlahy zase sjednotí. 
Vůči mechanickému poškození je odolnější než dřevo, 
pružnost korku umožňuje například vyrovnat vytlače-
ná místa. Neodolá však úplně všemu, například posu-
nování nábytku na kovových nožkách nebo šroubech 
může zanechat vrypy. Leckdo by mohl považovat za 
nevýhodu i omezené vzory, dané charakterem mate-
riálu. Přesto je možné vybírat z hrubších a jemnějších 
vzorů a v poslední době i z barevných prvků, z nichž se 
dají skládat libovolné šachovnice, pruhy či bordury.
Proti dřevu je korek méně náchylný na poškození vlh-
kem a teplotními výkyvy, protože je pružný, velmi však 
záleží na jeho kvalitním přilepení a překrytí lakem. 
Záludná bývá vlhkost působící zespodu, například při 
položení na nedostatečně vyschlý beton. Korková po-
dlaha by měla být pokládána až do kompletně hotové 
místnosti včetně všech instalací, aby se zbytečně ne-
poškodila. Důležité je vyrovnání a vyhlazení podkladu 
a pečlivé položení.
Korková podlaha se vyrábí v podobě masivních nebo 
sendvičových dlaždic pro celoplošné nalepení nebo 
jako plovoucí podlaha. Při nákupu je třeba věno-
vat pozornost tloušťce materiálu. Korek na podlahu 
by měl být alespoň 4 milimetry silný, se specifickou 
hmotností 400 až 420 kg/m³. Jako povrchová ochranná 
vrstva slouží většinou lak, který je třeba po několika 
letech obnovit. Nejodolnější korkové podlahy jsou 
na povrchu opatřeny syntetickou vinylovou vrstvou. 
Novinkou jsou korkové podlahy s natištěným dekorem 
dřeva. Jako přírodní materiál se korek řadí mezi dražší 
podlahy, cena včetně stěrkování a kompletní instalace 
začíná přibližně u 800 korun za metr čtvereční. Nej-
dražší jsou dlaždice z masivu, na něž výrobci zpravidla 
dávají dokonce celoživotní záruku. Vzhledem k cha-
rakteru materiálu lze očekávat, že cena bude neustále 
stoupat.

Exotický zázrak
I když bambusové podlahy připomínají svým vzhledem 
dřevo, typově se nejčastěji jedná o vícevrstvou plovou-
cí podlahu, u níž bambus tvoří horní nášlapnou vrstvu. 
Jsou k dostání i v masivním provedení, vhodném 
k celoplošnému nalepení. I když u nás bambus neros-
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te a musíme ho dovážet, bývá považován za snadno 
obnovitelnou přírodní surovinu, protože roste až de-
setkrát rychleji než dřevo. Je mnohem tvrdší, odolnější 
proti otěru a dobře odolává vlhkosti. Hodí se tedy i do 

kuchyní a koupelen. Je velmi odolný vůči chemikáliím, 
mastnotě, mechanickému poškození, a dokonce i ohni. 
Bez podkladové izolace však může být hlučnější.
Bambusová podlaha se velmi snadno udržuje občas-
ným lakováním a voskováním, některé typy lze reno-
vovat i přebroušením. Bez problémů zvládne i ‚nálety‘ 
domácích miláčků a je ekologická.
K dostání jsou různé dezény, nejlevněji ale přijdou 
mozaiky, u nichž jsou lamely skládány z různobarev-
ných dílků. Jsou však velmi výrazné, takže jim musíme 
přizpůsobit i ostatní zařízení, které by mělo být co nej-
jednodušší. Dalším nejžádanějším typem jsou horizon-
tálně či vertikálně lisovaná prkna. O něco výraznější je 
provedení mramor, v němž se lamela skládá z bambu-
sových štěpin.
Skutečnou ozdobou pak jsou nejdražší bambusové 
podlahy v provedení zebra, s velmi výrazným a kon-

trastním vzorem. Vybírat můžeme i z barev – ve 
světlém přírodním odstínu či v tmavém, označova-
ném jako coffee. Tato dvě zabarvení vznikají již při 
zpracování bambusu, kdy je tmavší materiál vystaven 

vyššímu tlaku a teplotě než světlý. Na přání zákazníka 
je ale možné bambus namořit i do dalších odstínů. 
Bambusová podlaha zpravidla mívá záruku dvacet let, 
její skutečná trvanlivost však hodně záleží na kvalitě. 
Podle provedení ji pořídíme v rozpětí od 600 do 5000 
korun za čtvereční metr.

Přírodní linoleum
Další praktickou variantou přírodní podlahy je pří-
rodní linoleum, někdy nazývané marmoleum, které 
je vyrobeno z dřevité moučky nebo drceného korku, 
jako pojidla slouží pryskyřice a lněný olej. Je odolné 
proti otěru a prošlapání, hygienické a vyniká dlouhou 
životností, leckdy až půl století. Lze ho použít u pod-
lahového vytápění. Je vhodné do prostor mechanic-
ky namáhaných či udržovaných vlhkými prostředky 
a saponáty, proti déle působící vodě však odolné není. 



Hledáte inspiraci pro vaše bydlení?
Firma KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. nabízí nevšední, 
designově zajímavý sortiment sedacího nábytku, 
který nadchne oko každého zákazníka. Design 
a čistota linie je prvořadé, na co je u nás kladen 
důraz. Spolupracujeme s architekty, kteří mají 
rádi jednoduché, ne příliš komplikované tvary. Na 
straně jedné preferují „univerzálnost a čistotu“ 
barvy jako je bílá, krémová, hnědá, ale na druhé 
straně pro oživení interiéru mají rádi barvy veselé. 
V naší nabídce jsou židle jídelní, barové, plastové, 
dřevěné, zahradní, ale i kancelářské a dále pak sedací 
soupravy, sofa, solitéry, křesla a stoly. Pořídit si nábytek 
na sezení  zde může každý ať už do interiéru či exteriéru. 
Kromě showroomu v Boskovicích jsou vám k dispozici 
internetové stránky a taktéž náš e-shop ARPARI.

Růžové náměstí 2238/3
Boskovice 680 01

tel: +420 516 456 648
email: info@kresla-zidle.cz

web: www.kresla-zidle.cz
eshop: www.arpari.cz

KŘESLA ŽIDLE

SEZENÍ PRO KAŽDÉHO
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Jeho velkou výhodou je pružnost a hluková izolace. 
Navíc až doslouží, můžeme ho spálit, aniž by vznikaly 
jedovaté zplodiny, nebo ho dokonce zkompostovat.
Přírodní linoleum se nehodí do prostor, v nichž hro-
zí prořezání ostrými nebo poškození příliš horkými 
předměty. Nelze ho pokládat na vlhký podklad a jeho 
pokládka vyžaduje větší pečlivost – například musí 
být perfektně přilepené, protože přírodní materiál 
má tendenci pracovat. Navíc vyžaduje pravidelnou 
údržbu, ve frekventovaných prostorách se musí častěji 
voskovat.
Nejčastěji je dodáváno v rolích nebo čtvercích, ur-
čených k celoplošnému nalepení, existuje ale i jako 
plovoucí podlaha. Výhodou je možnost vytváření 
individuálních barevných vzorů svařováním různě tva-
rovaných kusů. Nabízí širokou škálu barevného prove-
dení a výrobní technologie zaručuje, že ani částečně 

opotřebované marmoleum neztrácí původní barevnost 
a vzory, protože je probarveno v celé tloušťce materi-
álu. Jeho cena začíná na zhruba 600 korunách za metr 
čtvereční, podle tloušťky, kvality materiálu a povr-
chové úpravy se však může vyšplhat až na 1700 i více 
korun.

Praktická keramika
Při výčtu možností podlah z přírodních materiálů 
nesmíme zapomenout na keramickou dlažbu. Je velmi 
odolná a nenáročná na údržbu, její povrch je ale velmi 
tvrdý a chladný. Keramika je vhodná i pro podlahové 
vytápění, které bývá často přímo doporučováno, pro-
tože jinak je dlažba obzvlášť v zimě studená. Může být 
také velmi kluzká, jsou obecně doporučovány spíš pro-
dukty s protiskluzovou úpravou. Dlažba je maximálně 
odolná proti mechanickému opotřebení, působení 
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chemikálií i dlouhodobému vystavování vodě. Snese 
vysoké zatížení a bez následků odolá i dlouhodobému 
tlaku, například těžké kuchyňské linky.
Při výběru dlažby vždy nejprve musíme zvážit předpo-
kládanou hustotu provozu, podle nějž volíme dlaždice 
s vhodným stupněm otěruvzdornosti (PEI). Stupeň 
PEI 1 je určen pro podlahy bez možnosti poškrábání 
a měkkou obuv, například do koupelny a toalety či do 
ložnice. Stupeň PEI 2 se používá v prostorách, které 
budou jen zcela výjimečně vystaveny většímu znečiště-
ní, a v nichž bude používána běžná obuv, tedy v obyt-
ných místnostech. Stupeň PEI 3 je vhodný pro podlahy, 
vystavené častějšímu znečištění, například v předsíni, 
na chodbách či v kuchyni. Stupeň PEI 4 snese inten-
zivnější frekvenci chodců i silnější znečištění a PEI 5 se 
pokládá na vysoce namáhané podlahy.
Na stupnici protiskluznosti udává písmeno A základní 

zvýšenou protiskluznost, C značí nejvyšší dosažitelnou 
pro bezpečnou chůzi bosou nohou. Pro použití do 
sprch a koupelen proto vybírejme dlažbu s protiskluz-
ností A nebo B. Na místech, kde chodíme převážně 
obutí, jako jsou například vstupy do domů či schody, 
je vhodné kombinovat různé typy reliéfů s vhodnými 
protiskluznými glazurami. Protiskluznost keramiky, 
určené do těchto míst, se člení od nejnižší k nejvyšší do 
skupin R9 až R13. Pro pokládku v interiéru stačí zvolit 
dlažbu z kategorie R9 nebo R10.
Tradičně se keramická dlažba používá v koupelnách, 
kuchyních a vstupních prostorách, ale stále častěji se 
s ní ale setkáváme i v obývacích pokojích a dalších 
místnostech. Existuje v obrovském množství barevných 
i tvarových variant, velmi vyhledávané jsou dekory, na-
podobující různé přírodní materiály, například kámen 
nebo dřevo. Podmínkou dlouhodobě krásného vzhle-
du podlahy je správné zaspárování dlaždic voděodol-
nou spárovací hmotou, v níž se nedrží špína.
Cenové rozpětí keramické dlažby je ze všech druhů 
podlahových krytin největší, i u kvalitativně podobné-
ho zboží se ceny u různých prodejců leckdy liší velmi 
výrazně. Občas narazíme na výprodej, v němž poří-
díme metr čtvereční za pouhou stovku, u luxusního 
sortimentu se však může cena vyšplhat až ke 2000 
korun za metr čtvereční. Jedinou možností je ujasnit 
si, jakou dlažbu bychom si přáli, poté spočítat, kolik 
materiálu budeme potřebovat – vždy je třeba koupit 
o minimálně 10 procent více kvůli prořezům a pří-
padným opravám. Následně zhodnotíme své finanční 
možnosti a začneme pátrat po nejvýhodnější nabídce. 
Za položení keramické dlažby zaplatíme od 250 korun 
za metr čtvereční.

Styl a elegance
Podobné vlastnosti jako dlážděné mají podlahy z pří-
rodního kamene, zpravidla z mramoru, žuly, břidlice 
nebo travertinu. V našich domácnostech se sice stále 
ještě běžně nevyskytují, mají však řadu praktických 
předností. Výhoda kamenné dlažby spočívá v tom, že 
se snadno kombinuje téměř se všemi materiály. Díky 
svému vzhledu je vhodná na jakékoliv místo, nadčaso-
vá, nikdy nevyjde z módy a vždy si zachová originální 
podobu. I po letech intenzivního používání vykazuje 
pouze minimální opotřebení. Kámen je odolný vůči 
vlhkosti, teplu i bodovému zatížení. Výborně akumu-
luje teplo, a je proto vhodný i pro podlahové vytápění. 
Navíc se velmi snadno udržuje bez nutnosti použít 
chemické přípravky. Zkrátka toužíme-li chodit po palá-
cové podlaze, kámen je pro nás to pravé.
Kamennou dlažbu zásadně vybíráme podle typu 
kamene. Opravdu pevné a krásné na pohled jsou 
břidlice, které se vyznačují i dobrými izolačními schop-
nostmi. Mívají černou až šedou barvu a vyznačují se 
dobrou štěpností, takže z nich lze snadno vytvářet 
tenké desky. Extrémně tvrdý, a tudíž prakticky ne-
zničitelný, je kvarcit neboli křemenec. Má jemnou až 
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středně hrubou zrnitost, v barevných variacích převlá-
dá bílá až šedá. Mramory jsou typické svou žilnatostí 
a pestrobarevnou škálou, hodí se však spíš do méně 
namáhaných prostor, protože nejsou tak pevné. Zpra-
vidla mívají barvou bílou či v různých stupních šedi. 
Pískovce charakterizuje odolnost vůči mechanickému 
poškození a jsou velmi elegantní. Jsou různobarevné, 
od šedé přes žlutou až po červenou. Do velmi namá-
haných prostor se hodí žuly, jejichž základními vlast-
nostmi jsou především velmi vysoká pevnost a nízká 
nasákavost. Obvykle jsou zbarvené došeda s modrým 
odstínem, vyskytují se ale i žuly červené. Jsou stejno-
měrně zrnité.
Kamenná dlažba je sice věčná, ale také finančně 
nejnáročnější. Za čtvereční metr zaplatíme minimálně 
800 korun, podle druhu a kvality materiálu však může 
stát i několik tisíc. Položení nás přijde nejméně na 600 
korun za metr čtvereční2 včetně přípravy podkladu 
a spárování.

Levně rychle
Mnohem levněji než nová podlaha nás přijde výměna 
koberců, navíc položení a zalištování celoplošného ko-
berce nezabere zkušenému podlaháři více než několik 
desítek minut. Výhodou koberců je měkký a teplý 
povrh, hodí se tedy do obývacích pokojů, ložnic a dět-
ských pokojů, v nichž oceníme jejich měkkost, příjem-
ný pocit tepla i výborné akustické vlastnosti. Nehodí 
se do kuchyní, předsíní, koupelen a dalších místností, 
kde je třeba počítat s působením kapalin a vlhkostí. 
A zásadně je nedáváme do pokojů a bytů, obývaných 
alergiky!
Kvalita koberce je dána jeho konstrukcí a druhem 
vlákna. Praktické zkušenosti ukazují, že je dobré 
koupit nejvyšší kvalitu, jakou nám rozpočet dovolí. 
Do hodně zatížených místností se hodí vpichované 
koberce nebo smyčkové. Nášlapná vrstva ze smyček je 

totiž kompaktnější než řezaný vlas a již při průměrné 
kvalitě vlákna lépe odolává sešlapání. Koberce s řeza-
ným vlasem se vyrábějí v mnoha variantách, od vysoce 
odolných po komfortní, měkké, s vysokým vlasem. 
Zatímco extrémně odolné koberce nabízejí malý kom-
fort, vysoce komfortní zase nevydrží velkou zátěž.
Většina výrobců koberců pracuje s umělými vlákny, 
zejména polyamidem (nylonem), polypropylenem 
a polyesterem. Nylon je mimořádně pružný a trvanlivý, 
dobře odolává špíně, má vysokou mechanickou odol-
nost a tvarovou paměť. Levnější polypropylen nabízí 
antistatické vlastnosti, ale menší pružnost. Měkký po-
lyester se dobře barví a mechanickou odolností předčí 
polypropylen. Vlna se na celoplošné koberce nepou-
žívá tak často, vysoká cena ji předurčuje pro luxusní 
objekty. Charakter moderního koberce určuje spíš jeho 
struktura, výrobci často kombinují různé výšky vláken 
nebo vlasu a smyčky. Velmi oblíbené jsou střapaté 
koberce s vysokým vlasem. Kusový koberec může být 
značnou a dlouhodobou investicí (například ručně 
vázané orientální originály) i nápaditým doplňkem za 
pár stokorun. V této kategorii se stále více prosazují 
přírodní materiály – kromě vlny také bavlna, juta, sisal 
či papír.
Koberce sice zabraňují víření prachu, jejich použití 
však má i řadu nevýhod. Vyžadují náročnější údržbu, 
nutně budeme potřebovat kvalitní vysavač a občas 
mokré čištění, ideálně profesionální firmou. Navíc 
se v nich zachytává srst domácích zvířat, jsou méně 
odolné proti skvrnám a ve srovnání s pevnými podla-
hami mají výrazně kratší životnost. Při jejich výběru se 
však fantazii meze nekladou, budeme-li vytrvalí, určitě 
dříve nebo později najdeme na trhu právě to, co jsme 
si vysnili a na co stačí i naše kapsa.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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JAK BÝT 
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Ačkoliv je ještě venku teplo, zima se pomalu blíží a my musíme myslet na to, aby-
chom ji prožili v teple a bezpečí. A tento pocit určitě nebudeme mít, pokud nám 
bude okny foukat a místnost nedokážeme vytopit na více než 15 stupňů. Až se 
zima zeptá, co jsme dělali v létě, možná bychom jí měli odpovědět – zateplovali…

NA ZIMU V TEPLE
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Pokud se bavíme o tom, kudy z domů a objektů obec-
ně utíká teplo, odborníci mluví o takzvané „obálce“. 
Je to vlastně podlaha, stěny, okna a dveře, strop a stře-
cha. To vše „obaluje“ dům a má vliv na to, kudy a v ja-
kém množství teplo utíká. Máme konstrukce, kterými 
uniká tepla hodně (např. okna) a naproti tomu místa, 
kudy uniká tepla málo (podlaha domu). Pokud tedy 
chceme, aby byl výsledek co nejlepší, měli bychom být 
důslední. Podmínkou úspěchu je komplexnost. To, že 
nám zateplení přinese snížení tepelných ztrát je asi 
největším přínosem.  
Další hodnotou je také zvýšení tepelné pohody uvnitř 
objektu. Kvalitně provedené zateplení domu rov-
něž podstatně zvyšuje ekonomickou hodnotu stavby 
a významně přispívá k prodloužení její životnosti. Při 
provádění zateplení domu je třeba pamatovat na to, 
že střecha, fasáda a další části domu tvoří jeden celek, 
a tudíž nutnou podmínkou efektivnosti zateplení je 
jeho komplexnost.

Začínáme zateplovat…
Zateplení fasád je spolu s výměnou oken jednou 
z nejčastějších cest, jak ušetřit ročně mnoho peněz na 
vytápění domu. Další neméně významnou roli hraje 
nový líbivější „kabát“ domu, prodloužení životnosti 
objektu, zlepšení kvality života obyvatel a větší ohled 
na životní prostředí. 
Fasáda ale nemá jenom statickou funkci, plní také 
funkci ochranou. Chrání totiž před vnějšími nepřízni-
vými podmínkami a to nejenom v zimě, jak si mnozí 

myslí, protože v létě je dům naopak vystavován zase 
horkým teplotám.
Materiálu na zateplení fasád existuje několik. Ne kaž-
dý materiál se hodí na každý zateplovaný dům, proto 
je třeba výběr velmi dobře zvážit a také opět probrat 
s odborníkem. Každý materiál má samozřejmě své pro 
a proti. Nejčastěji se však zatepluje polystyrénem
• Polystyren: Nejlevnější, nejsnadněji se s ním ma-

nipuluje, je lehký, ale bohužel je hořlavý, a proto 
je možné použít ho při zateplení fasády pouze do 
výšky 22, 5 metru.

• Minerální vlna: Je paropropustná, vzdušná a ne-
hořlavá. Bohužel je dražší než polystyren.

• Kamenná vlna: Má podobné vlastnosti, jako mine-
rální vlna, ale navíc je její životnost okolo 50 let. 
Nevýhodou je cena.

Před zateplení je třeba z fasády odstranit všechny 
předměty, ať už se jedná o hromosvody, okapy či 
antény. Podle nerovností povrchu, na který se za-
teplení bude pokládat, se rozhodujeme o materiálu. 
Doporučujeme vše nechat na odbornících, kteří mají se 
zateplováním zkušenosti. Domácí instalace zateplení 
fasády nemusí vždy dopadnout podle vašich představ. 
Nedostatků po zateplení fasád je potom mnoho. Po-
kud není něco v pořádku, vznikají tepelné mosty, které 
mají za následek vlhnutí zdiva, které způsobuje plísně 
a tím zdravotní problémy obyvatel domu. A navíc 
je odstranění nedostatků při zateplení fasád potom 
mnohdy finančně náročnou záležitostí.
V souvislosti se zateplováním stěn nesmíme zapome-
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nout ani na tepelně izolační omítky. Mají  za úkol ne-
jen zateplit, ale i odvést vlhkost z budovy, což zejména 
ve staré zástavbě má velký význam.

Zateplení fasády nestačí… 
Zateplení fasády je důležité, nemá ale smysl za-
teplovat pouze fasádu, když velká část tepla uniká 
střechou. Když už provádíme zateplení fasády, měli 
bychom zároveň provést zateplení střechy a naopak. 
Pokud máte šikmou střechu, ta má jednu velkou 
nevýhodu, její tepelné ztráty jsou větší než u střechy 
ploché. Naopak je ale zase lépe odvětrávaná a v domě 
díky tomu není taková vlhkost. Naopak v domě s rov-
nou střechou jsou tepelné ztráty menší, ale dům je 
více vlhký. A ještě jednu výhodu mají šikmé střechy. 
Jejich životnost je mnohem vyšší než u plochých střech.
Ať už máte střechu šikmou nebo plochou, vždy se 
doporučuje zateplení střechy svěřit odborníkovi. Ten 
podle typu a stavu střechy rozhodne, jaký materiál 
je pro zateplení vhodný. Střecha se zatepluje pomocí 
izolačních materiálů, které se vkládají mezi krokve. 
Izolační materiály, které se mezi krokve vkládají, jsou 
nejčastěji minerální vata, skelná vata nebo termore-
flexní folie. Je také třeba se rozhodnout, zda zateplení 
střechy udělat pomocí odvětrávané konstrukce nebo 
neodvětrávané. Obě mají stejný postup, jediný rozdíl 
je, že při odvětrávané konstrukci vznikne mezi izolací 
a samotnou střechou několika centimetrová mezera, 

která pomáhá lepšímu odvětrávání. Tato metoda se 
používá při zateplení střechy na vlhčích místech, kde je 
větší riziko plísní.

Můžeme začít u stropu…
Pokud chceme hodně ušetřit a málo do toho investo-
vat (jak se říká za málo peněz hodně muziky), můžeme 
uvažovat i o zateplení stropu.
Izolace stropu je oproti zateplení celého domu doslo-
va za hubičku. Je to rychlé a vysoce účinné. Ve stropě 
totiž nejsou okna ani dveře, nemusíte dělat omítky, 
na půdu vede jen jeden malý vstup často jen 40x60 
cm. Strop často také tvoří velkou plochu domu, a tedy 
hodně tepla jím uteče.
Zateplení stropu je v podstatě možné třemi způsoby. 
Každý způsob má svoje klady i zápory, ale bohužel ne 
všechny způsoby jsou vhodné všude.
• Foukaná tepelná izolace: Tento typ zateplení stro-

pu je vždy aplikován odbornou firmou. A co vlast-
ně jde? Jde o materiál na bázi buničiny, který se 
„nafouká“ na půdě do dutin a mezer v podlahách, 
stropech či stěnách. Dá se foukat také na volnou 
plochu. Tento způsob je velmi jednoduchý, není 
třeba ani vyklízet půdu. Zároveň je toto zateplení 
stropu velmi praktické, protože se půda dá i nadá-
le používat jako sklad.

• Zateplení stropu zespod: V tomto případě se 
v podstatě jedná o snížení podhledu. Izolační 
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vrstva v tomto řešení zateplení stropu musí být 
následující: vnitřní omítka, sádrokartonové desky, 
parozábrana a tepelná izolace. Parozábrana je 
v tomto případě velmi důležitá. Zabraňuje pro-
nikání vlhkosti do tepelné izolace, která by jinak 
přišla o svoje izolační vlastnosti.

• Vrstva z minerální vaty: Tato vata se jednoduše 
položí na půdě na zem, čímž se vytvoří izolační vrs-
tva a dojde k zateplení stropu. Bohužel při tomto 
způsobu se půda nedá jinak používat. Ve většině 
případů se volí mezi první a třetí variantou a to 
z toho důvodu, že snížení podhledu je nereálné. 
Toto řešení zateplení stropu je možné například ve 
starých domech z přelomu století, kdy jsou stopy 
minimálně tři metry. Varianta číslo jedna je ekono-
micky nejnáročnější, ale také je nejlepší.

Výměna oken
Pouze dobré izolační vlastnosti nových oken zaru-
čí úspory na spotřebě tepla právě z hlediska výplní 
stavebních otvorů. Zároveň tak lze zamezit rosení 
okenních skel (srážení vzdušné vlhkosti na sklech), 
ale i propouštění většího množství slunečního záře-
ní v zimě, čímž dosáhneme pasivních solárních zisků 
(u pasivních a nulových domů jsou pasivní solární zisky 
podmínkou). V neposlední řadě je důležitá i schopnost 
oken eliminovat zatékání (při správném osazení oken 
a aplikaci parapetů) a izolovat hluk zvenčí. 

Možná právě teď řešíte dilema, zda volit okna plasto-
vá či dřevěná. Obojí má svoje pro a proti.
Dřevěná okna jsou náročná na údržbu a náchylnější 
vůči povětrnostním podmínkám. Jsou z přírodního 
materiálu, tedy nižší ekologickou zátěž. Působí hod-
notnějším vzhledem a jsou finančně náročnější.  
Plastová okna jsou téměř bezúdržbová. Nižší cena 
a odolnost při nešetrném zacházení. Nejsou vhodná 
pro historické objekty a mají vysokou ekologickou 
zátěž.  
V současné době nelze jednoznačně preferovat ani 
jeden z materiálů. 
Poté, co se rozhodnete pro materiál oken, jistě budete 
řešit, jaká skla a hlavně kolik do něj zasadíte.
Rozdíl najdete nejen v hmotnosti okna osazeného ně-
kolika skly, ale také v prostupu tepla. Více skel rovná 
se dokonalejší izolace – zabráníte úniku tepla ven, ale 
i opačně.
Pátrejte po hodnotě označené jako Ug – čím je menší, 
tím více tepla vám zůstane doma. Například izolační 
dvojskla mohou mít hodnotu Ug = 1,0 až 1,1 W/m2K, 
kdežto trojskla třeba i o polovinu méně (Ug = 0,6 až 
0,7). Pak z tohoto souboje vycházejí vítězně trojskla, 
ovšem jen do té doby, než zmíníme solární faktor. 
U dvojskla je solární faktor 62 procent, to znamená, že 
dovnitř projde 62 procent sluneční energie. U trojskla 
se dostáváme na hodnotu 47 procent, což může být 
příjemné v létě, v zimě už nikoli. Při výběru nových 
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oken tedy myslete na všechny parametry současně, 
a až pak se rozhodujte.

A co garážová vrata?
Mnohdy si to neuvědomujeme, ale o hodně tepla 
můžeme přicházet i špatnou volbou garážových vrat. 
Garáž je v mnoha případech součástí domu a špatně 
izolovaná plocha vrat s sebou přináší velké problémy.
Pokud se vaše vrata do garáže nedovírají, neizolují, 
vržou a vůbec jsou jenom pro zlost, není sebemenší 
důvod si je nechávat. Nabídka na trhu je pestrá a jistě 
vyberete nějaké, které se vám budou lépe hodit.
Při nákupu ale pozor, aby se vám levné dveře ve vý-
sledku neprodražily. Nejlevnější totiž bývají obyčejné 
neizolované dveře, střední pozici zaujímají dveře izo-
lované polystyrenem, nejdražší, ovšem nejlépe teplo 
izolující jsou garážová vrata izolovaná polyuretanem. 
Tady se ovšem vyplatí zapřemýšlet. Do vytápěných 
garáží, o kterých mluvíme a které jsou součástí hlavní 
budovy, rozhodně nemá smysl kupovat neizolovaná 
vrata, jelikož pak topíte do prázdna. Izolovaná gará-
žová vrata jsou tak sice dražší při pořízení, ale ušetří 
vám mnohé náklady.
A z jakých vrat můžete vybírat?
Především jsou to sekční vrata, která se skládají z pa-
nelů (sekcí), horizontálních a vertikálních kolejnic 
a navíjecího mechanismu. Vrata mohou být v kaze-
tovém či lamelovém provedení. Sekce jsou obvykle 
vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu s práškovým 
nástřikem a jsou vyplněny tvrzenou polyuretanovou 
pěnou.

Rolovací garážová vrata se vyrábějí vždy na míru dle 
přesného zaměření a přání zákazníka. Rolovací gará-
žová vrata se vyrábějí standardně použitím hliníkové 
lamely o výšce 77 mm s polyuretanovou výplní, která 
zajišťuje dobrou izolační a bezpečnostní vlastnost vrat. 
Dvoukřídlá garážová vrata - Křídlová garážová vrata 
jsou mnohdy jediným řešením jak osadit garáž vraty. 
Díky konstrukci křídel jsou garážová vrata vždy ote-
vírána ven a tím je zamezeno úbytku místa v garáži 
samotné. Díky této konstrukci je možné vrata zasadit 
před otvor a tím stejně jako u rolovacích vrat nedojde 
k zúžení vjezdu, který mnohdy bývá i tak dost úzký. 
Jednokřídlá a dvoukřídlá garážová vrata jsou urče-
na pro zástavbu v privátní sféře do rodinných domů, 
nebo hospodářských budov a garáží.
Výklopná garážová vrata - Vyklápěcí garážová vrata 
jsou vyráběna prakticky v každé velikosti a v různém 
provedení s tepelnou izolací nebo bez. Výklopná vrata 
je možno vyrobit i se servisními dveřmi umístěnými ve 
vratech, s dálkovým ovládáním, které zajišťuje bezpeč-
ný a komfortní vjezd do garáže bez ohledu na povětr-
nostní podmínky a bez nutnosti vysedání z auta.
Posuvná garážová vrata - Hlavní výhodou pro ga-
rážová vrata posuvná do boku je fakt, že se nesníží 
průjezdní výšku otvoru, nebo to, že vrata se můžou 
otevřít jen částečně. Garážová vrata jsou obvykle vyro-
bena z ocelových panelů s polyuretanovou výplní.

Zdroj: vip-domy.cz, svetbran.cz
Foto: Shutterstock.com
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Po bytě se chceme pohybovat volně a bez 
obav z úrazu, když doma nejsme, žádný 

nezvaný návštěvník by do našeho hájemství 
neměl proniknout, a když už se něco stane, 
pomůže nám situaci řešit finanční náhrada 

od pojišťovny. Když tyto tři body máme 
splněné, je náš příbytek bezpečný a my jsme 

zbaveni obav a stresu z toho, co by bylo, 
kdyby náhodou...
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Elektřina, plyn, voda
Na prvním místě je třeba zmínit zajištění elektrických 
a plynových rozvodů a spotřebičů, ale i vody a odpadů 
v bytě.
Rozvod elektřiny by měl vždy provádět odborník, 
který zná příslušné normy. Posléze si celý systém ne-
cháme zkontrolovat někým, kdo je oprávněný udělit 
nám potvrzení o bezpečných rozvodech. Základní 
pojem o tom, co a jak máme mít zapojeno, by ale měl 
mít každý. Například to, že pokud si chceme pořídit 
elektrickou varnou desku s příkonem přes 3,6 kW (to 
jsou prakticky všechny, které mají 4 plotýnky), musíme 
mít na ni třífázové jištění a zvláštní vypínač. Automa-
tická pračka a dokonce i sušička si vystačí s jednou fází, 
vlastní jistič 16 A však nezbytně podle normy musí mít. 
Pak jsou tu ještě zásuvky v kuchyni, kde míváme řadu 
spotřebičů s vysokým okamžitým příkonem – varná 
konvice, mikrovlnná trouba, elektrický nůž – to vše 
sice pouštíme jen na dvě, tři minutky, ale okamžitá 
spotřeba elektřiny je vysoká. Proto je dobré mít neje-
nom víc zásuvek, ale mít je také rozdělené na alespoň 
dva jističe. Pak se vám nestane, že když pečete v elek-
trické troubě a pustíte k tomu varnou konvici, vyhodí-
te jistič. A to je ještě ta lepší varianta – jistič jednoduše 
znovu nahodíte, můžete ale také nenávratně poškodit 
zásuvku nebo některý spotřebič.
Zásuvky samy o sobě nejsou nebezpečné, pokud do 
nich všetečné dítě nezačne něčím šťourat nebo do nich 
nestrká prstíky. Také domácí mazlíčkové mohou do 
zásuvek strkat packy. Pro domácnosti, kde toto hrozí, 
jsou k dispozici chrániče zásuvek za pár korun, tahle 
drobná investice do bezpečí se určitě vyplatí, úrazy 
elektrickým proudem mohou být velice nebezpečné.
U plynu platí, že je třeba rozvody a napojení na hodi-
ny i na spotřebiče pravidelně kontrolovat. U družstev 
či domů ve společném vlastnictví objednává kontrolu 
rozvodů a plynových spotřebičů zpravidla výbor, v ro-
dinných domcích si na to ale musíte pamatovat sami. 
Pokud by totiž došlo k nějaké nešťastné události a vy 
byste neměli potvrzení o provedené kontrole, pojiš-
ťovna se bude bránit vám škodu nahradit.
Zavírat plyn a vodu hlavním uzávěrem v bytě, pokud 
odjíždíte na delší dobu, by mělo být samozřejmostí. 
Nezapomínejte ale také po praní zavřít přívod vody 
do automatické pračky a po mytí nádobí do myčky, 
napojení hadiček na spotřebič je choulostivé místo, 
hadička může prasknout kvůli opotřebovanosti třeba 
uprostřed noci, než se vzpamatujete, máte vytopený 
kus bytu a sousedům kape na hlavu.
V domácnostech s dětmi je třeba myslet na pojistky 
u knoflíků na plynovém či elektrickém sporáku, ale 
také u elektrických plotýnek se senzorovým spouště-
ním na chránění, aby na ně malé dítě nemohlo dosáh-
nout.

Průchod bytem a domem
Při zařizování si pohodlí zajistíme tím, že promyslíme 

pohodlně široké průchozí koridory pro volný pohyb po 
celém bytě či domě. Přesto zbývá pár maličkostí, které 
číhají na nepozornost a chystají pro vás úraz.
Velice choulostivým místem jsou vždy schody. V ka-
ždém případě by měly vždy být opatřeny zábradlím 
a jejich povrch by neměl klouzat. Pokud máte naleště-
né dřevěné schodiště, schodnice opatřete alespoň ne-
nápadnými lištami, které uklouznutí zabrání. Běhoun 
vedený středem schodiště shora dolů by pak měl být 
zajištěný lištou na každém schodu, aby nemohl sklouz-
nout a nedělaly se na něm přehyby, o které je možno 
zakopnout.
Koberečky a předložky jsou dekorativní a teplé na do-
šlap. Ty menší ale mohou po podlaze klouzat, vyhněte 
se tedy raději tomu, abyste je rozmísťovali přímo do 
průchozích koridorů, raději si je dejte k sedačce, pod 
stolek a podobně.
Zejména pro hůře pohyblivé lidi (ale i pro nejmenší 
děti) mohou být nepříjemné i prahy mezi místnostmi, 
vhodnější je nahradit je přechodovými lištami, o které 
se nezakopává.
Tam, kde jsou malé děti, je třeba dobře zabezpečit ot-
vírání oken – příliš mnoho nešťastných událostí svědčí 
o tom, že děti jsou již v útlém věku schopné si na okno 
vylézt a otevřít si ho, pád do hlubiny je pak už hrozba 
na dosah. Stejně tak ohrádka nad schody, která má 
zabránit tomu, aby se dítě skulilo dolů, není celkem 
k ničemu, když si ji dítě může snadno otevřít, pevný 
zavírací mechanismus by tedy měl být mimo dosah 
dětských ruček.
To vše se tedy dá ošetřit předem, těžko ovšem pod-
chytíme všechny možnosti kalamit a možností úrazů 
v bytě. Naštěstí nejsou zase tak časté. Nezbývá tedy, 
než si zkrátka dávat pozor - a pro všechny případy mít 
uzavřené dobré pojistky.

Zlodějům a živlům vstup zakázán
Nevítaní návštěvníci mohou člověku způsobit nejen 
bezprostřední škodu na majetku, ale i dlouhodobý 
pocit strachu, nejistoty a smutku ze ztráty oblíbených 
věcí. Nehraje roli, jestli jsou to nenechavé prsty zlodě-
jů, kteří navíc dokážou napáchat škody i na tom, co 
neukradnou, nebo neživé pohromy v podobě velké 
vody, bouřky s kroupami nebo ohně.
Povodni se žel dá bránit jediným způsobem – vyhnout 
se bydlení v záplavových zónách. Koncem minulého 
století se zdálo, že nic takového není potřeba, velké 
záplavy se nám v Čechách po léta vyhýbaly, a tak se 
lidé se svými příbytky nebezpečně přiblížili řekám. 
V posledních letech se ale hladiny vod nebezpečně 
zvedají prakticky každý rok, takže snad už nikoho 
nenapadne stavět v záplavové zóně jen proto, že po-
zemek zde stojí málo peněz. Voda ovšem dovede řádit 
i tam, kde se to zdá nemožné – z přívalových dešťů se 
rozvodní docela malé potoky a spláchnou několik ulic. 
Prevence je nasnadě – celý svět začíná v rizikových ob-
lastech bydlení umísťovat „o patro výš“, ať už se staví 
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přímo domy na pilotech nebo alespoň první podlaží je 
využité jen pro technické zázemí a byt je nad hladinou 
obávané vody. Pokud ovšem už dům v takové loka-
litě máte, stojí možná zato v něm bydlení a zařízení 
alespoň trochu reorganizovat. A hlavně se pro všechny 
případy dobře pojistit – nejen zařízení, ale i stavební 
součásti.
Také poškození kroupami vyžaduje hlavně pojištění 
stavebních součástí – střechy, oken, altánu v zahradě, 
ale také třeba ovocných stromů, pokud máte sad. 
Důležité je mít choulostivá místa na domě dobře zajiš-
těná – nerozbitné sklo na střeše zimní zahrady a ale-
spoň fólie zesilující ochranu proti rozbití na střešních 
oknech by měly být samozřejmostí.
Zabezpečení před ohněm a před zloději jde jaksi ruku 

v ruce. Jeho základem jsou bezpečnostní dveře, v pří-
padě rodinných domů s garáží také garážová vrata. 
Dříve bylo posuzování bezpečnosti dveří poměrně 
složité, stále se dočtete, kolik byste měli mít po ob-
vodu dveří jistících bodů v podobě uzamykatelných 
čepů, že je lepší mít dva zámky, že odolnější je zámek 
s trojčepovou závorou než s plochou atd. Skutečnost 
je mnohem prozaičtější a při výběru jednodušší. Když 
si pořizujete bezpečnostní dveře, jediným správným 
vodítkem je pro vás certifikát podle evropské nor-
my EN 1627, resp. ČSN EN 1627 – 1630. Certifikát by 
měl být aktuální a platný pro Českou republiku. „Pro 
bezpečnostní dveře platí norma ČSN EN 1627 - 1630, 
která určuje 6 bezpečnostních tříd označovaných jako 
RC 1 až RC 6 (původní označení - BT – bezpečnost-
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ní třída). Základní, čili nejméně odolná je právě RC 
1. Platí zde tedy opačný systém známkování (řazení 
do bezpečnostních tříd) než ten, který známe z dob 
školních let. Čím vyšší číslo bezpečnostní třídy, tím jsou 
dveře odolnější a kvalitnější. V praxi se nejvíc používají 
bezpečnostní třídy RC 2, 3 a 4. Přičemž RC 4 je nejvyš-
ší (tedy nejodolnější) běžně užívanou bezpečnostní 
třídou bezpečnostních dveří, jak pro koncové uživate-
le (soukromé byty, rodinné domy), tak pro komerční 
a průmyslové objekty, kanceláře, apod. Dveře v RC 5 
a RC 6 třídě svým charakterem spadají spíše do sku-
piny trezorových dveří, které se používají na muniční 
sklady, pro armádní účely apod. Proto se k zabez-
pečení běžných objektů, bytů, domů atd. prakticky 
nepoužívají,“ vysvětluje jednatel státem akreditované 

zkušebny TREZOR TEST s.r.o. Ing. Petr Koktan. Nedejte 
se tedy zmást tím, že z vás některé firmy lákají peníze 
na označení RC 2+ nebo vám tvrdí, že jejich dveře jsou 
naprosto nepřekonatelné. Dveře, které nelze překo-
nat, neexistují, stejně jako neexistuje zámek, který by 
nešel odemknout. Bezpečnostní třída RC 4 však zajišťu-
je velmi vysokou odolnost vůči mechanickému napade-
ní - předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má 
k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd.
Stejně tak zámek označený v pyramidě bezpečnosti 
zámků č. 4, což je známka pro nejvyšší bezpečnost, 
je odolný proti vyhmatání, odvrtání, vytržení i násilí.
Pokud chcete komfort ochrany své domácnosti ještě 
vylepšit, stále větší popularitě se těší aktivní dveřní 
doplňky, mezi které zcela jistě patří čtečka otisku 
prstů. Tento systém umožňuje, ve spojení s elektromo-
torickou vložkou nebo zámkem, odemknout dveře bez 
použití klíče, stačí pouze přiložit prst. Čtečka ve stan-
dardním zápustném provedení se instaluje přímo 
na křídle dveří. Lze však použít i verzi skrytou v madle 
dveří. Systém má paměť až na 99 otisků prstů. Pře-
konat tento systém je samozřejmě pro zloděje velmi 
složité.
Dobré zámky a bytelné bezpečnostní jádro by měla 
mít také garážová vrata, pokud je garáž spojena s do-
mem, měly by být dobře uzamykatelné také spojovací 
dveře. 
Další kapitolou je ochrana oken – u menších oken 
třeba od suterénních prostor rozhodně nic nepokazíte 
mřížemi, ani esteticky tu nejspíš vadit nebudou. Na 
okna, kde by mříže pohledově vadily, se dnes naštěstí 
dají pořídit bezpečnostní fólie, které zabrání rychlému 
rozbití skla. Pokud pořídíte zároveň fólii s ochranou 
proti přehřívání interiéru a UV záření, splní vám dva 
požadavky v jednom.
Pokud chcete dům či byt zabezpečit skutečně důklad-
ně, přistoupíte nejspíš k elektronickému systému. 
Sami si s tím rozhodně neporadíte – rozmístění čidel 
v domě, na oknech atd., umístění kódovacího zařízení, 
vyladění hlásiče – to vše vyžaduje profesionálně zpra-
covaný projekt a odbornou instalaci. Systém vám bude 
pravidelně podávat hlášení, že do domu se nikdo a nic 
nepokusilo proniknout, pokud bude mimo něj. Toto 
hlášení vám přijde například každý den sms zprávou 
do mobilu. Samozřejmě, pokud by se v objektu něco 
dělo, vyrozumí vás systém okamžitě na mobilní tele-
fon. Pokud máte napojení na pult centrální ochrany, 
dostane hlášení také ten a ihned vyjíždí bezpečnostní 
kontrola, která je u domu řádově během několika 
minut.
Bezpečnostní dveře, garážová vrata, elektronická čidla 
– to vše patří také k protipožární ochraně bytu nebo 
domu, vše lze propojit také s ochranou přístupu z tera-
sy nebo balkonu nebo prostupu střechou.
Žádné mechanické zařízení ani žádná elektrotech-
nika není navěky. Pamatujte tedy na dobrou údržbu 
svých bezpečnostních zařízení, na odborný servis. Tato 
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technika zpravidla slouží dlouhé roky, problém ovšem 
je, že zloději jsou většinou vždy o krok napřed před 
zabezpečovacími zařízeními. Vyplatí se tedy alespoň 
drobně inovovat, doplnit novinku, pořídit novou vlož-
ku a sadu klíčů apod. nejméně jednou za tři až pět let.

Pojištění domácnosti a nemovitosti
Pojištění sice nezabrání škodě ze živelní pohromy, ha-
várie nebo odcizení, dodá vám ovšem pocit jistoty, že 
pokud se vám něco takového přihodí, nezůstanete bez 
prostředků a budete svůj život moci rychle uvést zpět 
do normálních kolejí. Proto je důležité, aby pojistky 
byly uzavírány se znalostí všech podmínek a možností.
Především rozlišujte pojištění domácnosti a pojištění 
nemovitosti. Majitel rodinného domku tuto chybu 
pravděpodobně neudělá, ale majitel bytu v osobním 
vlastnictví se jí dopouští poměrně často. Pojistí si totiž 
domácnost, pak se ovšem pojistka nevztahuje na 
stavební součásti domu, které jsou tzv. „ve společném 
vlastnictví“. Povinnost uzavřít pojistku na nemovi-
tost jako takovou má sice společenství vlastníků, tyto 
pojistky ale bývají velmi často podhodnocené. Pokud 
pak dojde třeba k požáru, který zničí dům i zařízení 
vašeho bytu, dostanete vyplacenou pojistku za zničené 
zařízení a poměrnou část pojistného plnění z pojistky 
na dům. Představte si, že máte byt v Praze v domě, 
kde je 20 bytů a dům je pojištěn na 40 milionů. Zdá 
se to hodně, jenže pokud jsou všechny byty stejné, 
připadne na vás při likvidaci škody úplným zničením 
podíl 2 miliony, a to s největší pravděpodobností zda-
leka neodpovídá ceně, za jakou byste byt v normálním 

stavu mohli prodat, ani si za takovou cenu stejný byt 
v Praze nekoupíte. Je tedy lepší připojistit si stavební 
části také samostatně, i když pojišťovna bude s nejvyšší 
opatrností přistupovat k rozlišení plnění z hromadné 
pojistky společenství vlastníků a vaší osobní, protože 
dvojí plnění ze stejné škody není možné.
Podstatné vždy je, jestli máte pojistné plnění stanove-
no smlouvou v nových cenách nebo v časových cenách, 
v poslední době bývá pak někdy časová cena nahrazo-
vána tzv. cenou obvyklou.
Pokud chce být vlastník věci dobře pojištěn a při jaké-
koliv zkáze takové věci si chce pořídit věc stejnou nebo 
obdobnou, pak by měl rozhodně sjednat pojištění na 
novou cenu, a to i za cenu poněkud vyššího pojistné-
ho.
Dávejte si pozor na podpojištění. Jde o takové přípa-
dy, kdy je pojistná částka věci stanovená ve smlouvě 
nižší než hodnota pojištěného majetku. V takovém 
případě pojišťovna sníží plnění v poměru, v jakém je 
výše pojistné částky ke skutečné hodnotě pojištěného 
majetku. Například pokud v pojistné smlouvě byla 
stanovena pojistná částka za pojištěný dům ve výši 2 
milionů korun a po pojistné události se ukázalo, že 
pojistná hodnota domu je 4 miliony korun, vyplatí 
pojišťovna pouze polovinu škodné částky – tedy v po-
měru 1 : 2. Důležité tedy je stanovit v pojistné smlouvě 
pojistnou částku minimálně ve výši skutečné hodnoty 
pojišťované věci (ale zase ji příliš nenavyšovat, protože 
vyšší sumu vám pojišťovna neuhradí, náhrada se bude 
odvíjet od ceny reálné). Pojistnou částku si stanoví 
pojištěný vždy sám. Pracovník pojišťovny mu u toho je 
většinou nápomocen, ale odpovědnost za její stano-
vení nepřebírá. V případě majetku větší hodnoty lze 
využít ke stanovení pojistné částky soudního znalce, 
který majetek ocení. Pro případ, že se hodnota majet-
ku vyjádřená novou cenou změní v průběhu pojištění, 
nabízejí dnes pojišťovny možnost automatické indexa-
ce, a to především v pojištění nemovitostí. Vzhledem 
k tomu, že většina pojišťoven poskytuje bonusy za 
bezeškodní období, nemusí indexace znamenat nijak 
zásadní navýšení pojistky – pokud tedy máte štěstí 
a nic „pojistného“ vás nepostihlo.
Součástí pojistek na domácnost a nemovitost bývá čas-
to také pojistka odpovědnosti za škodu. Je to logické, 
nejčastěji se nám totiž zadaří poničit věci sousedům 
nebo známým tím, že je vyplavíme puštěnou vodou 
nebo unikající pračkou, vypůjčíme si kolo a na něm se 
nabouráme apod. S užíváním nemovitosti tedy od-
povědnost za škodu souvisí nejvíce, i když ne jenom. 
Jde zkrátka o každou škodu, kterou způsobíme na 
věci sdílené nebo vypůjčené. Pojistka odpovědnosti za 
škodu je obdoba povinného ručení, které dobře znají 
majitelé motorových vozidel, na rozdíl od něj ovšem 
není povinná.

Text: Gabriela Koulová,
Ivan Pavlíček, výrobce bezpečnostních dveří NEXT 

foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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ZIMNÍ ZAHRADA 

NA CELÝ ROK
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Příjemný prostor pro chvíle odpočinku, přezimování rostlin, které nesnášejí 
mráz, efektní doplněk celého domu – všechny tyto možnosti nabízí celoročně 
obyvatelná zimní zahrada. Její budování však není zdaleka tak jednoduché, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. Jaké jsou možnosti a kterým chybám 

bychom se měli při stavbě vyhnout?
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Zimní zahrada je prostor, v němž bychom se měli cítit 
příjemně, a měl by plnit veškeré naše požadavky. Měla 
by tedy být atraktivní nejen při pohledu zvenčí, ale 
také účelná a útulná uvnitř. Nejprve si musíme ujasnit, 
jaké vybavení bychom v ní chtěli mít, množství a ve-
likost rostlin, zda má být průchozí, přístupná pouze 
z jediné či z více místností. Zimní zahrada koncipovaná 
jako samostatný obytný prostor by obecně neměla mít 
podlahovou plochu menší než 15 m2 a hloubku ales-
poň 3 metry. Z těchto parametrů bychom měli vychá-
zet již při rozhodování, v kterém místě zimní zahradu 
postavíme. Způsob využití rozhoduje o tom, jaké by 
mělo být v zimní zahradě klima. Chceme-li zimní za-
hradu obývat celoročně, musí v ní být v létě příjemný 
chládek a v zimně teplo, abychom mohli díky pohle-
dům přes velké zasklení mít alespoň trochu pocit, že 

jsme součástí okolní zahrady. Z toho musíme vycházet 
při volbě materiálů a technického vybavení, jakým 
je vytápění, větrání a stínění. Jejich správný výběr je 
mimořádně důležitý u celoročně obývaných zimních 
zahrad, které rovněž kladou vysoké nároky i na celko-
vou tepelnou izolaci.

Tvar a umístění
Pokud jde o umístění, můžeme zimní zahradu postavit 
prakticky u kterékoli stěny domu či v jeho zákoutí. 
Fantazii se meze nekladou ani při volbě jejího tvaru. 
Nejjednodušší stavbou je samozřejmě jednoduchý 
přístavek k domu, tedy prostor, zastřešený jednoplo-
chovou, mírně klopenou, tzv. pultovou střechou. Větší 
prostor získáme přístavkem s klasickým sedlovým 
zastřešením. Efektním doplňkem každého domu je 



Rychlé a levné 
 zpevnění trávníkové 

plochy pro pojezd a chůzi
Proroste a nejde vidět

PLASTIhrab

tel. 773444890www.plastikorzo.cz

PROČ SI POŘÍDIT DŘEVNÍK?
Zahřeje vás a ušetří peníze...
Suché dřevo má až o desítky procent 
vyšší výhřevnost
Nákup čerstvého dřeva je výrazně 
levnější
Dřevo nepodléhá v dřevníku plísním
Ušetří vám čas...
Rychlejší vysušení dřeva
Snadná a rychlá manipulace se
dřevem i dvířky
Žádná stavba, jednoduchá příprava,
vše hotovo za 1 hodinu
Dřevníky vyrábíme ze žárového
pozinkovaného drátu. Střecha je 
vyrobena
z pozinkovaného nebo hliníkového 
plechu
Prefa Prefalz®.
Objem velkého dřevníku – 6 m3
Objem malého dřevníku – 4 m3DOVOZ, INSTALACE A MONTÁŽ JSOU V CENĚ

Dřevník PATENTOVANÝ ZÁSOBNÍK NA

SUŠENÍ A SKLADOVÁNÍ DŘEVA

tel.: 608 411 927 www.drevnik.czVýrobce a dodavatel:
společnost KLUH s. r. o.
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tvar pyramidový, který lze snadno přistavět k rovné zdi 
domu, ale umístit například i do rohu či jím zakončit 
pravidelný prostor se sedlovou střechou. Členění obvo-
dových stěn a způsob jejich otvírání je díky moderní-
mu stavebnímu kování téměř neomezen, záleží pouze 
na našich představách, fantazii a peněžence.

Orientace podle využití
Světovou stranu, na niž bude naše zimní zahrada 
orientována, bychom pokud možno měli volit podle 
toho, jak chceme tento prostor využívat. Zimní zahra-
dy orientované k severu získávají méně tepla ze slu-
nečního záření během celého roku, lze je využívat tře-
ba jako pracovnu. V létě sice tolik netrpí přehříváním, 
pro celoroční provoz je však nutné použít při jejich 

stavbě materiály s nízkou tepelnou prostupností (izo-
lační dvojskla nebo trojskla) a konstrukce s oddělený-
mi tepelnými mosty. Důležité je dostatečné vytápění.
Naproti tomu u zimní zahrady, otevřené směrem k jihu 
a určené pro celoroční provoz, je bezpodmínečně 
nutné její kompletní zastínění. Chladnější místnost, 
vhodnou pro pěstování rostlin a současně příjemnou 
třeba pro společné rodinné snídaně, získáme orientací 
na východ. Toužíme-li po teple až do pozdních hodin, 
pak zvolme západ. Získáme tak prostor vhodný pro 
rostliny, který ale rovněž nutně potřebuje zastínit.

Klasika či praktičnost
V současnosti se zimní zahrady budují výhradně ze 
dřeva, hliníku, plastů či jejich kombinací. Podle potře-
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by pak základní materiály povrchově upravené dopl-
ňují ocelové výztuhy. Každá z těchto tří možností má 
své výhody i nedostatky.
Tradiční konstrukční materiál – dřevo - vyniká zejména 
estetickými účinky a jeho produkce nezatěžuje životní 
prostředí. Je však nutné, aby bylo dokonale povrcho-
vě upraveno. Moderní dřevěné zimní zahrady jsou 
stavěny z lepených hranolů, které zaručují tvarovou 
stálost i v proměnlivých a náročných klimatických pod-
mínkách. Místa, která jsou často v přímém kontaktu 
s vodou, především krovové lišty a okapový přechod, 
musí být oplechována, nebo se používají raději celohli-
níková. U dřevěné stavby musíme počítat s její průběž-
nou údržbou a konzervačními nátěry. Nejpraktičtějšími 
nátěrovými hmotami jsou mořidla, na nichž se vlivem 

slunečního záření na rozdíl od laků nevytvářejí prask-
liny a ‚šupinky‘, které je nutno před dalším nátěrem 
pracně mechanicky odstraňovat.
Nízká pořizovací cena, vysoká životnost, skvělá odol-
nost povětrnostním vlivům, malé nároky na údržbu 
a možnost provedení v imitaci dřeva jsou výhodami 
plastové stavby, která navíc nabízí vynikající izolač-
ní vlastnosti. Nevýhodou jsou vyšší nároky na přísun 
čerstvého vzduchu a jeho regulaci. Navíc plastová 
konstrukce určí hranice naší fantazii při plánování 
celkového vzhledu stavby, protože se plastové pro-
fily vyznačují nižší pevností, a tudíž umožňují kratší 
maximální délku jednotlivých ploch. Pro stavbu zimní 
zahrady jsou v současnosti používány PVC systémové 
profily s ocelovými pozinkovanými výztuhami. Ob-
vodové stěny tvoří navzájem spojené plastové rámy, 
stejné jako u plastových oken, mezi nimiž jsou nosníky, 
protože plastové rámy nejsou samonosné. Střechu 
tvoří plastové krokve, rovněž vyztužené ocelovým 
profilem.
Za nejkvalitnější provedení je považována hliníková 
konstrukce, která je pevná, má dlouhou životnost, 
vyznačuje se přesností zpracování a je nenáročná 
na údržbu. Navíc můžeme i u tohoto systému zvolit 
laminaci v imitaci dřeva. Hliníkové zimní zahrady však 
patří díky konstrukčnímu materiálu k finančně nejná-
ročnějším.
Hliníkové systémy nabízejí konstrukční profily s oddě-
lenými tepelnými mosty, které eliminují vysokou tepel-
nou vodivost hliníku. Díky pevnosti je hliník používán 
při realizaci nejnáročnějších konstrukcí. Pokud bychom 
ale chtěli přece jen trochu ušetřit, můžeme kombino-
vat hliníkovou stěnu s plastovými obvodovými stěna-
mi, které navíc lépe izolují.

Bez prosklení není zahrada
Nejdůležitějším prvkem na zimní zahradě je její pro-
sklení. Klasické sklo propouští velké množství sluneční 
energie, což lze snížit volbou reflexních nebo zabarve-
ných skel, ovšem za cenu snížení světelného komfortu. 
Ani moderní protisluneční skla však nezabrání přehří-
vání interiéru, proto je nutné kombinovat je s větrá-
ním a stíněním.
Ideální je technologie izolačních dvojskel, která pod-
statně zlepšuje izolační vlastnosti, do obvodových stěn 
celoročně obývaných zahrad je pak nejvhodnější izo-
lační trojsklo. Přestože moderní skla jsou dostatečné 
pevná sama, z bezpečnostních důvodů je nutné opatřit 
spodní sklo dvojskel bezpečnostní fólií, která zaručí, že 
se při poškození nevysypou. Horní sklo bývá většinou 
kalené, čímž se zaručí jeho maximální pevnost.
Praktickou možností prosklení je polykarbonát, který 
nás přijde mnohem levněji. Tento druh plastu má řadu 
předností, kromě cenové dostupnosti hlavně nerozbit-
nost. Vypadá téměř jako sklo, jeho izolace však není 
pro celoročně obývanou zimní zahradu dostatečná. 
Proto se používá spíše na jednoduché přístřešky. Po-
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třebnou izolaci dokáže zajistit polykarbonát takzvané-
ho dutinkového provedení, nezajistí však čirý průhled 
a je méně odolný proti poškrábání.

Bez vzduchu to nepůjde
Velmi důležitým prvkem, jehož volbu je třeba zvážit, 
je způsob otvírání oken a dveří, zajišťující dostatečný 
přísun čerstvého vzduchu. Nejjednodušším a nejčastěji 
využívaným je systém rámů, které lze podle potřeby 
pouze vyklápět, či naplno otevřít díky pákovému ovlá-
dání. Tento mechanismus přijde také nejlevněji.
Finančně náročnější jsou posuvné či skládací dveře. 
Vlajkovou lodí mezi dveřmi, které jsou na našem trhu 
dostupné, jsou bezbariérové posuvné dveře, které ne-
zasahují do obytného prostoru. Kromě snadného ovlá-
dání mají navíc i zapuštěný práh. Prostorově úsporné 
jsou i posuvné skládací dveře, jejichž shrnovací křídla 
se odsunou do strany, kde vytvoří jen úzký „balík“. 
Nejpraktičtější variantou jsou posuvné-sklopné dveře, 
které lze buď zcela odsunout, nebo pouze vyklopit 
pro přísun čerstvého vzduchu, přičemž prostor zimní 
zahrady zůstává pro vstup zvenčí uzavřen.
Velmi účinným způsobem větrání jsou střešní okna. 
V nabídce jsou i varianty s automatickým, nebo do-
konce programovatelným otvíráním, jejichž pořízení 
je však finančně náročnější. Systém střešního větrání 
však neumožňuje zakrytí střechy markýzou či žaluzie-
mi, proto je třeba důkladně zvážit, zda jsou vzhledem 

k umístění naší zimní zahrady vhodné.

Nežádoucí pařeniště
Při plánování nesmíme podcenit způsob stínění stavby, 
který je mimořádně důležitý u staveb orientovaných 
směrem k jihu a západu. Ty se vlivem obrovského 
množství slunečních paprsků, které na jejich plochu 
dopadají, stávají při nedostatečném zastínění praktic-
ky neobyvatelnými. Ani sebelepší větrání totiž nedo-
káže snížit teplotu interiéru na přijatelnou úroveň. 
Základní druhy zastínění se dělí na vnější a vnitřní. 
Finančně méně nákladné je vnitřní stínění, ať již svislý-
mi či vodorovnými žaluziemi, různými typy rolet nebo 
rohožemi. Tento systém však má mnohem nižší účin-
nost – maximálně 50 procent.
Venkovní stínění je účinnější, ale i cenově několikaná-
sobně nákladnější. Jeho pořizovací cenu zvyšuje mno-
hem náročnější konstrukce venkovních rolet či markýz, 
které musí odolávat povětrnostním vlivům. Moderní 
roletové systémy jsou tvořeny lamelami ze silnostěn-
ných hliníkových pásů, jejich výhodami jsou vysoká 
pevnost, stabilita a barevná stálost. Navíc se vyznačují 
i solidními izolačními vlastnostmi. Většinou bývají 
vybaveny ovládáním na elektrický pohon, mohou však 
být ovládány i ručně. U tzv. pultových střech se dají 
použít i k zastínění střechy a jejich účinnost stínění 
je téměř stoprocentní.
Další možností jsou externí markýzy, buď samonosné, 
nebo na kolejnicích, které jsou uloženy na konstrukci 
zimní zahrady. Jejich výhodou je široký výběr barev, 
takže mohou vytvořit vhodný doplněk fasády domu. 
V současnosti již existují i kombi verze, kombinující 
díky variabilním kloubům svislou a šikmou markýzu do 
jednoho celku.
Pokud se venkovním zastíněním nechceme připravit 
o světlo, budou ideální volbou externí žaluzie. Může-
me je totiž natočit tak, aby zabránily vstupu sluneční-
ho záření do zimní zahrady a současně dál propouštěly 
světlo. Tento systém však nelze z technických důvodů 
použít na střechu.

Střecha jako koruna
Zimní zahradu dělá zimní zahradou její střecha tvoře-
ná nosníky a zasklením. Nejdůležitějším požadavkem 
na její konstrukci je bezpečnost. Tradičním konstrukč-
ním materiálem je dřevo, které dodává zimní zahradě 
přirozený přírodní vzhled. Střešníky tvoří lepené kon-
strukční hranoly a všechny vnější části, které přicházejí 
dlouhodobě do styku s vodou, musí být oplechovány. 
I střešní konstrukci však můžeme vytvořit z hliníkových 
prvků, prosvětlených polykarbonátovými deskami 
nebo bezpečnostním izolačním dvojsklem. Nutnou 
součástí každé střechy je okap, který může být sou-
částí střechy, nebo klasický, takzvaně přiznaný, a svod 
dešťové vody.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
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NOVINKA! MOŽNOST VHAZOVÁNÍ WC TABLET DO 

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Jak na to? Stačí vyměnit kryt 

revizního otvoru u  vašeho 

předstěnového montážního 

prvku TECE za kryt s možností 

vhazování table t a je hotovo. 

Tabletu pak můžete do ná-

držky vložit jednoduchým od-

klopením ovládacího tlačítka 

a vsunutím do speciálního ot-

voru. Vkládání tablet je mož-

né instalovat do všech před-

stěnových montážních prvků 

TECE a dokonce pro všechna 

ovládací tlačítka včetně série 

TECEsquare a  TECEloop za-

puštěných do obkladu.

WWW.TECE.CZ

VYTÁHNĚTE SVOJE DVEŘE VÝŠ
SKINNYdoors - jedinečný designový prvek přináší do interiéru vzrušení, 

zábavu i neotřelou eleganci. Eliminací viditelného rámu dveří dosáhneme 

jednolitosti stěny a nadčasovou eleganci. Vaší fantazii a nápady je možné 

realizovat pomocí nesčetných variant dekorů a materiálů povrchů (dřevo, 

tapety, lak, klasická malba, ...) dveřního křídla a jejich kombinací. Vaše 

dveře se tak mohou stát téměř neviditelnými nebo naopak vystoupit ze 

stěny jako neotřelý kontrastní prvek. Skinnydoors vám umožní maximální 

možné rozměry dveří 101x300 cm. Přesto zůstává komfort dveří nedočten.

Více na www.skinnydoors.cz

OVLÁDEJTE GARÁŽOVÁ VRATA A DVEŘE POMOCÍ 

CHYTRÝCH TELEFONŮ
Technologie se neustále vyvíjí dopředu. Dokonce ani garážová vrata, vjez-

dovou bránu či domovní dveře již nemusíte obsluhovat jen ručně nebo 

pomocí ovladače. Společnost Hörmann vyvinul aplikaci pro mobilní ovlá-

dání tohoto příslušenství. Díky jednoduché a přehledné aplikaci BiSecur 

lze navíc i zjistit stav (otevřená/zavřená) garáže. Aplikaci podporují tele-

fony či tablety s operačním systémem iOS či Android.

Tato novinka je v prodeji od 15.07.2014 a lze ji získat přes síť autorizova-

ných prodejců Hörmann v České republice.

WWW.BISECUR-HOME.COM, WWW.HORMANN.CZ

Maximální výkon, nižší spotřeba energie
S  výkonným energeticky úsporným motorem o  příkonu 650 W 

a s technologií AirflowMax vytváří nový vysavač Philips PerformerPro 

kvalitní proudění vzduchu, a díky tomu i vysoký sací výkon. Najdete 

u něho novou hubici TriActive-Max typu 3 v 1, pětilitrový sáček s-bag 

a HEPA filtr s 99,95% účinností. Novinka je vybavená i elektronickou 

regulací výkonu a řadí se do energetické třídy A. 

Orientační maloobchodní cena je 5 599 Kč

WWW.PHILIPS.CZ

REHAU – NOVINKA – Hliníková obložka 
Okenní profil GENEO s  konstrukční hloubkou 86 mm  je v  současnosti 

nejúspornější profil na trhu. Jeho předností je technicky vyspělý 

materiál RAU-FIPRO, vláknitý kompozit, možný i  pro konstrukce oken  

s nejvyšším zatížením. 

Novinka – hliníková obložka ALU TOP 86 Vám nabízí velký prostor pro 

kreativní ztvárnění Vašeho okna – při zachování výborných tepelně-izo-

lačních vlastností a komfortu.

www.rehau.cz 

Skinnydoors



ECLISSE PŘEDSTAVUJE 

PODZIMNÍ NOVINKY
Společnost Eclisse, zabývající 

se výrobou pouzder pro posuv-

né dveře, přichází na podzim 

se spoustou novinek. Hlavní 

novinkou je otevření nového 

technického sálu ,  na centrále 

společnosti Eclisse (Líšnická 360, 

Řitka). Zde si budete moci nově 

vyzkoušet celou koncepci sta-

vebních pouzder včetně bezob-

ložkových pouzder z nové řady 

Syntesis®Collection. 

WWW.ECLISSE.CZ

NOVINKA MEZI ROBOTY
Se svou novinkou vstupuje mezi robotické vysavače firma Dyson. A co 

konkrétně přináší?

Možnost ovládat přístroj na dálku pomocí aplikace pro zařízení se sys-

témy iOS a Android

360° kameru, která umožňuje dokonale řízený pohyb

Silný a konstantní sací výkon díky pohonu digitálním motorem Dyson 

Technologii Radial Root Cyclone pro efektivní separaci prachu 

Speciální kartáče s karbonovými vlákny a nylonovými štětinami, které 

vysavač automaticky zvolí podle typu podlahy          

Již tradičně u této značky neotřelý a atraktivní design

I MIELE JDE S DOUBOU…
Vzhledem ke zvyšující se oblibě robotických vysavačů i Miele uvedlo na 

trh svou novinku „Scout RX1“. Novinka se vyznačuje svým navigačním 

systémem („Smart Navigation“), dobrým čisticím výkonem a zejména 

výdrží a dlouhou životností svého lithium-iontového akumulátoru.  

„Smart Navigation“ od Miele pracuje s takzvaným Gyro senzorem, 

který měří rotační pohyby a změny směru. Integrovaná vysoce kvalitní 

digitální kamera ve vysavači Scout RX1, která několikrát za minutu ske-

nuje prostor, zaručuje další přesnost. 

Univerzální kuchyňský pomocník 

Thermomix zastane funkci 12 přístrojů
Hledáte užitečného domácího pomocníka, který ušetří Váš čas i peníze? 

Představujeme vám multifunkčního kuchyňského robota Thermomix. 

Tento přístroj nezabere místo větší než papír A4, a přesto jej můžete 

použít na cokoli – od přípravy pomazánek, přes dušení zeleniny, vaření 

masa, omáček, hnětení těsta, až po zmrzlinu nebo ovocné nápoje. Po-

kud si potrpíte na zdravý životní styl nebo máte malé děti, určitě uvítáte 

funkci „vaření v páře“, kterou Thermomix též disponuje.

Thermomix stojí 25.895 Kč a lze si objednat 

jeho bezplatné předvedení.

Více na www.thermomix.cz

VYMAZLETE SI SVOJE 

DVEŘE
Společnost Sapeli, největší čes-

ký výrobce dveří, přichází opět 

se skvělou akcí pro své zákaz-

níky.  V  období od 16. 9. do 

31. 10. 2014 si můžete u  všech  

obchodních partnerů firmy Sapeli 

vybrat dveře a zárubně v nadstan-

dardním provedení bez příplatku! 

Máte nyní jedinečnou možnost  

upgradovat si sami design, funkč-

nost a  bezpečnost svých dveří 

a zároveň získat 5-letou záruku či 

designovou kliku SAPELI zdarma. 

Více na www.sapeli.cz nebo 

přímo u obchodních partnerů.

PROFESIONÁLNÍ SVĚT VAŘENÍ!
Pro všechny poloprofesionální kuchařinky máme tip na úžasného po-

mocníka, který její kuchařský um poponese do dalších výšin! Seznam-

te se, toto je KitchenAid Heavy Duty 5KSM7591! Je vybaven extrémně 

tichým motorem s deseti rychlostmi 

od 40 do 200 ot/min, který pracu-

je i když ostatní ještě spí. Samot-

ný motor má nevídaný výkon 1,3 

koňské síly, což jistě uspokojí i ty 

nejnáročnější kuchařky. Přímý 

pohon robotu je konstruován za 

pomocí mohutných ozubených 

kol, které jsou využity v ce-

lokovové převodové sousta-

vě robotu. Navíc je tenhle 

krasavec dostupný ve třech 

krásných barvách. Vybrat 

si můžete třeba svůdnou 

královskou červenou.
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ve Vaší nejbližší velkoprodejně s nejširším 
sortimentem podlahových krytin / 52x v ČR

nechte se
inspirovat ...
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NA SLEVU

Platí pouze do 31. 10. 2014!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 
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