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INZERCE

EDITORIALMilé čtenářky, milí čtenáři,
Máme tu jaro a s ním naše jar-
ní číslo časopisu Moje bydlení. 
Číslo, kteří mnozí z vás netrpělivě 
očekávali, protože s prvním jarním 
sluníčkem máme všichni chuť začít 
něco měnit a vylepšovat. Pokud 
máme to štěstí, že máte domeček 
se zahrádkou, už určitě netrpělivě 
přešlapujete s rýčem na rameni a 
semínky v kapse… Protože co je 
pro zahradníka větším potěšením, 
než na jaře osít a osázet čerstvě 
zryté záhony, založit jezírko, nebo 
zasadit strom. A pokud vlastníte jen 
malý byteček? Samozřejmě i pro 
vás je jaro vítané a bude pro vás 
inspirací k tomu, abyste oživili inte-
riér, nakoupili záclony či polštářky, 
vyměnili nějaké doplňky, případně 
omladili zařízení…
A se vším výše zmíněným vám 
samozřejmě pomůže náš časopis.  

Povíme si tedy samozřejmě, jak 
probudit zahradu po zimě i jak 
oživit interiér. Poradíme vám i jak 
zařídit novou kuchyň a jaké spotře-
biče do ní vybrat. Řekneme si něco 
o stavbě, o tom, jak vybrat krytinu 
na střechu i jaká si zvolit okna…   
Nezapomeneme ani na zateplování, 
které sice oceníme zejména v zimě, 
nicméně je zapotřebí se do něj pustit 
mnohem dříve. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní rok 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 
Tak hezké počtení 

Iva Nováková, šéfredaktorka  

Editorial
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Každá hospodyně si je dobře vědoma toho, kolik má v bytě textilií – vždyť je 
musí prát, čistit, sušit, žehlit. Bez ohledu na to, jestli jde o materiály klasické či 
hypermoderní, potřebují stálou údržbu. Nejen to – čas od času potřebují prostě a 

jednoduše vyměnit za nové, abychom dali svému bytu novou tvář.
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Stejně jako oblečení i bytový textil má své módní 
trendy. Proměňují se barvy, vzory i materiály. Ostat-
ně s oblečením to často souvisí – když jsou v módě 
puntíkované šaty, objeví se puntíky i na bytových 
dekoracích. Pak tu máme ale ještě proměny sezónní, 
bez nichž teplo domova není úplné. Textilie s jarními – 
velikonočními, zimními – adventními a vánočními, ale 
také podzimní s teplými barvami padajícího listí či let-
ní s rozvernou paletou pastelových barev lučních květů 
najdeme vždy nachystané v obchodech včas, abychom 
mohli dokoupit něco nového, co osvěží atmosféru 
našeho bytu. Na prvním místě oblékáme podlahu 
a okna – to je také nejnáročnější jak finančně, tak při 
samotné volbě, protože koberce, záclony a závěsy 
nepořizujeme na chvíli, ale několik let i desetiletí. Zato 
všelijaké doplňky – ubrusy, dečky, přehozy, povlaky na 
polštářky, plédy patří k těm věcem, které si můžeme 
v různých proměnách dopřávat častěji. Kolem výkladů 
s domácím textilem tedy nechoďme nikdy se zavřený-
ma očima – co když je tu zrovna něco, co nás inspiruje 
k malé, ale půvabné obměně našeho milého domova.

Trendy pro příští dva roky
Světoví výrobci interiérových textilií se každoročně 
představují na veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Pro roky 2015-2016 zde bylo letos vytyčeno 
hlavní téma Experience, tedy Zkušenost a to ve čtyřech 
trendech: Sensory – Smyslovost, Mixology – Promícha-
nost, Discovery – Objev a Memory – Paměť.  
Smyslovost vyjadřuje v návrzích designérů současnou 
vzrůstající potřebu člověka o dotykový prožitek a mož-
nost vnímat textilie všemi smysly. Tvůrci tedy hledají 
spojení mezi vědou a smyslovým prožitkem. Jako s no-
vinkou tak přicházejí třeba s materiálem, jehož barvy 
se proměňují v souvislosti s množstvím a zdroji světla. 
Jiné tóny tedy budou mít za slunečního svitu a jiné za 
večerního umělého osvětlení.
Promíchanost je pokračování již několik let oblíbené-
ho trendu využívání nejrůznějších kulturních tradic 
a jejich kombinací. Čistý enthno styl tu už nemá místo, 
mnohem více se uplatňují ethno motivy například af-
rické v technologickém provedení 21. století – jako 3D 
obrazy na textiliích tak najdeme exotické ovoce vedle 
objektů z recyklovaných materiálů, výřezy detailů mo-
tivů zvířecích kůží a srsti, zkrátka nejrůznější tradiční 
motivy rozlišných kultur promíchané a zobrazované ve 
zcela novém pojetí, včetně barevných proměn.
Objev se zaměřuje na jedné straně na Vesmír, na 
druhé na mikrokosmos. V designech najdeme právě 
tak mikroskopem zvětšené struktury měsíčních skal 
a meteoritů jako obrazy vzdálených galaxií a mlhovin. 
Klíčovou roli hraje také světlo, možnosti promítání 
světla a stínu na nejrůznějších objektech, laserové 
obrazce a optické řezy materiály.
Paměť je dokonalým kontrastem k přecházejícím třem 
trendům, reflektujícím vymoženosti moderní techni-
ky. Obrací se naopak k tomu, k čemu se tak rád vždy 

znovu vrací člověk, pokud chce v klidu a míru spoči-
nout, ulevit si od denního stresu a nechat se ukolébat 
klidem a jasnou srozumitelností toho, co mu dává svět 
přírody a kulturních tradic. Tady se uplatňují přírodní 
vlákna – len, bavlna a vlna v nejkvalitnějším moderním 
zpracování. Látky jsou plné květin realistických i styli-
zovaných, tradičních pruhů, kostek, zkrátka designů, 
s nimiž je sice nevzrušivo, zato příjemně a milo.

Koberce a koberečky
Koberce ode zdi ke zdi, tak dobře známé „kovraly“ 
starých panelákových bytů, patří minulosti. Dnes se 
celopodlahové koberce pokládají občas třeba v ložni-
cích v patře v rodinných domcích, i tam ale dostávají 
přednost plovoucí podlahy, prkna nebo korek – zkrát-
ka podlahové krytiny, které se dají snadno zametat 
a vytírat. Jinak patří celoplošné zátěžové koberce spíše 
do komerčních prostor. Také velkoformátové vlněné 
koberce, které poskytovaly teplo při nášlapu v inte-
riérech, kde se topilo kamny a bývalo tu chladno od 
podlahy, patří dnes spíše k luxusu stylových interiérů 
jako jejich charakteristický doplněk.
Moderní koberce a koberečky bývají spíše menší 
a umísťují se jednak tam, kde si přejeme mít něco pří-
jemného měkkého pod nohama při delším sezení – to 
znamená třeba k sedací soupravě, při prvním dote-
ku podlahy – to znamená v ložnici u postele, jednak 
dekorativně – to znamená volně do prostoru, kde po 
nich pokud možno nebudeme moc chodit, abychom 
je nemuseli stále rovnat – tedy mimo frekventovaný 
průchozí koridor.
Před sedačku nebo k posteli jsou stále oblíbené kober-
ce s dlouhým vlasem, huňaté, měkké a teplé.  Z prak-
tických důvodů by měly být z lehkého materiálu a jen 
tak velké, abychom je mohli pohodlně vyklepat. Vlna 
je sice nádherný materiál, ale její údržba je přece jen 
na dnešní potřeby, kdy chceme uklízet rychle, značně 
náročná. S vlněným kobercem nemůžete dělat nic 
jiného, než ho důkladně vysávat. Koberce s vlasem se 
přitom nemají vysávat klepačem, protože ten vyklepá-
vá také vlas z útků. Důkladné čištění od prachu proto 
uděláme raději tak, že koberec na podlaze obrátíme 
a vysajeme ho také z rubové strany. A mokré čištění 
drahých vlněných koberců svěříme raději odborníkům 
v čistírně.
Pro pohodlí, rychlou a přitom dokonalou údržbu se 
dnes většina domácností vybavuje koberci z moderních 
materiálů – polypropylenu, polyamidu, polyesteru, 
polyakrylu a nejnověji z vinylu. Mezi hlavní výhody 
syntetických koberců patří především nízké výrobní 
náklady, a tedy i neporovnatelně nižší cena než u ko-
berců z přírodních materiálů. Díky technologickému 
pokroku dnešní syntetické koberce netrpí mnohými 
dřívějšími nežádoucími neduhy, ty moderní jsou an-
tistatické, tvarově stálé a jejich barvy jsou trvale syté. 
Výhodou koberců z umělých vláken je i odolnost proti 
roztočům, hodí se tedy i pro alergiky. Údržba je snad-
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ná a není třeba se bát použití klepače, tedy důkladné-
ho zbavení prachu i koberců s vyšším vlasem.
Koberce se vyrábějí v nepřeberných množstvích vzorů 
a barevných variant. Výběr barev a vzorů bychom 
měli plánovat a myslet včas na efekt, kterého kombi-
nací koberce a ostatních prvků místnosti dosáhneme. 
Koberec by měl buď nenápadně splynout s interiérem 
a neodvádět pozornost od jiných dominantních prvků 
v něm, zvýraznit barevné doplňky interiéru anebo 
místnost opticky rozčlenit. Barva koberce umí účinně 
opticky pracovat s interiérem, ve kterém je položen. 
Světlá barva rozšiřuje malé prostory a dává vyniknout 
kráse nábytku, naopak sytá barva s výraznějšími vzory 
prostory opticky zmenšuje, ale zároveň zútulňuje.
Právě u koberců menší rozměrů z umělých vláken si 
můžeme občas dopřát nějaký ten experiment, který 
se třeba po čase okouká, a pak ho za rozumnou cenu 
vyměníme za nový.
Hitem letošní sezóny jsou koberce vinylové. Pružný 
materiál vyniká dlouhou životností a snadnou údrž-
bou, stačí je vysát a otřít vlhkým hadříkem, jednou 
za čas je pak vypereme v mýdlové vodě, pověsíme na 
sušák a jsou zase jako nové. Barvy a vzory se přitom 
vyrábějí nejrůznější, i když v současné době jsou tren-
dy hlavně vzory připomínající šedesátá léta – k plasto-
vého koberci se ostatně výborně hodí. K nám vinylové 
koberce zatím dováží ze Skandinávie jediná firma, 
jejich oblíbenost ale stoupá, a tak se brzy jistě rozšíří 
i nabídka.
Módní poměrně nedávnou novinkou jsou koberce se 
3D vzory. Vyrábějí se technologií heatset carving, což 

v překladu znamená, že vlákno je tepelně upravené 
pařením, takže barvy jsou jasné a neblednou a vlas je 
měkčí na dotek a je vyřezán do různých tvarů a vzorů, 
což ve výsledku vytváří trojrozměrný, tedy 3D efekt 
vzoru.

Záclony a závěsy
Také oblékání oken se neustále proměňuje, přicházejí 
nové materiály, mění se způsob zastiňování pomocí 
záclon a závěsy dostávají nové dekory, vycházející 
z módních trendů. Dá se ale říct, že tradičními silono-
vými záclonami jednoduše nařasenými nic nezkazíme 
v žádném interiéru, stačí jen vhodně vybrat dekor 
a možná se alespoň trochu odvážit třeba k jiné barvě 
než křídově bílé.
Pokud ovšem chcete jít s dobou, použijete spíše prů-
hledné lehounké, zato hustě tkané materiály jako je 
organza nebo voál. Hitem posledních dvou let jsou 
také provázkové záclony. Nic z toho nevyžaduje velké 
řasení, provázky naopak musí být volně splývavé a or-
ganza i voál mají jen vzdušně a volně zakrývat okna – 
kdyby byly příliš nařasené, budou moc zatemňovat.
Voálové záclony dostaneme v nejrůznějších barvách. 
Můžeme použít jen jednu, nebo třeba prostřídat pru-
hy bílé a jiné barvy – samozřejmě tak, aby vše ladilo 
s celým interiérem.
Závěsy dnes mnohdy neslouží ani tak k večernímu 
nebo protislunečnímu zakrytí oken jako k zakrytí 
„zbytkových“ kousků stěn vedle oken a dekoraci 
interiéru. Pokud máme v oknech žaluzie nebo rolety, 
nemusí být závěsy tak široké, aby při roztažení zakryly 
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celé okno, stačí jen přiměřeně široké pruhy, které dají 
vyniknout kvalitě materiálu a především vzoru, který 
jsme jako doplněk místnosti vybrali.
Nemusíme ale mít jen klasické splývavé záclony do 
výše parapetu nebo až k podlaze. Na trhu je velký 
výběr také tzv. římských záclon, které se zavěšují jen 
nad sklo a jsou rozdělené do skladů, které se dají po-
volit nebo vyhrnout do různé výšky. Zvolíme-li římské 
záclony z jemného průhledného materiálu, budeme 
je spouštět víc, aby materiál vynikl. Pak je doplníme 
závěsy, abychom okno mohli večer nebo proti slunci 
zakrýt. Naopak římské záclony s pevnějších neprů-
hledných materiálů mohou plně nahradit i zastínění. 
Pokud chceme, aby do místnosti proudil dostatek svět-
la, máme je vytažené, pokud si přejeme okno zakrýt, 
spustíme je v plné délce.
Moderní trend upouští od přílišné načančanosti záclon 
a závěsů, všelijakému řasení, vrstvení několika růz-
ných záclon a vyvazování do oblouků a girland. Dnes 
dáváme především vyniknout kráse jemného materiálu 
záclon a designu závěsů.
Že záclony jsou z umělých vláken, to je více méně 
samozřejmost. Také u závěsů je ale vhodnější pou-
žít umělé materiály. Často jsou od přírodních vláken 
k nerozeznání, zato perfektně drží barvy, nevyblednou 
a hlavně – snadno se vyperou a mnoho jich je v neže-
hlivé úpravě. Vzhledem k tomu, že záclony a závěsy 
jsou první zónou na lapání prachu přilétajícího zvenčí, 
je snadné praní a nežehlivá úprava pro dnešní hos-
podyně vysvobozením od namáhavého sundavání, 
věšení, praní a žehlení dřívějších těžších materiálů. 

Všechno chce ale své – materiál se bude vstřícně 
chovat k údržbě jen tehdy, pokud dodržíme pravidla 
zacházení doporučená výrobcem.
Zbývá dodat, že materiály záclon se díky novým tech-
nologiím neustále vyvíjejí – v poslední době se na trhu 
objevily třeba záclonoviny nehořlavé nebo látky, které 
samy rozkládají cigaretový kouř a hubí bakterie.

Ubrusy a prostírání
Stolování bez ubrusu patří snad tak na malý kuchyň-
ský stolek k rychlé snídani, na jídelní stůl ale ubrus 
v každém případě patří, dává společnému stolování 
slavnostnější ráz a zároveň chrání i dřevěnou desku 
před poškozením nebo naše ruce před chladem desky 
skleněné. Ubrus je výrazným dekorativním prvkem 
v jídelním koutě, ale menší ubrusy používáme i na „ká-
vový“ stolek u televize. Jsou i domácnosti, kde si libují 
v malých podložkách či dečkách pod vázy na skříň-
kách. Proč ne. Moderní interiér je sice spíše zbavený 
těchto textilií, na druhou stranu jejich vhodné umístě-
ní a kombinace barev interiér vždy příjemně proteplí 
a zútulní. Pokud máme tedy ubrusů, ubrousků a deček 
v místnosti víc, měly by v každém případě být stejné 
nebo alespoň v základní barvě a dekoru velmi podob-
né. Pak napomohou sladění celého interiéru, sjednotí 
ho a skutečně dozdobí.
Není nic krásnějšího než sněhobílý či lehce krémový 
damaškový ubrus. Jenže jeho praní, škrobení a žehlení 
je velmi pracné. Moderní bavlněné a směsové materi-
ály jsou z hlediska údržby mnohem praktičtější. Jestli 
zvolíte bílou nebo nějaký trendy design, to už je pak 
na našem osobním vkusu, ale také třeba na událos-
ti, při níž stůl prostíráme. K víkendovému rodinné-
mu obědu se bude hodit jakýkoliv ubrus, který nám 
zrovna bude dělat dobrou náladu, při slavnostnějších 
příležitostech by ale měl i ubrus vyjadřovat výjimeč-
nost chvíle – ideálně se pak hodí těžší jednobarevný, 
skutečně nejlépe bílý nebo je ve světlounkých barvách.
Velmi praktické jsou ubrusy s povrchem impregnova-
ným tak, že odpuzuje tekutiny – ty se na něm srazí do 
drobných kuliček a odtečou. Tato úprava je již známá 
dlouho, dnes se ale používá i na jiné materiály než 
dříve. Ty původní vodu odpuzující materiály totiž byly 
trochu nepraktické v tom, že hodně klouzaly a aby 
po stole nejezdily, museli jsme to často řešit pérovými 
úchytkami přidržujícími ubrus k desce stolu. Současné 
látky jsou pevnější, antistatické a na stole lépe drží.
Abychom ubrus udrželi déle čistý, budou se ke kaž-
dodennímu stolování hodit také prostírky a podložky 
pod sklenice. Jestliže jsme výše chválili praktičnost 
moderních umělých a směsových vláken, tady se raději 
vraťme k přírodním materiálům. Kus levného plastu 
totiž velkou parádu nenadělá. Velmi dobře vypadají 
provázkové nebo lýkové prostírky, elegantní na kaž-
dém ubrusu je i korek. Pokud už chceme plast, volme 
například zajímavé podložky ze silikonu, které vynikají 
pestrými barvami a samozřejmě jednoduchou údržbou 
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– stačí je otřít houbičkou nebo mokrým hadříkem.
V interiéru se starožitným nábytkem bychom se neměli 
vzdávat krajkových a háčkovaných „babičkovských“ 
deček i vyšívaných ubrusů a napronů. Pokud jsme 
staromilci a máme starými časy dýchající interiér, pak 
jsme zvyklí, že jeho údržba není tak jednoduchá jako 
otírání moderního nábytku. A když už se nám do 
praní krajek a háčkovaných deček nechce nebo se ho 
bojíme, svěřme ho rukám, které si s ním poradí. Stále 
se najdou provozovny, kde tyto dečky umějí pečlivě 
vyčistit i znovu vypnout do krásného tvaru.
Látkové ubrousky, které bývaly a někdy stále jsou pro-
dávány spolu s ubrusy na jídelní stůl, se v moderních 
domácnostech prakticky vůbec nepoužívají, zůstaly 
součástí stolování snad jen v luxusních restauracích. 
Doma je úplně vytlačily ubrousky papírové. Kdo by se 
také s látkovými pral a žehlil a trápil s obtížně odstra-
nitelnými skvrnami od jídla. Pokud nám ale ve skříni 
takové ubrousky leží, je škoda je jen tak vyhodit – 
bývají z velmi kvalitních materiálů, ať už z krásného 
damašku nebo hustě tkaného bavlněného plátna bílé-
ho i potištěného, podle toho, k jakému ubrusu patřily, 
některé mají ozdobně ukončené ažurové okraje, na 
jiných najdeme třeba i vyšité monogramy. Můžeme 
si s nimi trochu pohrát, roztřídit je podle velikosti, 
poskládat a buď se sami pustit do výroby patchwor-
kového přehozu nebo o jeho ušití požádat někoho, 
pro koho je tato tvorba oblíbenou tvůrčí zábavou. 
Patchwork je v módě, s takovým přehozem bude tedy 
domácnost rozhodně trendy.

Polštářků a dek není nikdy dost
Pod hlavu, pod záda, pod nohy nebo jen na okrasu – 
polštářek v pěkném povlaku se hodí všude. Může ležet 
na křesle, na sedačce, na židli, ale klidně i na podlaze. 
V moderním interiéru, kde je nábytku málo, je hro-
mádka polštářů pěkně rozložená na podlaze pěknou 
hřejivou dekorací. Mohou být větší i menší, kulaté, 
čtvercové, oválné nebo dokonce ve tvaru koule či vál-
ce, pokud ale mají plnit svou dekorativní funkci, musí 
být především dobře sladěné a působit měkce a teple.
Zvolíme si tedy jednu základní barvu, některé polštář-
ky oblečeme jen do ní, jiné budou v povlacích s deko-
rem, ale jeho základ bude opět tato jedna barva nebo 
půjdou tón v tónu. Když jako základ zvolíme skutečně 
jednu barvu, pak se můžeme vyřádit ve vzorech. Kom-
binovat můžeme stylizovaný květ na jednom, kostku 
na dalším a pruhy či puntíky zase na dalších polš-
tářcích. Ve velkoprodejnách s nábytkem a bytovými 
doplňky často najdeme celé takové řady potahů, které 
k sobě ladí. V ložnici polštářky sladíme s přehozem 
přes postele nebo s ložním prádlem, v obývákem s de-
signem sedačky a koberce. Úplnou volnost si můžeme 
dopřát v dětském pokoji, kde ratolestem klidně do-
přejeme polštářky s obrázky zvířátek, večerníčkových 
postaviček, sluníček i kytiček. Zejména malé děti tráví 
hodně času hraním na podlaze na dece nebo dětském 

koberci a polštářek jim poslouží k pohodlnému sezení 
i klečení u hry. Polštářek s oblíbenou postavičkou nebo 
zvířátkem pak stejně jako plyšák bude dítěti společní-
kem při usínání.
Pohledovou měkkost a samozřejmě i pohodlí při 
užívání dá polštářku výplň. Na rozdíl od potahu, který 
snadno vyměníme, od výplně očekáváme i dlouhé 
zachování užitné hodnoty. Není třeba se obávat peří, 
je to bezesporu nejtrvalejší a nejpohodlnější materiál. 
Pokud je v pevném hustě tkaném sypku a ještě v po-
vlaku, nepráší se do něj vůbec nebo jen minimálně, 
takže většinou se s ním snese i alergik. Jestliže máme 
k pračce i sušičku prádla, je malé polštářky snadné 
i vyprat – stačí do bubnu sušičky k polštářkům přidat 
něco, co peří bude při sušení rozbouchávat. Mohou to 
být speciální koule z plastu k tomu určené, ale stačí 
klidně i dva tenisové míčky.
Stejně jako množství polštářků se nebraňme příchodu 
další deky do obývacího pokoje, když vám v obchodě 
padla do oka a prostě jste ji museli mít. Při sezení u te-
levize nebo u četby se přehoz přes nohy bude vždycky 
hodit a deky můžeme sezónně obměňovat stejně jako 
ubrusy nebo závěsy, ať už jen volbou pro dané roční 
období typické barvy nebo nějakým tím vánočním 
či velikonočním motivem. Máme-li doma chlupaté 
miláčky, budeme nejspíš deku používat i jako přehoz 
přes sedačku, abychom její potah uchránili množství 
obtížně odstranitelných chlupů. Spíše než deku z pls-
těného materiálu nebo vlny pak volíme přehoz z ba-
vlny, změkčený vložkou z pracího dutého vlákna nebo 
mikrovlákna. Z bavlny se totiž chlupy nejlépe odstraní 
na sucho i při praní.
Velké přehozy se uplatní i v ložnici na ochranu lůž-
kovin před prachem přes den. Na trhu jsou k dostání 
nejrůznější, takže je snadno sladíte s designem ložnice. 
Můžeme si vybrat třeba tkaný přehoz v ethno barvách 
a dekorech nebo opět bavlněný oboustranný, z jedné 
strany třeba jednobarevným, z druhé patchworkovým 
potahem měkké vložky. Elegantně budou vždy působit 
jednobarevné přehozy z umělého vlákna imitujícího 
vlnu. Vlna samotná je samozřejmě také možná, je 
krásná, ale její praní je mnohem obtížnější, v pračce 
se snadno srazí a zfilcuje, je tedy lépe ji dávat čistit. 
I proto dáváme dnes raději přednost umělým vláknům. 
Jejich kvalita vzhledu i užitných vlastností je na tak 
vysoké úrovni, že jsou od těch přírodních k nepozná-
ní. Vysoce kvalitní jsou pak materiály viskózové, které 
jsou de facto vlákny přírodními – spřádají se totiž tře-
ba z bambusu nebo dokonce z některých dřev techno-
logicky proměněných v nekonečné viskózové vlákno. 
Směs s bavlnou, vlnou nebo hedvábím pak dává látce 
nové užitné vlastnosti – nesrážlivost, nemačkavost, 
stálobarevnost a snadné praní i žehlení bez potřeby 
škrobení. Proto se viskózová vlákna stále více uplatňují 
i u interiérových textilií, včetně povlečení a prostěra-
del.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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Podíváme-li se do domovů našich babiček a prababiček, zjistíme, 
že život rodiny se odehrával ve velké sednici, kde rodina jedla, 
vyprávěla si, ale i spala. K této sednici občas patřil i parádní pokoj, 
ten se ale v zime často nevytápěl a tudíž nevyužíval. Od té doby 
uplynulo už pár desítek let. Potřeba rodiny mít místo, kde se bude 

scházet a společně žít ale stálé trvá...

DOMOV, 
JE TAM, KDE SE DOBŘE ŽIJE…
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Stále vice se prosazuje trend velké obývací kuchyně, 
kde maminka vaří, děti si píší úkoly a táta sleduje te-
levizi. Všichni jsou pospolu a přitom každý může dělat 
to, co právě chce, nebo potřebuje. Jak by ale tato 
místnost měla být zařízena, aby jako cenrum rodinné-
ho života opravdu fungovala? 
Začneme rozhodně u kuchyně, protože právě vůně 
dobrého jídla je tím, co nám navozuje pocit toho 
správného domova… Protože, co může být krásněj-
ší vzpomínkou na dětství, než návrat domů ze školy 
k mamince, která vaří něco dobrého, do bytu, který je 
prostoupený vůní. Aby ale maminka nebyla otrokem 
bytu, je zapotřebí, aby pro své kuchtění měla ideální 
pracovní podmínky. Díky bohu, že dnes už se po ní 
nechce, aby trávila třetinu života zavřená v miniaturní 
kuchyni, nejlépe bez oken, jak jsme to znali v reali-
tě panelákových bytů. Dnes je ve většině moderních 
domů součástí obýváku i kuchyňský kout, případně 
plnohodnotná kuchyň.  Jakou kuchyň si ale vybrat, aby 
nám co nejvíce vyhovovala?
Uspořádání kuchyně lze v zásadě rozdělit do několika 
schémat. 
• Lineární (jednostěnná kuchyň) kuchyň 
• Souběžná - dvouřadá kuchyň 
• Kuchyň ve tvaru L 
• Kuchyň ve tvaru U 
• Kuchyň se středovým ostrůvkem 

Zapomeňte na lineární kuchyň? 
Pokud je to jen trochu v možnostech vyšeho bytu, 
přimlouvala bych se za to, nespokojit se s tímto typem 
kuchyně. Jistě, v miniatuře paneláku nebylo zbytí 
a celé naše “vaření” se muselo vejít do dvou spodních 
a dvou horních skříněk, dnes už je ale na trhu taková 
řada domácích pomocníků, že určitě s metrovou pra-
covní deskou nevystačíme a snem každé hospodyňky 
proto je poněkud větší model… Ale ani pokud nám 
velikost místnosti umožní vytvořit lineární linku větší-
ho rozměru, nebudeme příliš spokojeni. Budeme bě-
hat z jednoho konce na druhý a nic nebude po ruce… 
Tento typ kuchyně tedy ponechme pouze pro úzké 
dlouhé místnosti, kam se jiné uspořádání nevejde. 
Minimální šířka lineární kuchyně by měla být alespoň 
1,8 metru. Pracovní zóny v lineární kuchyni musí být 
uspořádány vedle sebe, platí ovšem, že mycí zóny by 
měla být uprostřed. 

Dvouřadá kuchyň – dokonale fungující 
model…
Máme-li dostatek prostoru, je dvouřadá kuchyň 
jedním z nejlepších možných řešení. Často stačí se jen 
otočit a máte před sebou to, co zrovna potřebujete - 
dřez, sporák, ledničku. Jen se ujistěte, že v pracovním 
prostoru mezi dvěma pracovními deskami není potře-
ba zařídit průchod. V pracovním prostoru kuchyně by 
pak mohlo docházet ke kolizím s jinými pocházejícími 
osobami. Minimální šířka pro dvouřadou kuchyň je 

250 cm. Pokud se zrovna tento typ kuchyně do vaše-
ho domečku či bytečku vejde, budete jistě spokojeni. 
Pokud máte rozměr místnosti takový, že bude navíc 
obsahovat i velkou pracovní desku, kde se vám bude 
nejen dobře vařit, ale vejdou se vám na ni i kuchyňští 
pomocníci, máte vyhráno…

Kuchyň ve tvaru L – má své přednosti
Uspořádání kuchyně ve tvaru „L“ je dobrou volbou, 
máte-li v plánu do kuchyně umístit ještě stůl, který se 
snadněji vejde do protilehlého rohu kuchyně. L uspo-
řádání také minimalizuje problémy s nadměrným pro-
vozem v pracovní části kuchyně. Zajímavou variantou 
u tohoto typu je i doplnit kuchyň pultem, či chcete-li 
ostrůvkem. Jeho využití je všestranné. Z jedné strany 
může být vyšší a sloužit jako barový pultík pro snídani, 
z druhé nižší a přidat vám jednak pracovní plochu, 
jednak i plochu úložnou, které není nikdy dost. Máte-
-li pro to prostor, můžete nad něj umístit i rampu, na 
kterou lze zavěsit drobné kuchyňské náčiní, sušené 
rostliny, nebo třeba vyleštěné pánvičky. Fantazii se 
meze nekladou… 
Ostrůvek se často se však volí jako centrum vaření 
nebo mytí, kdy je zde umístěna varná deska, či dřez. 
Bude-li sloužit jako varné centrum, je třeba počítat 
i s instalací digestoře. Ta by určitě měla být i designově 
povedená, protože bude viděna ze všech stran. U os-
trůvku, v něm bude umístěno mycí centrum, je nutné 
dořešit přívody vody a systém odpadu. Obvykle se lidé 
přiklánějí ke kombinování popisovaných účelů využi-
tí, a tak se, pokud to rozměry ostrůvku dovolí, stává 
plochou pro vaření i konzumaci.

Kuchyň ve tvaru U – co víc si můžete 
přát…
Uspořádání kuchyně ve tvaru „U“ už nám dává šanci 
vytvořit opravdu luxusní kuchyň. V takové kuchyni 
bude vždy všechno po ruce, kuchyňská práce vám tak 
půjde příjemně od ruky. Jednu stěnu písmene „U“ je 
možné využívat i jako servírovací plochu. 
I tento typ kuchyně můžeme doplnit o středový ost-
růvek. Tento ostrůvek může navazovat na některou 
pracovní zónu pracovního trojúhelníku a pak si může-
me být jisti, že máme nejlepší kuchyň, jakou je možné 
pořídit. 
Ostrůvek v kuchyni je řešením, které si v tuzemských 
domácnostech získalo oblibu především v posledním 
desetiletí. Vyžaduje dostatek prostoru, aby výsledek 
nepůsobil překombinovaným dojmem a udržela se 
v místnosti vzdušnost a volné místo, tolik nezbytné pro 
vaření a další práce, které v těchto prostorách zpravi-
dla probíhají.

Jakou kuchyň vybrat?
Hlavním poznávacím znamením trendy kuchyňské 
linky je použitý materiál a barva povrchu. Není nic 
výjimečného, když je moderní kuchyňská linka sytého 



Konzultace s designéry • 3D zobrazení Vámi vybrané kuchyně v konkrétním prostoru  
Odborná pomoc při výběru všech elektrospotřebičů • Od návrhu po kompletní montáž

Německá kvalita a skutečná variabilita nábytkových 
částí a materiálů • Služby na klíč • 10 let záruka zdarma  
Široký sortiment spotřebičů • Designový návrh zdarma

Na míru  vašemu životnímu stylu

Jsme výhradním  
prodejcem kuchyní

e-shop: www.DATART.cz Infolinka: 810 328 278 (810 DATART)

Naše studia najdete zde:
DATART Avion SP Zličín – Skandinávská 23, Praha 5
DATART Arkády Pankrác – Na Pankráci 86, Praha 4
DATART OC ŠESTKA – Fajtlova 1090, Praha 6

216x272 KS.indd   1 05.03.15   16:26



18 | BYDLENÍ

odstínu, který byste si dříve v kuchyni ani nepředsta-
vili. Nabídka barevných variant je tak téměř neome-
zená. Od žluté kuchyňské linky, přes oranžové, fialové 
a zelené odstíny až k černé barvě, pro kterou se mnozí 
rozhodují z důvodů vysoké míry kombinovatelnosti 
s doplňky.
Důležitým momentem je samozřejmě volba vhodné 
pracovní desky.
Nejčastěji najdeme v českých domácnostech laminá-
tové desky. Desky jsou vytvořené z dřevěných třísek 
spojených syntetickými pryskyřicemi, které jsou tvrze-
né při vysokém tlaku a teplotě. Poté jsou laminovány, 
tedy pokryty papírem napuštěným pryskyřicí. Prodávají 
se v různých úrovních kvality, odlišnost přitom může 
být třeba i v odolnosti teplotě. Lze doporučit desky 

s tzv. vysokotlakým laminátem, které mají nejdelší 
životnost.  Lepší desky mají postformingové zakončení 
spodních a předních hran, které zabraňuje vsáknutí 
vlhkosti do desky. Právě možnost nabobtnání po vnik-
nutí vody do dřevotřískové části a náchylnost k me-
chanickému poškození patří mezi největší nevýhody. 
I proto je například velice důležité správně instalovat 
dřez a těsnění kolem jeho okrajů.
Nerezové pracovní desky jsou známy především z re-
stauračních provozů a jídelen. Jde o hygienické řešení, 
které toho mnoho vydrží a má snadnou údržbu. Nijak 
nevadí, když na desku vyprskne vroucí olej, nebo na 
ni položíte horký hrnec. V poslední době se ale s ros-
toucí módou designově minimalistických kuchyní ve 
vysokém lesku můžeme s nerezovými deskami setkávat 
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i v domácnostech. Pozitivní je také to, že jde pořídit 
i nerezové umyvadlo přímo vsazené v desce - ta tak 
může být jedním funkčním kusem. Ano, všechny výše 
uvedené užitné vlastnosti platí. Ale pravdou je také 
to, že se deska užíváním poškrábe, a udržet ji lesklou 
a bez otisků je takřka nemožné. 
Přírodní materiály jsou trendy. Dřevěné desky z masivu 
mohou být krásné a skutečně dokážou vzhled někte-
rých typů kuchyňských linek výrazně povýšit. Daní je 
ovšem jejich náchylnost k opotřebení. Pro jeho přiblí-
žení se doma podívejte na zasloužilé dřevěné prkénko. 
Pro prodloužení životnosti je potřeba desku ošetřovat 
speciálním olejem. Časem se ale pravděpodobně stejně 
nevyhnete poškrábání a případně i mapám od rozli-
tých barevných tekutin. Deska jde nicméně renovovat 

přebroušením, které se minimálně o škrábance posta-
rá.
Přírodní kámen je asi tím nejluxusnějším a nejdražším 
materiálem, který si můžete do kuchyně pořídit. Vý-
jimkou nejsou ani desky za statisíce korun. Používán je 
travertin, vápenec a žula. První dva zmíněné kameny 
jsou pórovitější, i proto je žula nejčastější. Mezi její vý-
hody patří, že je vhodná i na parapety a podlahy, a tak 
se dá celý interiér dobře sladit. Jednolitosti pomáhá 
i to, že lze nechat vyrobit z kamene také dřez, leštěné 
drážky v pracovní desce mohou posloužit jako prostor 
pro odkládání nádobí.  
 
Barev a druhů existuje celá řada, jejich pořizovací 
cena se ovšem často výrazně liší. U barevnosti je třeba 
podotknout, že u přírodních materiálů nelze zaručit 
stálost barev a takřka neexistuje deska, která by měla 
neměnný dekor pro celé své délce - pro někoho je to 
znak unikátnosti a přednost, někomu to vadí. 
Zejména žula je velice odolná, především proti me-
chanickému opotřebení a vyšším teplotám, méně však 
proti chemikáliím, olejům a například červenému vínu. 
I proto je vhodné ošetřovat kámen speciální impregna-
cí. I tento materiál lze přebrousit.
Desky z technického kamene se z hlediska životnosti 
přírodnímu kameni vyrovnají. Ostatně tyto desky jsou 
z více jak z 90 % z přírodního materiálu, nejčastěji 
z drceného křemene. Ten je lisován do výsledné podo-
by spolu s pryskyřicí a barevnými pigmenty. V někte-
rých vlastnostech pak přírodní kámen dokonce překo-
návají. Mají vyšší mechanickou odolnost. Mají téměř 
nulovou nasákavost, a jsou tak odolné proti vnikání 
vody i chemickému znečištění. Díky nízké nasákavosti 
lze také instalovat dřez zespodu do roviny s pracovní 
deskou. 

Od kuchyně až k sedačce…
Jak již jsme si řekli, v současné době je trendy, aby na 
kuchňskou část navazovala část obývací. Pravda, jsme 
potom trochu limitováni použitým materiálem, pro-
tože kuchyňská linka by měla být v barevném souladu 
se zbytkem místnosti, pokud se nám to ale podaří, 
výsledný efekt bude stat za to. 
Samozřejmě, můžeme se inspirovat v tůzných bytových 
studiiích, vždy bychom ale zároveň měli brat v potaz 
to, že byt je odrazem naší osobnosti a vypovídá o na-
šem životním stylu, vkusu a zájmech. A jak ho tedy 
zařídit, abychom díky němu pociťovali opravdovou ra-
dost z bydlení? V první řadě bychom vše zmíněné měli 
vzít v potaz. Skloubit jeho praktické využití i reprezen-
tativní úlohu. 
Pokud dodržíte několik základních pravidel, může 
z vašeho pera vzniknout naprosto jedinečný prostor. 
Takže, směle do toho. 

Uspořádání nábytku
Před samotným začátkem zařizování obývacího pokoje 
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si musíte položit a samozřejmě zodpovědět několik 
otázek:  
Jakým způsobem organizovat provoz v bytě? 
Jak rozestavit nábytek, aby co nejlépe plnil požadova-
né funkce? 
Kolik nábytku je vůbec zapotřebí? 
V jakém barevném ladění bude obývací pokoj konci-
pován?  
Na paměti mějte, že při hledání odpovědí v první řadě 
musíte vzít celkový ohled na obyvatele obývacího 
pokoje, respektive na ty, kteří v něm budou trávit čas. 
Musíte vědět, jaké má kdo nároky, potřeby a čemu 
dává který člen přednost. Hned vzápětí by měla násle-
dovat známá poučka „méně je někdy více“.

Rozmisťujeme nábytek
Při úvahách o rozmístění dalšího nábytku musíte zcela 
logicky vycházet z předpokládaného provozu, jaký je 
pro danou místnost určen. Dosti časté prohřešky proti 
dobrému provozu a tedy i dobré funkci bytu způsobu-
je nevhodně umístěný nábytek napřiklad u oken a tím 
ztěžující jejich čištění a větrání místnosti. Nábytek 
špatně umístěný v prostoru může dokonce způsobit 
naše zranění. Jelikož obývací pokoj plní většinou také 
shromažďovací funkci, je třeba dbát na dostatečný 
prostor například pro malé děti, přemíra nábytku 
tuto funkci zcela jistě znesnadní. Stejně tak je obývací 
pokoj i místem našich domácích prací a uskutečňování 
koníčků, což může vyvolat nemalé nároky na vybavení. 

Řešíme úložné prostory
Upřímně řečeno, ideální by bylo, kdybychom v obýva-
cím pokoji úložné prostory příliš řešit nemuseli. Snem 
většiny z nás je velká vzdušná místnost s minimem 
skříní. Ne vždy se ale něco takového podaří. S místem 
bojujeme více či méně všichni a často i obývací pokoj 
musí posloužit jako úschovna potřebných věcí. Ideál-
ním řešením je v tomto případě skříň, či skříňky zhoto-
vené na míru konkrétnímu interiéru, které se mohou 
stát i jeho samostatnou, osobitou a harmonickou 
součástí. Musíme-li řešit velké úložné prostory, zřejmě 
se rozhodneme pro vestavěnou skříň na míru, která 
se dobře hodí do různých výklenků a koutů. Problé-
mem nejsou v současnosti ani zkosené stropy, šikovní 
řemeslníci ze specializovaných firem si s ním snadno 
poradí. Navíc v porovnání s běžnými skříněmi nabízí 
na stejném prostoru až o polovinu víc místa ve formě 
zásuvek, polic či šatních tyčí.
Vestavěné skříně na míru a stěnové systémy jsou fle-
xibilní, praktické a kvalitní. Můžeme je bez problému 
využít i v případě, že potřebujeme z jedné místnosti 
udělat dvě. Obejdeme se bez stavebních povolení, 
zedničiny a s ní spojeného nepořádku, a navíc získá-
me nový, efektní a přitom praktický prvek interiéru. 
Systém se skládá ze dvou hlavních částí. Jednou z nich 
jsou svislé posuvné nebo otevírací dveře, druhou část 
tvoří policový systém na míru. Někdo si právě tímto 

způsobem částečně oddělí obývák od kuchyně, aby 
vytvořil dojem dvou samostatných místností, přitom 
ale kuchyň zcela neuzavřel a neodizoloval.
V případě obývacího pokoje nám samozřejmě šikov-
ná firma vyrobí ve stejném designu jak různé skříně, 
tak i policové sytémy, knihovnu a podobně. Ideálně, 
pokud stejná firma vyrobí i kuchyňskou linku, aby celý 
prostor působil jednotným dojmem.

Vybíráme sedací soupravu
Nejdůležitější spučástí obývacího pokoje je bezpochy-
by sedací souprava. Mnohdy je ozdobou celé míst-
nosti a často vůbec prvním kusem nábytku, který si 
do obývacího pokoje pořizujete. Podle nové sedací 
soupravy následně zařizujeme zbytek místnosti. Nákup 
sedačky si tedy žádá větší pozornost, stejně jako napří-
klad nákup nového auta nebo domácího spotřebiče. 
V první řadě byste si měli určit, jaký zvolíte styl – zda-li 
klasický nebo dle posledních trendů. Klasický tvar je 
mnohem universálnější, neokouká se a bude doménou 
vašeho pokoje na dlouhé časy. Protože sedací soupra-
vu vybíráme většinou na delší dobu, doporučujeme 
zvolit odolnější a kvalitní potahový materiál. Ideálním 
řešením jsou kožené sedací soupravy. 
Pokud ale s oblibou sledujete poslední módní trendy 
v bydlení a přestavování obývacího pokoje berete 
spíše jako hobby než nutnost, nebojte sáhnout po mo-
derní sedací soupravě. Designéři moderních sedacích 
souprav nesledují jenom vývoj ve tvaru výrobku, ale 
mimo jiné také trendy v módních barevných odstínech. 
Při výběru takové sedací soupravy je vhodné zvolit tu 
správnou trendy barvu, která pomáhá vyniknout křiv-
kám moderního nábytku. Vězte ale, že moderní sedací 
soupravu nekupujete na deset let, proto se nebojte 
zvolit neobvyklý tvar a odvážnou barvu. Pořiďte si svůj 
originál, který bude obdivovat nejen vaše rodina, ale 
i přátelé.

Kožené sedací soupravy nebo v látce?
Čím ale sedačka poutá pozornost, je potah. I ten vý-
razně ovlivňuje výslednou cenu, která může být u stej-
ného druhu sedačky výrazně odlišná právě v závislosti 
na použitém potahovém materiálu. Zásadním para-
metrem při výběru je samozřejmě cena. Kožené sedací 
soupravy jsou vzhledem k použitému přírodnímu 
materiálu - kůže výrazně dražší. Tento rozdíl vyvažuje 
kvalita potahového materiálu kůže, která zaručuje 
odolnost, nenáročnost na údržbu a dlouhou životnost. 
Kožená sedací souprava je v každém případě investicí 
do budoucnosti. Látka, jako potahový materiál u seda-
cích souprav, zase představuje širokou škálu barevných 
odstínů nebo různé vzory, které je vhodné kombino-
vat například na dekorační nebo opěrové polštáře. 
Látky se liší nejen barevně, ale také svojí strukturou. 
Potahová látka je proti kůži náročnější na údržbu. Její 
kvalitu zjistíte díky parametru opotřebení, který je 
uváděn v cyklech. Hodnota otěrnosti kvalitní potahové 
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látky se pohybuje mezi 30000 - 50000 cyklech.

Rozkládací sedací soupravy nebo  
nerozkládací?
Většina sedacích souprav nabízí funkci rozkládní na 
spaní. Tu ocení zejména ti, u kterých často přespá-
vají návštěvy. Lámete si hlavu kam uložit polštáře 
a přikrývky? Návrháři rozkládacích sedacích souprav 
pamatují také na úložný prostor. Ten je u rohových 
rozkládacích sedacích souprav běžně součástí kratšího 
dílu, buď jako výklop nebo zásuvka. Zvláštní katego-
rií u rozkládacích sedacích souprav jsou „rozkládací 
sedací soupravy pro trvalé spaní“. Konstrukce rozklá-
dání je většinou řešena jako „belgické lůžko“. Jedná 
se o kovovou kostrukci, která je ukryta uvnitř sedačky. 
Na kovovém rámu jsou z pravidla předpružené dře-
věné lamely a matrace v celku, která zaručí kvalitnější 
ležení.  Celá  manipulace s belgickým lůžkem je velice 
jednoduchá. Tento typ sedací soupravy je určen přede-
vším pro ty, kteří nemají ložnici a spí v obývacím pokoji 
na rozkládací sedací soupravě.

Kam umístit sedací soupravu?
Pokud vybíráte novou sedací soupravu, musíte vědět, 
kde bude v místnosti situována. Je-li prostor vaší míst-
nosti menší, je nejpraktičtějším řešením její umístění 
ke stěně. Pokud si s prostorem hlavu lámat nemusíte, 
nabízí se řešení umístit svou sedací soupravu do pro-
storu. Jedná se o jedinečný trik, kterým můžete „roz-
bít“ prostor místnosti a oddělit prostor pro odpočinek.

Jakou vybrat barvu potahu?
Nabídka barevných odstínů potahových materiálů je 
u každé sedací soupravy pestrá a kupující často váhá 
s výběrem toho správného odstínu. I ten ale má svá 
pravidla: 
-  do menších pokojů volte spíše světlejší odstíny
- sedací soupravy v tmavých barvách se hodí do pro-
stornějších místností
- červená sedací souprava se hodí více do kanceláře 
nebo haly, doma se brzy okouká

Design je potřeba doladit...
Pokud už jsme vyladili design kuchyně a obyvaku, byla 
by škoda, kdyby nám celkový dojem z místnosti kazily 
dveře. Ty totiž mají velký vliv na to, jak celou míst-
nost vnímáme. Mít absolutně rovnou stěnu, kterou 
by nerušily vystouplé zárubně s dveřmi, bylo snem 
mnoha bytových architektů. Díky technologii skryté 
zárubně se to podařilo. Rovná a čistá linie stěn umož-
ňuje vytvořit v interiéru zajímavý a jednoduchý styl. 
Stěny a dveře mohou být v jedné barvě, což vytváří 
dojem většího prostoru. Bezobložkové zárubně tak 
dokáží vtisknout bytu vzdušnou atmosféru. Nový styl 
se nejdříve uplatnil v reprezentativních kancelářských 
prostorách, ale stále častěji míří do moderních bytů. 
Je někdy k neuvěření, jak nová technologie zárubní 

změní váš byt k lepšímu.
Skryté zárubně lze uplatnit na klasické otočné dve-
ře, tak pro posuvné dveře. U otočných dveří je do-
jem z obou stran dveří naprosto stejný a dokonalý. 
U posuvných dveří se elegance rovných linií dosáhne 
umístěním do stavebního pouzdra. Křídla dveří se pak 

zasouvají do stěny, což umocňuje dojem elegantního 
stylu interiéru. Design dveří můžeme volit zcela dle 
svého přání. Od nenápadných bílých, které splynou se 
stěnou, až po velmi výrazné, které doplnía oživí interi-
ér. Novinkou jsou skleněné dveře. Jejich hlavní před-
ností je, že propouštějí do místnosti světlo a nejsou 
nikdy stejné. Jiný světelný odstín mají v denním světle, 
jiný při umělém osvětlení. A nemějte obavy, že jsou 
křehké a že se snadno rozbijí. Dnešní skleněné dveře 
jsou z kaleného bezpečnostní skla o tloušťce 10 až 12 
milimetrů a ty se opravdu nedají rozbít. 
I na skleněné dveře můžete vybírat z více materiálu. 
Jsou z čirého a průhledného skla, ale častěji jen z prů-
svitného, matného skla doplněného o různé grafické 
vzory. Modernější technologie umí vkládat do skla 
fólie s nejrůznějšími grafickými motivy, textilní struk-
turou i fotografie. Je to takzvané grafosklo. Skleněné 
dveře jsou tak v interiéru samostatným estetickým prv-
kem či obrazem. Motivy se mohou dávat i na celoskle-
něné stěny, které pak působí velmi atraktivně. 

Foto: Shutterstock.com, 
zdroj: Fithall.cz, jap.cz
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Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
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MODERNÍ 
SPOTŘEBIČE 
ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE
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Na první pohled se zdají pořád stejné, ale není to pravda. Automatická pračka, 
sušička, lednička, mrazicí box, sporák, odsavače par, myčky nádobí – to vše se stále 
vyvíjí k pohodlněji ovladatelným a úspornějším produktům moderní elektronické 

doby.
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Pereme a sušíme
U praní už dnes není novinkou úspora času, progra-
movatelné pračky s přednastavitelnou dobou, kdy se 
začne prát, jsou běžné. Pokud ovšem máte domácnost, 
kde využíváte v některých hodinách levnější tarif, 
můžete vyhledat pračku, která se umí sepnout právě 
v okamžiku, kdy se přepnou elektrické hodiny. Přední 
výrobci automatických praček se ale ženou za dalšími 
novinkami. Na Consumer Electronics Show v Las Vegas 
představili v lednu letošního roku několik různých 
variant „chytrých“ praček, které umí zase něco navíc. 
Například můžete pro příště mít pračku, která má ve 
spodní části zásuvku na druhou várku prádla. Znáte 
to – potřebujete vyprat velkou várku bílého prádla 
a k tomu pár barevných triček nebo jemného prádla. 
Díky Twin Wash systému můžete prát obojí najednou. 
Program přednastavíte v horní a dolní části pračky 
zvlášť, využíváte ale jeden čas a jednu dávku elektric-
ké energie na obě várky.  Věšet nebo sušit budete už 
všechno naráz. Taková pračka je samozřejmě o něco 
vyšší než ty, které známe, hloubku a šířku má ale stej-
nou.
Jinou novinkou je systém Active Wash. Vrchem plně-
ná pračka má pod víkem trysky, z nichž proudí voda 
s odstraňovačem skvrn do jakéhosi lavoru. V něm je 
možno předeprat prádlo se skvrnami, po jejich odstra-
nění prádlo propadne do bubnu pračky a praní pokra-
čuje normálním programem.
Úspora vody a použití co nejmenšího pracího prostřed-
ku, to je alfa a omega všech systémů moderních pra-
ček. Některé k tomu ale přidávají například program 
pro alergiky, kde je prádlo mácháno prudkým prou-
dem vody z trysek, takže se z něj vyplaví nečistoty, ale 
také všechny zbytky pracího prášku – k tomu slouží 
program True Steam. Také hlučnost praček bývá často 
zmiňována. Nové spotřebiče jsou již samozřejmě tišší, 
navíc byl ale vyvinut program Silent Wash, neboli tiché 
praní. Pokud vám vedle v místnosti spí dítě nebo v noci 
nechcete rušit sousedy a potřebujete vyprat, pračka si 
bude jen potichounku šumět.
Pračky budoucnosti, představované ovšem již v letoš-
ním roce, jsou napojené na systém inteligentní domác-
nosti, můžete je tedy ovládat a kontrolovat i na dálku 
prostřednictvím notebooku nebo chytrého telefonu. 
Pračka díky naprogramování pozná, že jste přišli domů 
a přejde na tišší režim – zdá se to možná neuvěřitelné, 
ale právě takové jsou vymoženosti inteligentní elek-
tronické domácnosti.
To vše je postupně integrováno do systémů jak pře-
dem plněných, tak vrchem plněných praček. Na výběr 
jsou samozřejmě různé rozměry, zejména hloubka 
pračky nás často zajímá, protože potřebujeme ušetřit 
místo v koupelně, takže volíme spotřebič hluboký mís-
to klasických 60 cm třeba jen 33 cm. Kapacita vyprané-
ho prádla se pohybuje od 3 do 12 kg, přičemž pokud 
volíte kombinaci pračka-myčka v jednom, existují již 
spotřebiče, u kterých nemusíte na sušení polovinu 

prádla vyndávat, zvládnou celou náplň.
Běžně už dnes pračky mají také úsporné programy na 
45 – 30 minut nejen na praní jemného prádla, ale také 
na to běžné, většinou bavlněné. Účinnost pracích práš-
ků je spolehlivá a rychlá a většinu prádla není třeba 
prát na dlouhé programy.
Výrobci i prodejci stále doporučují pořídit si radě-
ji pračku a sušičku zvlášť. Je to stejné jako u všech 
přístrojů – jakmile se do jednoho namontuje dvojí 
mechanismus a programy, je tendence k poruchovos-
ti vyšší. Pokud na dva přístroje nemáte místo, pak je 
kombinace správná volba. Ve světě jsou sušičky prádla 
běžné, kdo by se zdražoval věšením, navíc často není 
pro sušák na prádlo v bytě pořádně místo. Také u nás 
sušiček přibývá a všichni tedy vítáme spotřebiče úspor-
nější a výkonnější.
Inteligentní sušičky můžete opět ovládat na dálku 
pomocí telefonu. Program můžete nastavit například 
tak, že když odcházíte z domu, sušička přejde na delší 
program, při kterém používá chladnější vzduch. Šetří 
tak prádlo a vám je jedno, jak dlouho bude sušení 
trvat, když nejste doma... Výběr kvalitní sušičky bys-
te měli řídit podle toho, zda umí něco navíc, než jen 
usušit prádlo. Velkým pomocníkem je program proti 
mačkání a „žehlicí“ program, po kterém vyndáte ze 
sušičky prádlo vyrovnané, takže ho nemusíte žehlit.
Chytrým programem moderních sušiček kromě regu-
lace teploty vzduchu je TurboSteam. Sušení s ním je 
nejen hotové mnohem rychleji, ale také lépe „vyžehlí“ 
prádlo, protože proudy vzduchu jsou prudké a smě-
řované přímo do prádla. Pokud nastavíte k tomuto 
programu vysokou teplotu, postará se také o desinfek-
ci a odstranění alergenů i bakterií.
Na výběr jsou sušičky odtahové nebo kondenzační. 
V našich domácnostech má jen menší procento lidí 
možnost zřídit sušičce odtah, častěji se tedy používají 
kondenzační přístroje. U těch moderních je efektivita 
i možnost nastavení různých programů stejná jako 
u odtahových. Dříve byly sušičky v domácnosti jedním 
z největších „žroutů“ energie, logicky potřebují na 
ohřátí vzduchu poměrně velký příkon. Chytré moder-
ní přístroje si ale vystačí s mnohem menším než dříve 
a sušička tak již nemusí být nadstandardním luxusem.

Chladíme a mrazíme
Obecně používáme slovo lednička, chceme-li se ale 
o tomto našem dnes už nezbytném kuchyňském spo-
lečníkovi dovědět víc, musíme rozlišovat – chladnička 
chladí, mrazicí box nebo mrazák mrazí. Chlazení zna-
mená prodloužení čerstvosti a použitelnosti potravin, 
nikoliv jejich dlouhodobé uskladnění. Teplota v chlad-
ničce by v žádné části neměla být pod stupněm mra-
zu, potraviny z chladničky jsou určené k okamžitému 
použití. Nastavit správnou teplotu v chladničce není 
úplně jednoduché, pokud si s tím ale dáte práci, ušet-
říte velké množství energie. Záleží na teplotě okolí, na 
umístění chladničky i na tom, kolik potravin v ní běžně 
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skladujete.
Chladnička by měla být plná – slouží vám přece 
k tomu, abyste nemuseli nakupovat denně -, ale ne 
přeplněná, protože pokud kolem potravin nemůže 
proudit vzduch, nechladí se správně a spotřeba ener-
gie stoupá. Se správným nastavením teploty si tedy 
dejte práci a pár dní měřte teploměrem, jak na tom 
uvnitř chladničky teplota je.
Nejnižší teplota – asi 2 °C – by měla být nad zásuvkou 
na zeleninu. Sem můžete dát čerstvé maso a ryby. 
Paradoxně teplota stoupá na obě strany – v zásuvce 
pod touto policí by tedy mělo být asi 8 – 10 °C a slouží 
proto k uložení čerstvé zeleniny. Uprostřed lednice 
je asi 4 – 5 °C, v horní polici pak asi 8 °C. Sem patří 
mléčné výrobky, vajíčka, zbytky hotových pokrmů, 

sladkých moučníků a vše co má označení „po otevření 
uchovejte v chladu“. Nejvyšší teplota je ve dveřích – 
10 – 15 °C, sem tedy patří nápoje, kečupy, hořčice, ale 
také třeba máslo, abyste ho po vyjmutí z lednice mohli 
hned roztírat.
Pokud vezmete v potaz tato teplotní doporučení, 
pochopíte i ergonometrické rozvržení většiny ledniček 
a vyberete takovou, která bude mít nejvíce místa tam, 
kde ho na uskladňování potřebujete právě vy ve své 
domácnosti.
Netřeba jistě připomínat, že dveře chladničky bychom 
nikdy neměli mít dlouho otevřené. Tady přicházejí 
někteří výrobci s různými inovacemi. Například velké 
„americké“ lednice mohou dnes být vybavené dvoji-
tými dveřmi – za těmi prvními najdete nápoje a to, co 
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spotřebujete po nákupu nedříve, zadní část chladničky 
tak zůstává uchráněná příliš častého otvírání.
Mrazničky jsou označené hvězdičkami, podle kterých 
poznáte, co si s nimi můžete dovolit. Jedna hvězdička 
znamená prostor s teplotou - 6 °C , určený pro krát-
kodobé uchování zmrazených potravin, dvě hvězdičky 
-12 °C, tři hvězdičky -18 °C.  Na druhé straně škály jsou 
čtyři hvězdičky, ty označují mrazicí prostor s teplotou 
nižší než -18 °C, který je určený pro zmrazování čers-
tvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmraze-
ných potravin.
Naprostá většina chladniček a dnes už i většina mraz-
niček je vybavena automatickým odmrazováním No 
Frost. Je to funkce, která zamezuje tvorbě ledu na 
vnitřní stěně chladicího prostoru a uvnitř mrazicího 

prostoru. Spotřebič není potřeba pravidelně odmrazo-
vat. Beznámrazový systém Smart Frost pak v mraznič-
kách označuje ventilaci, která snižuje tvorbu námrazy 
na potravinách i v prostoru mrazničky.
Potřebujete-li jen menší lednici, která má uvnitř 
malý mrazicí boxík, bude vám stačit jeden kompresor 
a jeden chladicí okruh. Takové přístroje jsou ovšem vy-
bavené jen jedním termostatem, který nastaví teplotu 
v celém interiéru – nemůžete ovlivnit zvlášť mrazicí 
box a také ho nemůžete zvlášť vypnout.
Většinou pořizujeme kombinované přístroje – část 
je chladnička, část mrazák. Ty mohou mít buď jeden 
kompresor a dva chladicí okruhy, tedy samostatný 
a nezávislý provoz mrazicí a chladicí části se zvlášť 
nastavitelnou teplotou a možností vypnutí, nebo 
u skutečně velkých lednic potom bývají kromě dvou 
chladicích okruhů také dva kompresory.  
Co se spotřeby energie týká, máme to od července 
loňského roku poměrně jednoduché – na trh se mo-
hou uvádět už pouze spotřebiče v energetické třídě 
A++ a A+++, tedy ty, které nejvíce šetří. Při správném 
používání je jejich spotřeba tak nízká, že rozhodně 
nadměrně nezatíží váš rodinný rozpočet. Aby to tak 
skutečně bylo, musí lednice fungovat ve všech směrech 
– dobré je tedy občas zkontrolovat a případně vyměnit 
těsnění ve dveřích a alespoň jednou za rok očistit led-
nici také ze zadní strany, nánosy prachu na agregátu 
zvyšují spotřebu.
Pro maximalisty s velkými domácnostmi jsou tu velké 
dvoudveřové „americké“ lednice. Ty nabízejí kromě 
běžných funkcí i různý nadstandard, jako je třeba 
výrobník ledu, ze kterého vám vypadne kostka ledu po 
stisknutí páčky na vnější straně lednice.
Do inteligentních domácností se chystají vtrhnout 
i další vymoženosti, na letošní Consumer Electronics 
Show se tak objevily také lednice s USB portem a mož-
ností připojení na wi-fi a tedy s možností kontroly pro-
střednictvím chytrého telefonu. Vtipným doplňkem, 
který návštěvníci mohli obdivovat, byl třeba držák na 
vajíčka, který umí vajíčka také uvařit. Zkrátka i svět 
chladniček se vyvíjí. Odeberete poslední kousek másla 
ze správné přihrádky, kam patří – a lednička vám do 
aplikace v telefonu ohlásí, že máte koupit máslo. 
Možná ho brzy bude umět i sama objednat u zásilkové 
služby s donosem až do bytu...

Vaříme, pečeme a zároveň odvětráváme
Způsob vaření prošel za poslední dvě desetiletí pře-
kotným vývojem a většina z nás ani nestihá všechny 
nové vymoženosti sledovat. Jakmile ale dojde na to, 
že kuchyň vybavujeme novými spotřebiči, začne nás to 
všechno zajímat.
Stále platí, že vařit můžete jak na plynu, tak na elektři-
ně. Vzhledem ke způsobu osazování pracovních desek 
na kuchyňské linky jsou stále oblíbenější kombinací 
varná deska + pečící trouba, snadněji se udržují, nic 
za ně nezapadá, neřešíme nepříjemné dva centimetry 
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od sporáku ke skříňce, kam se při úklidu nemůžeme 
dostat. Přesto v mnoha kuchyních sporáky stále vévodí 
a je jen na vás a na podmínkách ve vašem bytě, jestli 
zvolíte plynový, elektrický nebo kombinovaný. Obecně 
se dá říci, že pokud pečete hodně a nejen maso, ale 
také sladké, pak se lépe pracuje s elektrickou troubou, 
zejména když je ještě vybavena horkovzduchem, ale 
záleží vždy na zkušenosti a zvycích hospodyně.
Vaření na plynu má stále mnoho příznivců, navíc ply-
nem je u nás vybaveno mnoho domácností, tak proč 
ho nevyužít, při velkém vyvařování je plyn stále o něco 
levnější než elektřina. Také plynové varné desky prošly 
vývojem, dnes si můžete pořídit desku se sklokeramic-
kým povrchem a hořáky instalovanými tak, že se celá 
deska snadno čistí. Na výběr je dlouhá řada variant od 
dvouhořákových až po šestihořákové plynové desky. 
Hořáky mají různé velikosti, některé se dají dokonce 
snadno upravovat, takže na jednom můžete používat 
jak pánev s plochým dnem tak pánev wok.
Podstatnější je ovšem při vaření na plynu bezpečnost. 
Tu zajišťují u moderních spotřebičů termoregulátory, 
inteligentní čidla, která automaticky odpojí přívod ply-
nu, pokud dojde k jeho zhasnutí, třeba když přeteče 
voda z hrnce.
Pro běžné spotřebitele jsou dnes už také k dispozici 
plynové desky se svislým plamenem. Dříve se jimi vy-
bavovaly hlavně spotřebiče pro profesionální kuchaře, 
dnes už je výrobci nabízejí i do domácností. Funkce 
Vertical Flame, tedy svislý plamen, zaručuje přímé ohří-
vání dna pánve, nemusíme tolik hlídat, aby se plamín-
ky netoulaly kolem varné nádoby. Tím se dá ušetřit až 
20 procent energie.
Elektrické varné desky zaznamenaly největší revoluci. 
Dnes už si jen skutečně zarytý konzervativec pořídí 
desku s litinovými plotýnkami osazenými do smaltu. 
Kdo by se zlobil s pomalým rozehříváním i vychládá-
ním a obtížným čištěním, když jsou k dispozici desky 
sklokeramické Hi-light nebo indukční. Ty poslední 
přinesly do našich kuchyní opravdu velkou změnu 
a patří jednoznačně do inteligentní kuchyně 21. stole-
tí. Základní rozdíl je v tom, že se nerozehřívají plotny, 
ale dno nádobí. Musí být z feromagnetického materi-
álu, což někdy vyžaduje nákup nových hrnců, kastrolů 
a pánví, to se ale pro moderní kuchyň určitě vyplatí.
Také „obyčejné“ sklokeramické varné desky ale mají 
dnes již různé elektronické pomůcky pro úsporu ener-
gie i pohodlnější vařené. Časovač Öko nabízí inteli-
gentní způsob, jak efektivněji využít  zdrojů. Když na 
varné desce předem nastavíte délku vaření, časovač 
přesně vypočítá, kdy varnou desku vypnout, aby se 
jídlo dovařilo pomocí zbytkového tepla varné desky. 
Je to vlastně takový předstupeň k tomu, abyste se 
posléze naučili zacházet s indukcí. Vaření na ní je totiž 
značně odlišné a chce to trochu zkoušení a cviku. Na 
pomoc jsou tu ale právě inteligentní programy. Nabízí 
se celá řada funkcí - pro rychlý ohřev, nízkoteplotní 
funkce, jako je rozpouštění a udržování jídla v teple, 

a v neposlední řadě funkce Pauza, která vaření přeruší.  
Funkce 6. smysl ušetří až 20 procent energie díky vyu-
žití inteligentního algoritmu při dodávání energie.
U některých indukčních desek už nemusíte zabývat ani 
problém nádoby se správně velkým dnem. Takové des-
ky nemají vymezené varné zóny a dokonale se přizpů-
sobí hrncům nebo pekáčům všech tvarů i velikostí.
Elektrické pečící trouby vybíráme jednak podle způ-
sobu pečení, jednak podle toho, jaké nám zajišťují 
pohodlí. Horkovzdušné pečení si již oblíbily asi všechny 
hospodyně, které měly možnost ho vyzkoušet. Vše se 
propéká rovnoměrně ze všech stran, navíc můžeme do 
trouby dát na jeden plech maso a na druhý zeleninu, 
vůně se nepomíchají. Kombinace s horním a dolním 
pečením pak umožňuje na závěr na pečeni vytvořit tu 
správnou chřupavou kůrčičku. Horní gril a jeho kombi-
nace s horkovzduchem jsou velmi praktické, když chce-
me třeba maso nebo drůbež shora řádně ožehnout. 
A samostatné grilování se dobře hodí třeba na ryby.
Inteligentní trouby moderní doby nabízejí možnost 
předprogramování na různá jídla, takže se sepnou, re-
gulují si teplotu a nakonec se samy vypnou. Těžko říci, 
kdo skutečně bude používat třeba 80 programů, které 
někteří výrobci nabízejí, možná si ale na tuto vymo-
ženost postupně rádi zvykneme. Že to přináší úsporu 
energie, je jisté.
Z hlediska pracovního komfortu jsou ideální trouby 
s teleskopickým výsuvem postranních lišt – nemusíte 
se bát, že se vám pekáč převrhne, nemůžete se spálit 
o spirálu v troubě – jednoduše vytáhnete celý rošt 
upevněný na lištách i s pekáčem. Čištění pečící trouby 
je jednou z nejproblematičtějších činností pořádku-
milovné hospodyně. Proto nám výrobci dnes nabízejí 
úžasnou vymoženost – samočistící programy. Různí 
výrobci nabízejí různé způsoby, podstata je ale stejná – 
už žádné drhnutí.
Při katalytickém čištění tuk v troubách pohlcují mikro-
skopické póry speciálního nástřiku komory. Ohřevem 
na 250°C po dobu jedné hodiny se nečistoty samo-
činně rozloží. Po vychladnutí stačí vnitřek lehce omýt 
houbou. Starší trouby je možno renovovat kataly-
tickou vložkou dodávanou značkovými výrobci jako 
příslušenství.
Dokonalejší ale časově i energeticky náročnější je pyro-
lytické čištění, trvá nejméně dvě hodiny. Prázdná trou-
ba (bez roštů a plechů) se kombinací hlavních ohřevů 
rychle vyhřeje až na 500°C, kapky tuku zuhelnatí 
a jako jemný popílek klesnou na dno trouby, odkud se 
vymetou, dno se vytře měkkým vlhkým hadříkem. Ně-
kteří výrobci nabízejí pyrolytické čištění s pomalejším 
stupněm Eco, nebo intenzivním stupněm Turbo a oba 
programy vyčistí i vložené plechy.
Poslední možností je čistění vodním kamenem. Pro-
gram AquaClean funguje tak, že do pekáče nalijete asi 
půl litru vody a troubu necháte na půl hodiny vyhřát 
na vysokou teplotu. Pak stačí opět jen vytřít hadříkem 
a celá trouba je čistá.
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Udržování čistého vzduchu v kuchyni je důležitým 
faktorem nejen pro pohodlí toho, kdo vaří, ale také 
proto, že dnes se většinou byty modulují tak, že v nich 
najdeme pokoj + větší či menší, více či méně oddělený 
kuchyňský kout. Proto v moderních kuchyních najde-
me odsavače par neboli digestoře i tam, kde můžeme 
pohodlně větrat oknem. Pachy a páru od vaření je 
totiž potřeba odsávat co možná přímo, aby nám ne-
pronikly do místnosti.
Na výběr máme digestoře komínové a filtrové. Ko-
mínové vyžadují poměrně náročnou instalaci a místo 
pro odtah, což v mnoha domácnostech není možné. 
Musíme se pak spokojit s digestoří filtrovou, ta nám 
ale při dobré údržbě zajistí stejně čistý vzduch jako 
komínová. Navíc zabere v kuchyni jen velmi málo mís-

ta, výsuvné odsavače par nad varnou plochou jsou jen 
několik centimetrů silné a snadno se ovládají prostým 
vysunutím nebo stiskem tlačítka. Důležité samozřejmě 
je nezapomínat na výměnu uhlíkových filtrů a čištění 
celé digestoře. Doba životnosti filtru je vždy uvedena 
na obalu a neváhejte se jí řídit, jen tak vám digestoř 
bude kvalitně odsávat páru a pohlcovat pachy.

Nakonec se nádobí samo umyje
Myčka nádobí je takovým bonbónkem kuchyňských 
vymožeností moderní doby. Kolik ušetří času, jak je 
příjemné, že si nemusíme máčet ruce v horké vodě 
a saponátech! Zároveň myčka ušetří i spotřebu vody. 
Zkrátka domácí pomocník k pomilování. Také myčky 
prošly vývojem a dnes už umí mnohem víc než ještě 
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před deseti lety. Rozhodně již neplatí, že hrnce a pe-
káče musíte stejně mýt ručně. Myčky s technologií 
PowerClean vyčistí i tu nejhorší špínu z hrnců, pánví 
a plechů, aniž byste museli nádobí předmývat, namá-
čet nebo drhnout. Vysokotlaké vodní trysky v zadní 
části spodního koše snadno odstraní i zaschlé či připe-
čené zbytky jídla. Parní program zase vytvoří během 
mycího cyklu páru, díky níž se krásně vyčistí a leskne 
i křehké skleněné nádobí. Pro úsporu vody a energie 
jsou chytré moderní myčky vybaveny programem 6. 
smysl, který automaticky přizpůsobí tlak vody stupni 
jejího znečištění a reguluje tak spotřebu vody. Nejú-
spornější myčky si dnes vystačí se 6 litry vody na jeden 
mycí cyklus. Poslední oplachovou vodu si přitom ušetří 
v zásobníku na předmytí další várky nádobí. A aby 

tahle voda byla opravdu v pořádku, pokud byste delší 
dobu nádobí nemyli, zásobník se automaticky vypustí.
Vždy je dobré zvážit, jak velkou myčku pro vaši do-
mácnost potřebujete. Nabízejí se buď 60 cm široké 
nebo 45 cm široké, obojí v celé škále inteligentních 
funkcí. Ty menší mají o něco menší spotřebu vody 
a pro dvou až tříčlennou domácnost zpravidla je-
jich velikost zcela postačí. Moderní myčky sice umějí 
rozpoznat stupeň zašpinění nádobí, tak docela si ale 
neporadí s jeho množstvím, mycí cyklus zkrátka musí 
proběhnout včetně oplachování. A spouštět polo-
prázdnou myčku je samozřejmě velmi neúsporné, 
plýtváte vodou i energií.

Jarní úklid ulehčí správný výběr  
vysavače 
S prvními jarními dny začíná být déle světlo, což nás 
láká k častějšímu pobytu venku. Sluneční paprsky však 
také odkryjí nepořádek v našich domácnostech, který 
nás naopak nutí zůstávat doma. Není však potřeb-
né, abyste úklid obstarávali vy, nechte přístroje, aby 
pracovaly za vás. Než přijdete z procházky, můžete 
mít vyluxovaný a hygienicky čistý byt, který zbytečně 
nealergizuje. 
Do našich domácností se dnes stále častěji dostávají 
robotické vysavače. A není divu, uklidí totiž samy, za-
tímco jsou členové domácnosti například na procházce 
nebo se dívají na televizi. I když jsou pořizovací nákla-
dy robotických vysavačů zatím vyšší, než u ostatních 
modelů, určitě se investice vyplatí. Nejen, že šetříme 
naše záda, získáme také drahocenný čas, který bychom 
jinak věnovali úklidu. Můžeme se tak více věnovat 
rodině nebo našim koníčkům, a to je k nezaplace-
ní. Kromě robotických vysavačů se na trhu objevuje 
nepřeberné množství klasických druhů vysavačů, které 
se dělí na sáčkové a bezsáčkové. „Oba typy vysavačů 
mají své výhody i nevýhody. Sáčkové vysavače vynikají 
maximální účinností čištění, protože sáčky obsahují fil-
try, které zachytí maximální množství roztočů. Naproti 
tomu provoz bezsáčkových vysavačů je levnější. Pro 
hygienické vysávání a rodiny s alergiky se ale nevyplatí 
šetřit a doporučuji vybírat spíše sáčkové vysavače,“ 
radí odborník Martin Kameníček. 
V domácnostech, kde její členové trpí alergiemi, lze 
doporučit také pořízení ručních vysavačů, které se 
okamžitě postarají o drobnější nečistoty, úklid postelí 
či vysávání auta, nebo multifunkční vysavače, jež mají 
funkci mokrého vysávání. Kromě úklidu podlah umí 
dnešní spotřebiče například také umýt okna. 
Často jsou v domácnostech členové alergičtí na chemii, 
která se při úklidu používá. Takovýto problém pomo-
hou vyřešit parní čističe. Ty za pomocí horké páry hy-
gienicky zneškodní prach, špínu z oken, nábytku nebo 
textilií bez nutnosti použití čisticích prostředků.  
Zcela samostatnou kapitolou jsou antibakteriální vysa-
vače, které mají za úkol zničit roztoče a velmi usnad-
ňují život právě alergikům a astmatikům.
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U vysavačů je nutné sledovat sací výkon – čím vyšší, tím 
pochopitelně lepší. Výrobci dnešních spotřebičů jsou 
stále více šetrní k životnímu prostředí a snižují hluč-
nost i spotřebu elektrické energie, což je také důležitý 
ukazatel, který jistě pomůže s výběrem přístroje. Při 
koupi vysavače bychom neměli zapomínat ani na dél-
ku kabelu, na objem sáčku, případně velikosti nádoby 
na nečistoty, a na příslušenství. K některým vysavačům 
dostanete také speciální trubice, které se používají na 
různé typy povrchů nebo slouží ke specifickému účelu, 
například na odstraňování zvířecích chlupů. Aby byla 
práce s vysavačem co nejpříjemnější, pořiďte si tele-
skopickou trubku, která umožní odpovídající výškové 
nastavení na míru osobě, která právě vysává. 

Nezapomeňte na kuchyňské pomocníky
Pokud také patříte mezi pravidelně věřící ženy, určitě 
víte, že jsou jídla, která odkládáte na neurčito, proto-
že příprava ingrediencí je natolik složitá, že se vám do 
nich vůbec nechce. 
To se ale rázem změní, pokud si do kuchyně pořídíte 
toho správného pomocníka. Se šikovným kuchyň-
ským robotem můžete na dřinu klidně zapomenout 
a bez námahy se pustit do přípravy i takových pokr-
mů, jako jsou například kynuté buchty, bramboráčky, 
nebo tatarský biftek. Jak ale poznat, který robot je 
ten pravý? Pokud chcete, aby se kuchyňský robot stal 
vaším věrným pomocníkem, pamatujte, že se nevy-
plácí, na něm příliš šetřit. Jedinou výhodu těch úplně 
nejlevnějších a nejjednodušších robotů lze (kromě 
jejich nízké ceny) spatřovat v relativně snadné obslu-
ze, a to ještě ne vždy. Kuchyňští roboti, jejichž cena se 
pohybuje do tisíce korun, vám práci příliš neusnadní. 
Vlastně se nejedná ani tak o roboty, jako spíše o mi-
xéry. Jakmile se však přiblížíte k hranici čtyř až pěti 
tisíc korun, máte reálnou šanci, že najdete skutečného 
pomocníka. Vysoká cena však pochopitelně není 
zárukou spokojenosti. Doporučujeme pro-
to, nehledět pouze na cenu, ale také na 
značku. Osvědčeným značkám, 
jako je například Siemens, 
Bosch, Moulinex, Philips, 
Tefal, Eta, nebo Braun 
můžete bez obav 
důvěřovat.  
 
Mezi další parametry, 
které je radno vzít při 
výběru v potaz, patří 

výkon motoru. Optimální hodnoty se pohybují kolem 
1000 W.  
Na čem dále záleží, to je počet funkcí. Jde o to, jaké 
všechny úkoly můžete svému robotu v kuchyni svě-
řit. Moderní kuchyňští roboti vysoké kvality dokážou 
opravdu mnoho. Kromě toho, že vám nastrouhají mr-
kev, sýr, umelou maso nebo ořechy, či připraví lahodný 
koktejl, si poradí i s hnětením těsta.

Malé nádobí pro velké zázraky
Nejen při přípravě pokrmů, ale i při jejich úpravě 
mohou být domácí pomocníci velmi nápomocní. Mezi 
nejzdravější způsoby přípravy patří příprava v páře. 
Parní hrnec zachová vitamíny, barvu, chuť i vůni. Pro-
dává se v mnoha variantách a při přípravě pokrmí není 
zapotřebí žádný tuk.  Pomalý hrnec funguje zase na 
principu velmi pomalého vaření – pokrmy vaříte čtyři 
až deset hodin, ale vzhledem k tomu, že se z hrnce 
neodpařuje voda, nehrozí nebezpečí, že by se pokrm 
připálil, nebo vysušil. Nabízí i možnost odloženého 
startu, abyste si mohli ráno vložit do hrnce ingredien-
ce a odpoledne se vrátit k chutnému jídlu.
Skvělým vynálezem je i stará známá remoska, kterou 
ovšem koupíte ve zcela novém kabátě. I ona je nepře-
konatelným pomocníkem při přípravě jídla, můžete ji 
využit při vaření, ale i dušení, pečení, zapékání, nebo 
grilování. 
Patříte-li k milovníkům čínské kuchyně, jejíž nepo-
stradatelnou součástí je dobře připravená rýže, jistě 
oceníte i rýžovar, díky kterému se vám už nikdy rýže 
neslepí…

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com, zdroj. 
Elektroworld, utulnydum.cz
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Pořádně se vyspat, probudit se ráno pěkně s narovnanými zády, lehkou hlavou 
a osvěžení pro nový den, to je jeden ze základních předpokladů dobré nálady 
a dostatku energie, zkrátka zdravého života. Moderní ložnice nám k tomu dávají 

všechny předpoklady.

LOŽNICE 
PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
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Víte, na čem a v čem spíte? Nebo ještě stále máte tu 
starou postel, dávno jste zapomněli, co se skrývá v ma-
tracích a možná je lepší to ani nezkoumat? Z lůžkovin 
vám sem tam odletí nějaké to opelichané peříčko 
nebo se v nich cuckují poničená dutá vlákna? Je na 
čase to vzít z gruntu a ložnici modernizovat. Uvidíte, 
jak potom oceníte kvalitu spánku a zlepšení celé vaší 
kondice.

Větraná místnost pro spánek
Kdo má dostatečně velký byt, respektive v něm má 
dostatek místností, měl by určitě počítat s ložnicí jako 
samostatnou místností. V ní se mohou odehrávat 
intimní chvíle ve dvou, ale především se v ní spí. Roz-
hodně tu tedy není potřeba nijak moc nábytku a nikdy 
neděláme z ložnice skladiště odložených věcí. Vzdušný 
prostor, kde si prach sedá na co nejméně věcí, je úplně 
nejlepší. Ložnice nemusí být veliká místnost, i pro dva 
si vystačíme i s panelákovým pokojem okolo 15 metrů 
čtverečních. Důležité je, aby zde bylo dost místa na 
pohodlné dvojlůžko, odkládací stolky k posteli a nejlé-
pe i pěknou skříň na míru, abychom se v ložnici mohli 
i oblékat a případně zde mít uložené i ložní a koupel-
nové prádlo.
Základem hygieny ložnice je možnost dobrého vě-
trání otevřeným oknem. Zdá se to samozřejmé, ale 
jsou bytové domy, kde jsou některé místnosti otočené 
na frekventovanou ulici a jiné do klidného parčíku – 
kam umístit ložnici je zřejmé nejen z důvodu hluku, 
ale právě i pro možnost pořádného větrání. Také při 
rozhodování o stylu rodinného domu a jeho umístění 
na pozemku bychom již předem měli myslet na to, kde 
budeme spát. Nejlepší je místnost s okny na východ, 
kam po ránu zasvítí paprsky slunce, které při větrání 
pomohou ložnici i příjemně prohřát. Dáme-li do oken 
vyvětrat lůžkoviny, sluneční paprsky se postarají i o je-
jich přirozenou desinfekci.

Po čem šlapeme
Podlaha v ložnici by měla být příjemná na došlap 
a musí jít dobře uklízet, a to i pod postelemi. Nejlépe 
se tedy hodí dřevěné parkety nebo dnes znovu oblí-
bená prkna, pěkné bude ale i přírodní linoleum nebo 
korková podlaha. Aby nás nestudily nohy, když si 
jdeme lehnout a když ráno vstáváme, pořídíme si před 
postele teplé předložky. Výběr takových koberečků je 
veliký, ideální jsou materiály, které nevytvářejí static-
ký náboj, snadno se vyklepou od prachu i od vlasů. 
Taková je nejen vlna, ale i některé moderní materiály, 
chce to jen dobře vybrat. Velikost těchto předložek by 
měla být taková, abyste je mohli jednoduše vyklepat. 
Pokud takovou možnost nemáte (sousedům pod vámi 
do oken prach raději klepat nebudeme, že), je dobré 
koberečky přichytit k podlaze třeba kousky oboustran-
né lepicí pásky nebo suchého zipu, abyste je mohli 
pohodlně vysávat.
Design ložnicových koberečků je na trhu nepřeberný. 

Vzhledem k tomu, že nábytek budeme nejspíš ladit do 
jedné nepříliš agresivní barvy – neoblíbenější jsou stále 
barvy přírodního dřeva nebo bílá – může být právě ko-
bereček pěknou kontrastní designovou ozdobou ložni-
ce s jednou výraznější barvou, zvláště když ho sladíme 
s pár menšími doplňky ve stejné barvě – mohou to být 
třeba lampičky na nočním stolku nebo nad postelí.

Čím svítíme
Centrální osvětlení lustrem v ložnici být může, proč si 
nedopřát jako ozdobu krásný lustr vycházející tvarově 
ze stylu nábytku. Pokud se ale rozhodnete lustr do lož-
nice nedávat, je to také správná volba – vždyť centrál-
ní osvětlení této místnosti vlastně není moc potřeba. 
Daleko podstatnější je mít dobré světlo tam, kde ho 
potřebujeme. Pohodlně dostupné by mělo být světlo 
z každé strany dvojlůžka. Lampička na nočním stolku 
nebo zavěšená nad hlavou neslouží jen ke čtení, ale 
pro okamžiky, kdy potřebujeme vstát za tmy. Vypínač 
by měl být tedy na dosah z postele. Pokud jsme večer-
ní čtenáři, volíme vždy takové nasvícení polštáře, aby 
kruh světla dobře nasvítil knihu, kterou držíme v ruce 
obvykle v polosedě nebo v leže na břiše nebo na 
zádech. Pro čtenáře je tedy vhodnější mít nad hlavami 
postele lampičky zavěšené, než umístěné ze strany na 
nočním stolku.
Mezi moderní vybavení ložnice patří světelná rampa 
zabudovaná buď do vyššího čela postele, nebo do kon-
zole pod stropem. LED žárovky v takové rampě nejen 
šetří energii, ale při dobrém výběru barvy poskytují 
i dobrou imitaci denního světla. Praktické bude, když 
řadu LED světýlek instalujete s přepínáním – někdy 
budou rozsvícena všechna, někdy jen část, podle toho, 
jakou stranu postele potřebujete zrovna nasvítit. Také 
využití stmívače je v ložnici praktické, jsou chvíle, kdy 
nám bude příjemné jen nenápadné tlumené přisvícení 
místnosti.
Pokud máme v ložnici skříně, měli bychom pamatovat 
i na jejich osvětlení. LED páska se dá umístit například 
pod horní desku skříně nebo i do jednotlivých sekcí. 
Protože u správné skříně máme k dispozici také velké 
zrcadlo, abychom mohli zkontrolovat, jak jsme se 
oblékli, pamatujme i na jeho nasvícení. Zejména ženy 
uvítají v ložnici toaletní stolek, kde se mohou večer 
odlíčit a ráno zkrášlit. Také u něj by měla být umístěna 
lampička nasvěcující zrcadlo – pozor na výběr barvy 
osvětlení, aby vám nezkreslovalo barvy pleti a líčení.

Vybíráme postel
Spíte sami nebo ve dvou? U dvojlůžka bychom měli 
mít nejméně šířku 80 cm pro jednoho, dohromady 
tedy 160 cm. Jednolůžko by pak mělo být spíš 90 
cm široké. Délka postele závisí samozřejmě na výšce 
postavy. Standardně se vyrábějí postele dvoumetrové, 
pokud ovšem měříte 185 cm a víc, dva metry vám ne-
budou stačit, lépe je se poohlédnout po posteli 220 cm 
dlouhé. Mluvíme o rozměrech matrací. K těm je třeba 
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PERETE DEKY A ?POLŠTÁŘE
Pravidelně perete povlečení, ale ruku 
na srdce - co polštáře a přikrývky? Víte, 
kdy a jak je čistit? Poradíme Vám zásady správné péče a prozradíme, co všechno riskujete,
když péči zanedbáváte.  

Peří je dokonalé...

Peří je tradiční přírodní materiál, který 
je díky svým dokonalým vlastnostem 
oblíbenou náplní polštářů a přikrývek. 
Občas je ale nutné peří vyčistit. 
Jak na to? Máte-li doma klasickou 
pračku, péřové výrobky neperte. Peří 
by mohlo zcuckovatět, zapáchat, 
nebo dokonce plesnivět. 
Neriskujte zdraví! Peřiny a polštáře 
svěřte raději do rukou profesionální 
čistírny peří.

Jak vybrat čistírnu peří?

Při výběru čistírny peří se vždy 
zajímejte především o způsob čištění. 
Technologie čištění by měla být 
přizpůsobena stavu peří (opotřebení, 
znečištění). Buďte však obezřetní, 
většina firem používá pouze jednu 

technologii univerzálně pro veškeré peří.
 Jedinou českou firmou, která disponuje 
všemi dostupnými technologiemi a volí 
tak nejvhodnější způsob čištění 
individuálně pro každou zakázku, 
je firma Peří Mareš. Peří zde čistí v rámci 
kompletní renovace výrobku. Starý 
povlak rozpárají, posoudí stav peří 
a zvolí optimální způsob čištění - účinný 
a zároveň šetrný. Vyčištěné peří zašijí 
do povlaku z nové látky. 

Nejbližší kvalitní čistírna

Čistírna Peří Mareš nabízí kvalitní 
technické zázemí, přívětivé ceny 
a skvělou dostupnost. 
V celé ČR má 560 poboček, které 
fungují jako sběrná a výdejní místa.

Renovace přikrývek je vhodné 
provádět po 3-6 letech, polštářů každé 
2-3 roky. Kdy jste naposledy čistili své 
péřové přikrývky a polštáře? 

Více informací a adresa nejbližší 
pobočky čistírny Peří Mareš: 

RISKUJETE ZDRAVÍ!

www.peri-mares.cz

800 100 488
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vždy pár centimetrů přidat na rám postele a na čelo. 
Takže až budete vyměřovat, kam postel v místnosti 
postavíte, musíte přidat vždy alespoň deset centimetrů 
k délce i šířce matrací.
Rám postele by měl být vždy dostatečně bytelný. Slabé 
dřevotřískové desky nejsou vhodným materiálem, pro-
tože postel z nich zpravidla nemá potřebnou stabilitu, 
snadno se rozvrže a dlouho nám nevydrží. Proto se 
kvalitní dřevěné postele vyrábějí z masivu. Mohou to 
být smrková nebo borovicová prkna, ale také třeba 
rámy z luxusních tvrdých exotických dřev.
Dnes přicházejí do módy postele s čalouněnými boky 
i čely. U nich samozřejmě nebude tolik záležet na 
vzhledu použitého dřeva jako na jeho kvalitě. Často 
se používají desky z lisovaného dřeva, které zaručují 

pevnost, pružnost, stálost tvaru, nepraskají a vykazují 
dlouhou životnost.
Kdo má v oblibě kov, může si samozřejmě pořídit i po-
stel kovanou nebo trubkovou. Mosazné nebo pochro-
mované trubky jako nosná konstrukce postele budou 
připomínat dnes oblíbené retro 50. a 60. let minulého 
století. Kované postele z černě lakovaného železa 
jsou evergreen, na jejich stylu se nic nezměnilo dlouhá 
desetiletí. Působí honosně a také tak trochu vyzývavě, 
hodí se tedy do ložnic, kde si majitel rád trochu pohra-
je s vytvářením intimního lehce vyzývavého interiéru.

Rošty a matrace jsou základ pohodlí
Zatímco rám a čelo postele určují design, rošty a ma-
trace zajišťují to nejdůležitější, totiž kvalitu spánku. 
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Rošt a matraci vybíráme zásadně dohromady, musí být 
totiž vzájemně kompatibilní. Například na poloho-
vací rošt nemůžete dát pružinovou nebo taštičkovou 
matraci – nejdou totiž ohnout. Polohování umožňu-
jí výhradně lamelové a destičkové (talířkové) rošty. 
Většinou volíme jen sklon v oblasti zad, ale polohování 
pod nohama bychom neměli zavrhovat, spánek se 
zvýšenou polohou nohou pomůže jejich odpočinku 
a ulevuje i srdci.
Pokud si pořídíme polohovací rošt, většina z nás si ho 
nastaví tek, aby se jim na něm dobře spalo a zcela 
výjimečně s ním bude hýbat. Pokud ovšem na lůžku 
z nějakých důvodů musíme trávit více času, budeme 
nejen spát, ale také číst, dívat se na televizi, na stoleč-
ku položeném přes postel budeme mít umístěný note-

book. Pak budeme potřebovat polohování pod hlavou 
upravovat několikrát denně. Ideální je pak polohování 
s motorovým pohonem, který můžeme ovládat přímo 
z postele, buď tlačítky umístěnými na pelesti, nebo 
dálkovým ovladačem.
Matraci nikdy neklademe na pevnou desku. Nemoh-
la by dýchat a také její pružnost tvořenou zpravidla 
několika anatomickými zónami bychom nevyužili. 
Nejjednodušší jsou rošty laťové. Používají se hlavně 
do dětský postelí, výrobci je doporučují do váhy osoby 
cca 60 kg. Příliš nepruží, pod vyšší vahou by se na nich 
matrace deformovala. 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.
Laťové rošty už ve vyšších třídách mají polohování. 
Patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji instalované. 
Jejich vlastnosti jsou dány hlavně počtem lamel, jejich 
šířkou, materiálem a upevněním na rámu. Lamely jsou 
většinou uloženy v textilních pouzdrech a vyztuženy 
v oblasti bederní páteře. Změkčení je potom v oblasti 
ramenou a nohou. Díky odpružení lamelové rošty vel-
mi podstatně přispívají k životnosti matrací. Nosnost 
lamelových roštů se pohybuje až do 150 kg.
Destičkové (nebo také taštičkové, talířkové nebo seg-
mentové) matrace mají lamely poskládané z většího 
množství pevně spojených destiček. Tyto rošty dispo-
nují nejlepší přizpůsobivostí na bodový tlak, což za-
ručuje větší komfort. Segmenty plně odvětrávají a lze 
je použít pod téměř všechny druhy matrací. Většina 
destičkových roštů je polohovatelná.
Nejčastěji používanými materiály na výrobu matrací 
jsou polyuretanová pěna, latex, nebo studená pěna. 
Dnes se i dříve mnohem jednodušší PUR matrace 
vyrábějí z různých druhů polyuretanu různé tvrdosti, 
takže z nich lze vytvořit velmi kvalitní matraci – nejspí-
še to poznáme podle ceny. Studená pěna v kombinaci 
s línou pěnou, která se poddává a tuhne nejen podle 
váhy, ale i podle teploty těla a výborně se přizpůso-
buje, je stále nejvyspělejším materiálem používaným 
na výrobu matrací. I když dnes se přidávají také bio 
produkty, například pěnové matrace vyrobené ze só-
jového extraktu, které jsou nejen zdravé, ale také šetří 
životní prostředí.
Zmínit je třeba i u mnoha spotřebitelů stále preferova-
né matrace pružinové nebo taštičkové. Také se na trh 
vracejí matrace z čistě přírodních materiálů naplněné 
žíněmi, kokosovým vláknem nebo vlněným rounem. 
Většinou jsou pro vyšší komfort sendvičové, vrstvy pří-
rodního materiálu jsou prostřídány vrstvou viskózové 
nebo sójové pěny (což jsou také přírodní materiály), 
aby bylo možno perfektněji vytvořit anatomické zóny.
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 prodyšnou 
a člověk se na ní potí. Nejkvalitnější pěnové matrace 
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mají sedm zón tvrdosti, 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 u vás doma. Vezmete si matraci 
na jednu či dvě noci a tak nejlépe otestujete, jestli 
vám opravdu bude vyhovovat. Anatomické zóny jsou 
rozloženy pro průměrně vysokého člověka – kdo z nás 
ale splňuje požadavky průměru? Takže zkoušejte a vy-
bírejte. Pokud vybíráte matrace do dvojlůžka, bude 
určitě vhodnější mít dvě, než jednu velkou. Nejen kvůli 
manipulaci s matrací, ale hlavně proto, že můžete 
vybrat dvě různě tvrdé a různě anatomicky tvarované 
matrace pro individuální potřeby obou spáčů.

Barvy v ložnici
Při úvaze o barvách logicky začínáme největšími plo-
chami a to jsou stěny. Jak si vymalovat ložnici, aby se 
nám v ní dobře spalo? Je to samozřejmě individuální, 
každý z nás cítí barvy jinak. Základní doporučení ale 
určitě můžeme přijmout. Zkušený malíř pokojů Petr 
Hudec říká: „Do ložnice volíme spíše jemné a tlumené 
odstíny barev, protože ložnice je místem, kde rela-
xujeme, odpočíváme a nabíráme sílu. Samotný výběr 
odstínu barvy je samozřejmě věcí osobního vkusu. 
Barvy v ložnici by měly být něčím, co nás obklopí, když 
ulehneme na lůžko, neměly by to být žádné tóny tma-
vých a agresivních odstínů. Osobní doporučení zní tak-
to: vybírejme raději světlé pastelové odstíny, například 
béžové, zelenkavé, světle růžové, nafialovělé. Určitě se 

vyhněte křiklavě zeleným nebo sytě oranžovým tónům 
barev.“
Chladné barvy, jako modrá, šedá či zelená jsou ideální 
pro klidný spánek, protože nám dávají pocit klidu a ti-
cha a působí relaxačně. I když jsou pro stěny v ložnici 
nejlepší barvy chladnější, můžete zvolit i nějaký teplý 
odstín. Použijte například světlou žlutou, broskvovou, 
jemně růžovou, anebo fialkovou k vytvoření teplé 
atmosféry. Například světle zelená barva podporuje 
chuť k odpočinku. Neutrální barvy jsou velmi elegant-
ní a zároveň praktické, protože k nim můžete volit 
pestřejší doplňky (polštáře, obrázky, povlečení), které 
můžete podle nálady obměňovat. Barvy doplňků 
mohou být výrazné, např. tmavě červená, purpurová 
a sytě modrá nebo zelená. Až vás omrzí, jednoduše je 
vyměníte za nové. Pokud chcete ve své ložnici vytvořit 
příjemnou atmosféru, raději nepoužívejte více než 4 
různé barvy. Nejlepší bude, když budou jednu domi-
nantní barvu doplňovat ostatní barvy.
Ne vždy se však spokojíme s tóny barev studených 
nebo neutrálních, například použití světlé oranžové 
barvy (na jednu stěnu či větší doplněk) nás podpoří 
při ranním vstávání a dodá nám veselou náladu. Barva 
červená v nás zase může probudit temperament – 
možná proto je dnes červená barva jednou z trendy 
pro základní nábytkové vybavení ložnice – rámů a čel 
postelí, nočních stolků, skříněk a komod. Červená se 
ideálně kombinuje s bílou, tyto dvě barvy udělají vaši 
ložnici živou místností, kde se bude nejen dobře odpo-
čívat, ale také radostně vstávat.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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Interiér koupelny bychom rozhodně 
neměli zanedbávat. Ne nadarmo se říká, 
že krásná a čistá koupelna je vizitkou 
domácnosti. Jaké novinky v zařízení 
těchto ryze intimních interiérů přinášejí 

aktuální módní trendy pro rok 2015?

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

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

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

Velký návrat retro stylu
Pokud hledáme koupelnu, která se bude hodit do 
chalupy, chaty či domu, zařízeném ve venkovském 
stylu, určitě bude tím pravým interiér v retro stylu, 
inspirovaném jednoduchostí, funkčností a návratem ke 
klasice, jehož nynější comeback dál nabírá na obrát-
kách. Základní funkční prvky tvoří umyvadlo a kvalitní 
smaltovaná vana, dojem jednoduchosti a elegance 
dotváří vyváženě působící obklad, který s radiátorem 
klasických tvarů dotváří celkovou atmosféru rustikál-
nosti.
Na stěnách, podlaze i vybavení jsou určující hladké, 
přímé linie a pravé úhly, jejichž ostrost opticky zjem-
ňují zaoblené hrany a rohy použité sanitární keramiky. 
V barevnosti se retro styl drží výrazně takzvaně při zdi, 
základem jsou odstíny bílé, smetanové či světle šedé, 
které navozují příjemný pocit absolutní čistoty. Důle-
žitým prvkem je osvětlení, pokud možno přirozené, 
takže ideální retro koupelna disponuje velkým oknem, 
krytým jednoduchou hladkou bílou záclonou. Doplň-
ky je u tohoto stylu vhodné volit tón v tónu. Interiér 
samozřejmě lze doplnit i výraznější barvou, rozhodně 
ale pouze jednou, nejlépe v tmavém odstínu.

Nadčasový pur styl
Koupelny v dalším aktuálním stylu pur jsou funkční, 
praktické a bez zbytečných módních výstřelků. Jejich 
nesporná výhoda spočívá v tom, že nepodléhají rychle 
se měnícím trendům, nezevšední a budou působit stá-
le příjemně i po několika letech. Vynikají svou funkč-
ností, která je nosnou myšlenkou, prolínající se výbě-
rem všech zařizovacích předmětů a jejich kombinace 
s barevným řešením obkladů. Jsou určeny pro všechny, 
kteří chtějí i za pár let najít ve své koupelně funkční 
a esteticky dokonalé výrobky. Koupelny v tomto stylu 
jsou rozděleny do čtyř základních kategorií, které ještě 
detailněji dokreslují jeho různorodost.
Kategorie pur eco je založena na minimalismu a snad-
no nás přesvědčí, že nám ke spokojenosti může stačit 
opravdu málo. Moderní koupelnový nábytek nabízí 
dostatečné úložné prostory a snadnou obslužnost, 
sanitární keramika dodává požadovaný komfort. 
Jednoduchý jednobarevný design obkladů, v němž 



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

TECEloop

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

pelny, ve kterých se objevují ostré hrany a pra-
voúhlé tvary se velice hodí skleněné provedení 
tlačítek TECEsquare.
Pro veselé a hravé koupelny jsou vhodná tlačítka 
TECEloop, kde si zaručeně každý vybere barvu, 
kterou preferuje. Skleněné kryty můžete různě 
kombinovat, proto řada TECEloop vyniká jedineč-
nou škálou 104 možných barevných kombinací.
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se doplňují maximálně dvě barvy, pokrývající velké 
plochy, koupelnu přirozeně zabydluje a nenásilně člení 
prostor. Sprchový kout tento typ koupelny přímo před-
určuje pro vyznavače rychlé a osvěžující očisty. Místo 
něj samozřejmě můžeme zvolit vanu s kvalitní skládací 
zástěnou, která pohodlně splní funkci 2 v 1.
Dynamiku, svěžest a současnost vyjadřuje styl pur 
young. Na první pohled musí oslovit každého, kdo 
hodlá koupelnu povýšit na místnost hodnou obdivu, 
ale očekává od ní i stoprocentní komfort díky plně 
funkčnímu vybavení. Zařizovací předměty vyplňují 
rohy místnosti, a poskytují tak servis doslova ve všech 
koutech. Obklady v imitaci přírodního kamene se 
skvěle doplňují s kovovými prvky a lze je kombinovat 
s celoplošnými skleněnými obklady, či dokonce s ba-
revným omyvatelným nátěrem.
Pur young nabízí svěží a nevázaný vzhled netradičně 
uspořádanými pestrobarevnými obklady. Je vhodný 
pro každého, kdo potřebuje ihned po ránu pozvolna 
osvěžit mysl a naladit na optimistickou vlnu. Využívá 
velkoformátové skleněné obklady v sytých barvách, 
tu a tam v kombinaci s drobnou kontrastní mozaikou, 
a především klasickou bílou sanitární keramikou, která 
v těchto kombinacích působí mimořádně svěže a čistě. 
V bílé barvě je rovněž nadčasový koupelnový nábytek 
a úložné prostory. Vyšší standard napovídají termosta-
tické baterie, drobné koupelnové doplňky v nerezu, 
kombinovaném s hladkým bílým mléčným sklem nebo 

porcelánem. Vytápění zajišťují radiátory v netradičním 
designovém provedení. Tento styl plně odpovídá náro-
kům na současný moderní dynamický a mladý design.
Luxusnější styl pur comfort je náročnější na velikost 
prostoru. Jeho hlavním prvkem jsou obklady v pří-
rodních odstínech imitujících různé druhy dřeva, či 
dekory s tapetovými vzory, díky nimž může i koupelna 
směle konkurovat útulnému a zabydlenému poko-
ji. S obklady v přírodních odstínech ladí nábytek ve 
stejném dekoru, což dodává místnosti hřejivou atmo-
sféru, kontrast dotváří bělostná sanita. Na luxusnější 
úroveň povyšují koupelnu různá technická vylepšení, 
jako jeho například otvírání nábytkových dvířek push 
či napouštění vany přepadem pomocí takzvané pod-
mítkové baterie. Designéři při realizaci tohoto stylu 
také často využívají namísto vany sprchové kouty typu 
walk-in s designovým sprchovým žlabem, suplujícím 
klasickou vaničku. Výsledné návrhy jsou jako stvořené 
pro koupelny, úzce propojené s ložnicí, což dává mož-
nost doladit spojení především nezbytnými textiliemi 
– ručníky, osuškami, župany, předložkami, sladěnými 
barevně s ložním prádlem v sousední ložnici.

Nesmrtelný vintage styl
V aktuálním designu koupelnových interiérů se výraz-
ně prosazuje vintage styl, jehož ústředními prvky jsou 
velká vana, umístěná samostatně v prostoru, toaleta 
a toaletní stolek. Při výběru barvy obkladu a dlažby 
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jednoznačně vedou černá a bílá, zajímavým prvkem 
jsou malé šestihranné dlaždice. Kohoutky by měly být 
ideálně s porcelánovými úchyty či v celomosazném 
provedení.
Drobné koupelnové doplňky uplatňují elegantní jed-
noduchou kombinaci skla, ideálně mléčného, a nerezu 
či ještě lépe mosazi. Misky na mýdlo, rozličné lahvičky, 
dózičky a misky na toaletní potřeby rozhodně není 
třeba skrývat, naopak je hezky vystavme poblíž umy-
vadla či vany, například na komodu či stylový odkláda-
cí stolek, abychom je měli nadosah.
Na pozadí jednoduchého černobílého interiéru bá-
ječně vynikne křišťálové osvětlení a luxusní benátská 
zrcadla, která dodají celku nádech luxusu. Slohová 
historická zrcadla, obecně nazývaná jako benátská 
podle nejznámějšího místa svého vzniku, byla v 18. 
až 20. století vytvářena manufakturně po celé Ev-
ropě, vedle Itálie významně právě i v Čechách. Jsou 
charakteristická dekorativním rámováním z umělecky 
i technologicky různorodě zpracovaného skla. Pořídit 
si takový originální historický kousek je finančně velmi 
nákladné, dobrou službu nám však udělají i repliky slo-
hových historických zrcadel, především zrcadla větších 
rozměrů. Jsou vytvářena podle slohově vypracovaných 
návrhů klasickými postupy, s využitím zkušeností z re-
staurování.
Zcela neobvyklým prvkem vintage koupelny je křiš-
ťálové osvětlení. Dominuje mu uprostřed místnosti 

hlavní lustr, zpravidla víceramenný a větších rozměrů, 
doplněný menšími nástěnnými osvětlovacími tělesy, 
rozmístěnými podél zrcadel a po stěnách podle potře-
by. Pocit soukromí a intimity dodají bělostné krajkové 
záclony, protože také vintage koupelna by už vzhle-
dem k tomu, že má velké rozměry, měla mít okno – 
nejlépe s výhledem na pěkné zahradní zákoutí.

Keramika a přírodní klasika
Podlaha z přírodního dřeva není pro vlhké prostředí 
koupelny příliš vhodná, proto jsou dlaždice ideální 
variantou. Navíc je keramický obklad skvělý materiál 
pro podlahové topení, což se o dřevu úplně říct nedá. 
Věrná kresba dřeva nahrazuje klasické dekorace kou-
pelnových sérií a společně s barevnými obkládačkami 
vytváří mimořádně harmonickou kombinaci. Kromě 
designu je bonusem barevná stálost a minimální náro-
ky na údržbu. Aktuálním hitem jsou dekory, napodo-
bující různé přírodní materiály, například kámen nebo 
dřevo.
Povrch klasické keramické dlažby je velmi tvrdý, chlad-
ný a může být také velmi kluzký, proto jsou obecně 
doporučovány spíš produkty s protiskluzovou úpravou. 
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.
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Podobné vlastnosti jako dlážděné mají podlahy z pří-
rodního kamene, zpravidla z mramoru, žuly, břidlice 
nebo travertinu. Mají řadu praktických předností. 
Snadno se kombinují téměř se všemi materiály, jsou 
nadčasové, nikdy nevyjdou z módy a vždy si zachovají 
originální vzhled. I po letech intenzivního používání 
vykazuje kámen pouze minimální opotřebení, je odol-
ný vůči vlhkosti, teplu i bodovému zatížení. Výborně 
akumuluje teplo, takže je vhodný i pro podlahové 
vytápění. Navíc se velmi snadno udržuje bez nutnosti 
použití chemických přípravků.
Opravdu pevné a krásné na pohled jsou břidlice, které 
mají i dobré izolační vlastnosti. Bývají černé či šedé 
a dají se z nich snadno štípat tenké desky. Extrém-
ně tvrdý, a tudíž prakticky nezničitelný, je křemenec 
s jemnou až středně hrubou zrnitostí, v jehož barev-
ných variacích převládá bílá až šedá.
Bezesporu luxusní variantou kamenné podlahy je 
mramor, typický žilnatostí a pestrobarevnou škálou. 
Vysokou odolnost vůči mechanickému poškození vy-
kazuje elegantní pískovec, rovněž v široké škále barev 
a nepřeberných odstínů, od šedé přes žlutou až po 
červenou. Do koupelny se hodí i stejnoměrně zrnitá 
žula, jejíž základními vlastnostmi jsou velmi vysoká 
pevnost a hlavně nízká nasákavost. Obvykle je zbarve-
ná do šeda s modrým nádechem, vyskytují se ale i žuly 
červené.

Bambus se hodí všude
Bambus není dřevina, ale travina, takže roste rychle 
a rychle se dá tedy i sklízet. To je jeden z důvodů, proč 
je používání tohoto přírodního materiálu šetrné k pří-
rodě. Jeho vlastnosti navíc umožňují z něj právě tak 
tkát velmi příjemná viskózová vlákna, jako z něj plést 
rohože či ho zpracovávat na podlahové desky.
Do koupelny se mimořádně hodí podlaha z přírodního 
bambusu, je velmi odolný vůči chemikáliím, mastno-
tě, mechanickému poškození, a dokonce i ohni. Bez 
podkladové izolace však může být hlučnější. Svým 
vzhledem sice připomíná dřevo, typově se ale nejčastě-
ji jedná o vícevrstvou plovoucí podlahu, u níž bambus 
tvoří pouze horní nášlapnou vrstvu. Na trhu jsou ale 
i celobambusové podlahové krytiny vhodné k celoploš-
nému nalepení. Bambusová podlaha se velmi snadno 
udržuje občasným lakováním a voskováním, některé 
typy lze renovovat i přebroušením.
I když u nás bambus neroste a musíme ho dovážet, 
bývá považován za snadno obnovitelnou přírodní su-
rovinu, protože roste až desetkrát rychleji než dřevo. 
Je mnohem tvrdší, odolnější proti otěru a dobře odo-
lává vlhkosti. Bambusové lamely se vyrábějí ze stvolů 
rychle rostoucího bambusu jihovýchodní Asie, který 
dorůstá do výšky až 1,5 metru a sklízí se každých pět 
až šest let.
K dostání jsou různé dezény, nejlevněji přijdou mo-
zaiky, skládané z různobarevných dílků, či lisovaná 
prkna. O něco výraznější je provedení mramor, v němž 

se lamela skládá z bambusových štěpin. Skutečnou 
ozdobou pak jsou nejdražší bambusové podlahy v pro-
vedení zebra, s velmi výrazným a kontrastním vzorem. 
Vybírat můžeme i z barev – ve světlém přírodním 
odstínu či v tmavém, označovaném jako coffee. Tato 
dvě zabarvení vznikají již při zpracování bambusu, kdy 
je tmavší materiál vystaven vyššímu tlaku a teplotě 
než světlý. Na přání je ale možné bambus namořit i do 
dalších odstínů.

Podlahové topení
Chceme-li si v koupelně dopřát dlažbu, která nebude 
studit, můžeme pod ni nechat instalovat podlahové 
topení. Současně tím ušetříme prostor, který by jinak 
zabíral v interiéru radiátor. V roli krytiny, vhodné pro 
podlahové vytápění, nejlépe obstojí keramická dlažba, 
kámen či umělý mramor. Hlavními důvody jsou velmi 
dobrá vodivost tepla, akumulační schopnosti a odol-
nost vůči vyšším teplotám. Připomínky, že jde o stude-
né krytiny, v případě podlahového vytápění neobstojí, 
protože se jeho instalací využije jejich nízký odpor 
i akumulační schopnosti. Vzduch nad podlahovým 
topením se velmi rychle prohřeje a dlažba díky naaku-
mulovanému teplu po dlouhou dobu nestudí, i když se 
v místnosti ochladí.
Ani instalace dlažby nepřináší problémy, k lepení 
a spárování je však třeba použít speciální flexibilní 
směsi, určené právě pro podlahové topení. Maximální-
ho výkonu vytápění dosáhneme použitím vhodné te-
pelné izolace na podkladový beton, neměla by chybět 
ani hydroizolační fólie. Teplovodní trubky ani termo-
kabely nesmějí být nikdy zatlačeny do tepelné izolace, 
mohlo by totiž dojít ke kritickému přehřátí systému.

Designové radiátory
Vybavit koupelnu designovým radiátorem znamená 
dodat jí na stylovosti. Teplo, které vyzařuje, je sálavé 
a příjemné, a pohled na opravdu propracované kousky 
zahřeje i na duši. Princip fungování designových ra-
diátorů, které leckdy funkční topidlo na první pohled 
vůbec nepřipomínají, je velmi jednoduchý a velmi 
snadno se připojí do systému ústředního vytápění.
Horizontální rámy, montované na svislé vyhřívané 
trubky z chromované oceli nebo s nástřikem práško-
vého titanu, slouží jako tepelně vodivé prvky. Rámy 
v sobě drží hladké dekorativní panely, jejichž různé 
délky, variabilní barvy a povrchy můžeme kombinovat 
k vytvoření individuálního stylu. Neobvykle tvarované 
výrobky z trubek a bez ozdobné výplně jsou nejen 
funkční, ale skvěle poslouží v koupelně i jako držáky 
ručníků.

Jak vybrat vanu
Spousta lidí vanu prostě chce, přestože většinou nemá 
každý den čas se koupat a volí raději rychlé sprchová-
ní. Pohodlná vana je zkrátka základem každé kou-
pelny. Vybrat tu správnou ale není tak jednoduché. 
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Většina z nás se domnívá, že se výběr vany řídí pouze 
cenou, rozměrem koupelny a tím, zda se nám vana líbí 
či nikoli. To jsou ale špatná kritéria. Rozhoduje přede-
vším to, jak vanu používáme.
Ležení ve vaně není ani tak otázkou hygieny, jako spíš 
záležitostí příjemné relaxace v horké vodě. Abychom 
si při koupeli opravdu odpočinuli, měli bychom vanu 
vybírat podobně jako lůžko. Měla by být tedy anato-
micky tvarovaná a odpovídající našim tělesným pro-
porcím, zejména výšce, takže rozhodně není od věci 
v obchodě se neostýchat a klidně si vanu vyzkoušet.
Nohy by měly být mírně pokrčené, měli bychom cítit, 
že jsme ve vaně příjemně zaklíněni, že nám nepodjíždí 
horní část trupu a ležíme opravdu pohodlně. Brada 
by přitom měla zůstat těsně nad horním okrajem 

vany. Pro časté ležení ve vaně je vhodnější zvolit vanu 
z měkkého materiálu, tedy akrylátovou. Jestliže se ve 
vaně častěji sprchujeme, je lepší vybírat vanu se dnem 
s protiskluzovým povrchem. V tom případě je vhodné 
vybavit vanu sprchovou zástěnou nebo takzvanou 
sprchovou roletou. Senioři a pohybově handicapova-
ní lidé zase ocení vanu se sedátkem, které je součástí 
výlisku.

Perla každé koupelny
Volně stojící vany vypadají po designové stránce 
přímo božsky, proto není divu, že v minulosti zdobily 
koupelny a ložnice těch nejbohatších vrstev. Solitér-
ní vany přinášejí množství hravých designů, jejichž 
působivý vzhled můžete navíc podtrhnout atypickým 
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umístěním. Nejsou jen symbolem vybraného vkusu, 
ale i svobody – svoji lázeň si můžeme užívat, kdekoli 
si budeme přát. Typickým umístěním je samozřejmě 
koupelna, méně obvyklým, přesto stále populárním 
pak ložnice. Odvážnější milovníci originálního bydlení 
své vany umísťují i do knihoven, zimních zahrad či na 
terasy.
Solitérní vanu oceníme především v prostorných kou-
pelnách, ideálně v těch, které nabízejí výhled střešním 
oknem nebo balkonovými dveřmi, do zimní zahrady či 
na terasu. Úchvatný výhled do zeleně nebo na noční 
oblohu, plnou hvězd, významně přispívá k dokonalé-
mu požitku z relaxace. Obdobný efekt můžeme vyvo-
lat i moderními fototapetami.
Volně stojící vana dodá koupelně zcela nový rozměr. 

Nádherné jsou vany z lesklých kovů, jako jsou měď 
nebo nikl, které se nesou ve znamení populárního 
průmyslového stylu. Nadčasovému vzhledu se těší 
také průhledné vany ze skla, jejichž atypický vzhled 
učiní každou koupel povznášejícím zážitkem. Luxusní 
požitky zažijeme ve vanách ze dřeva nebo z kamene, 
protože přírodní materiály mají relaxační a uklidňující 
účinky. Díky moderním povrchovým úpravám může-
me zvolit vanu téměř z jakéhokoli materiálu. Povrch 
obvykle umožňuje snadnou údržbu, je odolný a má 
dlouhou životnost. Nejrůznější úpravy zajišťují udržení 
vyšší teploty vody po delší dobu, než na jakou jsme 
zvyklí u klasické keramiky.
Efekt pohodlí a luxusu ještě umocní vanový automat, 
vybavený napouštěním přepadem, který potřebuje 
takzvanou podomítkovou baterii. Toto jednoduché 
zařízení, z nějž vidíme jen ovládací kolečko v horní 
části vany a dole zátku, nabízí komfortní napouštění 
vody, která „přepadá“ po stěně vany. Na vaně tudíž 
není nic, o co bychom se mohli uhodit či zranit, voda 
se napouští po stěně vany, takže nešplouchá, a navíc 
to vypadá velmi pěkně.

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

Vše, co nepotřebujeme, je skryto
Aby koupelna působila dobře jako celek, je důleži-
té vybírat stejně pečlivě i vodovodní baterie a jejich 
příslušenství. I ty se neustále zdokonalují, takže jsou 
nejen pěkné na pohled. Velmi praktickou vychytávkou 
je už výše zmíněná podomítková baterie. Její technic-
ká část neboli podomítkový modul se instaluje pod 
omítku, na povrchu vidíme jen ovládací díl. Můžeme ji 
mít u vany, umyvadla, sprchy i toalety. Je-li s přepína-
čem, pak ji lze použít pro více odběrných míst součas-
ně. Oceníme to především u sprchy, v níž si snadným 
přepnutím zvolíme, zda použijeme stropní či ruční 
sprchu.
Podomítkový modul a nadomítková část se většinou 
prodávají zvlášť. Výhodou podomítkového modulu je 
jeho univerzálnost často pro mnoho typů baterií od 
jednoho výrobce. Časem tak lze vyměnit nadomítko-
vý díl, aniž bychom museli baterii vysekávat ze zdi. 
Někteří výrobci nabízejí i baterii jako celek, umožňující 
snadný přístup ke všem vnitřním prvkům z čelní strany 
pod krycí destičkou, takže ani tu není v případě poru-
chy nutno vysekávat.

Termostatické baterie
Pro pohodlí jsou přímo ideální termostatické modely, 
které ocení především rodiny s malými dětmi. Kdo je 
jednou vyzkouší, už u ní zůstane. Ocení totiž, že doká-
že vyrovnávat výkyvy tlaku v potrubí a v teplotě vody 
a zajistit, že voda bude mít takovou teplotu, kterou si 
sami nastavíme.
Vysoká kvalita těla baterie je zaručena výrobou z vy-
soce kvalitní mosazi. Povrch je dokonale opracován 
a pochromován dostatečnou vrstvou chromu, která 
zajistí vysokou odolnost proti opotřebení a dlou-
hou životnost v plné kráse. Na úchytu je znázorněna 
teplotní škála a červeným tlačítkem snadno nastavíme 
požadovanou teplotu. Vestavěný perlátor míchá vodu 
se vzduchem, takže je proud vody měkký, perlivý a za-
mezuje nekontrolovatelnému kapání.
Termostatické vodovodní baterie jsou velmi elegantní, 
spolehlivé a v dnešní době již i běžně dostupné. Dají se 
pořídit ve dvou druzích provedení – sprchové nástěnné 
a vanové nástěnné. Všechny jsou schváleny pro použití 
v domácnostech a jiných objektech a splňují přísná 
kritéria pro průtok pitné vody, dané normou EN 817. 
I běžné řady jsou vyráběny v moderním designu a s vy-
sokou užitkovou hodnotou. Pro snadné a příjemné 
ovládání je součástí baterie ergonomická páka v desig-

nu, odzkoušeném v praxi. Pro náročné zákazníky jsou 
samozřejmě na trhu připraveny i termostatické vodo-
vodní baterie v provedení Exclusive.

Digitální revoluce v koupelně
Doslova revoluci ve způsobu ovládání vodovodních 
baterií a sprchy představuje nahrazení mechanického 
ovládání dotykovým digitálním rozhraním. Digitální 
a elektronické armatury jsou průkopníky v úspoře 
vody, navíc představují spojení nejnovějších technolo-
gií s nejmodernějším designem. Ikony na digitálním 
ovládání mohou být přeprogramovány na základě 
našich osobních zvyklostí užívání vody, s požadovaným 
nastavením teploty, intenzity průtoku a jeho trvání. 
S infračervenými elektronickými bateriemi se voda 
zastaví, když se uživatel vzdálí od baterie.
Digitální baterie nabízejí uživateli celou řadu výhod 
včetně programovatelných funkcí a tlačítka „pauza“. 
Například funkce čištění zubů může být přeprogra-
mována pro zajištění maximálně efektivního využití 
vody. Po kliknutí na ikonu začne voda téct na několik 
sekund, přesně tak dlouho, abychom si namočili kar-
táček. Poté se voda zastaví a začne znovu téct přesně 
v takovém časovém intervalu, který si uživatel nastaví 
podle obvyklé délky čištění zubů.
U bezdotykových elektronických baterií se sníženým 
průtokem na pouhých šest litrů vody za minutu máme 
na výběr z různých tvarů, montáže na stěnu či umy-
vadlo. Tato zařízení nabízejí kombinaci stylu s prak-
tickými výhodami. Jsou k dostání na bateriové i síťové 
napájení. Pro maximální hygienu u nich můžeme 
naprogramovat i pravidelné automatické proplacho-
vání jednou za tři dny od posledního použití, aby se 
zabránilo stagnaci vody. Oceníme to zejména na chatě 
či chalupě, kde nebývají používané denně.

I toaleta může mít kapotu
Značkoví výrobci sanitární keramiky přicházejí s ino-
vovaným systémem splachování klozetů, které nemají 
splachovací kruh. Díky tomu je zajištěna vysoká hygi-
ena proti běžným klozetům, u nichž může docházek 
k ulpívání usazenin a nečistot ve splachovacím kruhu 
pod okrajem mísy. Systém splachování zajišťuje doko-
nalý rozvod vody a jednoduché čištění.
Hitem je i tzv. kapotovaný klozet, jenž se okamžitě 
stane oblíbencem každé hospodyně, která musí toa-
letu udržovat v čistotě. Jedná se buď o kombinované 
klozety s nádržkou, nebo o samostatně stojící mísy, 
které jsou celou svou zadní částí plně přisazené ke stě-
ně, takže se podlaha kolem klozetu udržuje naprosto 
bezproblémově a připojení odpadu je skryté.
Ani záchodová prkénka už nejsou brána jen jako nut-
ná součást toaletní mísy, ale můžeme je proměnit ve 
zdobný prvek celé místnosti. V současné době se klo-
zety standardně kombinují s duroplastovými sedátky 
s poklopem, vybaveným zpomalovacím mechanismem 
Slowclose, který se zavírá sám, pomalu a tiše. Ideální je 
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vybírat sedátka univerzální s mosaznými panty, které 
svým tvarem a nastavitelností pantů padnou k mnoha 
typům toaletních mís.
Stále nejoblíbenější jsou sedátka s mořskou tematikou, 
mohou však mít i 3D efekt. Na první pohled to vypadá, 
jakoby obrázky samy vystupovaly z povrchu. Stejně 
i tak obyčejná věc, jako je vestavné splachovadlo, 
může zaujmout na první pohled. Vnější mechanismy 
mohou imitovat dřevo, mohou být průhledné, barevné 
nebo vzorované. Záchodová prkénka a splachovadla 
budou ovšem plnit funkci dekorace jen tehdy, bude-
me-li je vybírat s ohledem na celkový design toalety 
nebo koupelny.

Efektní i praktický nábytek
Koupelnový nábytek musí snést standardní vlhkost 
i změnu teplot a neměla by mu vadit ani drobná 

sprška. Ale přece jen to není sanita, takže ho hned 
po zamokření otřeme suchým hadříkem. Vhodnou 
hloubku vybíráme podle svých požadavků i rozměrů 
koupelny, za standard se považuje 45 až 50 centimet-
rů. Abychom se v šuplících bez problémů vyznali, jsou 
vybavovány organizéry nebo dvojitou zásuvkou (menší 
zásuvka ve větší). Velmi módní je závěsný nábytek, 
který je pohledově vzdušný, lehký i praktický, protože 
pod ním snadno uklidíme.
Z materiálů jsou nejpoužívanější praktické MDF desky, 
tedy slisovaná jemná dřevěná drť tmelená pryskyřicí, 
které se opatřují fóliemi či laky. U laků je podstatný 
počet vrstev, zvyšující odolnost proti působení vlhkos-
ti. Pro některé výrobce je standardem minimálně pět 
vrstev. Rovněž u fólií najdeme vychytávky, pokud se 
nanáší vakuovým lisováním, vznikne jen jediný spoj na 
zadní straně.
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V menší míře najdeme na trhu koupelnový nábytek 
z plastu, dřeva, kovu nebo skla. V tomto případě se při 
výrobě používají MDF desky a skleněný díl na přední, 
takzvaně pohledové straně. Do skla si můžeme nechat 
zatavit originální zdobné prvky přesně podle svých 
představ, ať již květiny, grafické motivy nebo třeba 
i rodinné fotografie.
I v segmentu koupelnového nábytku už pár let na-
jdeme prvky, na které jsme běžně zvyklí v ostatním 
interiéru, třeba tiché dovírání dvířek. Praktické je také 
automatické otevírání a zavírání šuplíků jen dotekem, 
takže nábytek nemusí mít úchytky. Výjimkou nejsou 
ani takzvané plnovýsuvy u šuplíků, které můžeme 
zcela otevřít a okamžitě máme přehled, co je v nich 
uloženo. Aby nábytek ladil s celkovým stylem koupel-
ny, můžeme využít nabídky mnohých výrobců, kteří 
nám vybrané kousky „obarví“ na míru nebo ho opatří 

zajímavým dekorem.

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

Koberečky a předložky
Koupelnové a WC předložky patří mezi jedny z prak-
tických i dekoračních prvků interiérů, které mu dodá-
vají krásu i dojem útulnosti. V žebříčcích nejpoužíva-
nějších materiálů je polyester, aktuální je tzv. měkčené 
polyesterové vlákno (PES), které je mnohem hebčí než 
jiná syntetická vlákna. Rovněž lépe saje a rychle schne. 
Na omak není tento materiál drsný a zároveň ani ne-
působí umělým dojmem. Při výběru bychom měli dbát 
na to, aby měly koberečky a předložky ze spodní stra-
ny pogumování, zdrsněný povrch nebo umělohmotné 
přísavky. Vyhneme se tak riziku, že v koupelně upad-
neme nebo uklouzneme. Je trendy kombinovat ko-
berečky a předložky i se vzory na kachličkách. Pokud 
máme barevnou i více barevnou koupelnu, mnohem 
lépe se do ní budou hodit jednobarevné kousky.

Hebkost, bez níž se neobejdeme
Nové kolekce ručníků a osušek pro rok 2015 jsou na 
jedné straně inspirovány hlavně tradicí a řemeslností, 
vycházejí tedy z kvalit, které by měly být uchovány 
a předány budoucím generacím. Na druhé straně 
korespondují s naším současných, stále uspěchanějším 
a virtualizovaným světem. Do jejich modernosti je 
zakomponován honosný životní styl, inspirovaný ruko-
pisem největších italských a vlámských mistrů. Kolekce, 
inspirované tradiční italskou majolikou, jejími typický-
mi vzory a barvami, jsou vytvořeny podle žakárového 
vzoru. Ručníky a osušky mají okouzlující vzory dlaždič-
ky, proužku či jiného geometrického designu.
Série koupelnového textilu, inspirované zámeckým 
luxusem a velkolepou krásou, vynikají pudrovými 
a pastelovými tóny, jako je meruňková, slonová kost, 
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africká modř či šeříková. Jsou tkané z obzvlášť jemné, 
nadýchané a stoprocentní bavlněné příze, díky níž 
jsou krásně hebké a nadýchané. Mezi novými trendy si 
přijdou na své i milovníci exotiky, „in“ jsou tygří a leo-
pardí vzory, zapracované do žakáru. K dostání jsou 

v elegantních pískových a hnědých tónech. Od věci 
rozhodně ale není ani vícebarevná drobná mozaika, 
která báječně ladí s tímto motivem, používaným i na 
keramických obkladech.
K nejkomfortnějším trendy výrobkům se řadí kašmí-
rové vzory. Objevují se na žinylkové borduře ručníků, 
leckdy i v kombinaci s barevně sladěnými krystalky 
Swarovski. Designéři umně přetvořili do froté materi-
álu i klasiku, jakou je tartan, tvíd, rybí kost a glenček. 
Nechybí smyčková obruba v šachovnicovém provedení, 
barevnosti vévodí arktická modř, kašmír a černá.
Hlavním tématem pro letní plážové osušky, které vyni-
kají krásnými výraznými barvami, jsou dominanty svě-
tových velkoměst, například Vítězný oblouk, Eiffelova 
věž či Brandenburská brána. Osušky na pláži vyniknou 
díky krásným výrazným barvám. Ať už na letní pláž, 

na cesty, nebo když si jdete zaplavat do bazénu, se 
hodí něco, co skutečně rychle uschne, nezabere moc 
místa v tašce a přitom výborně poslouží k utření i jako 
podložka. Takové jsou ručníky a osušky z mikrovlák-
na. Proti oblíbenému froté jsou slaboučké, to jim ale 
neubírá na schopnosti nasát vodu. A když je na chvíli 
přehodíte přes sušák nebo přes židli, jsou za pár minut 
suché.

Držáky na ručníky
K důležitým doplňkům v každé koupelně patří držáky 
na ručníky, které by měly splňovat několik kritérií. Kro-
mě skříněk je můžeme umísťovat i na police. Netradič-
ní aranžování může prostor překvapivě oživit. Police 
by měly být pevné, odolné proti vodě a vlhkosti a měly 
by mít hezký a jednoduchý designový vzhled.
Současné módní trendy spočívají ve funkcionalistickém 
vzhledu se zajímavými technickými prvky. Důraz je kla-
den na univerzálnost, jednoduché linie a hrany a čistý 
nevtíravý vzhled. Oblíbené jsou ostré i oblé hrany. 
K nejčastěji používaným materiálům patří plast, ke-
ramika a kov. Kovové držáky jsou mnohem odolnější, 
déle vydrží a lépe vypadají. U dražších typů se využívá 
také keramika.
Se vzhledem koupelny však můžeme pěkně zapracovat 
i jinými způsoby. Například rustikální košíky, ve kterých 
se místo jablek a hrušek k sobě tulí stočené ručníky, 
působí nezaměnitelně uvolňujícím dojmem. V koupel-
ně s modernějším stylem můžeme dát naopak prostor 
třeba stojanu na vína, pouze s jednou menší změnou 
– láhve zaměníme za sadu ručníků.

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

Text: Gabriela Koulová, foto: Schuttestock.com
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INZERCE

Pokojové rostliny jsou nejen zajímavé na pohled svým tvarem, zbarvením či 
květy, ale dělají nám i neocenitelnou službu, protože zbavují vzduch v místnosti 
toxinů, dodávají nám kyslík a v neposlední řadě tlumí hluk. Podle čeho vybírat 
z nepřeberné nabídky na trhu a jak o ně pečovat, aby se jim žilo s námi stejně 

dobře jako nám s nimi?
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Květiny pěstované v interiéru mají řadu výhod. Krás-
ně oživí prostor, a jsou-li dobře umístěné, dotvářejí 
uklidňující, relaxační atmosféru. Odborné studie také 
ukazují, že zeleň v místnosti snižuje hladinu stresu, 
uvolňuje napětí, a dokonce prý podporuje hojení ran. 
Pokud s pěstováním pokojových rostlin začínáme, 
vybírejme raději nenáročné druhy. Důležité je dobře 
naplánovat jejich umístění podle toho, kolik potřebují 
světla, jakou teplotu, zda jim vadí přímý sluneční svit či 
průvan a podobně. 

Živé čističky vzduchu
Interiéry bývají mnohdy doslova zamořeny toxickými 
látkami, které se uvolňují z nátěrů, lepidel nábytku, 
izolací a rozpouštědel. Svůj díl znečištění k tomu ještě 
přidávají agresivní čisticí prostředky a v zimním období 
nedostatečné větrání. I s těmito negativními vlivy mů-
žeme bojovat pomocí pokojových rostlin, mezi nimiž 
najdeme i dokonalé ekologické čističky vzduchu, které 
vyjdou mnohem levněji než průmyslově vyráběné, 
a navíc projasní a dozdobí interiér a budou nám dělat 
radost. Některé druhy pokojových rostlin jsou proka-
zatelně výkonnými zdravotními filtry, eliminujícími 
řadu škodlivin.
Všechny rostliny obohacují vzduch nejen kyslíkem, 
ale zvyšují i vlhkost. Odpařování vlhkosti rostlinami 
je navíc samoregulační, do suchého vzduchu odpařují 
více než do vlhkého. Navíc odpařují do ovzduší i silice, 
které vzduch osvěží, dezinfikují, působí blahodárně na 
dýchací systém i psychiku a jsou mnohem bezpečnější, 
než leckteré syntetické osvěžovače vzduchu. Při aler-
giích, astmatu i nachlazení je skvělý například euka-
lyptus. Vonné silice však uvolňují i všechny aromatické 
byliny, třeba rozmarýn, oregano, saturejka, tymián, 
majoránka nebo vonné pelargonie.

Trocha exotiky neuškodí
Pokud patříte mezi ty, kteří rádi zkouší něco nového, 
pojďte se s námi podívat na trochu exotické krásky…
Velkou módou jsou tropické rostliny. Daří se jim při 
stálé pokojové teplotě, většina z nich dává přednost 
rozptýlenému světlu před přímým sluncem. Obvykle 
vyžadují stále mírně vlhký substrát. Patří mezi ně: 
filodendron, monstera, potos (Scindapsus), fíkus, 
begónie, toulitka, africká fialka, teplomilné orchideje, 
zelenec, difenbachie, netík, sleziník, mučenka, kávov-
ník, žumen, banánovník, datlovník, parožnatka.
Subtropické druhy vypadají také velmi impozantně.  
Hodí se ho světlých hal, zimních zahrad či chladnějších 
ložnic. Podobně jsou na tom i rostliny původem ze 
Středomoří, například aromatické bylinky. 
Bezesporu nejskvostnějšími pokojovými květinami jsou 
orchideje. Odolné druhy a kříženci nepotřebují skleník 
ani složitou péči a jsou k dostání i v běžných zahrad-
nických obchodech. Je až s podivem, jak krásky z pra-
lesů dobře prospívají v našich bytech. Pokud známe 
jejich základní nároky, není péče o ně nikterak složitá. 

Důležité je vybrat si vhodný druh podle podmínek, 
které máme k dispozici.
Nádherně kvetoucí orchidej, vhodná pro všechny za-
čátečníky, je Phalaenopsis neboli můrovec, protože je 
ze všech pěstovaných rodů nejodolnější. Lze ji úspěšně 
pěstovat i v květináčích, pokud jí poskytneme speciální 
propustný, vzdušný substrát s omezeným množstvím 
živin. Nádoba by neměla být příliš velká. Jestliže se 
kořeny derou na povrch květináče, vůbec to nevadí, 
světlo a vzduch jim svědčí. Díky tomu můžeme zvolit 
i efektní průhledné květináče.
V celoročně vytápěných bytech se bude dobře dařit 
například i druhu Vanda, který patří k nejatraktiv-
nějším orchidejím a dobře snáší i slunce. Vyrovná 
se i s vyšší teplotou, potřebuje dostatek světla, ale 
nikoli přímé slunce. Nesvědčí jim ani průvan. Je pro 
ně nezbytný tzv. epifytický způsob pěstování, protože 
vytváří husté závěsy vzdušných kořenů. Podobně je na 
tom drobnější a méně náročná Ascocenda.
Zapomenout nesmíme ani na citrusy. Jsou stálezelené 
a krásné po celý rok, nejvíc však v době květu a ob-
sypané plody. Sazenice jsou snadno k dostání a ani 
pěstování není těžké. Pro začátečníky jsou nejlepší cit-
roníky. V létě je můžeme umístit za jižním či západním 
oknem, před začátkem topné sezony je přeneseme do 
chladné části bytu. Podle druhu a odrůdy by rostliny 
měly mít odpovídající zimní klid. I při zimování však 
potřebují dostatek světla.
Atraktivní palmy nám budou připomínat letní dovole-
nou v teplých krajích. Vyžadují dostatek světla, přímé 
polední slunce řadě z nich ale nesvědčí. Potřebují pro-
storný květináč, ale přesazují se teprve když se kořeny 
derou z nádoby, obvykle za několik let. V mezidobí 
stačí vyměnit svrchní části zeminy a zajistit dostatek 
živin přihnojováním.
O pěstování kaktusů a sukulentů se říkává, že je to 
disciplína pro líné zahradníky. Ale není to tak docela 
pravda, i kaktusy mají své nároky, i když se s menší 
pozorností relativně snadno vyrovnávají. Keramická 
mísa, osázená bodlinatými krasavci, dokáže příjem-
ně oživit každý koutek interiéru. Pro začátečníky je 
vhodný například Gymnocalycium, který i dobře kvete, 
nebo Lobivia sbohatými trny, který však miluje hodně 
sluníčka. Bohatým odnožemi potěší i drobná Rebutia, 
jež spolehlivě kvete..
Sukulenty jsou náročnější na světlo než běžné poko-
jové rostliny, proto je umísťujeme co nejblíže k oknu, 
nejlépe na jižní nebo jihovýchodní straně. Některé 
druhy snášejí i stinnější polohy. Tyto pokojovky se 
zdužnatělými listy okouzlují nevšedním vzhledem 
a tvarovou rozmanitostí. Jsou tolerantní a na péči ne-
náročné, takže si s jejich pěstováním poradí i naprostí 
začátečníci. Jsou totiž pravými mistry v hospodaření 
s vodou. Jejich listy či stonky slouží jako rezervoáry, 
v nichž shromažďují vláhu, získanou třeba i z mlhy.
Masožravé rostliny sice pocházejí z rostlinné říše, 
dokážou však získávat energii pomocí lapání a tráve-
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Výhody 
podlahoviny 
THERMOFIX
• garance 10 let
• zdravotní nezávadnost
• odolnost k vhlkému prostředí
• vhodnost pro podlahové vytápění
• snadná údržba
• dobrý teplotní vjem 
• velmi nízká úroveň hluku
• kolekce 52 vzorů věrně imitujících dekory 

dřeva, kame ne a nově také textilu
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ní živočišné kořisti. V současnosti je známo přibližně 
600 druhů, začleněných do 16 rodů. Můžeme se s nimi 
setkat ve všech podnebných pásmech, od rosnatek 
z chladných tunder přes tučnice, rostoucí mnohdy ve 
vysokých nadmořských výškách velehor, až po láčkov-
ky, pocházející z asijských rovníkových pralesů. Většina 
masožravých rostlin má však jednu společnou vlastnost 
– vyskytují se na mokrých či vlhkých stanovištích. Při 
jejich pěstování bychom proto měli brát v potaz jejich 
ekologické nároky z přirozených stanovišť a pokud 
možno co nejvíce je napodobit.

Květináč jako dekorace
Různé rostliny potřebují různě velké pěstební nádo-
by a ani materiál nebude pro všechny vhodný stejný. 
Většinou se ale hodí nejlépe docela obyčejná klasika 
z pálené hlíny. Ta ovšem moc parády nenadělá, a tak ji 
raději „obalíme“ ještě jednou nádobou, ve které bude 
schovaná. 
Nejaktuálnějším materiálem ve výrobě designových 
kousků je nerezový plech. Chladný, neosobní materiál 
se skvěle hodí opravdu do každého interiéru a ve spo-
jení s živou přírodou dotváří jedinečný celek, jedno-
duchý až strohý vzhled nerezových nádob totiž dává 
skvěle vyniknout kráse květin. Jsou elegantní a nestá-
vá se, že by působily kýčovitě a nevhodně. 
Výhodou nerezového provedení květináčů je dlouhá 
životnost a vzhledová stálost, navíc se v nich snoubí 
kromě elegance praktičnost a funkčnost. Plášť těchto 
květináčů je vyroben z leštěné nerezové oceli, která 

zaručí dlouhodobou životnost, jsou vodotěsné a vhod-
né i pro umístění květiny přímo v zemině. I v nerezo-
vém provedení jsou již k dostání i samozavlažovací 
varianty, jež díky dvojitému dnu a systému textilních 
pásků udržují stálou vlhkost zeminy, můžeme tedy do 
nich přímo sázet.
Elegantní variantou s nádechem starých časů jsou 
pozinkované květináče. I když jsou vyrobeny z ocelo-
vého plechu, ani u nich se nemusíme bát, že začnou 
rezivět. Zabrání tomu tenká vrstva zinku, kterou jsou 
potaženy. Nikdy by ale neměly přijít do přímého kon-
taktu s kyselou vodou, takže pozor při hnojení rostlin. 
Díky poměrně snadnému zpracování můžeme vybírat 
z velkého množství tvarů i velikostí, dokonce i v maxi 
provedení s výškou nad 100 centimetrů.
Vhodným barevným doplňkem každého moderního 
interiéru se stanou květináče rozmanitých geometric-
kých tvarů z glazované keramiky nebo ze skla. Tyto 
obaly bývají jednobarevné, většinou se širším horním 
otvorem. Zejména moderní styl je jako stvořený pro 
to, abychom použili zásadně pouze jednu barvu, nebo 
alespoň jeden barevný odstín. Tvary mohou být roz-
manité, tvarová pestrost je spíš předností než nedo-
statkem.
Interiéry zařízené ve vášnivém jihoamerickém stylu si 
přímo říkají o netradiční obaly z ratanu, lýka, baná-
nových listů, bambusu nebo mořské trávy. Do teple 
působícího středomořského interiéru jsou vhodné také 
květináče z dekorované terakoty, které působí velmi 
efektně v kombinaci se subtropickými dřevinami – ci-
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trusy, stromkovitými formami pokojových rostlin nebo 
kaktusy a sukulenty.
Útulnou atmosféru přímo mistrně navozují košíky, 
připadáme si s nimi jako u babičky na venkově. Někte-
ré typy košíků však nádherně zapadnou i do moder-
ně řešeného interiéru. Záleží hlavně na výpletu – do 
venkovského stylu se hodí vrbový, nepostradatelným 
doplňkem starožitných interiérů jsou košíky v kom-
binaci s kovem a nápaditou alternativu pro moderní 
interiér představují barevné výplety. Košíky je vhodné 
osadit pestře kvetoucími druhy pokojových rostlin.
Trh nabízí i řadu opravdových specialit, například oba-
lové nádoby na květináče vykládané plátky řezaných 
větví manga, potažené kokosovým osivem či smaltova-
né. V nabídce jsou i obaly z přírodního kamene, ty se 
však hodí pouze do velkých vzdušných prostor. V pane-
lákovém bytě by působily příliš robustně. Samostatnou 
kapitolou jsou květináče na bylinky v různém provede-
ní i materiálech, často ozdobené obrázkem a názvem 
bylinek. Ty se hodí i jako nápaditý dárek.
Do dětských pokojíků, kam chceme vnést více veselosti 
a nevšednosti, jsou vhodné pestré a mnohobarevné 
květináče, naši potomci ocení i lehce kýčovité obaly 
s motivy zvířátek či pohádkových postaviček. K dostání 
jsou i v plastovém provedení.
Než se vydáme na nákup nejlepších designových kous-
ků, které mají doplnit, sjednotit nebo oživit interiér, 
měli bychom si stanovit jeho základní parametry 
s ohledem na potřeby rostliny, která v něm bude žít. 
Nejdůležitější jsou velikost, průměr a tvar květináče, 

které by měly být dány velikostí a tvarem rostliny. Mo-
hutná květina je těžká a potřebuje hodně hlíny, aby 
měl její kořenový systém zajištěnu dostatečnou výživu. 
Pro takovou rostlinu musí mít květináč stabilní těžiš-
tě, ideálně tedy nádobu nízkou s velkým průměrem 
nebo vysokou s menším průměrem. Stejně důležitá je 
i košatost rostliny. Pokud je hodně košatá, do vyššího 
úzkého květináče nesmí přijít.
Pokud rostlina potřebuje pravidelnou zálivku, na 
niž nám z jakýchkoli důvodů nezbývá čas, ideální je 
zasadit ji ho takzvaného samozavlažovacího květináče. 
Funguje na principu objemného zásobníku na vodu, 
z nějž si sama podle potřeby odčerpává přesné množ-
ství vláhy. Jestli má stále dostatečnou zásobu, zjistíme 
snadno pomocí speciální měrky s plovákem, většinou 
však vydrží až několik týdnů. Pokud chceme květinu 
přihnojit, stačí použít zálivku s hnojivem.

Hydroponické pěstování
Tento způsob používali jej již staří Egypťané. Dnes má 
velký význam nejen v prostorách s velkými nároky na 
čistotu, ale i v mnohých domácnostech. Eliminuje totiž 
vlhkou zeminu, která může způsobovat problémy 
například lidem s alergií na plísně a jejich mikroskopic-
ké spory. Rostliny při správném postupu rostou velmi 
rychle a bujně, pěstování je snadné a zásoba vody 
rostlinám vydrží i během kratší dovolené.
Pouhý roztok s živinami k hydroponickému pěstování 
nestačí, kořeny potřebují oporu. Vhodný je jakýko-
li inertní materiál, který neuvolňuje do vody žádné 
látky a má vhodnou strukturu. Ideální je keramzit, lze 
však použít i štěrk či perlit. Pokud výhonek vložíme 
do nádoby s vodou, řada pokojových rostlin snadno 
zakoření. Pak už je můžeme bez problémů pěstovat 
hydroponicky. Do substrátu pro hydroponické pěstová-
ní je zasadíme stejně jako do běžné zeminy – kořínky 
opatrně zasypeme materiálem tak, aby byly volně 
rozložené. V prvních dnech po zasazení potřebují rost-
liny klid a stín, teprve až kořeny zesílí a rozrostou se, 
mohou prospívat na slunci.
Nádoby pro hydroponické pěstování rostliny mohou 
být z jakéhokoli nepropustného materiálu, který ne-
rezaví. Pouze sklo není příliš vhodné, protože koře-
nům nesvědčí světlo, a navíc sklo zanedlouho pokryje 
zelený povlak řas. Nádoby jsou buď jednoduché, nebo 
pro hydroponii speciálně vyráběné dvouplášťové, kde 
vrchní obal či dvojité dno vytváří zásobník vody pro 
vnitřní květináč. V jednoduchých i dvojitých nádobách 
by měla být voda jen v dolní části, zhruba tři centime-
try. Všechny kořeny ponořeny být nesmějí, protože by 
uhnily – k životu potřebují vzdušný kyslík.

Kdy potřebuje přesadit
Nutností při pěstování pokojových rostlin je občasné 
přesazování, protože rostliny, které nebyly dlouho 
přesazovány, mají nedostatek výživných látek, menší 
přírůstky a nedostatečně kvetou. Přesto nemůžeme 
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přesazovat, kdy nás napadne, ale jen v době růstu, 
nikoliv v období klidu či kvetení.
Přesadit rostlinu musíme, když:
- půda v květináči zůstává suchá, přestože má dosta-
tečnou zálivku 
- rostlina kvete jen sporadicky, málo roste nebo neros-
te vůbec 
- na povrchu substrátu jsou vidět kořeny 
- hustý kořenový bal zaplní celý květináč
Pokud jsme si přinesli domů novou pokojovku, nejčas-
těji bývá zasazena v lehkém rašelinovém substrátu, 
který má vláknitou strukturu, navíc v malém květináči, 
který nebude pro její další růst právě ideální. Proto je 
nejlepší přesadit ji co nejdřív do větší nádoby a vybrat 
jí vhodnou výživnější zeminu.

Výběr správného substrátu
Důležitým prvkem pro přesazování pokojových rost-
lin je substrát, na jehož složení závisí zdraví rostliny, 
protože ji zásobuje živinami a vodou. Zahradnictví 
a květinářství nabízejí nejrůznější typy substrátů. Pro 
pokojové rostliny rozhodně není vhodná půda ze 
zahrady. Nedokáže jim totiž nabídnout dostatek živin 
a navíc může obsahovat řadu choroboplodných zárod-
ků. Substráty se obecně dělí na: 
- čistě rašelinové 
- s obsahem aktivního kůrového humusu.
Do rašeliny sice můžeme zasadit velké množství druhů 
rostlin, protože ji dobře snášejí. Pro další pěstování 
ale nestačí, protože je příliš lehká, a nejen na váhu. 
Nadarmo se jí neříká hladová, neobsahuje totiž téměř 
žádné živiny. Také velmi rychle proschne a pak velmi 
špatně nasává vodu, která při zálivce květináčkem 
doslova proteče.
Substráty s obsahem aktivního kůrového humusu 
jsou vytvořeny tak, abychom mohli věnovat rostlinám 
minimum péče a zároveň maximálně těžit z dosaže-
ného výsledku. Aktivní kůrový humus vzniká řízeným 
kompostováním, má přístupný podíl organických látek 
a výborně doplňuje rašelinovou směs. Substrát vhod-
ně zpevní, takže lépe váže vodu a živiny, umí v něm 
udržet vláhu a zvyšuje hmotnost sušiny, čímž zlepšuje 
i stabilitu nádoby. Především ale obsahuje všechny 
základní organické živiny i minerály, takže slouží 
jako přirozená zásobárna potravy i v případě, že péči 
o rostlinu poněkud zanedbáme.
Navíc je v substrátu přimíchána i startovací dávka kva-
litního plně rozpustného krystalického hnojiva, která 
rostlině vydrží šest týdnů. Vytvoří tedy rostlině nejen 
dobré podmínky pro kotvení, ale také živiny a vyrov-
nanou vláhu, takže lépe prokoření, a poté rychleji 
porostou i její nadzemní části.

Druhy substrátů
Nabídka na trhu je velmi bohatá, takže můžeme podle 
konkrétních druhů rostlin, které máme, vybrat i ze 
specifických substrátů, které mají upravenou půdní re-

akci a složení, aby se předešlo nedostatkům, typickým 
pro dané rostliny. Balení jsou běžně dostupná i v růz-
ných velikostech. Pro palmy a zelené rostliny obsahuje 
směs kvalitní rašeliny s vysokým podílem vláknitých 
druhů, jemný kůrový humus, vyvážený obsah živin 
a stopových prvků, slouží k přesazování pokojových 
rostlin okrasných listem. Pro kvetoucí pokojové rostli-
ny zajistí správné složení živin všem pokojovým rost-
linám, které nám dělají radost především svými květy. 
Pro citrusy obsahuje kromě standardních složek s jem-
ným, vyzrálým, kůrovým humusem i písek a je obo-
hacen o železo, zabraňující takzvané chloróze, tedy 
žloutnutí listů.  Pro suchomilné rostliny jako kaktusy 
a sukulenty mají přídavek křemičitého písku, expan-
dovaných jílových granulátů, vyrovnaný obsah živin 
a stopových prvků, zvýšený podíl porézního materiálu 
výrazně snižuje riziko zahnívání kořenů.

Rostliny potřebují víc než jen vodu
I sebeopatrnější přesazení znamená zásah do života 
zakořeněné rostliny, takže bychom jí poté měli věno-
vat větší péči. Pravidelně ji zalévejme a zabezpečíme 
ji před přímým sluncem, neměla by trpět ani většími 
výkyvy teplot a průvanem. S hnojením pak začínáme 
zhruba po pěti týdnech.
V době vegetačního růstu, tedy na jaře a v létě, by-
chom měli rostlinám zajistit dostatek živin dodáním 
hnojiva rozpustného ve vodě, a to minimálně jednou 
za týden. V zimě hnojíme mnohem méně, stačí jednou 
za měsíc. Nedostatek či přebytek minerálů a orga-
nických prvků nám dá rostlina většinou jasně najevo 
změnou svého vzhledu či pevnosti, stačí jen věnovat jí 
trochu pozornosti. 
V různém období růstu a rozvoje potřebují rostliny 
různá hnojiva. Podle rozdílně vysokého obsahu jed-
notlivých minerálů a stopových prvků se dělí na: 
- dusíkatá - přispívají k silnému růstu stonků, listů 
a stvolů, 
- fosforokyselá - urychlují růst a prodlužují kvetení, 
- draselná - přispívají k růstu rostlin a kvetení, v kom-
binaci s fosforokyselými podporují krásné vybarvení 
květů, 
- organická - posilují fyzicky zeminu a snižují její 
kyselost, prospívají hlavně rychle rostoucím a velkým 
rostlinám, 
- mikrobiologická hnojiva ve formě fyziologických 
roztoků obsahují navíc i potřebné mikroorganismy.
I při hnojení platí pravidlo „všeho s mírou“, přehnoje-
né rostliny totiž později kvetou a často jim opadávají 
ještě nerozvitá poupata. V současné době si můžeme 
hnojiva vybrat ve formě prášků, granulí, tabletek, 
tyčinek či tekutá. Koncentrace hnojivových zálivek by 
měla být slabá, obzvlášť u rostlin mladých a na začát-
ku růstu je bezpečnější hnojit raději slabším roztokem 
a častěji. Při přípravě roztoku se vždy důsledně řídíme 
instrukcemi, uvedenými na obalu.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov, 
nákupních center, restaurací a hotelů. 

Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vná-
šeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu. 

Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně sní-
žíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože 
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní 
vzhled. 

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před 
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy? 

 WWW.GAPA.CZ TEL./ FAX. 326 735428 E-MAIL: VYROBA@GAPA.CZ
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PLÁNUJEME
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Při plánování rekonstrukce domu či bytu se zdá nejprve vše jednoduché. 
Konstrukční změny v každé stavbě však podléhají řadě předpisů, nehledě na to, 
že po neodborném zásahu by nám také vysněný domov mohl spadnout na hlavu. 
A to doslova. Na co tedy nesmíme zapomenout, která povolení je třeba vyřídit 
a jaké možnosti nabízí současná nabídka materiálů na trhu, aby se naše plány 

opravdu proměnily ve vysněnou realitu?

REKONSTRUKCI
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Rádi bychom posunuli některou stěnu ve svém oby-
dlí, nebo ji dokonce zbourali, abychom získali velký 
vzdušný prostor? Takové zásahy rozhodně nemůžeme 
činit libovolně, jak by se nám právě zlíbilo, i když je 
dům nebo byt naším vlastnictvím. Mohli bychom jimi 
totiž zcela narušit statiku celého objektu, či dokonce 
v horším případě způsobit jeho zhroucení, při němž by 
mohly být ohroženy i zdraví a životy lidí. Proto i a ta-
kové činnosti pamatují zákony a přesně stanovují, co 
smíme a jak přesně musíme postupovat.
Rekonstrukce nemovitosti je komplexní proces, který 
z čistě technického hlediska nezbytně vyžaduje před-
chozí odbornou konzultaci stavebníka s odborníkem, 
tedy architektem, statikem, stavitelem a podobně. Pro 
laika je však dost nepřehledná i platná právní úpra-
va, která upravuje podmínky realizace rekonstrukce 
nemovitosti, zejména nezbytná povolení. Pokud se 
spolehneme pouze na nekvalifikované rady odborníků 
z oblasti stavební, může se pak snadno stát, že nám 
pak stavební úřad vysněný počátek užívání zrekonstru-
ovaného domova pořádně zkomplikuje.

Zákony a předpisy, které nesmíme  
pominout
Platný stavební zákon pojem rekonstrukce, případně 
rekonstrukční práce nezná, což však neznamená, že 
se na rekonstrukce tato zákonná úprava nevztahuje. 
Stavební zákon pracuje s obecnějším pojmem stavební 
úprava jakožto změnou dokončené stavby, při níž se 
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stav-
by. Mění-li se vnější ohraničení stavby, jedná se podle 
stavebního zákona buď o nástavbu, nebo o přístavbu.
Typickou rekonstrukční práci, spočívající v modernizaci 
bytové jednotky či interiéru rodinného domu můžeme 
považovat za vyhovující vymezení stavební úpravy po-
dle stavebního zákona. Jestliže se tedy stavební zákon 
vztahuje na rekonstrukci nemovitosti, je třeba zabývat 
se povolovacími procesy stavebních prací, jak je upra-
vuje stavební zákon, a podmínkami jejich uplatnění na 
práce rekonstrukčního charakteru.
Územní rozhodnutí či souhlas stavební úpravy nejsou 
pro rekonstrukci vyžadovány. Stavební zákon rozlišuje 
v zásadě trojí režim, a to stavbu bez ohlášení a bez 
stavebního povolení, s ohlášením a se stavebním po-
volením. Při rekonstrukci se však uplatňují všechny tři, 
záleží na tom, jaké změny chceme provádět.
Pokud nezasáhneme do nosných konstrukcí a nezmění 
se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nebudeme 
potřebovat. Ohlášení stavebnímu úřadu bude nutné, 
jestliže rekonstrukce povede ke změně způsobu užívá-
ní stavby či její části, pokud tedy například chceme část 
rodinného domu proměnit v prodejnu či sídlo firmy. 
Žádost o stavební povolení budeme muset bezpodmí-
nečně podat, jestliže si rekonstrukce vyžádá zásah do 
nosných konstrukcí, změní vzhled, stavby nebo může 
negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Víte, co je co?
Nosnou konstrukcí je základ, tedy laicky řečeno kostra 
stavby, která zajišťuje její pevnost, stabilitu a ochranu 
a slouží jako základ pro montáž dalších součástí a prv-
ků. Bývá zpravidla betonová, železobetonová nebo 
ocelová. Vzhled je dán objektivně zjistitelnými fyzikál-
ními charakteristikami, kterými jsou tvar, rozměry, po-
vrch a barevnost jeho vnějších viditelných částí. Vzhled 
stavby tudíž měníme i tím, že si naplánujeme novou 
fasádu zcela odlišné barvy.
Způsob užívání je vázán především na účel, k němuž 
byla stavba povolena, a bývá jednoznačně uveden 
v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání 
stavby. Pokud jde o negativní vliv na požární bezpeč-
nost, vyhláška výslovně upravuje požadavky, mimo jiné 
odkazuje na soubor českých technických norem (ČSN), 
kterým musí stavba vyhovovat.

Vydání povolení chvíli potrvá
Pokud plánujeme rekonstrukci, při níž bude zasaho-
váno do nosné konstrukce stavby, měnit se její vzhled 
nebo která negativně ovlivní požární bezpečnost, 
musíme počítat i s tím, že získání stavebního povo-
lení od příslušného stavebního úřadu trvá zpravidla 
30 až 60 dnů. Má-li se změnit způsob užívání byť jen 
části stavby, vystačíme sice s ohlášením rekonstrukce, 
to však nemusí znamenat časovou úsporu, protože 
zákonná lhůta stavebního úřadu k povolení ohlášené 
rekonstrukce činí 40 dnů ode dne doručení ohlášení. 
Pokud se úřad v uvedené lhůtě nevyjádří, můžeme 
začít s pracemi s tím, že byl souhlas vydán. V obou 
případech ovšem musíme počítat i s výdaji na pořízení 
projektové dokumentace, která tvoří povinnou součást 
ohlášení, resp. žádosti.
Pro ohlášení rekonstrukce neexistuje žádný závazný 
formulář, proto postačí uvést základní údaje o sta-
vebníkovi a stavbě, které jsou podrobně uvedeny na 
webových stránkách každého stavebního úřadu. Na 
projektovou dokumentaci pro účely ohlášení rekon-
strukce jsou kladeny nižší nároky, takže ji kromě pro-
jektanta může zpracovat též osoba, která má vysoko-
školské vzdělání stavebního nebo architektonického 
směru či střední vzdělání stavebního směru s maturitní 
zkouškou a alespoň tři roky praxe v projektování sta-
veb.
Žádost o stavební povolení je složitější. Pro žádost 
o stavební povolení rekonstrukce je nutno použít 
předepsaný formulář a doložit požadované doku-
menty. Rekonstrukcí můžeme ovlivnit i práva sousedů. 
Kamenem úrazu se může stát například stínění, hluk, 
prašnost, zápach, kouř… Naproti tomu dosud nepa-
nuje ani v právním výkladu všeobecná shoda, zda lze 
za přímé dotčení považovat výrazné zhoršení či úplné 
znemožnění dosavadního výhledu ze sousedního po-
zemku nebo stavby nově umisťovanou stavbou nebo 
obtěžování souseda pohledem, kdy sousedův dům má 
okna směrem k protilehlým stěnám rovněž s okny, byť 
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Systém TOKOZ TECH
TECH = Technicky chytrý

Česká firma TOKOZ a.s., uvedla na trh novou  
certifikovanou zámkovou vložku TOKOZ TECH. 
Díky vlastnímu patentovému mechanismu je 
nová vložka velmi bezpečná, ale především 
odolná a za velmi přijatelnou cenu. Vložka na 
principu odpružených plochých stavítek s ložis-
kovým principem, obsahuje patentované valivé 
elementy, které minimalizují opotřebení klíče 
i vložky – konec zaseknutých a zlomených klíčů.
 
Řada výrobků TOKOZ TECH vykazuje mimořád-
nou odolnost proti všem běžným způsobům 
vloupání:

• produkty TOKOZ TECH ve 3. Třídě odolnosti
• vysoká odolnost proti planžetování  

a vyhmatání
• vysoká odolnost proti bumpingu
• vysoká odolnost proti běžnému odvrtání
 
Produkty TOKOZ TECH jsou vhodné pro  
zabezpečení bytů, chalup a rodinných domů.

štít vašeho
domova
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v odstupné vzdálenosti, stanovené vyhláškou.
I při provádění rekonstrukce jsou přiměřeně uplatňo-
vány obecné požadavky na výstavbu. Prostudování 
příslušných zákonů a předpisů se rozhodně vyplatí, 
pokud se jimi nechceme zabývat sami, svěřme tento 
úkol odborníkovi. Jestliže totiž některý nedodržíme, 
může nás to přijít hodně draho. Za rekonstrukci domu 
či bytu bez ohlášení můžeme dostat pokutu až ve 
výši 200 000 korun, zásah do objektu bez potřebného 
stavebního povolení nás může přijít až na půl milionu. 
Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jest-
liže od jeho spáchání uplynul více než jeden rok, aniž 
došlo k jeho projednání.

Výhody rekonstrukce staršího domu

Koupě domu, starého několik desítek let, v nás zpra-
vidla vyvolává představu, že budeme moci rovnou 
bydlet, a pak do něj teprve postupně investovat. Naše 
obydlí si sice zpravidla pro mění na určitou dobu ve 
staveniště, nebudeme však už muset někde jinde 
platit nájem. Navíc se postupnými investicemi mů-
žeme vyhnout hypotékám a velkým půjčkám. Navíc 
v tomto případě platí pravidlo, které možná leckoho 
ani nenapadne. Pokud bychom starý dům zcela zbou-
rali a stavěli namísto něj nový, budeme moci zastavět 
podle současných předpisů maximálně třetinu rozlohy 
pozemku. Hodně starších domů ale bývá mnohem 
větších.
Okamžité stěhování opravdu dobře zvažme, rozum-
nější je nejprve zrekonstruovat základ, abychom se 
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mohli nastěhovat do obytných místností. Tedy zkont-
rolovat a opravit stěny a střechu, aby nám nezatékalo 
na hlavu, alespoň v části objektu rozvést novou elek-
troinstalaci, opravit či raději rovnou vyměnit rozvody 
vody a odpady a zajistit vytápění. V oblastech, v nichž 
je dostupný rozvod plynu, určitě stojí za úvahu i využi-
tí tohoto zdroje energie.
Teprve v druhé fázi rekonstrukce přijdou na řadu 
méně používané místnosti, tepelněizolační fasáda 
a úprava pozemku. Poměrně často se stává, že bě-
hem plánování rekonstrukce své představy o konečné 
podobě tak významně změníme, že nám nakonec 
z původní stavby zbudou jen základy a obvodové zdi. 
Nakonec ale získáme dům, který do svého prostředí 
zapadne a bude nám skvěle sloužit další desítky let.

Souboj s vlhkostí
Pokud jsme koupili opravdu starý dům, velmi často 
se budeme muset vypořádat s jeho vlhkostí, obzvlášť 
když byl delší dobu neobydlený. Byl zavřený, a tak 
zákonitě držel všechnu vlhkost v sobě. Než tedy začne-
me cokoliv dalšího dělat, měli bychom větrat, větrat 
a větrat, ideálně několik měsíců. Může mít i vlhké zdi, 
protože se dříve stěny od země neodizolovávaly vů-
bec, později jen asfaltovou lepenkou, která se nejspíš 
už dávno rozpadla.
Vlhkosti se zbavíme drenáží a odvětráním základů po-
mocí nopkové folie, položené zvenčí kolem podzemní 
části domu. Nosné zdi domu také můžeme nechat 
takzvaně podříznout a vložit mezi ně a základy mo-
derní izolační materiál. Návrhy nejvhodnějšího řešení 
se zabývají specialisté na sanace zdiva, opatření však 
bývají finančně hodně náročná.
Existují různé moderní postupu v boji proti vlhkosti, 
například hydroizolační a termoizolační vrstva z nástři-
kové pěny. Používáme ji buď při izolaci základů domu, 
kdy se aplikace provádí přímo na povrch základů 
a v jednom nástřiku nahradíme všechny standardně 
používané vrstvy. Pěna nahrazuje hydroizolaci základů 
i polystyren a po aplikaci vyrovnávací vrstvy betonu na 
ni lze přímo osadit dlažbu (pokud se jedná o podlahu). 

Prasklé zdi mohou mít řadu příčin
Druhým problémem bývá statika, může to být velká 
prasklina ve zdi, nebo naklánějící se stěna. V takovém 
případě je nutné nejprve najít a odstranit příčinu. Čas-
to bývá velmi prozaická, problém mohla způsobit tře-
ba díra v okapu, kterou voda stékala několik desítek 
let pod zeď, která až se naklonila. Leckdy také bývaly 
stěny v rozích špatně spojeny, a tak snadno praskaly. 
Často také praská zeď mezi domem a přístavbou, která 
byla postavena později než dům, nebo stěna, pod niž 
zatekla voda ze střechy bez okapu.
Nebezpečnost trhlin ve stěnách můžeme poměrně 
snadno zjistit sami, tato metoda je však časově po-
měrně náročná. Na praskliny ve zdi prostě naneseme 
sádru, vytvoříme několik sádrových terčů a pár měsíců 
sledujeme, zda prasknou. Pokud neprasknou, není 
trhlina nebezpečná. Pokud se zvětšuje, bude nutné 
přivolat statika, aby prasklinu posoudil a navrhl řešení.

Začínáme od střechy
Střecha, kterou nezatéká, je základem každého domu, 
proto bychom měli s rekonstrukcí začít určitě odshora. 
Jestliže ale chceme dosavadní půdu proměnit v obytné 
podkroví, měli bychom nejprve nechat zpracovat pro-
jekt této fáze rekonstrukce. Během plánování detailů 
podkroví totiž najednou zjistíme, že se nám po polo-
žení nové podlahy a instalaci tepelné izolace prostor 
výrazně sníží.
Neustálá chůze v podřepu a otloukání hlavy o krov se 
s představou příjemného a pohodlného bydlení právě 
neslučují, takže se původně plánované pouhé přelože-
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ní tašek a případná výměna poškozených kusů může 
velmi rychle proměnit v mnohem náročnější stavební 
zásah, při němž budeme celou střechu zvedat třeba 
i o metr výš.
Rozhodnutí, zda se vůbec do budování obytného pod-
kroví pouštět, či nikoli, ovlivní mnoho faktorů. Jedním 
z nejdůležitějších je stav krovu neboli dřevěných trámů 
střešní konstrukce. Zda se vydáváme správnou cestou 
bez překážek k pohodlnému podkrovnímu prostoru, 
zjistíme hned při vstupu na půdu. Stačí si všimnout, 
jestli musíme něco překračovat, pod něčím se shýbat 
nebo dokonce zda nejsme ztraceni v bludišti plném 
trámů.

Rekonstrukce krovu
O stavu trámů nám hodně napoví už samotný stav 
střešní krytiny. Pokud pod ni zatéká, mohou být trámy 
napadeny plísní či jinými houbami. Kritická místa jsou 
v okolí komínů či jiných prostupů střechou, způsobená 
špatným oplechováním. Dalším důležitým hlediskem 
při prvním průzkumu nosných trámů střechy je na-
padení dřevokazným hmyzem, který si může pochut-
návat i na stropní konstrukci. Všechna tato hlediska 
nejlépe posoudí odborník.
Krov musí splňovat požadavky na únosnost. Většina 
původních krovů je zbytečně předimenzována a hod-
ně vyztužená, takže některé trámy můžeme vhodně 
odstranit. Je ale nutné brát zřetel na celkové působe-
ní konstrukce, které zajišťují příčné vazby a ztužidla. 
Nesprávným odebráním ztužidla může dojít k celko-
vému narušení prostorové tuhosti, a tím k destrukci 
nejen krovu či jednotlivých spojů, ale i střešní krytiny. 
Tak závažný problém který se pak obtížně napravuje. 
Proto je třeba nechat nutné úpravy posoudit statickým 
výpočtem.
Poruchy jednotlivých trámů lze odstranit různými způ-
soby, jako je podepření, zesílení, protézování, výměna, 
podvěšení, injektáž či příložkou. Vhodný způsob opra-
vy by měl rovněž navrhnout a nejlépe i provést od-
borník. Důležitý je i technický stav jednotlivých trámů. 
Pokud objevíme trám, napadený biologickými škůdci, 
bude nutné odříznout ho zhruba metr od nakaženého 
místa. Nakaženou část bychom měli spálit nebo odvézt 
na skládku. Jednotlivé části lze sanovat podepřením 
dočasných či trvalých trámů, které přenesou zatížení 
do nosných konstrukcí.

Jakou střechu zvolit
Pokud koupíme starší domeček, každopádně se asi ne-
obejdeme bez výměny střešní krytiny. Pokud zůstanou 
stávající krovy zachované, budeme při výběru limito-
váni sklonem a vůbec vlastnostmi střechy. Pokud půjde 
o celkovou rekonstrukci, budeme tedy v podstatě 
dělat střechu novou, včetně vazby, můžeme si dovolit 
více. Z čeho můžeme vybírat?
Jedním z nejčastějších typů střešní krytiny jsou střešní 
tašky. Ty mohou být pálené (keramické), nebo beto-

nové. Hodí se téměř pro každou budovu. Výhodou je, 
že jednotlivé tašky umožňují lepší cirkulaci vzduchu, 
která pomáhá snižovat žár při horkých dnech. Tašky 
nabízejí celou paletu tvarů, barev, vzorů a textur. Jsou 
protipožární a mají dlouhou trvanlivost. 
Naopak nevýhodou je, že keramické tašky snáze ab-
sorbují vodu, což může být problém v zimních obdo-
bích při delších mrazech. Tento problém je ale řešen 
povrchovou úpravou tašek, proto je nutné používat 
kvalitní střešní krytinu.  Další možností je asfaltová 
střešní krytina.
V našich klimatických podmínkách by měla asfaltová 
střecha vydržet přibližně 20 let. Přizpůsobí se téměř 
každému typu domu, ovšem není na každý vhodná. 
Asfaltová střešní krytina je poměrně levná a snadno 
opravitelná, ovšem právě častější nároky na opravu ji 
znevýhodňují. K dostání je v mnoha barvách, tvarech 
a rozměrech. 
Kovová střešní krytina je vysoce trvanlivá a nevyžaduje 
téměř žádnou údržbu, tedy kromě pozinkovaného 
plechu, který je na údržbu naopak extrémně náročný 
(nátěr vyžaduje každé 2 roky až 5 let). Jinou výhodou 
je, že v některých případech je možné položit novou 
střechu přes tu starou, ovšem provádí se to jen výji-
mečně. Instalace moderních poplastovaných střešních 
systémů je rychlá, což usnadňují i velkoformátové šab-
lony. Kovová střecha je lehká, bezúdržbová a nehrozí 
jí poškození při silném větru. Hojně je plechových 
střech využíváno ve výše položených oblastech na stře-
chách větších sklonů. Navíc je ohnivzdorná a energe-
ticky efektivní.  
Nevýhodami kovové střechy jsou v některých pří-
padech vyšší náklady na instalaci (falcovaný plech), 
ale i materiál (měď). Hluk při dešti nebo kroupách 
může být více slyšet. A po kovové střeše je také po-
měrně nebezpečné chodit, protože může být kluzká.
Břidlicová střecha může mít trvanlivost až stovky let, 
může být rozebrána a dána znova dohromady praktic-
ky kdykoliv. Břidlice je navíc jednou z ohnivzdorných 
střešních krytin a je šetrná k životnímu prostředí. Je 
ale třeba sáhnout po správném dodavateli, který ví, 
jak břidlici položit. 
Současný trh nabízí samozřejmě mnohem více řešení. 
Například gumová střecha vyrobená z recyklovaných 
materiálů je přátelská k životnímu prostředí. Výhodou 
oproti tradičním materiálům je dlouhá trvanlivost 
a energetická úspornost. Dále je snadná na údržbu, 
flexibilní při pokládce a nezatěžuje svojí váhou kon-
strukci střechy. 
Střechou se zvyšující se popularitou je měděná střecha, 
která je architektonicky hodnotná, odolná a ekologic-
ká. Ovšem pro měď platí, že na jednom místě ji památ-
káři vyžadují, jinde zase zakazují. A pokud chcete za-
lévat srážkovou vodou zahrádku, na měděnou střechu 
a okapy zapomeňte - oxidy mědi jsou jedovaté. Nevý-
hodou je vyšší pořizovací cena měděné střechy. Dále se 
můžete setkat s hliníkovou nebo kompozitní střechou 
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či střechou ze syntetické břidlice. Exotičtější záležitostí 
je střecha bambusová, dřevěné šindele, nebo střecha 
rákosová a jiné.

Bez okapů není střecha kompletní
Žádná stavba se neobejde bez funkčního okapového 
sytému, které spolehlivě odvede veškerou vodu ze 
střechy do míst, kde nenapáchá škody na domě ani 
nebude obtěžovat jeho obyvatele. Okapový systém je 
vždy potřeba vhodně nadimenzovat, a to jak ve smyslu 
odvodu vody, tak únosnosti. Dalším důležitým para-
metrem je volba vhodného materiálu. Nabídka trhu je 
široká, je však potřeba se v ní zorientovat.
Kovové okapové systémy bez povrchové úpravy, ze-
jména z mědi, titanzinku či nerezu, jsou velmi kvalitní, 
jejich cena je poměrně vysoká. Navíc zejména u mědi 
hrozí nebezpečí jejich odcizení. Plastové okapové 
systémy sice pořídíme levněji, mají však nižší život-
nost a jsou náchylné k poškození. Proto jsou naprosto 
nevhodné například do horských oblastí. Ideálním 
systémem výhodným poměrem kvality a ceny jsou 
ocelové pozinkované s povrchovou úpravou. Vyznačují 
se vysokou životností, minimálními nároky na údržbu 
a možností přizpůsobit barvu střeše či fasádě.
Aby systém dlouhodobě dokonale fungoval, je třeba 
dbát při jeho instalaci na některá základní pravidla. 
Okapy musí být umístěny pod spádnici střechy, aby je 
sjíždějící sníh zatěžoval co nejméně. Musí být zvolen 
správný typ a počet háků a v horských oblastech se jis-
tě vyplatí osazení střechy systémem sněhových zábran.

Dispozice místností
Starý styl bydlení už nám nemusí vyhovovat, a tak 
dojde na přerozdělování místností. Příčky změníme 
snadno, ale o bourání nosných stěn se musíme nejprve 
poradit se stavebním inženýrem. I zdánlivé příčky se 
však mohou stát osudovými pro celý průběh rekon-
strukce i pro lidi, kteří ji realizují. Obecně se totiž sou-
dí, že stěna, která má jen čtrnáct centimetrů, bude jen 
příčkou, takže když do ní prorazíme dveře, nic nám 
nehrozí. Jenže tomu tak být nemusí.
Velmi obezřetní musíme být, pokud rekonstruujeme 
byt v panelovém domě. Tam totiž i čtrnácticentime-
trové zdi mohou být nosné. Hned se nemusí stát nic, 
třeba se jen objeví drobné trhliny v malbě. Nepříjem-
nost se však může projevit v budoucnu. Jakmile se 
podobných zásahů sejde v domě víc, konstrukce se 
začne pohybovat a může se i zřítit. A kdyby nastala 
nešťastná událost, jako je třeba výbuch plynu v někte-
rém z bytů, může spadnout celý dům.
Nebezpečné může být i vyřezávání drážek do panelů 
pro elektroinstalaci. Mohou tím být přerušeny ocelové 
výztuže v betonu, což je zvlášť nebezpečné u stropů. 
Panely jsou totiž sice tuhé, ale překvapivě křehké. 
Proto ani není vhodné používat při bourání sbíječky, 
které přenášejí chvění i do vzdálenějších oblastí. Navíc 
v České republice existuje 67 variant konstrukcí pane-

lových domů a zatím neexistuje databáze, která by je 
podrobně popisovala. Jediná šance, jak se nesplést, je 
tedy posudek statika.

Vyzdíváme nové příčky
Při výběru materiálu je nutné vědět, jakou zátěž snese 
podlaha, jak silná by příčka měla být, aby splnila svůj 
účel, zda nám záleží na co nejlepší zvukové izolaci, 
kolik co stojí a které řemeslné práce budou zapotřebí. 
Pálené keramické příčkovky, tedy plné cihly nebo kera-
mické tvárnice nepodléhají zkáze, jsou pevné, odolné 
vůči nárazu a vydrží tak dlouho, jako celý dům. Trh 
nabízí klasické materiály v různých variantách – příčko-
vé cihelné bloky na pero a drážku, broušené zdivo pro 
přesné zdění tenkou vrstvou malty či zvukově izolační 
zdivo. Moderní příčkové zdivo si vystačí se sílou 14 až 
20 centimetrů, dostatečnou pevnost a zvukovou izola-
ci zajistí vnitřní cementová či betonová výplň.
Pokud požadujeme opravdu mimořádný útlum hluku, 
můžeme zvolit materiály ještě o několik málo centime-
trů širší. K dispozici jsou i materiály, zajišťující opravdu 
kvalitní tepelnou izolaci. Máme-li cihlový celý dům či 
byt, byla by škoda vzdát se právě u příček výhod kera-
mického zdiva, tedy tepelné stability, akumulace tepla 
a prodyšnosti.
Pokud patříme mezi fanoušky klasických cihlových 
příčkovek, jistě neprohloupíme. Nová generace cihel-
ných bloků zajistí optimální mikroklima bydlení, má 
výborné akumulační vlastnosti, je zvukově izolační, 
dostatečně nosné a v neposlední řadě zcela zdravotně 
nezávadné – při výrobě se nepoužívají žádné chemické 
přísady… 

Přesnost, izolace, ale i bezpečnost...
Lehčí pro instalaci než keramická cihla je pórobeton 
neboli Ytong. K dostání jsou přesné příčkovky čili 
tvárnice o sílách stěny 5 až 15 centimetrů, které k sobě 
přilepíme tenkou vrstvou malty, nebo příčkové dílce, 
vyrobené jako lehké prefabrikované panely na výšku 
stěny, které k sobě smontujeme. Snadno je můžeme 
provrtat nebo v nich vysekat otvory.
Příčkovky z Ytongu tepelně izolují, v silnější zdi do-
konce akumulují teplo. Jsou pevné v tlaku, odolávají 
požáru a dokážou se vypořádat s měnící se vlhkostí 
vzduchu v interiéru. Jejich zvuková izolace je téměř 
na úrovni kvalitní keramiky. Zeď z Ytongu omítneme 
sádrovou nebo sádrovápennou omítkou, případně ji 
obložíme sanitární keramikou, kterou můžeme lepit 
přímo na Ytong. Velkou předností je, že příčky z to-
hoto materiálu můžeme kdykoliv snadno odstranit, 
rozhodně rychleji a čistěji, než kdybychom bourali 
cihlovou zeď.
Pokud patříte mezi lidi, kterým jde o ekologii, jistě pro 
vás nebude druhořadá také informace, z čeho je příč-
kovka vyrobená. Základní složkou bílého Ytongu je 
přírodní křemičitý písek. Jeho zdravotní a bezpečnost-
ní stránku prověřilo desetiletí zkušeností. Pokud vám 
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tedy bude nabízet někdo levnější variantu pórobeto-
nu, který má barvu šedou, buďte obezřetní. V tomto 
případě je písek při výrobě nahrazen elektrárenským 
popílkem. Investice do kvalitní příčkovky v tomto 
případě tedy znamená investici do svého zdraví  - ne 
každý materiál se vyznačuje schopností tvořit přiroze-
né klima a neuvolňuje nebezpečné toxiny.
V neposlední řadě je velkou devizou tohoto materiálu 
dobrá tepelněizolační schopnost. Ta souvisí se struktu-
rou materiálu, složenou z milionů vzduchových pórů.  
Aby byl náš výčet úplný, je třeba si připomenout, že 
příčky lze také vyzdít z tvárnice z vylehčeného betonu, 
například ze skořepinových tvárnic nebo lehkého ke-
ramického betonu. Spoj na pero a drážku šetří maltu 
a snadno pak vysekáme drážky pro elektroinstalaci či 
jiné rozvody. Do hmoty lze zatlouci hřebík, dobře v ní 
ale drží i klasická hmoždinka s vrutem.

Rychle a bez malty
Do dřevostaveb jsou ideálním materiálem sádrovlákni-
té desky, které zvýší požární odolnost objektu a vylepší 
zvukovou izolaci. Můžeme je použít i ve vlhkém pro-
středí a navíc akumulují teplo. Pro suchou a rychlou 
výstavbu příček jsou určeny sendvičové konstrukční 
a izolační panely. Jedná se o velkoformátové, snadno 
přestavitelné panely s tepelnou a zvukovou izolací, 
které jsou vkládány do systému ocelových profilů.
Nejjednodušší a nejrychlejší je tzv. suché stavění příček 
ze sádrokartonových desek. Vyrábějí se v základním 
provedení, s vyšší odolností vůči požáru, impregnova-
né proti vlhkosti nebo akustické s úpravou omezující 
prostup hluku, případně kombinované. Sádrokartono-
vou desku tvoří jádro ze směsi sádry a rozvlákněného 
papíru či skelných vláken, které je oboustranně opláš-
těné speciálním papírovým kartonem. Podélné hrany 
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jsou upraveny pro snadné tmelení. Desky lze montovat 
i ve více vrstvách.

Výměna oken
Okna jsou jedním ze stavebních prvků domu, který 
nejvíc ovlivňuje estetický charakter stavby, určuje 
kvalitu bydlení a zvyšuje hodnotu domu. Proto jsou na 
ně kladeny nejvyšší nároky a je nutné vybírat je na zá-
kladě fundovaných informací. Nejčastějším důvodem 
bývá nejen fyzické opotřebení, ale zejména eliminace 
tepelných ztrát.
Moderní okenní systém musí splňovat tyto požadavky 
– tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před 
vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění 
infiltrace vzduchu a minimální údržbu. Přestože je ka-
ždý dodavatel přesvědčen, že vyrábí, prodává a mon-
tuje ta nejlepší okna, rozdíly mezi výrobci se najdou. 

Rozhoduje především tradice, kterou má dodavatel za 
sebou, jaké používá technologie a výchozí materiály. 
Vybereme-li kvalitní výrobek, čeká nás ještě podstatná 
fáze – montáž. Je výhodné vybrat firmu s dlouhodobý-
mi zkušenostmi a požádat ji o předložení referenčních 
projektů. Neméně důležitá je i kvalita osazení okenní-
ho systému.
Velký problém může nastat, pokud s výměnou oken 
nebude zajištěna i úprava větrání. Když se pak ven-
ku ochladí na nulu či víc, začne se na dolní části skla 
kolem rámu srážet pára. Voda se objevuje i kolem 
okenních závěsů nebo celé spodní části rámu. Sražené 
kapky stékají, vytvářejí nevzhledné mapy na zdi, ka-
luže na parapetu a časem se objeví také plísně. Někdy 
nepomáhá ani častější větrání či mikroventilace. V do-
mech s trámovými konstrukcemi navíc hrozí, že začnou 
uhnívat záhlaví trámů a strop či jiná konstrukce se 
může zřítit. U dřevěných oken může také dlouhodobé 
vystavení vlhkosti zkrátit životnost rámů.
Někdy jsou na vině špatně umístěné radiátory či 
přímotopy s malým výkonem, rosení mohou zvyšovat 
také interiérové horizontální žaluzie, které brání pří-
stupu teplého vzduchu ke sklu. Hlavním úskalím často 
bývá nedostatečné větrání, chyba ale může být i přímo 
v oknech, pokud mají parametry horší, než udává nor-
ma, nebo byla špatně nainstalována.
Odborníci doporučují současně s výměnou oken ne-
chat upravit i systém větrání v domě. Ideálně instalo-
vat vzduchotechniku s nuceným větráním a případně 
i rekuperací tepla. Vysoká šance, že se okna rosit 
nebudou, je při výměně podle projektu, podepsaného 
autorizovaným inženýrem.

Bezpečnostní dveře
Při výměně oken často zapomínáme i na výměnu 
dveří.  Pokud totiž utěsníme okna, ale vchodovými 
dveřmi bude táhnout, mnoho neušetříme.  Pokud už 
se rozhodneme pro výměnu, měli bychom zároveň se 
zateplením mít na paměti i funkci ochrannou. Dveře 
jsou totiž dle statistik skutečně tím nejzranitelnějším 
článkem a nejčastějším místem útoku. Proto bychom 
se vždy měli rozhodnout pro dveře bezpečnostní. „Při 
výběru bezpečnostních dveří je třeba zaměřit pozor-
nost na počet bezpečnostních prvků,  minimálně je 
vhodný pětibodový systém, kde máme na straně pantu 
dva pasívní čepy a na straně zámku dva aktivní čepy. 
Dále bych se zaměřil na složení dveří, nejlépe s kom-
binací protipožární desky a ocelové výztuže,“ uvádí 
odborník Radek Czernek.
„Vstupní dveře do bytu neplní jen okrasnou roli, ale 
především bezpečnostní. Doporučuji dveře s minimál-
ně třicetiminutovou protipožární odolností vybave-
né zpěňující páskou. Pro ještě větší bezpečí existuje 
možnost výběru dveří požárních s bezpečnostní třídou, 
které jsou vybaveny pětibodovým bezpečnostním zám-
kem. Co se týče dveří interiérů, tak v tomto případě 
lze upřednostnit otázku vzhledu před bezpečností.“
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Když už máme dveře na svém místě, jakým dveřním 
zámkem je máme vybavit? „Co se týče zámku, tak tam 
bych doporučoval co možná nejvyšší třídu bezpečnosti, 
což je třída čtyři s kombinací bezpečnostní kliky s pře-
krytím vložky. U dveří z pětibodovým zámkem už žád-
né další dodatečné zámky nejsou třeba. U ostatních 
dveří určitě není na škodu investovat do přídavného 
zámku,“ dodal závěrem Radek Czernek.
Velmi důležitý je z hlediska úrovně kvality zabezpečení 
dveřního systému samotný systém zamykání.  Součástí 
bezpečnostních dveří je zpravidla rozvorový systém, 
který pomocí zámku ovládá předem definovaný počet 
jistících bodů. Masivní čepy zajistí dveřní křídlo na více 
místech, což celý dveřní systém navíc výrazně zesílí. 
Zámek dveří je proto jeho nezbytnou a důležitou 
součástí. Aby zámek odolal násilí nebo odvrtání, musí 
disponovat bezpečnostní vložkou minimálně třetí 
nebo čtvrté třídy bezpečnosti a samozřejmě bezpeč-
nostním kováním. V případě, že musíte zabezpečit více 
přístupových cest, automaticky vzniká potřeba použití 
spousty různých zámků a klíčů. Abyste při hledání 
správného klíče zbytečně neztráceli čas, existuje tu 
jednoduché řešení v podobě centrálního neboli uni-
verzálního klíče. Jediným klíčem odemknete všechny 
dveře, okna a visací zámky daného objektu nebo 
nemovitosti. Každému univerzálnímu klíči je předem 
definována úroveň oprávnění v uzamykacím plánu. To 
znamená, že jsou klíče, kterými odemknete vše a mů-
žou být takové, které odemykají pouze předem určené 
objekty. Tento systém je vhodný všude tam, kde je 
vyšší počet zámků a často se používají různé klíče.
Pokud už instalujeme bezpečnostní dveře, samozřejmě 
není od věci se zamyslet i nad celkovým zabezpeče-
ním. Elektronické zabezpečovací systémy v bytě nebo 
rodinném domě rozdělujeme z hlediska způsobu mon-
táže a vzájemné komunikace jednotlivých bezpečnost-
ních prvků na klasické drátové a bezdrátové. V prvním 
případě jsou jednotlivé detektory a čidla vzájemně 
propojena vodiči. Instalace drátového systému je z to-
hoto důvodu náročnější a tudíž dražší. Montáž bezdrá-
tových systémů je v tomto případě mnohem snadnější, 
ale pořizovací cena jednotlivých komponentů bývá 
vyšší. Mozkem zabezpečovacího zařízení je elektro-
nická ústředna, která vyhodnocuje signály od všech 
detektorů, které hlídají prostor, změnu tlaku v míst-
nostech, rozbití skla nebo rozpojení oken a dveří. Stále 
častěji jsou využívány kamerové monitorovací systémy.

Funkční kabátek
Tím jsme se pomalu dostali od celkové rekonstrukce 
domu až k finální fázi, kterou je nový hezký kabát… 
Hezká fasáda, to je to, co oko upoutá nejdříve, aby 
však byla účelná, měli bychom ji spojit i se zateplením.
Zateplení fasády domu přinese zásadní úsporu ener-
gií spojených jak s vytápěním, tak i s klimatizováním 
interiéru. Vhodným a správně provedeným zateplením 
můžeme docílit až třicetiprocentní úspory nákladů, což 

je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezane-
dbatelné. Zateplení můžeme provést dvěma způsoby, 
kontaktním nebo provětrávaným. Častěji používanou 
je kontaktní zateplení fasády z důvodu snazšího pro-
vedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda však 
dovolí domu lépe „dýchat“ a má o něco lepší zvuko-
vou izolaci.
Při kontaktním zateplení je izolant, tedy minerální 
vata nebo pěnový polystyren, napevno přichycen 
přímo na stávající fasádu. Fasádní polystyren je lev-
nější a snadněji se opracovává. Minerální vata zajistí 
lepší zvukovou izolaci a vyznačuje se větší protipožární 
odolností.
U zateplení způsobem provětrávané fasády je tepel-
něizolační materiál vkládán do připravených roštů. 
Rošt je předsazen proti zdi domu, čímž vznikne me-
zera, která zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí 
stěn. Proto je tento druh zateplení doporučován u bu-
dov se zvýšenou vnitřní vlhkostí. Izolačním je minerální 
vata ve tvaru desek. Jako obložení se používají napří-
klad OSB desky, které lze následně omítnout, nebo 
různé fasádní desky (betonové, keramické, kovové, 
atd.).
Zateplovací izolace se vkládá také pod střechu. U se-
dlových střech se většinou řeší upevněním izolačního 
materiálu mezi trámy a podbitím. Pokud máme plo-
chou střechu, na první pohled se zdá nejjednodušším 
a nejúčinnějším řešením její izolace takzvaným fouká-
ním, při němž se celulóza či skelná vlákna dostanou do 
každé dutiny. Nejen střechy, ale i stropy tak můžeme 
zateplit i bez stavebních úprav a izolace se dostane 
i do míst, které bychom jinak zateplovali jen velmi 
obtížně. Ne každá dutina je ale k vyplňování vhodná.
Problematické to může být u plochých střech slože-
ných ze dvou plášťů, které jsou odděleny vzduchovou 
mezerou. Dutina je ale mezi dvěma plášti záměrně. 
Slouží k odvětrání vodní páry, která prochází stro-
pem z interiérů. Podle odborníků se v tomto prostoru 
nashromáždí během jediného roku litry vody, který je 
nutno odvést. Horní plášť se střešní krytinou bývá dře-
věný, a když dutinu uzavřeme, přestane větrat, dřevo 
začne vlhnout a hnít. Kondenzovaná voda ze dřeva 
začne odkapávat i do izolace, čímž se sníží zateplo-
vací schopnost. Proces pokračuje, až se horní dřevěná 
vrstva rozpadne.
Řešením je vyvarovat se hlavně této chyby. Buď musí-
me ponechat nutné větrání vzduchové mezery, nebo 
střechu nově navrhnout jako jednoplášťovou. Pokud 
už jsme se této chyby dopustili, bude nezbytné obrá-
tit se na odborníky. Řešení existuje několik, například 
instalace parozábran. Izolaci ploché střechy v každém 
případě raději svěřme odborné firmě, která dobře pro-
počítá všechny potřebné parametry a navrhne správné 
řešení.
Foukanou izolaci můžeme raději využít při izolování 
podlahy podkroví od spodní části domu. Její použití 
je snadné, vytvoříme zkrátka o něco vyšší podlahu, 



Nejvyšší bezpečnost,  
špičková kvalita  
a vyjímečný design  
kování od

spojuje bezpečnost s funkčností 
a designem. To nejdůležitější, co každý 
člověk mj. od svých dveří a oken očeká-
vá je vysoká kvalita, uživatelský komfort 
a naprostá bezpečnost proti vloupání. 
Firma GU toto vše plně svojí komplexní 
nabídkou špičkových produktů splňuje. 

NEVIDITELNÉ PANTY, přesněji řečeno skryté panty 
s označením UNI-JET SC / CC 
Dokonalý vývoj a precizní zpracování zaručující bez-
problémový chod při váze křídla až 130. Velkým úhlem 
otevření – až 100 st. se zvyšuje komfort užívání lepším 
a neomezeným výhledem z okna. 
Důležitou stránkou je hlavně bezpečnost. Skryté oken-
ní kování UNI-JET SC / CC splňuje svojí technickou 
výjimečností za použití adekvátních uzavíracích pro-
tikusů třídu bezpečnosti RC2 dle ČSN EN 1627 - 1630. 
Povrchová antikorozní úprava ferGUard taktéž vysoce 
převyšuje požadavky norem a zvyšuje tak užitnou 
hodnotu celých oken prodloužením jejich životnosti. 
Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC se hodí na 
všechny běžně používané materiály – dřevo, PVC 
a hliník.
Skryté panty jsou nejvhodnějším řešením pro 
nízkoenergetické a pasivní domy.

Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost, 
spolehněte se na výrobky!

Více na WWW.G-U.com

Komerční prezentace
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kterou položíme na trámky, mezi které se nafouká 
izolace. Zajistíme si tak nejen tepelněizolační vrstvu od 
často nevytápěného podkroví, ale také dobré odhluč-
nění tam, kde podkrovní místnosti naopak využíváme.

Výběr barvy fasády má svá pravidla
Fasáda, jak už jsme si řekli, dotváří charakter domu, 
je výtvarným prvkem, musí ale také mít určité tech-
nické vlastnosti. Proto bychom měli věnovat náležitou 
pozornost výběru materiálů i barev. Barva by měla 
respektovat okolní krajinu i sousední domy. Pokud 
nechceme bílou, máme na výběr nepřeberný vzorník 
různých odstínů barev, nebo můžeme odstíny kom-
binovat. I když má většina nátěrů ochranu proti UV 
záření, na jižní a západní strany domu nejsou vhodné 
příliš syté odstíny, protože blednou rychleji.
Typ nátěru volíme podle toho, zda jako podklad slouží 

historická, starší nebo nová fasáda, omítka či zdivo. Na 
trhu objevíme několik desítek druhů a jejich variant, 
když si objednáme nátěrovou fasádní hmotu u specia-
lizovaných prodejců, nabídnou nám většinou akryláto-
vou, silikátovou či silikonovou.

Nejpoužívanější fasádní hmoty
Akrylátové hmoty jsou cenově dostupnější, snadno se 
s nimi pracuje, jsou stálobarevné, dobře propouštějí 
vlhkost a odpuzují vodu. Silikátové, někdy označo-
vané i jako minerální, jsou vhodné pro domy, u nichž 
majitelé bojují s vlhkostí. Výborně propouštějí vlhkost 
z podkladu do ovzduší, takže je lze nanášet na starší 
a sanační omítky, na minerální omítky, vápenopísko-
vé kamenivo nebo zdivo. Silikonové nátěry zase mají 
nejlepší samočisticí schopnost a odolávají nepříznivým 
vlivům počasí, Navíc jsou omyvatelné. Středně propou-
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štějí vodní páry, ale výborně odpuzují vodu.
Jestliže chceme po letech změnit barvu fasády, dáváme 
při výběru pozor na to, aby vrchní odstín dobře přikryl 
spodní. Například přemalovat bílou barvou původně 
červený nátěr bude hodně složité. Než tedy nakoupí-
me barvy pro celou plochu, měli bychom překrývání 
nejdřív vyzkoušet na malém vzorku. Jiný problém 
může nastat při kombinování typů barev, rozhodně 
třeba nesmíme silikátovou barvou natírat akrylátovou. 
Silikátová totiž potřebuje proniknout do podkladu, 
což by přes původní akrylátovou barvu nemohla a brzy 
by opadala. Opačně to však udělat lze.

Efektní speciality
Opravdovým fasádním hitem jsou v současnosti dře-
věné obklady. Dobře tepelně izolují, chrání dům před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a stavbě dodávají 

na kráse. Málokdo si však obloží dřevem celý dům, 
zpravidla se omezí jen na určité části nebo jednotlivé 
obvodové zdi. K obkladům lze používat jak tuzemské 
dřeviny – smrk, modřín či borovici, tak cizokrajné, 
které jsou ovšem mnohem dražší. Používá se například 
cedr, teak, ipe, iroko či tatajuba.
Ke konečné úpravě fasád lze rovněž použít keramické 
nebo kamenné obklady. Dům pak vypadá opravdu 
zajímavě a materiály dodají stěnám dobré vlastnosti. 
Instalace takových obkladů je však v porovnání s kla-
sickými fasádami velmi pracná. Fasádu můžeme vytvo-
řit též z takzvaných lícových cihel.
Stále výrazněji se prosazují i plastové palubky, které 
vypadají jako dřevo, mohou ale imitovat i zdivo nebo 
kámen. Jejich výhodami jsou dlouhá životnost, níz-
ká hmotnost a snadná údržba – co neumyje déšť, to 
zvládneme hadicí nebo tlakovou stříkačkou. Navíc se 
plasty snadno instalují, neboť jsou zpravidla vybaveny 
systémem pero-drážka. Tyto materiály můžeme použít 
k obložení celého domu, nebo třeba jenom na štít.

Účinné, pohodlné a ekonomické  
vytápění
Rekonstrukce je ideální příležitostí k úpravě či celkové 
změně vytápění. Moderní způsoby totiž nejen šetří 
naši kapsu, ale také životní prostředí, a navíc mají 
mnohem vyšší účinnost, tedy dávají při stejných nákla-
dech více tepla. Během rekonstrukce můžeme třeba 
vyměnit kotel nebo instalovat podlahové topení.
Výhodou podlahového vytápění je rovnoměrné vyhří-
vání celého prostoru, tudíž teplotu vnímáme o 1 až 2 
°C vyšší než při využití radiátorů. O rozmístění podla-
hového vytápění a intenzitě tepla rozhodujeme sami, 
a to v případě jeho elektrického i teplovodního typu. 
Teplovodní podlahové vytápění je vhodné pro větší 
prostory. Je tvořeno trubkami z pružných plastů, jimiž 
protéká ohřívaná voda. Soustava trubek leží na tepel-
né izolaci a zalévá se buď cementovou směsí, nebo se 
pokrývá lehkou deskou. Teplovodní podlahové vytápě-
ní lze efektivně propojit se zařízením na ohřev vody, 
například kotlem, a oběhovým čerpadlem. V otopné 
soustavě proudí voda relativně nízké teploty zhruba 
40 °C, čímž snížíme spotřebu paliva zhruba o 5 až 15 
procent.
Elektrické podlahové vytápění je z hlediska funkčnosti 
naprosto shodné s teplovodním a hodí se do objektů 
s nízkými tepelnými ztrátami. Výhodné je díky snadné 
instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a velmi přesné 
regulaci. Podlahu lze elektřinou vytápět pomocí top-
ných kabelů, topných rohoží a tenkými fóliemi. Kabely 
a rohože se po plošném zafixování zalévají podlaho-
vým betonem nebo anhydritem. O ceně rozhoduje 
příkon na metr a to, zda se jedná o jednožilové či 
dvoužilové kabely.
Pod dlažbu se umísťují topné rohože, které tvoří topný 
kabel fixovaný na tkanině. Rohože jsou pokládány tzv. 
mokrým procesem do betonu, flexibilního lepicího 
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tmelu nebo do samonivelační stěrky. Topné fólie se 
hodí pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, a to 
do suchých konstrukcí. Jsou výborným řešením i při 
dodatečné instalaci podlahového vytápění pod kober-
ce a PVC. Stěnové či stropní topení šetří místo a může 
se stát i zajímavou dekorací interiéru.

Pohodlné a výhřevné vytápění
Stále oblíbenějším řešením vytápění, které současně 
tvoří i dekorativní prvek interiéru, jsou krbová kamna. 
Dělí se na jednoplášťová a dvouplášťová. Jednoplášťo-
vým se říká sálavá, protože předávají teplo okolnímu 
prostoru pouze sáláním, jak sklem, tak bočními stěna-
mi. Jejich výhodou je rychlost zahřátí. Dvouplášťová 
kamna předávají teplo sáláním přes sklo a také kon-
vekcí, tedy prouděním. Dokážou tudíž vyhřát nejen 
místnost, v níž jsou umístěna, ale i vedlejší prostory.
Plánujeme-li vytápění celého příbytku, zvolíme raději 
kamna s teplovodním výměníkem, která napojíme na 
rozvody topení. Z hlediska nákladů jsou výhodnější 
peletová kamna, jejichž výkon je srovnatelný například 
s tepelným čerpadlem. Navíc nám umožní opustit na 
delší dobu vytápěný objekt, aniž bychom se později 
vraceli do studených prostor. Automatické dávkování 
snadno a efektivně regulujeme nastavením potřebné-
ho množství přidávaného granulátu.
Téměř veškerou energii z paliva využije pro vytápě-
ní a ohřev vody kondenzační kotel, a ještě navíc ve 
srovnání s běžným kotlem má až o 30 procent nižší 
spotřebu. Při výběru konkrétního kotle je ale nezbytné 
poradit se s odborníkem, který vyhodnotí tepelné ztrá-
ty objektu a výkon kotle – důležitá je spodní hranice 
výkonu. Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou 
vody v radiátorech, maximální účinnosti dosahují při 
teplotním spádu 55/35 °C. Tehdy fungují kondenzačně 
a dosahují úspor. Díky své technologii jsou šetrnější 
k životnímu prostředí než staré plynové kotle.
Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii z okolí 
a přenáší ji do topného systému. Podle zdroje vstupní 
energie se dělí na několik typů, nejčastěji se setkává-
me s kombinacemi země/voda, voda/voda a vzduch/
voda. Při výběru tepelného čerpadla sledujeme tzv. 
topný faktor, který udává množství produkovaného 
tepla v porovnání k množství potřebné energie. Za 
efektivní se označuje čerpadlo s hodnotou topného 
faktoru 3 a více – ušetří dvě třetiny nákladů na vytápě-
ní ve srovnání s jinými systém). Domácnosti mají díky 
čerpadlu i levnější sazbu elektrické energie.
Solární systémy slouží k ohřevu teplé užitkové vody, 
ohřevy bazénů a doplňují i systémy pro přitápění. 
Kombinací sluneční energie a kondenzačního kotle 
můžeme ročně ušetřit až 60 procent spotřeby energie 
pro přípravu teplé vody. Spojení s elektrokotlem fun-
guje podobně a vyplatí se, využíváme-li snížené sazby 
za elektřinu, tedy noční proud. Solární systém je mož-
né propojit s tepelným čerpadlem. Pracuje kdykoli, ale 
na rozdíl od solárního systému potřebuje na každé 2 

až 3 kW topného výkonu jeden jediný kilowatt elek-
trické energie.

Komín nesmíme přehlédnout
Základem kvalitního vytápění je bezpečný odvod spa-
lin. Poškozený komín může být navíc zdrojem nebez-
pečných zplodin či dokonce požáru. Pokud nás odbor-
ník upozorní na nefunkčnost komína, je třeba brát ho 
vážně a opravu naplánovat. Nejpoužívanějším způso-
bem nutné úpravy nebo rekonstrukce je vložkování. 
Komínová vložka zamezí průsaku vlhkosti, vodních par 
a spalin skrz plášť komínového tělesa. Příkladem nežá-
doucího průniku spalin jsou dehtové skvrny, viditelné 
na omítce starších komínů.
Vložkování je nutné provést, pokud je komínový 
průduch ve špatném technickém stavu či neodpovídá 
předpisům, jeho průměr neodpovídá parametrům spo-
třebiče, přecházíme na jiné palivo, nebo je dokonce 
zápach spalin cítit v místnostech. Moderní spotřebič by 
ve starším zděném komínu bez keramické či ocelové 
vložky dříve či později stejně způsobil problém, proto-
že v něm hoří palivo efektivněji a komínem odcházejí 
chladnější spaliny, které mohou v neprohřátém komí-
novém tělese kondenzovat. Výhodou je, že komín se 
vložkuje shora a bourací práce se provádějí jen v místě 
vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína, kde 
se do vložky vsazuje tzv. T-díl, a u paty komínového 
tělesa kvůli montáži spodního zakončení vložky, které 
tvoří jímka na kondenzát a obslužná vymetací dvířka.
Díky moderní technologii lze u starého komínu také 
změnit jeho průměr frézováním. Odfrézovat lze až 
třetinu komínového zdiva. Větší průměry kouřovodů 
mívá též kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího 
výkonu apod. Ovšem i v případě zachování průměru 
bývá potřeba frézovat, aby se do průduchu dala vlož-
ka zasunout. Výhodou je, že se stěny průduchu zbaví 
nánosu dehtu.
Nabídka komínových vložek je velká a stále se rozšiřu-
je. Existují vložky hliníkové, z nerezového plechu, ke-
ramické s vysokou životností, ale i plastové pro spaliny 
s teplotami do 120, 130, případně 160 °C. Dokladem 
technického vývoje jsou nafukovací komínové vložky, 
jejichž základem je plastová roura z umělé pryskyřice 
a skelných vláken, která se jako jeden díl vsune do ko-
mínového průduchu, nafoukne kompresorem a vytvrdí 
parou. Pevná, bezešvá trouba je konstruována pro 
spaliny s teplotami do 250 °C. Výběr typu a materiálu 
vložky mimo jiné ovlivňuje, zda je komínový průduch 
zcela rovný či z různých příčin uhnutý, jaká bude pro-
vozní teplota spalin, do jaké míry budou kondenzovat, 
zda odcházejí od spotřebiče podtlakem či přetlakem 
aj. Rozhodnutí, kterou vložku pořídit a proč, bychom 
měli nechat na odbornících.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com, 
zdroj: ceskestavby.cz



„Funkční prádlo“ pro váš dům
Volba materiálu pro stavbu rodinného domu by se s trochou nadsázky dala přirovnat k volbě zimního oblečení. 
Buď na sebe obléknete několik vrstev, aby se do vás nedala zima, nebo zvolíte funkční prádlo, které vás zahře-
je stejně jako tři trika a svetr. Stejné je to se stavebním materiálem. Můžete postavit zeď a zateplit ji, nebo si 
vybrat „chytré“ cihly.

Řada lidí při stavbě rodinného 
domu stále jedná jako při ob-
lékání. Vrství. A zbytečně svou 
cihlostavbu „balí“ do „teplých 
svetrů“. Přitom při použití 
tepelněizolačních cihel nejen že 
není další zateplování potřeba, ale 
s jejich využitím lze postavit nízkoenerge-
tický nebo pasivní dům, se kterým lze dosáhnout na 
dotaci z programu Nová zelená úsporám. Tyto cihly 
navíc vedle svých tepelněizolačních vlastností poskytují 
komfortní bydlení a příjemné vnitřní klima.  

Cihly představují jistotu a stabilitu
Jednoznačně ve prospěch tepelněizolačních cihel 
hovoří i výsledky porovnání zdiva z cihel HELUZ Family 

s vnější lehčenou jádrovou omítkou a HELUZ PLUS UNI se zateplením. Zatímco u tepelněizolačních cihel se jako 
jejich největší nevýhoda ukázala pouze jejich vyšší váha, nevýhody zateplení jsou nezanedbatelné. Jde například 
o velké rozdíly v difuzním odporu jednotlivých materiálů, což vyvolává problémy se šířením vlhkosti v konstrukci 
domu, rychlé prochládání a ohřívání fasády, usazování plísní a řas, náročnější usazení oken atp. Co se týče vý-
hod, i tam vše hovoří pro tepelněizolační cihly. Za všechny zmiňme například masivní bezpečnou konstrukci, vět-
ší stabilitu zdiva a nehořlavost konstrukce, která je mechanicky odolnější, trvanlivější i ekonomicky výhodnější.

Minimální náklady na vytápění v zimě
Pokud lze s využitím cihel HELUZ Family postavit nízkoenergetický dům, pak s cihlami HELUZ Family 2in1 se 
můžete směle pustit do stavby domu pasivního. Díky vyplnění dutin cihel polystyrenem se zvýšily jejich tepel-
něizolační vlastnosti o 40 %. Cihly s integrovaným polystyrenem mají ideální poměr mezi součinitelem tepelné 
vodivosti, objemovou hmotností a měrnou tepelnou kapacitou. To znamená, že v zimě vám vznikají minimální 
náklady na vytápění, neboť se dům rychle vytopí a pomalu vychládá. Naopak v létě při horkých dnech obvodové 
zdivo z těchto cihel brání přehřátí interiéru. Na rozdíl od zdiva se zateplením, kdy se při dlouhotrvajících hor-
kých dnech prohřejí již všechny konstrukce domu bez rozdílu, tak při následném ochlazení jednovrstvé zdivo 
z cihel Family 2in1 odevzdá naakumulované teplo lépe, protože u zdiva se zateplením tepelný izolant působí 
jako bariéra pro odevzdání tepla do chladnějšího ven-
kovního prostředí. 

Třešnička na dortu
Jakousi třešničkou na pomyslném stavebním dortu 
je pak skutečnost, že experimentální pasivní rodinný 
dům HELUZ, který byl z těchto cihel postaven, i po roce 
užívání obstál v tzv. Blower door testu, který zjišťuje 
vzduchotěsnost obálky budovy.

Podtrženo sečteno: 
pokud se budete pouš-
tět do stavby rodinného 
domu, dobře si promy-
slete, do jakého „kabá-
tu“ jej obléknete. Jestli 
ho chcete mít zabalený 
do vrstev trik a svetrů, 
nebo do „funkčního prádla“, které vám zajistí 

stejné teplo a bude už na první pohled působit svěže, lehce a moderně.
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Pohodlí a bezpečnost očekáváme nejen ve svém domě, ale i v prostoru, který 
„obývá“ naše auto. A právě v tom hrají klíčovou roli garážová vrata. Měla by být 
snadno ovladatelná, zabírat pokud možná co nejméně místa a přitom dostatečně 
zajišťovat garáž před nezvanými návštěvníky. Podle jakých kritérií vybrat ta 

nejvhodnější?

VYBÍRÁME
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Každému majiteli domu záleží na tom, aby na jeho 
objektu vše perfektně ladilo a nic nenarušovalo jeho 
jednotný ráz. K výrazným stavebním součástem domu 
již takřka neodmyslitelně patří právě garážová vrata. 
Musí však být nejen vzhledná, ale také funkční a prak-
tická.
Pohyblivá část vstupu do garáže musí s ohledem na 
komfort a bezpečnost splňovat řadu parametrů. Po-
kud máme garáž přímo v rodinném domě, představuje 
tento největší otvor do stavby riziko velkých energe-
tických ztrát. V současném trendu úspor by tedy vrata 
mohla být „černou dírou“ pro teplo domova. Opome-
nout nesmíme ani jejich estetickou funkci v celkovém 
rázu domu, vrata by měla tvořit harmonický celek 
s jeho celkovým pojetím.

Dům musí být připraven
Rozhodnutí o volbě vrat by mělo být známo již při po-
čátku stavby garáže kvůli zajištění stavební připrave-
nosti pro jejich montáž. Jak je ale také vybírat? Různé 
typy garážových vrat neexistují proto, aby si je zákaz-
ník vybíral podle nálady. Volba určitého provedení by 
měla být ryze racionální a měla by vycházet z porovná-
ní a následného zohlednění různých vlastností jednot-
livých typů.
Výběr vrat určitě ovlivní stavební připravenost otvoru, 
kde zejména u rekonstruovaného objektu může být 
značně omezena možnost dalších dodatečných úprav. 
Do rozhodování zasáhne také úroveň bezpečnosti 
a zateplení. V případě, že se nad garáží nalézá obyt-
ná místnost, je nevhodné osazovat garáž výklopnými 
nebo jinými neizolovanými vraty. Tyto konstrukce 
totiž nejsou schopny zabránit tepelným únikům, což 
vede ke snižování tepelné pohody v místnosti nad ní. 
A naopak – pro samostatně stojící garáž, která nemá 
vytápění, je zbytečné osazovat například tepelně izo-
lovaná sekční vrata.

Mechanická tradice
Pokud hledáme tradiční systém, můžeme si v součas-
né nabídce vybrat z několika mechanických řešení. 
Úspěšným a relativně dlouho využívaným typem 
jsou výklopná garážová vrata, jejichž systém pracuje 
s vyklápěním vratového křídla pod strop garáže, které 
tudíž při otevření nepřekáží. Jejich ovládání usnadňuje 
mechanismus s vyvažovacími pružinami, které vykonají 
hlavní „silovou“ práci při otvírání. Díky jednoduché 
konstrukci patří výklopná vrata k výhodným řešením, 
pokud jde o cenu. Jejich závažným nedostatkem jsou 
ovšem horší tepelně izolační vlastnosti, protože vý-
klopná vrata nelze příliš dobře izolovat.
Tento typ vrat je vhodný zejména pro nevytápěné pro-
story. Navíc vyžaduje i nezbytný manipulační prostor 
před garáží. Kvůli konstrukci montážních a manipu-
lačních bodů se většinou vrata nezateplují, protože 
neumožňují úplné uzavření pláště objektu. Pokud si 
zákazník přeje, lze samozřejmě tepelné ztráty zmírnit 

zateplením vratového křídla, například polystyrenem 
nebo polyuretanem. Výklopná vrata patří k nejlevněj-
ším a konstrukčně velmi jednoduchým mechanismům 
a jsou velmi vhodné do rekonstruovaných prostor, 
protože vyžadují minimum technických požadavků.

Pohodlí pro zateplenou garáž
Snaha o úsporu místa inspirovala vznik systému rolo-
vacích garážových vrat, která jsou sestavena z lamel, 
jež se navíjejí na hřídel u stropu garáže. Ta už navíc 
vyhovují dobře i trendu úspor energií, protože se 
dají dobře tepelně izolovat – do lamel je umísťována 
polyuretanová pěna s dobrými tepelně izolačními 
vlastnostmi. K tomuto úspornému efektu přispívá 
i kompaktní konstrukce bez netěsností. Systém lze na-
víc doplnit i o okenní prvky a do garáže přivést denní 
světlo.
Dokonalá povrchová úprava speciálních hliníkových 
lamel zaručuje dlouhou životnost a široká paleta nabí-
zených barev zase vysokou užitnou a estetickou hod-
notu. Nepotřebují natírat jako vrata dřevěná, nekroutí 
se a vyžadují minimální provozní údržbu. Montují se 
převážně zevnitř garáže za vjezdovým otvorem a jsou 
vhodná především do zateplených garáží.
Jelikož jde v tomto případě o luxusní výrobek, je nut-
né, aby každý zájemce při výběru dodavatele sledoval 
některé důležité parametry, které ve svém důsledku 
rozhodují o jeho životnosti. V rolovacích systémech se 
používá lamela o krycí výšce 78,5 milimetru. Někteří 
výrobci nabízejí i menší lamelu o výšce 55 milimetrů, 
která vytváří menší nábal, a tudíž potřebuje menší 
nadpraží. V tomto případě je ale vhodné ověřit si, zda 
se nejedná o lamelu, určenou původně na předoken-
ní roletu. Základním parametrem je tloušťka plechu 
lamely. Za standardní se považuje 0,5 až 0,55 milimet-
ru. Tento parametr společně s chemickým složením je 
základem pro určení velikosti plochy, kterou je možno 
z těchto lamel vyrobit. Taková lamela je určena pro 
maximální šířku kolem 5,5 metru a maximální výšku 
4,0 metru při celkové maximální ploše 16 m2.
Lamely by měly být standardně dvakrát lakovány. 
Tloušťka barvy je rozhodující pro otěr, k němuž do-
chází při natáčení do nábalu v roletové skříni. Styčné 
plochy jsou velmi výrazně vystaveny abrazi, která je 
tím větší, čím více prachu je usazeno na lamelách a čím 
jsou vrata větší a těžší. Za určitou dobu dojde k pro-
dření barvy až na základní plech. Je tedy logické, že la-
mely, které mají jen jedno lakování, budou poškozeny 
mnohem dříve.
Pro každou velikost šířky a výšky vrat je přesně určena 
i velikost hřídele. Pro menší garážová vrata dostačuje 
hřídel o průměru 70, pro větší pak o průměru 102 mili-
metrů. Je proto dobré si již v nabídce vyžádat podklad 
o tom, jakou velikost hřídele výrobce v systému nabízí. 
Takzvaná plovoucí hřídel snižuje namáhání motoru, 
čímž prodlužuje jeho životnost. Na hřídeli by měly být 
speciálně tvarované kroužky, které zajišťují přesné 
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usazení prvních lamel při natáčení na hřídel. Kroužky 
snižují abrazi a hlučnost vrat při navíjení. Pro pohon 
garážových rolovacích vrat se používají trubkové 
vsuvné motory, zpravidla s mechanismem pro nouzové 
otvírání klikou. Dnes je běžným komfortem dálkové 
ovládání, které může být současně využito i pro vjez-
dovou bránu.
Z hlediska užívání mají rolovací vrata snad jen jednu 
nevýhodu – nelze do nich osadit dveře a je tedy nutné 
je vždy otvírat v celé šířce.

Sekční systém s elektromotorem
Velké oblibě uživatelů se těší sekční garážová vra-
ta, která při otvírání zajíždějí pod strop garáže. Jde 
o technologicky vyspělejší systém, v němž pohyb 
zajišťuje stropní tahový elektromotor. Toto zařízení 
již poskytuje s pomocí vypínače i komfort dálkového 
ovládání, takže lze do garáže vjíždět, aniž bychom 
museli vystoupit z auta. Pokud ale dojde k výpadku 
elektřiny, je možné vrata otevírat ručně. Označení 
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sekční znamená, že jejich tělo tvoří několik sekcí, které 
jsou vzájemně ohebně spojeny a jejich pohyb při zaví-
rání a otvírání usměrňuje vodicí drážka.
Konstrukční řešení se skládá z ocelových nebo dřevě-
ných sekcí. Sekční garážová vrata se montují na připra-
vený stavební otvor, který už je dokončen a oštukován. 
Vnitřek garáže musí být již také omítnut a kvůli přesné 
montáži vrat musí být hotová i podlaha. Pro montáž 
dostačuje šířka špalety 120 milimetrů, je však potřeba 
dodržet dodavatelem stanovenou výšku nad staveb-

ním otvorem.
I když výrobci doporučují tento rozměr různý, nej-
častěji je potřebná výška 240 milimetrů, při použití 
tzv. sníženého kování je možné ušetřit 10 centimetrů 
výšky. Musíme si ale uvědomit, že vrata budou zajíž-
dět pod strop. Proto v místě jejich pohybu nesmí být 
žádná překážka, která by vadila v jejich dráze. Pokud 
budou vrata ovládána pomocí elektropohonu, je třeba 
zajistit i zásuvku na 230 V. Její umístění je vždy projed-
náno s dodavatelem.
Tichý provoz vrat zajišťuje stropní tahový motor 
s logickou řídicí jednotkou a ochranou proti sevření. 
Otvírání a zavírání je prováděno ručním spínačem, 
dálkovým nebo centrálním ovládáním, často ve spoje-
ní s ovladačem vjezdové brány. Standardní motorický 
pohon lze u některých konstrukcí vrat nahradit ručním 
ovládáním, ale úspora finančních prostředků není 
s ohledem k ceně vrat příliš výrazná.
Různí výrobci nabízejí sekce tloušťky sekcí vrat od 9 
milimetrů u nezateplených jednostěnných vrat až po 
40 milimetrů u vrat zateplených dvoustěnných, které 
vykazují nejlepší tepelně izolační a mechanické vlast-
nosti. Vrata by se měla po zavření automaticky uzam-
knout, a navíc by měla být vybavena bezpečnostními 
prvky proti nadzvednutí a vniknutí cizích osob.
Obzvlášť v zimě, za deště a večer uživatelé ocení, že 
vrata jsou v základní výbavě dodávána s elektrickým 
pohonem na dálkové ovládání. Okolo vrat se pohy-
bují nejen dospělí, ale i děti a domácí mazlíčci, takže 
s ohledem na ně je důležité, aby byla vrata vybavena 
bezpečnostními prvky. Základem je ochrana proti se-
vření prstů na vnitřní i vnější straně vrat, ochrana proti 
sáhnutí mezi zárubeň a kolejnici a v neposlední řadě 
inteligentní motor, který zastaví chod vrat při jakém-
koli kontaktu s překážkou.
Komplexní ochranu proti pronikání chladu a vlhkosti 
do garáže zajistí systém těsnění. Nerovnosti v podlaze 
vyrovnává elastická nezamrzající pryž, odolná proti 
zpráchnivění, která je umístěna na poslední sekci. 
Překladové těsnění bezpečně uzavírá vrata v překladu 
po celé jeho šířce, středová těsnění izolují mezery mezi 
jednotlivými sekcemi a těsnicí chlopně po stranách 
poskytují optimální utěsnění. Vrata se musí pohybovat 
snadno a potichu, takže musí být chráněna pružina-
mi na obou stranách vodicí kolejnice, aby optimálně 
vyrovnávaly jejich hmotnost v každé poloze. Dvojitá 
bezpečnostní lana jistí vratové křídlo, takže při prask-
nutí lana nebo pružiny nemůže dojít k samovolnému 
pádu vrat. Přitom je možné vrata otevřít a zavřít.

Vrata tažená do boku
Podobně jako sekční vrata jsou tvořena lamelami 
i takzvaná tažená garážová vrata, která se zasouvají 
podél stěny garáže. Toto řešení je s oblibou využíváno 
v prostorách, v nichž nám nedostatek místa neumožní 
zasouvat vrata pod strop. Aby měla měkký chod, jsou 
vrata vedena pod stropem na speciálních pojezdových 
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válečcích. Tento komfort vyžaduje pro montáž pou-
hých 14 centimetrů výšky, se speciálním nízkým výklen-
kem v překladu lze však potřebný prostor minimalizo-
vat na osm centimetrů. Jde o výhodné řešení pro nízké 
garáže, kde by jiná vrata snížila již tak nízkou průjezd-
nou výšku.
Jedinečnost tohoto typu spočívá v otočení pancíře na 
výšku a díky technické dokonalosti detailů jsou vra-
ta tažena podél stěny v garáži. Velmi oblíbené jsou 
především u dvougaráží. Jsou standardně vybavena 
obdobně jako vrata tažená pod strop a mají mimořád-
ně tichý chod. Pokud s jejich instalací počítáme již od 
samotného projektu, pak není potřeba do garáže dě-
lat postranní dveře, jsou totiž integrovány do systému 
otvírání.
Šířka otevření se může libovolně měnit až třeba do 
polovičky dvougaráže. Tak může například jeden z ři-
dičů, který častěji vyjíždí s vozidlem, parkovat na místě 
otvírání vrat a druhý, který jezdí méně často, bude 
využívat plné otevření. Výhodou zateplené garáže je 
minimální únik tepla ve srovnání s klasickými sekčními 
či rolovacími vraty, která je nutné otevřít celá.

Pohodlné ovládání
Mechanický pohyb vrat je možno řešit různě. Ruční 
ovládání je sice jednoduché a levné, musíme se ale 
smířit s malým komfortem. Například v dešti budeme 
pobíhat mezi odstaveným autem a vjezdem do garáže, 

o zdržení při spěšných odjezdech z domova ani nemlu-
vě. Navíc už se mnohokrát stalo, že zatímco majitel 
zavíral vrata garáže, kolemjdoucí nenechavec mu 
odemčený, či dokonce nastartovaný automobil hbitě 
ukradl přímo za zády. Kompromis představuje insta-
lace elektromotoru, který se o otvírání a zavírání vrat 
postará a ušetří nám alespoň fyzickou námahu. Dál ale 
budeme muset při otvírání a zavírání vrat vystupovat 
z auta a uvádět systém ručně do chodu stiskem tlačít-
ka.
Skutečně komfortní způsob manipulace s garážový-
mi vraty nabízí až dálkové ovládání. Pohodlí nekončí 
u vlastního otevření nebo zavření garáže, současné 
systémy disponují i řadou dalších funkcí. V případě 
příjezdu ke garáži přes přilehlý pozemek lze s pomocí 
dálkového vícekanálového ovladače například otvírat 
i vstupní bránu a zapínat venkovní osvětlení.
Funkčnost otvírání nemusí ohrozit ani výpadek elek-
trického proudu, elektrické ovládání pohybu vrat lze 
energeticky zásobovat pomocí přenosného akumulá-
toru, který dokáže sloužit k ovládání vrat až čtyřicet 
dní. Úplnou nezávislost na síti pak poskytne garážo-
vým vratům spojení se zdrojem solární energie. Foto-
voltaický panel může navíc zajistit pravidelné dobíjení 
akumulátoru.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com, Hormann
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Dny se již viditelně prodlužují, slunečních paprsků přibývá, a tak právě v březnu 
bychom se měli probudit i my, abychom stihli připravit svou zahradu na blížící se 
jaro. Čeká nás totiž spousta práce, a to nejen v okrasné či užitkové zahradě. Naši 
pozornost si vyžádají i pospávající pokojovky a balkónové rostliny. Na co všechno 

nesmíme zapomenout?
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Pokud nejsme žádní velcí pěstitelé ovoce a zeleniny 
a naše zahrada je spíš okrasná, můžeme mít pocit, 
že v předjaří je na péči o ni stále ještě dost času. Ale 
právě nyní už můžeme leccos vylepšit, nebo naopak 
pokazit. Choulostivější rostliny, zakryté chvojím, se 
mohou v případě teplého a slunečného počasí zapa-
řit. V takovém případě už bude lepší chvojí odstranit. 
Záleží ovšem na konkrétní lokalitě, jiné počasí lze 
očekávat ve středních Čechách či na jižní Moravě, jiné 
na Vysočině či jinde v podhůří a na horách.

Trávník probouzejme něžně
Pokud je trávník ještě zmrzlý, nebo na něm dokonce 
ještě leží vrstva sněhu, neměli bychom zatím na něj 
vůbec vstupovat. Poškodili bychom tím velice křehké 
základy nových stébel. Počkejme, až se pod sílícím 
sluncem začne sám polehoučku probouzet. Hned poté, 
co z trávníku zmizí poslední sníh, bude třeba zbavit 
ho odumřelých stébel, mechu a plsti. Časem by totiž 
vytvořily nepropustnou vrstvu, která by bránila proni-
kání vody i výměně plynů, což by přispělo k vysychání 
trávníku i jeho větší náchylnosti k chorobám.
Odstranění mechu a plsti v nadzemní vrstvě trávníku 
se odborně říká vertikutace. Jejím účelem je zvýšení 
průsaku vody a živin do vegetační vrstvy a zajištění 
cirkulace vzduchu. Vertikutace podporuje růst koře-
nového systému a působí preventivně proti houbovým 
chorobám. Nože vertikutátoru se zařezávají do trávní-
ků, odstraňují z něj plsť a prořezávají vrchní vegetační 
vrstvu. Vertikutační nože také přesekají travní výběžky, 

čímž podpoří růst nových výhonků a zmlazení porostu. 
Před ošetřením by měl být trávník vysoký maximálně 
tři až čtyři centimetry. Aby odstranění travní plsti bylo 
co nejefektivnější, provádíme vertikutaci zasucha.
Pokud po našem zásahu trávník vypadá na pohled 
poničeně, je dobré přihnojit jej speciálními travními 
hnojivy. Objevují-li se na něm holá místa, můžeme je 
v závislosti na počasí dosít. Společně s osivem můžeme 
trávník posypat i trávníkovým substrátem nebo křemi-
čitým pískem, jež přispějí ke zlepšení vrchní vegetační 
vrstvy. Nakonec bychom neměli zapomínat na nezbyt-
nou závlahu.

Mladé výhonky se nesmějí dusit
Vertikutace bývá často zaměňována s hloubkovou 
verifikací, tedy provzdušněním, ovšem pojmy je třeba 
rozlišovat. Vertikutace nemá aerifikací v principu nic 
společného. Provzdušnění neboli aerifikace je mecha-
nické ošetření travní plochy aerifikačními válci nebo 
speciálními stroji. Při provzdušňování pronikají duté 
hroty do hloubky deset až dvanáct centimetrů a vyná-
šejí válečky půdy na povrch. Průduchy, které se v půdě 
po aerifikaci objeví, se zasypávají křemičitým pískem. 
Dochází tak ke zlepšení vlhkostních i vzdušných pod-
mínek trávníku.
Hojně se provzdušňují zejména rozsáhlé a zatěžované 
trávní plochy, například fotbalová hřiště, která se bez 
aerifikačních válců neobejdou. Pro verifikaci domácího 
trávníku malých rozměrů si ale vystačíme s obyčejný-
mi vidlemi. Zabodneme je zhruba do hloubky deseti 
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centimetrů a lehce s nimi zakýváme, vzniklé průduchy 
pak vysypeme pískem.
Praktičtější než klasické vidle s pevnými hroty jsou 
samozřejmě pro tuto činnost speciální aerifikační vidle 
s dutými hroty, při jejichž použití nedochází k hutně-
ní půdy kolem vpichů. S výběrem vhodného nástroje 
nám ve specializovaných prodejnách pro zahrádkáře 
či hobby marketech jistě poradí, pak už bude zaležet 
pouze na tom, kolik můžeme do nástrojů pro údržbu 
zeleně investovat.

Kdy přikrmit trávník hnojivem
Asi každý ví, že bychom i trávník měli hnojit, přesto to 
zhruba čtvrtina lidí nedělá vůbec, nebo pouze jednou 
za pár let. Základním stavebním prvkem, který pod-
poruje růst trávníku a má regenerační schopnosti, je 
dusík. Odolnost travin vůči suchu, vymrzání a choro-

bám podporuje draslík. K tvorbě a růstu kořenového 
systému přispívá fosfor. Hořčík se zase podílí na tvorbě 
chlorofylu neboli zeleného barviva, které i traviny 
potřebují pro optimální průběh fotosyntézy. Do někte-
rých hnojiv je přidávána i síra, protože v posledních le-
tech klesá její obsah v půdě. Používá se právě na jaře, 
na místa, kde trávník postihla takzvaná plíseň sněžná, 
po níž zůstala bělavá místa.
Četnost hnojení závisí na tom, jaké hnojivo použijeme. 
Pokud potřebujeme, aby se živiny dostaly k rostlině 
hodně rychle, dejme přednost krátkodobému hno-
jivu, které je vhodné i v případě, že máme dost času 
pro jeho častější aplikaci. Pro dlouhodobou údržbu 
je vhodnější dlouhodobé, které nám ušetří čas i práci 
a k rostlinkám se bude pozvolna uvolňovat ve správ-
ných dávkách.
Druhů hnojiv existují stovky a pro standardního spo-
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třebitele jsou vesměs univerzální, takže se nemusíme 
bát, že při výběru uděláme chybu. Pro jistotu bychom 
ale měli vždy zkontrolovat, že výrobce zaručuje zdra-
votní nezávadnost a bezpečnost pro zdraví lidí i zvířat. 
Ceny hnojiv se výrazně liší. Proto je důležité podívat 
se, pro jak velkou plochu (udává se v metrech čtvereč-
ních) je gramáž určena a jak často doporučuje výrobce 
hnojivo použít. Ta levnější se většinou musí aplikovat 
mnohem častěji.

Nechybí vám obrubníky?
Pokud nám trávník lemují záhonky, možná nastala ta 
správná chvíle instalovat obrubníky. Nikomu se přece 
nechce neustále odstraňovat ze záhonků trávu. Na 
výběr máme z několika možností.
Pokud se rozhodneme pro betonové palisády, jde 
o způsob řešení oddělení záhonů na dlouhá léta. Beto-

nové prvky většinou tvoří poměrně širokou část celého 
výrobního programu k tvorbě zídek, obrub či na stav-
bu zpevněných ploch. Výrobci udávají přesné rozměry 
jednotlivých prvků, takže si snadno můžeme spočítat, 
kolik materiálu je třeba zakoupit. Nehrozí tedy, že by 
nám doma překáželo příliš mnoho přebytků. Vyrábějí 
se kruhové a půlkruhové palisády, které patří jedno-
značně k nejpopulárnějším. K dostání jsou však i lemy 
se čtvercovým nebo mnohoúhelníkovým průřezem.  
Dřevěné obruby jsou rychlým řešením, pokud si ne-
chceme přidělávat práci s betonovými prvky. K dostá-
ní jsou dřevěné palisády půlkulatého průřezu, které 
velice snadno umístíme do země. Dřevo se jako pří-
rodní materiál do zahrady dokonale hodí a nepůsobí 
nijak rušivě. Na druhou stranu není věčné. Při koupi se 
ale informujte, zda jsou díly již ošetřeny proti vlhkosti.  
Plastové obrubníky umí vytvořit velmi zajímavé a čas-
to nenápadné hranice jak mezi jednotlivými částmi 
samotných záhonů, tak i mezi záhony a okolními plo-
chami. Většinou jsou tyto plastové obrubníky zatlou-
kací, takže se jejich instalací by neměl být nejmenší 
problém. Plastové zahradní obrubníky jsou především 
skvěle tvarovatelné díky tomu, že jsou konstruová-
ny tak, aby je bylo možné libovolně ohýbat. Volit 
lze prakticky jakoukoli barvu takovýchto obrubníků, 
přičemž nejvíce se bere zejména černá a také hnědá 
barva. Volit můžeme i neviditelný obrubník. Jeho 
výhodou je, že téměř neznatelně odděluje jakékoli po-
vrchy. Je totiž konstruován tak, aby po instalaci nijak 
nenarušoval ráz zahrady, protože se instaluje do výšky 
povrchu terénu. U malých zahrad může být řešením 
oddělení trávníku od záhonu speciálním ořezávačem 
na trávník, kterým si trávník oddělíme od záhonu 
s mulčí nebo jemnými kaménky. Při sekání sekačkou 
se však přímo k záhonu nedostaneme, protože by se 
mulč nebo kaménky dostaly k nožům. Takové okra-
je zejména na členitých místech upravíme nůžkami 
na trávu, aniž bychom poškodili okolní rostliny.

A co cestičky?
Pokud jsme se zmínili o obrubnících, nesmíme zapomí-
nat ani na cestičky. Cestičky oddělují obvykle zahradu 
na funkční úseky - oddělí zeleninovou zahradu od 
zahrady květinové, ovocný sad od záhonů, záhony od 
trávníku. Tohle všechno skloubit je většinou úkol pro 
zkušeného zahradního architekta. Všechny komuni-
kace totiž musejí zapadnout do okolí, být v souladu 
s domem i celkovým typem zahrady, se zvolenou vege-
tací. Ke srubu tak nedáme na chodník módní dlažbu, 
k modernímu domu zase ne ošuntělé cihly, k bambusu 
zase ne betonové tvárnice.  A co nejlépe vybrat?
Hlavní přístupové cesty by se měly dát co nejjedno-
dušeji udržovat. Své místo tu proto najdou klasické 
dlažební i malé chodníkové žulové kostky, umělý 
kámen, zatravňovací dlaždice a kvalitní dlažba: po-
chozí na chodníčky, pojezdová na vjezdy pro auto - do 
vrat, dvora, ke garáži apod. Vedlejší zahradní pěšiny 
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a cestičky nejsou tak náročné, důraz se spíše klade na 
dojem, atmosféru, ale i jednoduchost realizace. Kom-
binovat tady lze jemný štěrk, fošny, oblázky, i třeba 
staré cihly mající svůj půvab.
A tím jsme u kombinací materiálů. Pokud se nezaměří-
me na materiál jediný, ale vsadíme na jejich propojení, 
vyhneme se v zahradě nudě, jednotvárnosti - a naopak 
vneseme zejména do větší zahrady dynamiku. Ale po-
zor, není jednoduché materiály poskládat, navázat na 
sebe a zkombinovat. Zahrada se tak třeba při špatném 
odhadu může dočkat přeplácanosti a nepřehlednosti.

Nadchází čas chopit úpravy keřů
Není nad to, když nám cestičky lemují okrasné keře. 
Právě te´d je to správné období je začít tvarovat. Vět-
šinu keřů je vhodné řezat právě na jaře, ještě předtím, 
než se probudí a začnou na nich rašit nové listy. Keře 
prořezáváme, když jsou příliš husté, výrazně se sníží 
množství květů či plodů.
Tenké a oslabené rostliny nelze řezem oživit. Skloněné 
a protáhlé výhony mohou být znakem nevhodné polo-
hy nebo nesprávné péče, například příliš velké hloubky 
zasazení. Proto než vezmeme do ruky nůžky nebo 
pilku, měli bychom zkontrolovat, zda není splněno 
některé z těchto hledisek. Zdravá a bujná rostlina snáší 
řez mnohem lépe než slabá.

Jestliže keř vytváří málo nových výhonů, lze jej zmladit 
postupným řezem. Celý keř zmladíme rozdělením řezu 
na tři roky. Každé jaro odstraníme třetinu všech sta-
rých větví a ponecháme všechny nové. Po třech letech 
bude celý keř zmlazen a bude dobře prospívat. Aby 
bylo možné tento způsob řezu využít, musí keř v roce 
řezu vytvořit nové výhony. Mezi keře, u nichž lze pro-
bírku s úspěchem použít, patří maliník, rybízy, temno-
plodec, nízké javory, zlatice, zimolez, růže kvetoucí na 
loňských výhonech (například trnitá a červenolistá), 
jeřáb, hortenzie a šeřík.
Některé keře, jako je například hortenzie latnatá (hyd-
rangea paniculata), je třeba řezat odlišně. Chceme-li 
udržet nízký vzrůst rostliny a množství květů, prořezá-
váme rostlinu každé jaro a ponecháme pouze několik 
pupenů na loňském dřevu. Na větvi starší než jeden 
rok málokdy nové pupeny vyraší.
Rododendronům, azalkám, vřesům a vřesovcům se 
daří v mírně kyselé a rovnoměrně vlhké půdě. Právě 
nyní jim můžeme snadno dopřát potřebnou pomoc, 
která upraví kyselost půdy. Stačí k tomu studená ká-
vová usazenina, kterou opatrně zapracujeme do půdy. 
Udržím tak nejen její potřebnou kyselost, ale současně 
dodáme rostlinám i tolik potřebný dusík, který obsa-
huje.

Živé ploty potřebují péči
Volně rostoucí živý plot je třeba řezat pravidelně, 
protože dospělý živý plot může příliš zhoustnout 
a sejít. To je čas, kdy je třeba plot probrat nebo zkrá-

tit k zemi. Tvarované živé ploty potřebují sestříhávat 
každý rok. Rostlinky ze školky mají obvykle po jednom 
spícím výhonu. Ty je třeba ihned zkrátit, aby se rostliny 
začaly větvit. Při sázení na jaře zkrátíme nůžkami na 
živý plot nebo zahradnickými nůžkami výhony přibliž-
ně na 10 centimetrů.
Dříve než se následující jaro objeví nové listí, zkrá-
tíme přírůstek z konce předchozího léta a celý plot 
sestříháme do požadovaného tvaru, aby základna 
byla širší než vrchol. Jen tak budou mít i spodní větve 
dostatek světla a zůstanou zelené. Každý další rok plot 
zastřihujeme, aby zhoustl. Když dosáhne požadované 
výšky, ponecháváme už jen několik centimetrů nového 
přírůstku. Vysoký plot lze stříhat nůžkami na živý plot 
s dlouhými rameny. Pokud se začne stav živého plotu 
zhoršovat, můžeme jej právě v tuto dobu zmladit. Než 
se objeví nové listí, zkrátíme všechny větve. Ponechá-
me pouze asi 10 centimetrů od země. Mezi rostliny 
vhodné pro živé ploty patří hloh, čimišník, temnoplo-
dec, meruzalka alpská a šeřík obecný. Stejné druhy 
keřů lze často použít pro volně rostoucí a tvarované 
živé ploty, jen se musí jinak stříhat.
Jehličnany mají mírně odlišný biorytmus než opadavé 
stromy a keře, takže i živé větve můžeme prořezá-
vat již od února a odumřelé lze odstraňovat kdykoli 
během roku. Před začátkem nového růstu zkrátíme 
podle potřeby přírůstek z konce předchozího léta. 
Když je základna plotu širší než vrchol, jehličky budou 
mít dostatek světla a zůstanou na větvích. Až živý plot 
dosáhne požadované výšky, sestřihneme také vrchol, 
aby se řídký plot postupně zahustil. Jehličnatý živý 
plot nelze zmladit průklestem ani snížit nebo zúžit. 
Pro jehličnatý živý plot se hodí tis a túje. Lze je sestří-
hávat lépe než smrk a mohou vytvářet nové pupeny 
i na starých a zdřevnatělých větvích.

Péče o ovocnou zahradu
Právě koncem února nadchází čas pro výchovný i zmla-
zovací řez stromů, tedy pro tvarování korun. Přerostlé 
větve zkrátíme, přestárlé i odumřelé odstraníme. Větší 
řezné rány nesmíme zapomenout ošetřit, tedy pečlivě 
zatřít štěpařským voskem, u těch menších si vystačíme 
s latexovou barvou. Podobně ošetříme i starší rány. 
Peckoviny ale prozatím necháme ještě v klidu, předčas-
ný zásah by jim mohl nenapravitelně ublížit.
Dny, během nichž nemrzne, využijeme k opláchnutí 
kmenů a silných větví vhodným zimním postřikem, 
protože ve zvrásněné kůře se ukrývá nejvíc přezimu-
jících larev. Před zvyšující se intenzitou slunečního 
záření můžeme kmeny stromů chránit nátěrem proti 
přehřátí, stejně dobře však poslouží třeba prkno, opře-
né o zeď, které přebytečnou teplotu z kmenu odvede. 
Ovocné stromy také přihnojíme cereritem nebo NPK.
Pohlídáme si venkovní teplotu i srážky a podle toho 
ošetříme broskvoně proti svízelné kadeřavosti. Nutné 
jsou až tři postřiky, navíc je vhodné přípravky střídat. 
Zvýšenou pozornost si právě v tomto období vyžádají 
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i odrůdy angreštu, které jsou citlivé na americké padlí. 
Všechny konce napadených výhonů, které jsou stříbři-
tě bílé až šedohnědé, odstraníme až do zdravé části.
Ošetříme řezem vinnou révu. Zkrátíme výhony, vyrůs-
tající z jednoletého a dvouletého dřeva, odstraníme 
všechny letorosty, vyrůstající ze starého dřeva, a také 
všechny suché a poškozené výhony. Prořežeme také 
rybíz, maliník a ostružiník. Odstraníme suché, přestár-
lé i nadbytečné jednoleté výhony, v případě rybízu je 
můžeme nařízkovat, ale pruty je třeba zakrátit a zalo-
žit například do sklepa.

Trvalky a dvouletky průběžně hlídáme
Pokud je mírné počasí, měli bychom již ošetřit záhony. 
Rostliny, které zimu nepřežily, nahradíme barevnými 
maceškami nebo primulkami, které případným pozd-
ním mrazům dobře odolávají. Vrchní vrstvu půdy opa-
trně zkypříme, abychom nepoškodili kořeny zbylých 

trvalek a cibulovin, které se v záhonu teprve pomalu 
probouzejí.
Záhy zjistíme, že se za teplejších dnů již objevují květy 
podléšek a petrklíčů, které obvykle pěstujeme na skal-
kách. Bez ohledu na sníh začnou vystrkovat bílé hlavič-
ky sněženky, velmi brzy je budou následovat kosateč-
ky, krokusy, ladoňky a některé další drobné cibuloviny. 
Z hlíznatých květin nás překvapí svými žlutými kvítky 
například talovín. Zatím sice ještě nekvetou, ale tu 
a tam můžeme za teplejšího počasí objevit na záhonu 
schoulené květy macešek nebo primulí, které jsme zde 
nechali přezimovat.

Nadchází doba výsadby
Pokud se oteplí a půda již nebude hluboko promrzlá, 
budeme moci začít s vysazováním stromů a keřů s opa-
davými listy. Nezapomínejme, že velikost jámy musí 
postačovat k volnému uložení kořenového balu, aby-
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chom nemuseli jednotlivé kořínky mačkat. Pokud jsme 
pečlivými zahradníky a uvažujeme dopředu, vyhloubili 
jsme si jámu už na podzim a nyní ji pouze očistíme.
Pro oporu zatlučeme ještě před výsadbou do země 
opěrný kůl. Každá rostlina musí být zasazena stejně 
hluboko jako na předchozím stanovišti. Poznáme to 
snadno podle rozdílného zbarvení kmene na kořeno-
vém krčku. Do jámy přidáme kromě humózní zeminy 
i dostatek drobného kompostu, aby se stromek dobře 
vyvíjel.

Růže vyžadují opatrnost a péči
Na jaře můžeme vysadit i růže bez kořenového balu, 
ty v kontejneru se vysazují na podzim. Půda nesmí být 
zamrzlá, naprosto nevhodné je i sázení při teplotách 
pod bodem mrazu musí být kyprá. Růže však nesmíme 
sázet, když je ještě půda příliš mokrá a mazlavá, neboť 
takové podmínky podporují vznik hniloby kořenů. 

Byla-li půda předem dobře připravená a je-li již slehlá, 
můžeme s výsadbou začít.
Připravené sazenice nenecháváme nikdy volně ležet, 
zejména ne na slunci, a chráníme kořeny i před vět-
rem. Jsou-li keře částečně zaschlé, prospěje jim, pono-
říme-li je na nějakou dobu do vody, aby nejen kořeny, 
nýbrž úplně celé rostliny byly pod vodou. Někdy se 
doporučuje, zejména při jarním sázení, namočit při-
pravené seříznuté kořeny v řídké kaši z ornice, případ-
ně s přídavkem kravince. U keřových růží došlých ze 
školky bývají již výhony zčásti zkráceny a mají být zcela 
odlistěny.
Pak vyhloubíme jamky k sázení asi o průměru 40 
centimetrů a také přibližně stejně hluboké. Na dno 
navršíme kopeček kompostové zeminy – chlévský hnůj, 
ani průmyslová hnojiva pod kořeny nepatří! Nejvýše je 
možno do zeminy přimíchat trochu zásobního fosfo-
rečného hnojiva, užitečná je zvolna působící kostní 
moučka. S pravidelným přihnojováním počkáme až do 
příštího roku.
Přes jamku položíme laťku v úrovni povrchu záhonu 
a sazenici u ní přidržíme tak vysoko, aby místo štěpo-
vání na kořenovém krčku bylo asi pět centimetrů pod 
povrchem půdy. Kořeny volně rozložíme směrem dolů, 
prosypeme je zeminou a sazenicí mírně zatřeseme, aby 
se zaplnily případné dutiny. Kořeny nikdy nesmíme 
násilně ohýbat. Po naplnění jamky asi do tří čtvrtin 
důkladně stlačíme kyprou zeminu a sazenici vydatně 
zalijeme. Až po úplném vsáknutí vody teprve zemi-
nu doplníme, jinak se utvoří kaše, která po ztvrdnutí 
rostlinu dusí.
Před účinky slunce a vysušujících větrů ochráníme rost-
linu přihrnutou a nakopčenou zeminou, za suchého 
počasí zaléváme každých pět až šest dnů. Po uplynutí 
asi tří týdnů můžeme navršenou zeminu odstranit, 
ale opatrně, nejlépe rukama, a vždy za podmračené-
ho nebo i deštivého dne, kdy zpravidla nehrozí velké 
noční ochlazení.

Práce na záhonu i ve skleníku
Cibuloviny a hlíznaté květiny, které v našich podmín-
kách nepřezimují, je nutno každoročně sklidit a na 
jaře opět vysázet. Nezapomeňme, že k nepřezimujícím 
patří i sasanka a pryskyřník, které končí vegetaci v prů-
běhu léta a mohou na podzim opět vyrašit. Ponechá-
me-li je ale venku přes zimu, vědomě je zlikvidujeme.
Právě v této době zjistíme, zda cibulky nezahnívají, 
nebo naopak nevykazují nedostatek vlhkosti. Bezmra-
zé dny využijeme k jejich větrání a můžeme je rovněž 
začít předkličovat. Pokud není promrzlá, můžeme ještě 
nyní vysazovat do země cibulky tulipánů.
V této době bychom už měli mít připravená kvalitní 
semena s rozpisem, kdy a kam co nasejeme. Vyséváme 
trvalky klíčící v chladu, například oměj, hlaváček či 
hořce. Nejprve však musíme trvalkové záhony pořádně 
vyčistit a připravit pro novou setbu. Odstřihneme ston-
ky suchých rostlin, zkypříme a prohrabeme, případně 
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plejeme zarostlé záhony.
Ve skleníku nebo na jinak chráněném místě můžeme 
zatím pilně pokračovat ve výsevu nových rostlinek 
podle doporučení dodavatele, které bývá obvykle uve-
deno na sáčku se semínky. Dlouhou dobu k předpěs-
tování potřebují například hvozdík zahradní, lobelka, 
petúnie, nestařec, begónie a další. Jejich semena vysé-
váme do misek nebo plochých truhlíků o výšce asi pěti 
centimetrů, naplněných prosetou pařeništní zeminou. 
Nejprve je lehce zatlačíme do půdy prkénkem, mírně 
pokropíme a zasypeme slabou vrstvičkou stejné zemi-
ny. Vyséváme také muškáty, pokud je chceme pěstovat 
ze semene a nikoli z řízků. Dřívější výsevy můžeme již 
koncem měsíce začít přepichovat.

Začínáme i se zeleninou
Je čas na předpěstování zeleniny ze semínek. Pro před-
pěstování sazenic vyséváme do misek se speciálním 
substrátem na parapetu u okna raný salát, letní pór, 
ranou košťálovou zeleninu, rajčata, papriky, bazalku 
a majoránku. Misky přikryjeme fólií. Pokud již není 
půda v teplém či poloteplém pařeništi promrzlá, mů-
žeme do něj vysévat rané odrůdy ředkviček.
Již nyní můžeme vysévat i papriky. Osivo klíčí nejlépe 
při teplotě dvacet osm až třicet stupňů Celsia. Jakmile 
se rozvinou děložní lístky rostlin, přesadíme je po jed-
né do menších květináčků s odtokovým otvorem.

Přesazujeme do čerstvé zeminy
Rostliny, které jsme přezimovali v místnostech se špat-

ným osvětlením, přesadíme, sestřihneme a přeneseme 
na světlejší stanoviště. Zpočátku je chráníme před 
přímým slunečním zářením, než si přivyknou na vyšší 
intenzitu světla. Pokud jsme si koupili hlízy begonie 
hlíznaté nebo je přezimovali, nastal čas je nasázet. 
Nejprve hlízy namočíme na půlhodinu do vlažné vody, 
potom naplníme truhlík nebo květináč substrátem do 
jedné třetiny a na povrch uložíme hlízu. Nezasypá-
váme! Substrát udržujeme vlhký, při běžné pokojové 
teplotě nám do dvou až tří týdnů začnou hlízy rašit. 
Teprve potom dosypeme substrát.
Při přesazování rostlinu nejprve opatrně vyklepneme 
z původní nádoby, rozrušíme kořenový bal a částečně 
odstraníme starší zeminu. Pokud je bal hodně prorost-
lý kořeny, vezmeme ostrý nůž a odřízneme zespodu 
kořenového balu dva centimetry tlustý věnec kořenů. 
Tím se kořenový systém uvolní a snadněji se nám ho 
podaří narušit a obrat.
Nový květináč vybereme o trošku větší, stačí o dva až 
čtyři centimetry. Na jeho dno nasypeme asi dvoucen-
timetrovou vrstvu drenáže (hrubší písek, keramzit, 
střepy ze staršího květináče), poté rostlinu vložíme do 
květináče a kořenový bal obsypeme zemí. Zeminu ko-
lem balu mírně umáčkneme, aby nevznikly vzduchové 
kapsy. Po přesazení v žádném případě rostliny alespoň 
dva týdny nepřihnojujeme a zaléváme je opatrně, sub-
strát udržujeme pouze mírně vlhký.

Text: Eva Božoňová, foto: Schutterstock.com,  
zdroj. Ceskestavby.cz
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Rádi byste se stěhovali do vlastního, ale není úplně jednoduché to ufinancovat? 
Pokud přemýšlíte o koupi bytu nebo domku, musíte se na celou věc náležitě 
připravit a nepodcenit rizika, která se mohou v dlouhodobém horizontu 
objevit. Přinášíme několik praktických tipů, které vám pomohou cestu za 
vytouženou nemovitostí usnadnit, pokud zvolíte nejčastější typ financování – 

hypotéku.

HYPOTÉKU? 



108 | BYDLENÍ

Podle čeho vybírat… 
Oblíbenou a dostupnou možností jak financovat vlast-
ní bydlení je hypotéka. Lze ji využít nejen na nákup 
nemovitosti (byt, pozemek, rodinný dům, výstavba ro-
dinného domu), ale také na rekonstrukci vašeho bytu 
či domu nebo jeho částí. Na trhu existují různé druhy 
hypotečních produktů, které se od sebe liší svými 
parametry, například délkou splácení. Obecně platí, že 
čím je doba splatnosti delší, tím menší částku měsíčně 
zaplatíte. Hypotéky se od sebe různí i výši úroků. Vý-
hodnější úrok získáte v případě, 
kdy je hodnota zastavované 
nemovitosti vyšší. Důležitou 
roli hraje také délka fixace, 
která určuje počet let, kdy 
zůstane vaše úroková sazba 
neměnná. V dnešní době však 
platí: čím delší doba fixace, 
tím vyšší úroková sazba…  
Pokud váháte, zda hypotéku 
utáhnete, zkuste si nejprve si-
mulovat po dobu šesti měsíců 
úhrady očekávaných splátek. 
Budete si tak moci ověřit, zda 
danou částku budete skutečně 
schopni splácet a neberete si 
na sebe větší finanční břímě, 
než jste schopni unést. Záro-
veň si ušetříte zajímavé pení-
ze, které se vám budou hodit 
jako finanční posila v prvních 
měsících splátkového kalen-
dáře. Přechod na ostrý režim 
bude pohodlnější a usnad-
ní vám adaptaci na novou 
životní situaci. V řadě věcí se 
totiž budete muset uskromnit, 
bude třeba omezit například 
dovolené a redukovat další 
nejnákladnější položky.
Před pořízením hypotéky 
nebo i v jejím průběhu je také 
velice praktické jakýmkoli 
způsobem posílit své příjmy. 
Můžete si najít druhé zaměst-
nání nebo lépe placenou práci. 
Velice zásadní pomoc může představovat také rodina, 
jejíž členy můžete požádat o půjčku. „Pokud nepotře-
bujete v domku či bytu okamžitě bydlet, může být pro 
vás zajímavým řešením poskytnout nemovitost pod-
nájemníkům, kteří vám vlastně pomohou hypotéku 
splácet. Výše podnájmu se totiž může blížit měsíční hy-
potéční splátce nebo ji dokonce může i překročit. Výši 
podnájmu stanovte s ohledem na velikost nemovitosti, 
její lokaci a aktuální vývoj cen na trhu. Stačí se podívat 
na internet, vodítkem vám mohou být různé realitní 
servery,“ doporučuje Petr Husák z finanční poradenské 

společnosti DataLife.
Pokud si nejste jistí, který typ hypotéky je pro vás 
nejvhodnější a jak celý systém nejvýhodněji nastavit, 
nechte si poradit od zkušeného finančního poradce. 
S ohledem na vaši finanční situaci a požadavky vám 
pomůže vybrat nejvýhodnější hypoteční produkt a nej-
vhodnější finanční instituci. Finanční poradce zná dob-
ře nabídku na trhu, má výborný přehled o úrokových 
sazbách a dalších parametrech hypoték. Zároveň vám 
poradí, jak se vyhnout placení zbytečných poplatků 
nebo různým komplikacím, kterým byste mohli čelit 

v okamžiku, když byste se rozhodli pro výběr hypotéky 
sami. 
Poradce vám také vypracuje finanční taktiku a dopo-
ručí, jak hospodařit s penězi tak, aby splácení hypoté-
ky neohrozila ani ztráta zaměstnání, úraz nebo další 
nepředvídatelná rizika. Odborník na hypotéky vám 
bude nápomocen i v poslední fázi, tedy během jed-
nání s bankou. Vysvětlí vám, jaké potřebné doklady 
si budete muset opatřit a jak probíhá samotný proces 
vyřizování hypotéky. Na základě veškerých potřebných 
dokumentů zpracuje váš hypoteční případ, který ná-



Hypoúvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. 
Toto sdělení není návrhem na uzavření smlouvy dle ustanovení 
§ 1731 a 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
* Příklad je vypočítán s výše uvedenou sazbou platnou dle Přehledu 
úrokových sazeb platného od 1. 3. 2015 při splatnosti úvěru 28 let.

Ať už plánujete koupit nemovitost, stavět, provést rozsáhlejší rekonstrukci nebo 
potřebujete vyplatit spoluvlastnický podíl, s Hypoúvěrem od Modré pyramidy můžete 
svůj sen snadno a rychle změnit ve skutečnost.

VÝHODY HYPOÚVĚRU
• úroková sazba od 1,99 % p. a. 
• možnost mimořádných vkladů na účet stavebního spoření ve fázi překlenovacího 

úvěru a splátek včetně jednorázového splacení přiděleného úvěru bez sankcí 
• vedení a správa účtu překlenovacího úvěru ZDARMA
• daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

S HYPOÚVĚREM SE BRZY
MŮŽETE STĚHOVAT DO LEPŠÍHO
infolinka 800 101 554  www.modrapyramida.cz

1 000 000 Kč můžete mít
za 3 444 Kč měsíčně.*
1 000 000 Kč můžete mít
za 3 444 Kč měsíčně.*

MP inzerce Hypoouver 210x297 15051 (v7).indd   1 09.03.15   11:09
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sledně předá k definitivnímu schválení bance.

Snadnější cesta k hypotéce? Stavební 
spoření…
Chystáte-li se v budoucnu žádat o hypotéku, určitě 
není od věci založit si už teď stavební spoření. Samot-
né stavební spoření má tři části. První zajišťuje sám 
střadatel svými pravidelnými vklady na účet, druhou 
naopak stavební spořitelna poskytováním úvěru 
a třetí, která je i jedním z důvodů takové populari-
ty stavebního spoření, stát svými příspěvky spořícím 
fyzickým osobám. Stavební spoření si tož může založit 
i osoba právnická, ta však onen státní příspěvek nepo-
bírá.
Svoje služby nám nabízí pět stavebních spořitelen, 
z nichž každá má pro vás připraveno a přímo na míru 
ušito několik variant stavebního spoření. Jsou to:

• Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
• Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
• Modrá pyramida stavební spořitelna a.s.
• Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
• Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.

Uzavřením smlouvy se zavážete pravidelně ukládat 
částku, jejíž výše závisí od výše vybrané cílové částky. 

Samotnou cílovou částku tvoří vaše do budoucna vy-
tvořené úspory, přiznaná státní podpora a také uvažo-
vaná výše možného úvěru.
Samotné spoření trvá v současnosti 6 let, smluv mů-
žete mít uzavřeno více najednou, ale pouze k jedné 
z nich máte nárok na přiznání státní podpory.  Ta je 
poskytovaná ve výši 10% z částky, kterou ročně uspoří-
te, maximálně však z 20 000 Kč. Na účet vám tedy stát 
přidá 2 000 Kč.  (U starších smluv, které jste uzavřeli 
do konce roku 2003, činila státní podpora 4 500 ko-
run, ale i zde už dostanete maximálně 2 000.) Pokud 
chcete spořit víc než oněch 20 000, je to samozřejmě 
možné, ale státní podpora se vám nezvýší.  Pokud o to 
písemně požádáte, úspory převyšující 20 000 Kč vám 
spořitelna převede do následujícího roku. Tato doho-
da je potom závazná po celou dobu spoření. V tako-
vém případě je možným řešením uzavření více smluv, 
například v rámci rodiny můžete spořit za babičku, 
i dědečka.
Vaše vklady stavební spořitelna samozřejmě i úročí, 
a to v závislosti na druhu a variantě spoření, které jste 
si vybrali při podepisování smlouvy. Obecně se úroková 
míra pohybuje mezi 1 – 4% ročně.
Během spoření vlastními silami nashromáždíte 40 – 
50% cílové částky, zbytek do vámi požadované částky 
vám přinese čerpání úvěru. Šest let je dlouhá doba 



a během ní se mohou vaše představy a potřeby měnit. 
Na vaši nejnovější situaci dokáže stavební spořitelna 
velmi pružně a aktuálně reagovat, smlouvu vám upra-
vit a cílovou částku snížit či naopak navýšit.

Máme naspořeno 
Šest let uběhne jako voda, vy máte naspořeno, státní 
podporu je připsána a nyní nastává druhá, neméně 
výhodná fáze stavebního spoření, kdy budete čer-
pat úvěr s nízkou úrokovou sazbou. Opět podle typu 
uzavřené smlouvy se roční úroky toho úvěru pohybují 
mezi 3 až 6%. Abyste úvěr získali, musíte splnit něko-
lik vcelku jednoduchých podmínek:

• vaše smlouva o stavebním spoření byla uzavřena 
alespoň před 24 měsíci

• naspořili jste požadovanou částku, tedy oněch 40-
50% cílové částky

• váš hodnotící parametr má výši, kterou pro přidě-
lení úvěru spořitelna vyžaduje 

Pokud náhodou některou z těchto podmínek pro 
získání úvěru nesplňujete, a přesto potřebujete začít 
stavět či renovovat, máte možnost požádat o překle-
novací úvěr.
Ten vám spořitelna poskytne do doby, než splníte 
podmínky pro získání řádného úvěru. Nevýhodou pře-

klenovacího úvěru je vyšší úročení, než u jeho řádného 
kolegy.
 Poskytnutí úvěru je podmíněno jeho využitím na účely 
vašich bytových potřeb. 
Bytové potřeby je termín určený zákonem 423/2003 
Sb. a ten pod tento výraz řadí:
a. výstavbu bytového domu, rodinného domu nebo 

bytu 
b. změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo 

byt,
c. koupě bytového domu, rodinného domu, nebo 

bytu včetně rozestavěné stavby 
d. koupě pozemku 
e. splacení členského vkladu nebo podílu v právnické 

osobě, jejímž je účastník členem nebo společní-
kem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípa-
dě bude-li mít jiné právo užívání 

f. změna stavby, údržba stavby nebo udržovací práce
g. vypořádání společného jmění manželů nebo vypo-

řádání spoluvlastníků či dědiců podle písmen a) až 
d)

h. připojení k veřejným sítím technického vybavení
i. splacení úvěru, nebo půjčky použitých na financo-

vání bytových potřeb. 

Zdroj:fithall.cz, finance.cz, foto: Schutterstock.com
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ŠETŘETE MÍSTO 

S VESTAVĚNÝM 

NÁBYTKEM
Nedostatek úložných 

prostor je problém, který 

známe všichni. naštěstí ho 

lze chytře vyřešit skříněmi 

a šatnami na míru. My 

doporučujeme ty od CAG. 

Český výrobce na ně teď 

navíc nabízí 20% slevu.

WWW.DVERECAG.CZ

ELEGANTNÍ ČERNOBÍLÁ 

KOMBINACE PRO MILOVNÍKY 

ČISTÉHO DESIGNU
Český výrobce dveří a  zárubní SAPELI 

přichází s  novinkami pro rok 2015. 

Mezi nimi vynikají mj. i  elegantní 

a  nadčasové dveře Lotos v  bílém 

provedení s  černými doplňky. Luxusní 

dveře s  černou hliníkovou hranou, 

černými dekoračními pásky, doplněné 

o  vhodně zvolenou černou kliku M&T  

jsou zosobněním nejmodernějších 

trendů ve stále oblíbenější barevné 

kombinaci architektů a designérů. Tato 

black&white kombinace nejlépe vynikne 

v  bezfalcovém provedení a  skrytých 

zárubních, které SAPELI rovněž nabízí 

a  které ještě více podtrhnou estetický 

zážitek z  dokonalého splynutí dveří 

s jejich okolím. 

www.sapeli.cz

ŠETŘETE S ISOVER
Dosáhněte lepších výsledků s  čedičovou deskou Isover TOPSIL  

s nejlepší lambdou 0,033 Wm-1K-1 na českém trhu. Díky ní je izolační 

účinek až o  20 % vyšší 

než u  standardních 

materiálů z  minerální 

vlny a  uspoří až 7 cm 

místa. Hodí se zejmé-

na do větraných fasád, 

šikmých střech, stropů 

i půd, ale také do dře-

vostaveb či pro rekon-

strukce. Výrobek je 

vhodné použít všude 

tam, kde jsme limito-

váni místem.

Více na www.isover.cz

OVLÁDEJTE GARÁŽOVÁ VRATA A DVEŘE POMOCÍ  

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

vjezdovou bránu či domovní dveře již nemusíte obsluhovat jen ručně 

nebo pomocí ovladače. Společnost Hörmann, významný výrobce dveří, 

garážových vrat a pohonů, vyvinul aplikaci pro mobilní ovládání tohoto 

příslušenství. Díky jednoduché a přehledné aplikaci BiSecur lze navíc i zjis-

tit stav (otevřená/zavřená) garáže. Aplikaci podporují telefony či tablety  

s operačním systémem iOS či Android.

V aplikaci můžete zkombinovat i několik funkcí zároveň.  Jediným stisknu-

tím tlačítka tak můžete současně otevřít garážová vrata i vjezdovou bránu 

či ovládáte domovní dveře současně s venkovním osvětlením atd. .

Seznam kompatibilních pohonů a přijí-

mačů naleznete na 

www.bisecur-home.com a další 

informace na 

www.hormann.cz 
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JARNÍ ÚKLID
Jaro pomalu klepe na okenice a kromě příjemného oteplení s  sebou 

přináší také domácí povinnosti. Pro všechny majitele domácností je 

jedním z nejdůležitějších, ale také nejméně oblíbených úkolů, vypořádat 

se s prachem. Přitom na jaře se k němu také přidávají přírodní alergeny ve 

formě pylů a spor plísní, hub a bakterií. Pro úklid je proto důležité zvolit 

takové pomocníky, kteří si poradí nejen s  mechanickou nečistotou, ale 

díky kvalitnímu systému separace prachu a pokročilým HEPA filtrům, také 

s mikroskopickými alergeny.     

JAHODY Z KRUHU –SLADKÉ, ŠŤAVNATÉ A VOŇAVÉ
Superpřevislý jahodník Maranell® - neuvěřitelně úrodný,  dlouhé  šlahouny jsou  obalené plody  a mohou narůst až do délky 2m. Výtečná chuť  

lesních jahod 1sazenice v kontejneru 59,-Kč  10 ks frigo sazenic 390,-Kč

Jahodník Fantasie – NOVINKA – nová  stáleplodící  odrůda s  vynikajícími referencemi, výtečná chuť,   bohatá plodnost a vysoká odolnost.

DOPORUČUJEME! 12ks 189,-Kč

Jahodník ALBION – stáleplodící  má velké, pevné plody velice příjemné chuti. Další předností plodů je jejich vysoká trvanlivost, vhodné i na 

zamražení.12ks 149,-Kč

Jahodník AROMAS – stáleplodící -  je velice  plodná odrůda. Plody jsou velké a pevné  s výrazným aroma. Plodí od června do 

října 12ks 139,-Kč

Jahodník SELVA – je stáleplodící odrůda. Plody jsou velké, světle červené barvy. Dužnina je pevná, 

aromatická. Oblíbená stáleplodící odrůda jahodníku, která plodí až do zámrazu. 12ks 129,-Kč

Jahodník KORONA – oloraná  odrůda s velkými, tmavě červenými a pravidelně tvarovanými 

plody, které mají červenou, šťavnatou dužinu a vynikající chuť.Jedna z nejchutnějších 

odrůd. 12ks 89,-Kč

Zasíláme kvalitní certifikovanou frigo sadbu vhodnou do našich podmínek. Sazenice 

plodí již několik týdnů po vysazení, takže již letos sklidíte spoustu lahodných plodů.

 

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225

e–shop: www.zahradnictvikruh.cz

BRENO.cz

Koberce 
BRENO nabízí 
v síti specializovaných 
prodejen kompletní 
sortiment podlahových krytin 
- metrážové koberce bytové, 
zátěžové nebo vlněné v široké škále 
barev, vzorů a materiálů. 
Připraveny jsou originální a luxusní kusové 
koberce v klasických i moderních vzorech. 
Moderní PVC a vinylové podlahové krytiny 
z naší nabídky dokonale imitují dřevo nebo dlažbu. BRENO.cz
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HYPOTÉKA WÜSTENROT JE OD 1,84 % ROČNĚ A BEZ 

POPLATKŮ
Na koupi, na výstavbu ale i na rekonstrukci bytu nebo domu vám přijde 

vhod Hypotéka Wüstenrot za jarní zvýhodněnou sazbu od 1,84 % ročně. 

Pokud výše hypotéky nepřesáhne 85 % zástavní hodnoty nemovitosti, 

nebudete za její vyřízení platit žádný poplatek. Wüstenrot vám nebude 

účtovat ani žádné měsíční poplatky za správu úvěru.

Bez poplatku je i Hypotéka na cokoliv, s  níž získáte dostatek peněz na 

zařízení svého domova nábytkem, svítidly a dalším vybavením.

Současnou rekordně nízkou sazbu si můžete zajistit na celých 9 měsíců 

dopředu. Když si nyní požádáte o hypotéku, můžete úvěr začít čerpat třeba 

až koncem roku.

Vše, co potřebujete o hypotéce vědět, se dočtete na www.wustenrot.cz
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje bydlení. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět 

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.

2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená lidem zajímajícím se o bydlení 

zaplatíte víc než o polovinu méně.

3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelů, můžete se těšit na krásný dárek.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

DOMOV, 
SLADKÝ DOMOV?

TIP MĚSÍCE

UVIDÍTE NÁS NA 

VELETRHU FOR HABITAT BRENO.cz

Inspirujte se ve Vaší nejbližší velkoprodejně s nejširším 
sortimentem podlahových krytin / 52x v ČR

KUPON 
NA SLEVU

Platí pouze do 30. 4. 2015!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 

zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

při nákupu

(vyjma akčních cen)

-15
5!  PlaPlaPlatí títí poupoup ze ze do do 30.30. 4. 4. 20 2011

Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit NevzNevzNeN tahutahuje sje se nae na jižjiž zlezlevněnvněné zbé zbožíoží NelNelze uze uplatplat
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 

slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.
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na veškeré zboží

ppp

%

M
oj

e 
by

dl
en

í 0
4/

15

OŽIVTE
SVŮJ INTERIÉR
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PRAHA 9
VINOŘ

PENB:B

Samostatně stojící i řadové rodinné domy 
o dispozicích 5 + kk a 6 + kk

Domy o dispozicích 4 + kk a 4 + kk s garáží

Bydlení v blízkosti Ctěnického háje a zámku Klidné bydlení na okraji Prahy

RD-VINOR.CZ

PRODEJ ZAHÁJEN

PRAHA-VÝCHOD
PŘEZLETICE

PENB:B

RD-PREZLETICE.CZ

ZAHÁJEN PRODEJ NOVÉ ETAPY

RODINNÉ DOMY DO DRUŽSTEVNÍHO I OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

www.ms-invest.czSMLUVNÍ 
PRODEJCE 601 301 301


