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EDITORIALMilé čtenářky, milí čtenáři,
důkazem, jak ten čas letí, je to, že 
náš časopis Moje bydlení právě 
vstupuje do třetího roku své exis-
tence. Když jsme s ním před třemi 
lety začínali, předpokládali jsme, že 
zůstane spíše ve formě letní přílohy 
věnované zahrádkám a bazénům. 
Zájem vás, čtenářů, nás ale přesvěd-
čil, že bychom mu měli věnovat 
mnohem větší prostor. 
Tak tedy letos se s námi budete 
potkávat již pravidelně čtyřikrát do 
roka. 
V téhle chvíli držíte v ruce naše prv-
ní jarní číslo. Dozvíte se v něm, ne-
jen, jak uspořádat svou zahradu po 
zimě, jakou zvolit terasu, či jaký si 
vybrat bazén, ale i pro jakou střešní 
krytinu se rozhodnout, z jakých 
zastínění vybírat, či něco nového 
o zabezpečení. Prostě opět bychom 

byli rádi vaším rádcem a průvod-
cem, chtěli bychom přispět k tomu, 
abyste se doma a v okolí domu cítili 
útulně a těšili se na každý návrat.
Samozřejmě jsme se snažili ukázat 
vám i nějaké novinky, které firmy 
připravují na letošní jaro a které pro 
vás jistě budou inspirací při zařizo-
vání interiéru, či exteriéru. Možná 
budete překvapeni, z čeho si lze 
vybírat a jaké designové vychytáv-
ky jsou k dispozici. Dnes už není 
jediným kritériem funkčnost, ale 
jde i o to, aby spotřebiče, svítidla, 
ale i nádoby na terasu či venkovní 
osvětlení korespondovaly s ostatním 
zařízením  a vhodně doplňovaly 
interiér a exteriér.
Tak hezké počtení a na shledanou 
v dubnu, kdy vychází naše další 
číslo. 

Iva Nováková, šéfredaktorka    

Editorial
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Certifi kovaná zpráva inspektora informuje 

o stavu nemovitosti a případných vadách. 

Inspektor kontroluje více jak 200 položek a 

vystaví zprávu, která objektivně posoudí sou-

časný stav a náklady na  odstranění vad. 

MĚJTE PŘEHLED O VADÁCH 
A ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ

CERTIFIKOVANÁ INSPEKCE NEMOVITOSTÍ 
CHRAŇTE SVÉ INVESTICE 

V Severní Americe se 98 % kupujících či prodávajících rozhoduje na základě certifi kované 
inspekce nemovitostí. Ve Velké Británii bez ní neproběhne dokonce vůbec žádný obchod.

tel.: 603 250 973
info@home-experts.cz
www.home-experts.cz

✔   Reálná cena nemovitosti

✔   Vyhotovení zprávy do 24 hodin

✔   Informace o celkových nákladech za opravy

✔   Viditelné označení prověřené nemovitosti

✔   Energetický štítek do konce února zdarma

Někdy ani sám majitel nemovitosti nezná její 

skutečný technický stav a svou nemovitost 

nevědomky nadhodnotí.

Oba účastníci obchodu znají skutečný stav nemovitosti. Odpadá 

jakékoliv pozdější vymáhání náhrady škody soudní cestou.

Od roku 2013 musí mít každá nemovitost určená 

k prodeji svůj energetický štítek. 

Váš známý „odborný poradce“ není 

nestranný. Většinou poukazuje na vady, 

které ve skutečnosti nemusí mít žádný vliv 

na celkový stav nemovitosti. Váš obchod 

překazí zcela zbytečně.

NEMOVITOST 

JE PROVĚŘENA 

CERTIFIKOVANÝM 

INSPEKTOREM

info@home-experts.cz

www.home-experts.cz

KUPUJTE POUZE ZA REÁLNÉ CENY

ŽÁDNÉ SOUDNÍ SPORY

PŘÍSTROJE A ODBORNÍK 
ODHALÍ SKUTEČNÉ VADY

Cena certifi kované inspekce se 

pohybuje v řádech tisíců korun, dle 

typu a velikosti nemovitosti. Dokáže 

ale odhalit vady, které se šplhají do 

statisíců až milionů korun.

CENA

V rámci inspekce

ZDARMA
NABÍDKA 
PRODLOUŽENA 
DO 31. 3. 2013

MĚJTE PŘEHLED O VADÁCH 
A ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍA ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ

NAKUPUJTE NEMOVITOSTI BEZ PŘEKVAPENÍ

ENERGETICKÝ 
ŠTÍTEK 



Kryptologie vstoupila do systému otvírání vrat
Společnost Hörmann, přední dodavatel garážových 
a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní, představi-
la ovladače se systémem BiSecur. díky novému rádiové-
mu ovládání můžete rychle zjistit, zda jsou vaše vrata 
otevřená či zavřená, aniž byste museli opouštět pohodlí 
svého domova. Tato technologie je na trhu od jara 2012.

Více informací naleznete na www.hormann.cz

KABA TouchGo  
s převratnou techno-
logií RCId oceněnou 
na Swiss Technology 

Award, Security
Innonation Award 

atd.
Nový model chytré 
kliky „Odemčeno, 

jakmile se oprávněný 
uživatel dotkne kliky“ 

nebo přiloží čip
JIŽ V PROdeJI!

www.kaltmeyer.cz

Nabízí bezpečnost…
To nejdůležitější, co každý člověk mj. od svých dveří 
a oken očekává je vysoká kvalita, uživatelský komfort 
a naprostá bezpečnost proti vloupání. Firma GU toto 
vše plně svojí komplexní nabídkou špičkových produk-
tů splňuje.  Jistě oceníte její neviditelné panty, které se 
hodí na všechny běžně používané materiály – dřevo, 

PVC a hliník.
Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost, spoleh-

něte se na výrobky  !
Více na www.G-U.com

www.provapo.cz

BAPA, Praha 3, Kouřimská 18

®

vše i na dobírku

� funkční 
bez přípojky, 
vody, 
odpadu, 
el. proudu

� 7 typů WC, 
ekonáplně

prospekt bezplatně zašleme 

volejte zdarma 800 100 414

ZAH-04_BAPAinz.qxd:Iobal.qxd  2.3.2012  15:39  Stránka 1

Lahodný živý plot - živý plot z Muchovníku
Muchovník je bohatě plodící keř pocházející z kanadských 
prérií. Plody podobné velkoplodým borůvkám jsou beze-

dným zdrojem vitamínů a minerálů. navíc obsahují také
barviva anthokyany, které hrají důležitou roli v  prevenci 
vůči mnoha chorobám (mj. i  rakoviny). Muchovník patří  

k nejraněji plodícím medonosným rostlinám.

Amelanchier jen nejen užitečný keř, ale i krásný. V dubnu 
nás překvapí hojnou záplavou sněhobílých květů. V  červ-
nu a červenci nám udělají radost fialovo-modré plody a na 

podzim budeme obdivovat rudé zbarvení listů.

www.lahodnyplot.cz

Colombini Casa - Vaše představa o domově
Tato značka je ideální volbou pro domácí vybavení –  

italský design za dostupnou cenu.
Colombini Casa Prague Store,  

Rohanské nábřeží 15, Praha 8, Karlín

Vše na www.colombini.cz



AP Design – návrhy a realizace interiérů
Chystáte rekonstrukci bytu nebo domu? Koupili jste novou 
nemovitost? nebo jen potřebujete dětský pokoj? AP design  
zajistí vše od návrhu, přes stavební úpravy, až po dodávku 

kompletního vybavení interiéru.
AP Design – kancelář bytového architekta, Na dolinách 
44, Praha 4 • www.apdesign.cz • +420 603 238 056 • Praktický bezdotykový dávkovač mýdla 

nejvíce bakterií se v domácnosti nachází v kuchyni a v kou-
pelně. Bezdotykové dávkovače mýdla nebo krému Helpma-
tion nabízejí efektivní způsob, jak snížit výskyt bakterií ať 
již jste doma nebo v kanceláři. Spotřebiče využívají infra-
červené senzory, díky kterým se mýdlo nebo krém do vaší 
dlaně dávkuje automaticky a  nemusíte se tak spotřebiče 

dotýkat rukou.

Dávkovače nejen na mýdlo 
Bezdotykové dávkovače mýdla sice patří do kategorie „uži-
tečný“ dárek pro každou hospodyňku, ale je to zároveň 
krásný doplněk do domácnosti. Použití dávkovačů je široké. 
Mohou zdobit koupelnu jako praktické dávkovače mýdla 
nebo tělového krému i  kuchyň, protože se stejně dobře 
hodí jako snadno ovladatelný a  šetrný dávkovač mycího 
prostředku. dávku si můžete nastavit podle vašich potřeb 
a můžete si být jistí, že na zmar nepřijde ani kapka. díky 
funkci „no drip“ zbytečně neodkapává z dávkovače mýdlo 
ani krém, i když se spotřebič nepoužívá. na trhu jsou dva 
designy dávkovačů s velikostí zásobníku o objemu 500 ml 
a  750 ml, které je možné samostatně postavit na plochu 

nebo je namontovat na zeď.

www.helpmation.cz
Chcete antibakteriální vysavače?
Rozvoji plísní v  bytech lze účinně zabránit pravidelným 
používáním antibakteriálního vysavače s UV-C lampou. Vý-
zkum prokázal, že pouhé 2 sekundy působení lampy jsou 

dostatečné pro zničení 99 % procent bakterií. 
Zázračná lampa? Kdo mi to konečně vysvětlí?

Ultrafialové světlo je elektromagnetické záření s  vlnovou 
délkou kratší než viditelné světlo. UV-C záření, vznikající 
v  trubici namontované uvnitř antibakteriálního vysavače, 
uvolňuje velké množství neviditelných ultrafialových paprs-
ků, které poškozuje dnA prachových roztočů, bakterií, virů, 
ale také hub a hmyzu. Tím ničí jejich schopnost se množit 

a způsobit onemocnění. 
Antibakteriální vysavač - čím se liší odběžných vysavačů? 

Schopnost zničit prachové roztoče, bakterie, plísně, viry 
i zárodky hub plísní je dána využitím UV-C desinfekční lam-
py ve spolupráci s dalšími funkcemi – vibračním klepačem, 
výkonným sáním a mikro-alergickým Hepa filtrem. Seznam 
obchodů, kde je možné zakoupit vysavače, najdete na 

www.raycop.cz

Whirlpool představuje nové úzké pračky s předním  
plněním, které se pohodlně vejdou i do menších prostor, 

přitom jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi  
stejně jako modely se standardními rozměry.

Více na: www.whirlpool.cz





Mít svůj vysněný domeček, po tom touží většina z nás. Pokud už se ale váš sen 
přiblížil, měli byste dobře rozmýšlet, abyste těžce vydělané peníze investovali 

správně. Přinášíme vám malá doporučení, jak postupovat.

Plánujete nový 

domov?



Výběr pozemku
Při výběru pozemku potřebujete vědět, co je stavební 
parcela, jaký je pozemek určený k výstavbě, louka, 
travnatý porost a ostatní plocha. Zda má váš pozemek 
dostupné sítě, nebo je už dokonce zasíťovaný. Zajímat 
by vás také měla přístupová komunikace, lokalita, ve 
které je situován a dostupné služby včetně školy, škol-
ky a dopravy (MHd, Čd, ČSAd). 
důležitá je také vzdálenost od většího města, se kte-
rou souvisí pracovní příležitosti. někdy se stává, že 
některé obce občas nabízejí stavební pozemky zdar-
ma. Z důvodu rozvoje obce. Určitě ale ne obce kolem 
Prahy. 
Zasíťovaný pozemek je spíše nevýhodou. Zvyšuje neú-
měrně cenu, pokud se na všechny sítě navážete, sváží 
vás (plyn, elektřina, kanalizace, voda) do smrti. Výho-
dou je pozemek orientován na jih - za vytápění zapla-
títe cca o 30 procent méně, dům a pozemek bude plný 
optimistického slunečního svitu.

Několik druhů domu
nejdříve byly nezateplené domy, pak zateplené, pak 
nízkoenergetické, pak pasivní, nakonec aktivní domy. 
Pasivní dům bez tepelného čerpadla má větší náklady 
na energie, než nezateplený dům s tepelným čerpa-
dlem. Aktivní dům je nejvýhodnější. Více energie vyro-
bí, než spotřebuje. Za energie monopoly platí vám, ne 
vy jim. Budete se těšit na vyúčtování. Aktivní dům vám 
tedy vyrábí peníze. A ty se mohou,  zvláště v důchodu,  
velmi hodit.

Zděný nebo montovaný?
Říká se, že zděný je trvanlivější.  I realitní kanceláře 
dávají zděným domům vyšší „reiting“, než montova-
ným. Montovaný dům, ve kterém bydlíte již za 52 dnů, 
má perfektní tepelně izolační vlastnosti, ale špatnou 

akumulaci tepla. Proto je vhodné akumulaci tepla 
posílit realizací podlahového vytápění.

Jednoduchý bungalov
Je moderní jednoposchoďový dům. nemusíte chodit 
do patra. Což je vhodné zvlášť do pozdějšího věku. Při 
stejné obytné ploše jako poschoďový dům,  má bunga-
lov dvakrát dražší střechu.

Kupovat dům od developerů?
Koupi hotového domu nabízejí různé developerské 
firmy. Má to své výhody – kupujete obvykle hotový 
dům a můžete se rychle stěhovat, ale i své nevýhody 
– některé firmy to mají tak, že estetika, ekologie, ale 
i provozní náklady jsou až v pozadí.  
Mnohé firmy ale nabízejí i postavení domu, některé 
alespoň hrubé stavby. Pak je otázkou, kdo má jaký 
záměr. Chcete stavět částečně svépomocí? Chcete dům 
zadat kompletně na klíč či koupit pozemek už i s po-
staveným domem? Investorem takových projektů pak 
může být jak stavební firma, tak realitní kancelář, se 
kterou se na investici stavební firma spolupodílí. Pod-
statné pro kupujícího také je, kdy chce začít stavět. Je 
možné, že pouze koupí pozemek a pár let se stavbou 
vyčká. Pojďme se podívat na jednotlivé možnosti.

Stavba „na klíč“
Stavba na klíč znamená, že zákazník se v okamžiku 
předání hotové stavby může do nového domu ihned 
nastěhovat. nespornou výhodou stavby na klíč je, že 
firma poskytuje na provedené práce záruku. Výstavba 
probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifi-
kuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, 
způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění 
závad a nedodělků a reklamační podmínky.
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Řešení pro cihelné zdivo

    

www.porothermdum.cz
zákaznická linka: 844 111 123

Postavit dům bývá jedním z nejdůležitějších rozhodnutí našeho života. Náš 
budoucí domov by proto měl splňovat vše, co od něj očekáváme, a přinést
i něco navíc – architektonickou i řemeslnou kvalitu, vynikající materiály 
a samozřejmě profesionální přístup, zkušenosti a úroveň těch, kteří jej pro 
vás staví. Ať už jsou tedy vaše sny a touhy o novém bydlení jakékoli, jsme 
to právě my, kdo je dokáže dokonale naplnit. Vyžádejte si proto komplexní 
služby programu POROTHERM DŮM. Zajistíme stavbu vašeho domu na klíč 
včetně nadstandardních doplňkových služeb. Tak nečekejte, dům vašich snů 
se již začíná stavět.

Nejšťastnější
krok vašeho
života

Wienerberger visual_svatba_A4.indd   1 13.2.13   13:04



Hrubá stavba
Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou 
svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě stavební 
firma dodá stavbu v jasně definovaném stupni rozpra-
cování. Výhodou pro zákazníka je, že obdrží stavbu se 
sníženou sazbou dPH a se zárukou, na straně druhé si 
ovšem může vybrat dodavatelské firmy dokončovacích 
prací, popř. tyto práce již dodělat svépomocí.

Stavba svépomocí
Stavba svépomocí je nejčastěji volena stavebníky, kteří 
předpokládají nižší finanční náklady. Je ovšem potře-
ba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými 
dovednostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha 
různých řemesel), může se pro vás stát výstavba noční 
můrou. Výstavba svépomocí může trvat neúměrně 
dlouho. nezanedbatelným argumentem proti tomu-
to typu výstavby může být i to, že stavebník většinou 
není plátcem dPH a tudíž musí materiál kupovat 
za cenu včetně 19% dPH. Stavební firmy na stranu 
druhou účtují za stavby ceny se sníženou sazbou dPH 
ve výši 5 procent. dalším úskalím stavby svépomocí 
je fakt, že na takto postavený dům neexistuje žádná 
záruka. 
Budete-li si pořizovat stavbu svépomocí, vyplatí se 
vám, pomoci si novou technologií. novinkou v tomto 
segmentu jsou například cihly s minerální vatou PO-
ROTHeRM T Profi, které účinně spojují vlastnosti dvou 
tradičních přírodních materiálů – pálené hlíny a mine-
rální vaty jako tepelného izolantu. Urychlí vám navíc 
čas na výstavbu – stavíte a rovnou izolujete. Úspory 
nákladů na zateplení fasády a následné vytápění 
domu jsou značné. Zdivo umožňuje prostup vodních 
par, vytváří předpoklad pro zdravé a příjemné bydlení.

Dveře jsou základ
Při budování domova jistě narazíme na téma dveří. Při 
stavbě je budeme řešit hned několikrát. Ať již se bude 
jednat o dveře vstupní, či garážová vrata. Vstupním 
dveřím se budeme blíže věnovat 
v článku o zabezpečení, protože 
k dnešnímu standardu již patří mít 
vstupní dveře bezpečnostní. Pojď-
me se tedy blíže podívat na výběr 
garážových vrat.
Při výběru garážových vrat je třeba 
myslet na požadovanou teplenou 
izolaci, snadné ovládání, stupeň 
zabezpečení včetně požární bez-
pečnosti a design vrat, aby svým 
vzhledem ladila s exteriérem domu. 
Vybrat si můžete garážová vrata 
křídlová, výklopná, rolovací nebo 
sekční.

Výklopná garážová vrata
Výklopná garážová vrata jsou nenáročnou variantou, 

jak garáž uzavřít. Sklápějí se dovnitř garáže, nicméně 
před zajetím potřebují před garáží prostor a proto ne-
jsou vhodná do míst, kde garáž přímo sousedí s chod-
níkem či veřejnou komunikací. Vyrobena jsou nejčastě-
ji z ocelového pozinkovaného plechu a je možné si je 
pořídit i zateplená polystyrénovými deskami. Ovládání 
je elektrické, ale při výpadku proudu s nimi lze ma-
nipulovat i ručně. Vrata lze doplnit zabudovanými 
dveřmi nebo větracími mřížkami. Výhodou je nízká 
pořizovací cena a snadná instalace výklopných garážo-
vých vrat. 

Rolovací garážová vrata
Rolovací garážová vrata jsou vhodná pro všechny tvary 
a velikosti garážového otvoru. Otevírají se kolmo 
vzhůru ke stropu, kde se navíjí do boxu a nezabírají 
tak v garáži žádné místo. Jsou ovládána elektrickým 
motorem a opatřena nouzovým systémem manuální-
ho ovládání pro případ výpadku proudu. Jejich mon-
táž je jednoduchá, jsou kvalitní, bezpečná a umožňují 
maximální využití garážového prostoru. 

Sekční garážová vrata
Sekční garážová vrata jsou nejpoužívanějším druhem 
výplně stavebního otvoru garáže. Při otevírání se 
nejčastěji zasouvají pod strop garáže (lze i do boku), 
takže zabírají minimum prostoru. Jejich chod je velmi 
tichý a plynulý. Tvořena jsou sekcemi (kazetovými, bez 
prolisu či lamelovými), které jsou umístěny svisle nad 
sebou. Jednotlivé panely jsou zateplené a z garáže tak 
neuniká teplo. Vrata lze doplnit větracími mřížkami, 
okénky nebo fotobuňkami, které chod vrat zastaví, 
jakmile zaznamenají v prostoru pohyb. dodávána jsou 
obvykle s dálkovým ovládáním, které vjezd do garáže 
či výjezd z ní usnadňuje. 

Křídlová garážová vrata
Křídlová garážová vrata patří ke klasickému typu vrat, 
jsou provozně spolehlivá a mají dlouhou životnost. 

Vhodná jsou do garáží, před kte-
rými je dostatek prostoru k jejich 
otevírání. nepotřebují žádné 
nadpraží a jsou funkční i při 
výpadku proudu. největším kla-
dem křídlových vrat je praktické 
otevírání pouze jednoho křídla 
pro průchod osob. lze si vybrat 
z mnoha designů a vrata osadit 
pohonem na dálkové ovládání.

Zahrada není hračka
K domu samozřejmě patří i okolí. 
Proč byste měli svou zahradu dů-

sledně plánovat? Chcete-li, aby vás těšila a postupně 
se vyvíjela, bez svědomitého plánování se neobejdete. 
na začátku by měl být návrh a měli byste si vyzkou-
šet více možností. Zapojte do přípravy zahrady svou 
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představivost, a pokud se poradíte s odborníky, bude 
výsledkem místo, kam se budete těšit a kde se vám 
bude líbit. Smyslem každé zahrady by měla být rela-
xace a odpočinek, byť zrovna ten aktivní, při běžných 
pracích a údržbě zahrady, bez kterých se tento prostor 
prostě neobejde. 
Ale zahrada je hlavně další větší investice (cca 200 
– 400 tisíc Kč). Měli byste myslet i na to, že takovou 
okrasnou zahradu je nutno pravidelně zalévat - při-
bližně 2,5 kubíku vody, 1000 m čtverečních zahrada, 
za 15 minut letního večerního zalévání. A to je jen 
lehká zálivka, nikoliv hloubkové zalévání. Pokud byste 
vodu nakupovali, jen zálivka zahrady  vám spolyká 
desetitisíce. Proto je výhodné mít čističku nebo vlastní 
studnu.

Zimní zahrada
Může být vydatným zdrojem tepla zdarma. Ale taky 
zdrojem potíží s věčným přehříváním. Je nutné správ-
ně ji navrhnout a orientovat.

Je libo bazén?
Budování vodních ploch na našich zahradách je po-
slední dobou velmi moderním a hojně využívaným 
prvkem zahradní architektury. Různé druhy bazénů 
a zahradních jezírek doslova zaplavily naše pozemky 
a zahrady. 
Jezírko přitom může být nákladnější stavbou než ba-
zén, záleží však na velikosti obou typů vodních ploch 
a použitých materiálech. Miniaturní jezírko bude vždy 
levnější než větší bazén a naopak. Jezírko nás navíc 
těžko omrzí paletou svých funkcí a významů. Bazén 
nás zase kdykoli osvěží čistou vodou i svým hygie-
nickým prostředím (pokud se o něj budeme dobře 
starat). 
Pokud máte vnitřní bazén v domě, počítejte, že 
spotřebuje tolik energie, jako celý dům. Jen solární 
systém jej nevyhřeje. V zimě slunce svítí málo, zapadá 
o půl třetí. Tepelné čerpadlo je mnohem spolehlivější 
zdroj tepla. Pokud máte venkovní bazén, k jeho vytá-
pění mimo topnou sezonu lze využít v tu dobu nevyu-
žité tepelné čerpadlo.

Solární kolektory
nejjednodušším způsobem, jak využít slunečního záře-
ní pro výrobu energie, je postavit do cesty slunečních 
paprsků plochý solární kolektor. na absorpční ploše 
kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je 
odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití (ohřev 
TUV, přitápění i ohřev vody v bazénu). Sice máte teplo 
zdarma, ale jejich investice je poměrně vysoká. Pro-
to mají asi desetkrát horší návratnost investice, než 
tepelné čerpadlo. nevýhodou je, že k 100 % spoleh-
livému  vytápění nejdou použít v zimě, kdy je krátký 
sluneční svit.

Zdroj: Stavbycz.cz, postavmeto.cz,  
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  

Foto: SAMphoto.cz

Dálkové ovladače Hörmann pro pohony garážových 
vrat / vjezdových bran 
(obrázek v originální velikosti)

Pohodlné a bezpečné: 
dálkové ovládání BiSecur

• Větší komfort díky dotazu na polohu vrat

• Dvousměrný rádiový přenos, stejně bezpečný 
jako internetové bankovnictví

• Elegantní designový dálkový ovladač 
(nositel ceny red dot)

Jen u firmy Hörmann

Premium partner 
českého národního týmu



Zima už je za námi a přišla ta správná doba projít veškeré vzniklé škody. Teče 
vám do střechy, netěsní okna, nebo jen potřebujete nějaké interiérové opravy?

Rekonstrukce 



po zimě
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Pojďme se podívat nejprve na tu střechu.  

Výměna střešní tašky
Zkontrolujeme střechu a zjistíme, zda se zde nacházejí 
prasklé, rozbité nebo drolící se tašky. Při 
odstraňování rozbité nebo poškozené se 
nejdříve musíme přesvědčit, jestli jsme 
dokonale odstranili všechny úlomky. 
nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad 
tou poškozenou pomocí dvou dřevěných 
klínů. Zasuneme špičku pokrývačské lžíce 
pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji 
nad lať a vyjmeme. novou tašku zasou-
váme až do chvíle, než se zachytí svými 
ozuby za lať. Poté odstraníme dřevěné 
klíny a pokud máme ještě někde závadu, 
postup opakujeme. 
 
Takto můžeme vyměnit všechny druhy 
tašek kromě těch drážkových. Ty se buď 
přibíjejí hřebíkem z hliníkové slitiny o dél-
ce 32 mm, nebo se upevňují příchytkami. 

Břidlice
V současnosti se ve stavebnictví využívají 
nové materiály i technické postupy. Zároveň se ale vra-
címe k přírodním stavebním materiálům našich před-
ků. Jedním z nich jsou jílovité břidlice, které používali 
na svých obydlích již staří Římané.
Břidlicovou desku vyměníme pomocí strhovacího 
nástroje. Zasuneme jej pod prasklou desku a pohybu-

jeme jím do strany, až narazíme na upevňující hřebík. 
Tahem směrem dolů zachytí osten nástroje za hřebík 
a vytáhne jej či přesekne. Po odstranění obou hřebíků, 
kterými byla deska přichycena, se dají vytáhnout její 
prasklé zbytky.  

novou desku upevníme pomocí olověného pásku 
o rozměrech 200 x 25 mm. Ten přibijeme k dřevěnému 
podkladu 38 mm dlouhými hliníkovými či pokovenými 
hřebíky. Olověný pásek pak ohneme zpět přes dolní 

okraj desky. Ohyb zdvojíme, aby se pásek později ne-
narovnal sjíždějícím a tajícím sněhem. Hřebík, kterým 
upevňujeme olověný pásek zarazíme do latě, ke které 
je přibita spodní řada břidlicových desek. 

Potřebujete změnit příčky? 
V zimních a jarních měsících někdy řeší-
me i zásadnější změny v interiéru, často 
se rozhodneme i pro změnu v postavení 
příček.  
než se rozhodnete pro konkrétní kon-
strukční provedení příčky a pro materiál, 
musíte ovšem především důkladně pro-
myslet, jakou funkci by měly příčky plnit 
a jaké budou naše priority při samotné 
výstavbě. Upřednostníme rychlost, snad-
nost a přesnost, nebo hlavně odolnost 
a trvanlivost? Jaké zatížení nám povolí 
stropní konstrukce domu? Budeme dis-
pozici interiéru v budoucnu měnit, nebo 
se jedná o řešení konečné? Každý plán 
vyžaduje jiné řešení. 

Vaše možnosti
Podle použité technologie volíme 
buď příčku zděnou, nebo montova-
nou. Materiálem pro zděnou příčku může 

být pálená cihla plná, nebo dutinová, pórobetono-
vá tvárnice, tvárnice ze sádry, skla, případně dalších 
nestandardních materiálů. Mezi montovanými systémy 
jednoznačně dominuje konstrukce ze sádrokartono-
vých, nebo sádrovláknitých desek v dřevěných nebo 
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kovových profilech. V obchodních a průmyslových 
objektech, ale i například v atypických bytových interi-
érech, se zase výborně uplatní posuvné a přestavitelné 
příčky.

Srovnání materiálů 
Příčky zděné z klasických cihel mají jednoznačně 
nejlepší zvukové a tepelně izolační vlastnosti. díky 

vysoké únosnosti na ně můžeme bez problémů zavěsit 
jakékoli zařizovací nebo dekorativní předměty. Cihlo-
vou příčku však stavíme takzvanou mokrou metodou 
a s tím souvisí i časová náročnost a pracnost 
výstavby a vysoké nároky na kvalitu provede-
ní. nerovnou zeď vyspravíme pouze silnější 
vrstvou omítacího materiálu, a to samozřej-
mě zvyšuje celkové náklady. další podstatnou 
nevýhodou je velké zatížení nosné konstruk-
ce domu, v mnohých domech si příčku z cihel 
prostě dovolit nemůžeme... 

Pórobetonové  
a  sádrové tvárnice 
mají téměř srovnatelnou únosnost jako cihly, 
na rozdíl od nich se však nemusí zdít mal-
tovou směsí, ale spojují se pouze pomocí 
speciálního lepidla. Výstavba je proto přes-
nější a rychlejší. Oba materiály se dají řezat 
a snadno se v nich frézují drážky pro rozvody 
elektřiny nebo tepla. Pórobeton je lehký, má 
nižší zvukovou a tepelnou izolaci než pálená 
cihla a vyžaduje následné omítnutí. naopak 
sádrové tvárnice mají vysokou hmotnost 
a dobré izolační vlastnosti. Jejich povrch je dokonale 
hladký a již připraven pro malbu. Sádra však absorbuje 
vlhkost a nemůžeme ji použít v mokrých provozech, 
či prostorech se zvýšenou vlhkostí. 

Stěna ze skleněných tvárnic 
představuje největší zátěž pro stropní konstrukci a z fi-
načního hlediska i pro naši peněženku. Je však efekt-
ním designovým prvkem, zvláště tam, kde potřebuje-
me místnost prosvětlit. Její schopnost tepelné izolace 
je však nízká, zvukovou izolaci ale můžeme zvýšit 
použitím izolačních skel nebo speciální fólie. 

A co takhle sádrokarton?
Rychlá a suchá výstavba, lehkost materiálu 
a nízké náklady – to jsou přednosti příček 
ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých 
desek. S jednotlivými deskami, které se upev-
ňují do kovových nebo dřevěných profilů, se 
velmi dobře manipuluje a můžeme je přizpů-
sobit na míru jakémukoli interiéru. Prakticky 
nenahraditelný je pak sádrokarton v dřevo-
stavbách.
Sádrokartonové desky mají dokonale rovný 
povrch a jsou po vytmelení a přebroušení 
připravené přímo pro malbu. Hlavními nevý-
hodami sádrokartonu jsou - nízká zvuková 
izolace a malá únosnost. Chceme-li na sádro-
kartonovou desku zavěsit těžší předmět, 
musíme do konstrukce předem na dané místo 
umístit zpevňující traverzu jako podklad. 
Vyšší pozornost pak musíme sádrokartono-

vým deskám věnovat v prostorách se zvýšenou 
vlhkostí. Zde je nutné desky nejprve naimpregnovat, 
přitom bychom měli použít dražší speciální desky s vyš-
ší odolností vůči vlhkosti.  

Sádrokartonové desky je také ideální použít pro jaké-
koli stropní podhledy nebo podkrovní prostory pod 
šikmými střechami, kde jsou obzvlášť oblíbené. Rych-
lejší a levnější řešení, než je sádrokarton, v podstatě 
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najdeme jen těžko. dutinami příček lze vést potřebné 
rozvody, zároveň jsou vhodné i pro uložení tepelné 
a akustické izolace. 

Mobilní příčky
Variabilním a elegantním řešením rozdělení vnitř-
ního prostoru jsou mobilní přestavitelné a posuvné 
příčky. Jejich dobrá stabilita a zvuková neprostupnost 
může konkurovat i pevným stěnám. Prostor navíc mů-
žeme libovolně obměňovat a během dne otevírat dle 
momentální potřeby.

Nezapomeňme na okna
Okna jsou spolu s fasádou místa, kde dochází k nej-
větším únikům tepla. Investice do zateplení oken má 
navíc oproti zateplení fasády tu výhodu, že je výrazně 
nižší. Moderní dřevěná, či plastová okna mají navíc 
tu výhodu, že izolují nejenom proti úniku tepla, ale 
i proti hluku. Pokud už jsme se pustili do rekonstrukce, 
určitě bychom měli zvážit, zda nenaplánovat i výměnu 
oken.
Hlavní výhody zateplení resp. výměny oken:

•	 velmi zásadní pokles tepelných ztrát v místnosti
•	  v poměru investice a návratnost je jednoznačně 

výměna oken nejefektivnější způsob zateplení 
domu

•	 stavebních úpravy jsou relativně rychlé a nejsou 
náročné 

•	 při klasické výměně oken stejných rozměrů není 

potřeba stavební povolení 
•	 výrazně se eliminuje rosení skel

Plastová okna nebo dřevěná? 
Plastová okna jsou u nás jednoznačně nejčastěji mon-
tovanými okny do všech typů objektů, do novostaveb 
i rekonstruovaných domů. Oblibu si plastová okna 
získala především díky příznivé pořizovací ceně a mi-
nimální náročnosti na údržbu. Technologie konstrukcí 
plastových oken se neustále zlepšují a zdokonalují se 
též i z estetického pohledu - je stále větší výběr od-
stínů, imitací dřeva atd. Je potřeba mít na zřeteli, že 
i v této oblasti se objevují nekvalitní výrobky. Výměna 
oken je ale investice na desítky let a je potřeba výběru 
oken věnovat velkou pozornost.

Kvalitní dřevěná okna a dveře 
jsou základem efektivní tepelné izolace vašeho domu. 
Jsou ale zároveň jedním z nejvýraznějších estetických 
prvků každé stavby. nejenže skvěle vypadají, ale záro-
veň mají přirozeně vynikající tepelně izolační vlastnos-
ti. 
Přednosti dřevěných oken a dveří:
•	 Výborné tepelně izolační vlastnosti.
•	 Vysoká trvanlivost díky pevnosti, pružnosti a mini-

mální roztažnosti dřeva.
•	 Paropropustnost dřevěných oken a dveří chrání 

před nadměrnou vlhkostí.
•	 Mnoho atraktivních dekorů.
•	 dřevo je přírodní ekologicky čistý materiál, který 
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skvěle vypadá a příjemně voní.

A ještě nějaká vylepšení…
Jaro je nakloněno rekonstrukcím celkově, ať už se to 
týká rekonstrukcí koupelen, kuchyní, záchodů, byto-
vých jader v panelových bytech, elektřiny v místnos-
tech, či výměny radiátorů.
Před každou rekonstrukcí interiéru musíte zvážit, jak 
rychle potřebujete prostory opětovně využívat. Kolik 
můžete do jeho rekonstrukce či opravy investovat 
financí. Zda má opravář, elektrikář, instalatér či obklá-
dač čas na to, pracovat ve vašem bytě. Zda máte k dis-
pozici dostatek materiálu. Zda práci, kterou chcete 
udělat sami, dokážete zvládnout tak, abyste s výsled-
kem byli spokojeni.
na kompletní rekonstrukci elektřiny, vody či topení 
budete jistě potřebovat odborníky. naopak obklady či 
vymalování můžete zvládnout svépomocí. Sádrokarton 
umožní i laikům vybourat zdi či jádro a to nahradit 
moderními materiály, které jsou designově i kvalitativ-
ně na vyšší úrovni.

Podlaha, nebo vymalovat?
Vždy před každou rekonstrukcí interiéru je třeba si 
opravdu důkladně rozmyslet a ujasnit pracovní po-
stup. Otázkou pro odborníka je, zda nejdříve vyma-
lovat stěny či nejprve zbrousit a přelakovat podlahu 
z parket. 
„nemá smysl vymalovat nově budoucí obývací po-
koj a poté teprve obrousit parkety, jelikož se prach 

z broušení dostane všude, tedy i na novou výmalbu. 
Obdobně nemá smysl opravit parkety a poté vyma-
lovat pokoj. nejen barva, ale zejména žebřík nově 
opravenou podlahu poškodí,“ radí malíř Jakub Suchý 
a dodává: „nejlepší je, když se obrousí parkety a poté 
také oškrábou stěny pokoje od staré barvy. Vše by se 
mělo důkladně smést. Pak osobně doporučuji vyma-
lovat vše samozřejmě dvakrát. Z parketových podlah 
je nutné kapky barvy ihned setřít. Jakmile vše začne 
zasychat, tak je možné začít lakovat parkety. I ty je 
vhodné přelakovat nejméně dvakrát, ale spíše třikrát,“ 
zakončil odborník.

Chytré návody pro rekonstrukci
S dnešní technikou a materiály dokáže slušně obložit 
kuchyň či koupelnu průměrně zručná osoba. důležité 
je však zakoupit kvalitní lepidla, silikony či pěnu a po-
stupovat přesně dle přiloženého návodu. Ten výrobce 
mnohdy dodává společně i s výrobkem, případně je lze 
sehnat na internetu.
Pokud si však nejste jisti svojí zručností, tak nešetřete 
a pozvěte si odborníka. Jak poznáte, že vám koupelnu 
obkládá správný člověk? Rada je jednoduchá. Tako-
vouto osobu půl roku do svého domu či bytu nemů-
žete dostat, jelikož je pracovně vytížená a nemá čas. 
nejlepší reklamou instalatéra, elektrikáře či obkladače 
je totiž zaneprázdněnost.

 
Zdroj: Svet-bydleni.cz, ceskestavby.cz

Foto: SAMphoto.cz



Chystáte se investovat nějaké prostředky do bytu a chcete vybudovat 
opravdu moderní interiér. Možná by se vám hodilo pár rad…

moderní



interiéry
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Moderní interiéry by v sobě měly snoubit funkčnost, 
desénovou dokonalost, útulnost a únosný poměr ceny 
a kvality.

Moderní interiéry – vsaďte na kvalitní 
materiály
U vybavení bytu navíc více než kde jinde platí, že by 
člověk měl vsadit na kvalitní 
materiály a odborné práce 
svěřit řemeslníkům. Interiér 
vybavený nekvalitními mate-
riály a stavebně řešený své-
pomocí sice na první pohled 
může působit, jako dobře 
zvládnutý, ale kvalita se scho-
vává v detailech. A stejně tak 
dlouhá životnost.
Moderní interiéry dnes sázejí 
na odlehčení, na zmenšení 
kusů nábytku. dlouhodobě 
se bojuje proti přeplácanosti 
a designéři se naopak zasazu-
jí o přírodní materiály a jed-
noduchá a zároveň efektní 
řešení.
Moderní interiéry nemusejí 
stát hříšné peníze. naopak 
– i kvalitní nábytek se dá poří-
dit za rozumné ceny. A není 
nutné skákat do náručí dra-
hým designérským značkám. 

Ty totiž pěkný a útulný 
domov nedělají.
na prvním místě při hle-
dání cesty k modernímu 
a nadčasovému interiéru 
zůstává výběr materiálu, 
který bychom neměli 
podcenit. nejlepší vari-
antou je zvolit přírodní 
materiál jako je masivní 
dřevo nebo pravá dřevě-
ná dýha, protože každý 
strom, každé prkno, 
každá dýha je jiná a ori-
ginální, stejně jako bude 
váš interiér. V dřevinách 
dominují ořech nebo dub 
a za zmínku stojí určitě 
také jádrový buk. Takový 
nábytek vám poslouží 
opravdu dlouho, neokou-
ká se a vy budete moci 
pociťovat i doma doteky 
přírody. Požadovaný styl 
dotvářejí úchytky, dvířka, 
skla půd.

Úchytky, dvířka, skla… 
Trendy zasáhly i do této oblasti. Stále více se prosazují 
dvířka bez úchytek, která se otevírají a zavírají jem-
ným stlačením, tzv. Push-to-open systémy, které jsou 
tím pravým pro milovníky minimalismu. Velmi moder-
ní je také zapuštěná malá úchytka. Mohutná kovová 
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Úžasně krásné,
krásně jednoduché.
Na scénu přichází Scala, nový nízký TV stolek od značky Spectral.
Pyšní se elegantním skleněným povrchem, s možností více než 2000 barevných variant.
Je plynule rozšiřitelná a lze ji doplnit odpovídajícími skříňkami montovanými na stěnu.
Díky otvoru s textilní mřížkou na dně nábytku, vzniká uvnitř ideální místo pro ukrytí vašeho subwooferu.

makes technology invisible
Zaujal vás Spectral?
Navštivte internetové stránky www.avspectral.cz

Otvor pro ventilaci
a kabeláž
na zadní straně

Skleněný povrch vysokého lesku,
odolný vůči poškrábání ve více
než 2000 barevných variantách

Sound Prepared (SP):
Otvor s textilní mřížkou
ve dně nábytku umožňující
zabudování subwooferu

Systém IR propojení
k ovládání přístrojů
za zavřenými dvířky

SPECTRAL_210x295_Sestava 1  2.6.11  13:03  Stránka 1
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úchytka vystupující do prostoru je oproti tomu stále 
více a více ohroženým druhem.
Toužíte-li po obývací stěně a nevíte, jakou zvolit, 
pamatujte na to, že dvířka obývacích stěn by měla 
být nejlépe posuvná, což je rozhodně praktické. Šetří 
místo a zároveň ukáží jen to, co chcete.

Komoda, či noční stolek…
Při výběru komody či nočního stolku je důležité zvolit 
tu správnou kombinaci, aby ladila s ostatním nábyt-

kem. dalším novým aspektem v tomto segmentu je 
podsvícení. Velmi elegantně totiž působí komody 
a stolky, které jsou na půdách osazeny sklem s ba-
revným efektem. Jemné podsvícení v nočním stolku, 

které vytváří intimní světlo, ocení určitě také všechny 
romanticky založené duše.

Další trendy:
•	 Interiéry – splývání obývacích prostor, do nynějška 

tematicky známé jako „kuchyně-jídelna-obývací 
pokoj“, vstupuje nyní i do ložnic a koupelen. S tím 
souvisí také prolínání nábytku do více funkčních 
místností.

•	 Tvary nábytku – tvarosloví čalouněného nábytku 
získává ženštější tvary. Okrouhlé formy potvrzují 
touhu lidí po svůdné útulnosti.

•	 látky – stále častěji se používají látky, které jsou 
opravdu kvalitní. In je zejména použití jedné barvy 
s minimalizací vzorů.

•	 Barvy – megabarvou číslo jedna stále zůstává bílá. 
Interiéru dodává lehkost a punc elegance. Jako 
další stálou barvou je nesmrtelná černá, která 
v sobě nese prvky luxusu.

•	 novinkou je také využití bílého lamina při velmi 
čistém opracování.

•	 Byl zaznamenán další posun v kvalitě (materiály, 
kování, zpracování).

•	 Olejovou povrchovou úpravu dostává už i dýhova-
ný nábytek.

•	 Spotřebitelé si mohou vybrat z nekonečně široké 
nabídky.

•	 důležitým nákupním kritériem spotřebitelů se stá-
vají také obnovitelné suroviny a recyklovatelnost 
použitých materiálů.

Zdroj: Trendyvbydleni.cz, 
Foto: SAMphoto.cz, CPT Praha spol. s r.o.
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Rozšířené vydání100 stránek
ČTENÍ PRO VÁS

časopis pro rodinnou pohodu

7. ročník 

ČERVENEC-SRPEN 2012

Z D A R M A

Gabriela Partyšová
Spánek je pro Kristiánka ztráta času

Děti 
a slunění

Příběh 

ADAM UŽ SE SMĚJE

časopis pro moderní rodinu

www.rodinaaja.cz
207x144_Mojerodinaaja_07-08-2012.indd   1 19.8.2012   23:31:02





naštěstí už jsou pryč doby, kde žena stála hodiny zavřená v kuchyni izolovaná 
od zbytku rodiny. dnešní kuchyně jsou otevřeným prostorem propojeným  

s obývací částí, místností, kde žije celá rodina.

Kuchyně
místo, kde jsme 

pohromadě
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V kuchyni trávíme čas nejen při přípravě a konzumaci 
jídla, ale také při oslavách, při bavení se s přáteli, při 
psaní úkolů s dětmi. Proto by měl být tento prostor 
funkční, praktický a pohodlný, aby chvíle strávené 
v něm, byly co nejpříjemnější. 
Při stavbě kuchyně je základní rozhodnout se, jaké 
činnosti kromě vaření se budou v místnosti odehrávat, 
a podle toho označit jednotlivé zóny. Mezi ně patří 
přípravna jídel, zóna pro samotné vaření, stolování, 
umývání nádobí, zóna zábavy, úložné prostory, chlaze-
ní a uchovávání potravin. 
dále přichází na řadu půdorysné uspořádá-
ní prostoru. Jeho volba závisí na velikosti 
a tvaru prostoru. Je potřeba pečlivě naplá-
novat, kde bude umístěn dřez, varná plocha, 
lednička, myčka nádobí a úložný prostor 
pro nádobí a potraviny. Z tohoto plánová-
ní bude vycházet umístění rozvodu vody 
a elektřiny.
Při sestavování kuchyňských zón platí něko-
lik jednoduchých pravidel, které vám usnad-
ní život v kuchyni: 

•	 dbejte na správnou výšku pracovní 
desky, skříněk a spotřebičů. natahování 
nebo shýbání se není zrovna pohodlné.

•	 Rozmyslete si, kterým směrem se budou 
dvířka skříněk otvírat.

•	 na každé straně dřezu a mezi dřezem 
a varnou plochou ponechte alespoň 

metr volného místa na odkládání potravin 
a nádobí.
•	 Myčku je lepší postavit hned vedle 
dřezu, tím si usnadníte vkládání nádobí do 
myčky.
•	 Pracovní plochu naplánujte blízko spo-
ráku či varné desky.
•	 Chladnička by neměla být v těsné blíz-
kosti sporáku.
•	 Jídelní bar nebo stůl postavte tak, aby 
na něj dopadalo přirozené denní světlo. 

Máte už představu, jak by vaše kuchyně měla 
vypadat? líbí se vám klasický, rustikální styl 
nebo naopak minimalistické prvky? Víte, jaké 
barvy v kuchyni použijete na obklady, desky, 
podlahy?

Do jaké barvy kuchyň  
obléknout
Barvy vybírejte důkladně a s rozvahou tak, 

aby se vám jejich kombinace líbila i za pár let. 
Volte barvy, které odpovídají vašemu životnímu stylu, 
a neřiďte se aktuálním módním diktátem. Kuchyně 
může být jednobarevná (oblíbená je například bílá 
barva) nebo laděna do neutrálních teplých či stude-
ných tónů. Můžete použít barvy kontrastní nebo dopl-
ňující – vše záleží na vašem vkusu a fantasii. 
Barva nabízí také nekonečné dekorační možnosti – od 
tradiční matné úpravy po lakovaný, vysoce lesklý nátěr. 
Barvy mají být odolné vůči mastnotě a vlhkosti.

Možnosti povrchových materiálů
Tam, kde tvoří kuchyně součást obytného prostoru, 
měla by být v souladu s celkovým designem místnosti. 
Volte vždy takovou povrchovou úpravu, která snese 
pracovní zátěž, vodu i vyšší teplotu.

Vybíráme dřez
Velmi důležitou součástí kuchyně je kuchyňský dřez. 
Zatímco dříve jsme neměli příliš na výběr, dnes je nejen 
praktickou, ale i designovou záležitostí. Je jen na nás, 
zda zvolíme smaltovaný, nerezový, nebo granitový.



Bydlení | 31



Laminát
Hlavní výhodou je, že je levný a snadno omyvatelný. 
Vyrábí se v široké paletě barev. 
nevýhody: je náchylný k poškrábání, a pokud je stále 
ve vlhku, začnou se časem nejspíš odlepovat okraje.

Dřevo:
Působí přirozeně teple, je ekologické, ale drahé. Měk-
ká dřeva, jako například borovice, se mohou snadno 
poškodit, vznikají na nich rýhy a důlky.

Dýhy
Imitují vzhled dřeva za nižší cenu. lze je snadněji 
tvarovat než pevné dřevo, ale ve vlhku se mohou začít 
odlepovat.

Nerezavějící ocel
Trvanlivá, odolná, nadčasová povrchová úprava. Vyža-
duje ale časté leštění a doporučuje se kombinovat ji 
s jinými materiály, aby se zabránilo příliš nemocniční-
mu vzhledu.

Sklo
Vytváří dojem vzdušnosti, čistoty, otevřenosti. Z bez-
pečnostních důvodů je potřeba používat tvrzené sklo, 
které je dražší.

Podlahy a stěny musí být hlavně odolné
nezbytným kritériem pro výběr podlahového materiá-
lu v kuchyni je kromě pěkného vzhledu odolnost vůči 
rozlitým tekutinám a jiným znečištěním, a dále snadné 
odstraňování vzniklých nečistot. 
Vybrat si můžete z měkkých i tvrdých podlahových kry-
tin jako je PVC, linoleum, glazované dlaždice, kámen, 
korek, guma nebo dřevo. Všechny tyto materiály jsou 
praktické, odolné, omyvatelné a neklouzavé. 

Stěny v zóně vaření musí být také velmi odolné. Když 
použijete pololesklý nátěr, nebudou na něm při čištění 
vznikat lesklé stopy jako v případě matného nátě-
ru. Stěna za varnou plochou bývá obvykle chráněna 
keramickými obkládačkami, skleněným nebo kovovým 
obkladem. Pokud chcete použít tapety, zvolte tapety 
z PVC, pod které by se neměla dostat vlhkost.

Zdroj: Postavmeto.cz
Foto: SAMphoto.cz

Nezapomeňte na spotřebiče
nedílnou součástí každé kuchyně jsou i vestavěné 
spotřebiče. nabídka na trhu je nepřeberná, kritéria 
výběru jsou různá.

1. Vybíráme jednak podle funkčních vlastností. 
někdo dává přednost horkovzdušné troubě, jiný 
elektrické, někomu vyhovuje jednoduchá mikro-
vlná trouba, jiný nenechá dopustit na tu s grilem. 
U varného panelu volíme buď nejnovější indukční 
ohřev, nebo třeba sklokeramickou desku. Stejně 
tak digestoř můžeme vybrat komínovou s velmi 
silným sáním, ale i úplně obyčejnou, pokud víme, 
že kuchyň používáme sporadicky.  

2. druhým kritériem je vzhled spotřebiče. Velmi 
trendy jsou například retro spotřebiče – vestavěné 
trouby v designu padesátých let, nebo naopak 
super moderní design v nerezu. někdo ale naopak 
upřednostní nenápadný design, který nechá vynik-
nout linii kuchyňské linky. Každopádně i u spotře-
bičů se vyplatí dobře vybírat.



Dáme si do bytu, do bytu, dáme si vázu,
Do vázy kytici, pod vázu stůl,
Ke stolu židli, kdo židli má, bydlí,
Každý kdo bydlí, má starostí půl...

Takto nápaditě se zamýšleli v roce 1957 Josef Bek s překrásnou Irenou Kačírkovou v klipu nad vybave-
ním bytu, který voněl novotou. Vtipné...

Bydlení... nábytek, mobiliář, to je to, oč tu běží. Máte představu a trochu peněz. Co teď? Šup na 
webové stránky s nábytkem! Zde naleznete MT-nÁByTeK.cz. Atributy kvalitních stránek jsou rych-
lost, slušné zobrazení, nabídka, komplexní služby, orientace v problému, cenová a časová dostupnost 
deklarovaného zboží.

Zjistíte, že naše nabídka je schopna pokrýt celé spektrum vašich potřeb na bydlení. Fotografie s ná-
bytkem zapracovaným do možné dispozice, propojení materiálové i typové, to vše je samozřejmostí. 
Pochopitelně akce, novinky, výprodeje, instruktážní videa, splátkový prodej i doprava - jako neodmy-
slitelná součást „dobrých stránek“. V neposlední řadě i blog, cílený na vaše dotazy, ve kterém můžete 
využít služeb obchodu, ale i architekta.  To vše je MT-NÁBYTEK.cz.

Dejme si do bytu...





Koupelna je neodmyslitelnou součástí každé domácnosti. Tytam jsou ale doby, 
kdy sloužila jen a pouze k očistě těla. Současná moderní koupelna je místem, 

kde můžeme takzvaně vypnout a přeladit na jinou notu. Zapomenout na shon 
všedního dne a jen a jen relaxovat. 

i relax
místo pro očistu
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Vybudovat koupelnu, aby nám dlouhá léta sloužila 
a přitom byla i estetická a splňovala výše zmíněná 
kriteria, tedy může být tvrdý oříšek. Trendy zařizování 

koupelen se neustále mění a to, co bylo běžné kupří-
kladu před 10 lety, je nyní už minulostí. Vezměte si 
jen, jak se za poslední léta změnily tvary zařizovacích 
předmětů. Výrobci přicházejí stále s novými sériemi 
svých produktů a společně s designéry se snaží sklou-
bit jejich praktickou a estetickou stránku. 

Plánujte
Pokud stojíte před rozhodnutím, jak vybavit svou 
novou koupelnu, zřejmě v první řadě se budete řídit 
svými finančními možnostmi. Zkrátka musíte 
vědět, kolik do ní můžete a chcete investo-
vat. A v té druhé si musíte uvědomit, jaké 
budete na koupelnu mít nároky včetně těch 
prostorových. Jinak bude vypadat koupelna 
v garsoniéře a zcela odlišně budeme přistu-
povat k řešení obdobného místa v rodin-
ném domku. 

Malá nebo velká?
Možná se to nezdá, ale platí, že čím menší 
koupelna, tím hůře se zařizuje. Zařídit třeba 
malý prostor tak, aby byl účelný a zároveň 
nepůsobil stísněným dojmem, není zrovna 
jednoduchou záležitostí. V minikoupelnách 
proto namísto vany nejčastěji převládají spr-
chové kouty a o umístění pračky či sušičky si 
můžeme nechat jenom zdát. Bytoví desig-
néři si velmi často pomáhají zrcadly, které 
malý prostor alespoň opticky zvětší. Zato 
ve velkých koupelnách se fantazii meze nekladou. 
Prostorná vana, sprchový kout a nezřídkakdy i panel 
s dvojumyvadlem tu stojí pohodlně vedle sebe a ješ-
tě zbývá dostatek místa. Avšak zařízení koupelny se 

odvíjí nejen od její velikosti a výši zamýšlené investice, 
ale také od řady dalších faktorů, jako je uspořádání 
stěn, rozvodů, elektrické instalace, apod. dopředu 

si také zvolte design koupelny, který by měl 
ladit s celým bytem. dále je důležité skloubit 
prostorové možnosti s funkčností. 

Základem je umyvadlo
Při zařizování sanitární keramiky bychom měli 
největší pozornost věnovat umyvadlu. I u kla-
sické keramiky můžeme zvolit mezi různými 
tvary a dodat naší budoucí koupelně punc 
originality a elegance. Poslední dobou proni-
ká do českých domácností akrylát, který dává 
výrobcům větší volnost při vytváření různých 
tvarů, a to i za cenu, že výrobky z tohoto 
materiálu mají o něco kratší životnost. Chce-
me-li se však pochlubit něčím opravdu netra-
dičním, pak stojí za zvážení nákup umyvadla 
z tvrzeného skla. Tradičním materiálem pro 
jeho výrobu je speciální sanitární keramika, 
která díky nepropustné glazuře zaručuje 
výrobku stálou barevnost, lesk a především 

funkčnost. navíc je odolná vůči poškrábání, rzi, 
otěru i běžným domácím chemikáliím. Vodní kámen, 
který se usazuje na hladkém povrchu, lze snadno 
odstranit speciálními přípravky nebo jednoduše směsí 
octa a vody. Současný trh však nabízí výběr umyva-
del i z dalších materiálů - akrylátu, skla, nerezového 
kovu či dřeva. V tomto případě je ovšem třeba počítat 
s poněkud vyšší cenou a především s tím, že netradič-
ní prvek vyžaduje také netradiční, nebo alespoň ve 
stejném stylu zařízené okolí. dnes se většinou dodávají 
kompletní umyvadlové stěny. Ty mají výhodu v tom, že 

již je vyřešeno skrytí odpadních rour ve skříňce. Určitě 
stojí za to vybavit prostor nad umyvadlem co největ-
ším zrcadlem. Za prvé to zvětšuje celý prostor a za 
druhé, na vlastní hygienu je dobré dobře vidět.
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Vybíráme vanu
Vana bohužel ale není předmět, který je možno snad-
no kdykoliv vyměnit. Při výběru nové vany myslete 

proto na budoucnost a volte tvar, který se “neokou-
ká”. Jistě jste si již všimli, že klasická obdélníková vana 
je minulostí. dnes jsou k dispozici vany rohové, různě 
tvarované, vany pro dva a stále více se do 
podvědomí veřejnosti dostávají i hydro-
masážní vany, které nahrazují whirlpooly. 

Vířivé, masážní nebo s ultra-
zvukem
Běžné vířivé, perličkové nebo kombi-
nované systémy masáží lze ještě dále 
vylepšovat například o bioenergetickou 
hydromasáž, u které se využívá účinek 
klasické hydromasáže ve spojení s účin-
kem bioenergetické terapie (působení 
rostlinných esencí, vibrací světelné ener-
gie a hudebních vibrací), nebo o hyd-
rosonickou masáž, využívající tepelné 
a mechanické působení ultrazvuku, která 
pozitivně působí na pokožku a brání 
vzniku kožních nemocí. nezapomínej-
te však na důležitý fakt, drtivá většina 
zmíněných van má několikanásobně větší 
objem a tím i roste spotřeba vody. Jestli-
že disponujete malým prostorem a přesto 
byste rádi měli v koupelně vanu, obraťte se na firmy, 
které vyrábějí vany na zakázky z umělého mramoru. 
Mnohdy se takové vany vyrábějí téměř ručně a lze je 
vyrobit přímo na míru právě do té vaší koupelny.

Vybíráme koupelnový nábytek  
a osvětlení

nesmíme však zapomenout ani na 
vhodně vybrané doplňky, jako jsou 
vodovodní baterie, sprchy či zástěny. 
Velká i malá koupelna by měla zaručit 
dostatek úložných ploch. dnes se již 
nemusíme spokojit pouze s galerkou, 
umístěnou nad umyvadlem, ale může-
me si vybrat z poměrně bohaté řady 
koupelnového nábytku. elegantním 
a praktickým řešením jsou také různé 
poličky a držáky. Velké zrcadlo zají-
mavého tvaru pak dodá celé místnosti 
jistý šmrnc, který lze ještě více podtrh-
nout důmyslně řešeným osvětlením.   

Obklady udávají směr
Ačkoliv se nejedná o jediné možné 
řešení, většina stavitelů používá na 
koupelnové stěny obklady. Jejich ne-
spornou výhodou je široký prostor pro 
tvůrčí činnost a zajímavá řešení, a to 
jak z pohledu různých tvarů dlaždic až 
po obrovskou škálu barev a designů. 
Pomocí obkladů se dají dělat učiněná 

kouzla – malá koupelna se opticky zvětší, úzká rozšíří 
a prostorná naopak zútulní.     

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: interier.hyperbydleni.cz, kuchynekoupelny.cz, 
www.koupelnove-obklady-dlazby



I MALÉ KOUPELNY MAJÍ VELKÉ MOŽNOSTI
Vraťte se zpět do dětských let, kdy vaše plány neznaly mezí. Přestože nyní sníte 
o praktických věcech, o jejich skutečné velikosti stále rozhodujete sami. Ať už je koupelna 
jakákoliv, vždy v ní můžete uskutečnit velké změny, stačí k tomu najít správného spojence.
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Pracovna



domácí kancelář, která může sloužit jako pracovna, studov-
na či malá herna, se stává fenoménem dnešní doby. Přináší 

úsporu financí za nájem kanceláří pro začínající podnikatele 
a ušetří i váš čas a nervy při cestování. Potřebujeme jen prostor 

a správné zařízení. 

není luxus
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Zatímco dříve se domácí pracovna musela často smířit 
se zbytkovými a podřadnými prostory, s rozvojem 
komunikačních technologií a živnostenského podni-
kání nabývá pozice pracovny v rodinném domě na 

významu. Samostatná místnost pro práci nebo alespoň 
pracovní stůl s počítačem získaly v současné domác-
nosti zaslouženou pozornost a zcela nové sebevědomí. 
není ale pracovna jako pracovna. Jiné nároky bude 
mít spisovatel, jiné třeba fotograf. Ideální pracovnu 
spisovatele si zřejmě představíte jako útulnou míst-
nost s kvalitním kobercem, masivním dubovým stolem, 
počítačem, křeslem, lenoškou a až ke stropu vysokými 
skříněmi podél stěn, plnými knih. A jistě také s nezbyt-
ným barem plným různých povzbuzujících (do určité 
míry) nápojů. 

Styl
“Jaký styl pro pracovnu zvolíme, závisí do značné míry 
na činnosti, kterou v ní hodláme vykonávat. Speciálně 
u některých profesí klient očekává pracovnu, která 
je věrným obrazem svého uživatele, symbolem jeho 
povolání a schopností, logem a značkou kvality,” píše 
ve svém článku uveřejněném na serveru www.daz-gar-
ten.cz architektka Veronika Haroldová. “K právníkovi 
nebo finančnímu poradci neodmyslitelně patří histori-
zující styl symbolizující trvalé hodnoty, důvěru v minu-
lost a potažmo budoucnost, solidnost a krásu. V jejich 
pracovně najdeme na klasických masivních parketách 
položený pravý vlněný koberec, nejlépe perský. Origi-
nály starožitného nábytku budou repasované a pečlivě 
ošetřované, přípustné je i využití kvalitních replik. Stůl 
musí být klasický, rozměrný a stabilní, vybavený množ-
stvím bytelných a hlubokých zásuvek, s masivní deskou 
potaženou kůží, na kterou měkce dopadá světlo pří-
hodně pojmenované bankéřské lampičky,” pokračuje 
architekta. Stěny zdobí originální plátna nebo alespoň 

grafické listy s podpisy autorů zvučných a obecně 
známých jmen, nábytek pak originály výtvarných děl 
- symboly dobře investovaných prostředků. naopak 
u výtvarných profesí grafika, ilustrátora, fotografa, 

architekta nebo módní návrhářky klient 
očekává spíše originální a uvolněný styl 
nesoucí stopy po osobním vkusu majitele 
a tvůrce v jedné osobě. Přednost zde proto 
dostávají nekonvenční materiály a netra-
diční řešení prostorová i designová. Interiér 
by neměl postrádat hravost a vtip, které 
klienta zaujmou a inspirují. důležitá je 
barevná harmonie a výtvarná přesvědčivost 
celku při zachování funkce. Ostatní „běž-
né“ profese se ovšem také nemusejí obávat 
projevit osobní vkus a interiérem pracovny 
navázat na ostatní prostory v domě. V žád-
né pracovně by nemělo chybět kvalitní 
denní i umělé osvětlení, praktický a es-
tetický nábytek, vybavení a doplňky. Ani 
v pracovně nezapomínejme na živou zeleň 
a výtvarná díla, která interiér ozvláštňují 
a polidšťují. 

Dispozice
Ať už pracovna bude sloužit pro soukromé nebo pra-
covní účely, její funkci zásadně ovlivňuje uspořádání 
místnosti a vybavení nábytkem. Již ve fázi projektu 
domu je vhodné pamatovat na dodržení některých 
obecných zásad, které zúročíme při běžném každo-
denním provozu, protože nám pomohou místnost 
účelně zařídit a využívat. Mezi ně patří například 
ostění okna široké alespoň 60-80 cm tak, abychom ke 
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Doma, v kanceláři a na cestách 
Doby, kdy jít do práce znamenalo totéž, jako jít do kanceláře, jsou minulostí. Pracovat můžete 
kdekoliv; v parku, na letišti a nebo doma. Podívejte se s námi na důvody, proč je to dobře nejen 
pro Vás, ale i pro Vaši společnost:

Výhody pro Vás:
• Vyváženější soukromý a pracovní život
• O  15-20%* vyšší spokojenost a pohoda
• Zdravější a uspokojivější způsob práce
• Vyšší fl exibilita
• Méně dnů, kdy si musíte brát dovolenou
• Absence dojíždění- méně času stráveného na silnicích 

Výhody pro Vaši společnost:
• O  25%* vyšší produktivita 
• Flexibilnější pracovní doba
• Vyšší motivace zaměstnanců
• Společnost získává moderní image
• Vyšší zájem mezi uchazeči o práci
• Úspora až 16%* nákladů spojených se správou 

budov a energiemi 

DOMA, V KANCELÁŘI A NA CESTÁCH
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kolmé stěně mohli postavit kancelářský nábytek, pří-
padně šatní skříně, pokud využíváme domácí pracovnu 
příležitostně také jako hostinský pokoj. Pásová okna 
od stěny ke stěně jsou sice velmi působivá, omezují 

však využití prostoru a přilehlých stěn pro ukládání, 
které především v pracovně s množstvím dokumen-
tů, archivem, knihovnou apod. hraje zcela zásadní 
roli. Stejné pravidlo platí také pro vchodové dveře, 
které bychom nikdy neměli umisťovat přímo do rohu 
místnosti, ale kvůli využitelnosti přilehlých stěn pro 
úložné prostory je odsadit od rohu alespoň o 60 cm. 
Problematické je také velmi módní a často nadbytečně 
navrhované francouzské okno, které omezuje efektiv-
ní využití podlahové plochy, protože prakticky defi-
nuje umístění psacího stolu, který by se měl nacházet 
v blízkosti okna přivádějícího denní světlo.

Barevnost
Ztvárnění podlahy a stěn zásadním způsobem ovliv-
ňuje naše vnímání prostoru, dojem z jeho velikosti, 
uzavřenosti nebo naopak otevřenosti a výšky. Barvy 
také velmi intenzivně působí na lidskou psychiku a pří-
mo tak ovlivňují nejen první dojem našich klientů, ale 
především naši výkonnost. Pro podporu soustředění 
na duševní práci jsou obecně doporučovány především 
chladné barvy. Oblíbené jsou modré až šedé tóny: 
jemně bleděmodrá, ocelově modro-šedá a holubičí 
šeď v kombinaci s námořnickou modří nebo antraci-
tovou na detailech. Velmi příjemně působí také méně 
studená zelená: svěží barva jarní trávy nebo mechu, 
jemná pastelová zeleň s nádechem šedé nebo pistá-
ciová. Vhodný kontrast s nimi vytvoří neutrální teplé 
tóny, nejlépe lomená bílá nebo béžová. Strop nechme 
vždy čistě bílý -- dobře odráží světlo a místnost působí 
příjemně otevřeně. naopak v extrémně vysokých míst-
nostech do bílé můžeme přimíchat trochu barvy použi-

té na výmalbu stěn. Pokud se nám líbí světlý nábytek 
z březového dřeva nebo bíle lakovaná dvířka, neboj-
me se zvolit sytě hnědou barvu podlahové krytiny 

s nádechem do červené. Výrazně barevná 
podlaha nechá vyniknout barvu stěn 
i vybavení, celý interiér sjednotí a dodá 
mu útulnost. 

Nábytek a vybavení
Vzhled pracovny přizpůsobte vybavení 
domu – a hlavně, musíte se v ní cítit 
pohodlně. na škodu nejsou ani poli-
ce nebo policové skříně, do kterých si 
dáte příručky, knihy, šanony a další věci, 
které potřebujete mít při ruce. Při volbě 
elektronického vybavení kanceláře 
dejte přednost multifunkčnímu zaříze-
ní, které je vlastně jedním přístrojem, 
ve kterém jsou většinou integrovány 
následující přístroje: skener a tiskárna 
– a tím pádem vlastně máte rovnou ko-
pírku; v některých případech – chcete-li 
multifunkční zařízení může vykonávat 
i funkci faxu a telefonu.  
Samostatnou pracovnu můžeme vybavit 

běžným a typizovaným kancelářským nábytkem nebo 
jí zařídit v pestré směsi stylů, sjednocených barvou, 
materiálem nebo tvaroslovím.  Pro reprezentativní 
pracovny se nejlépe hodí stůl i nábytek z masivního 
dřeva, ať už v moderním nebo rustikálním stylu. Ve-

likost a typ stolu se odvíjí od činnosti, kterou na něm 
budeme provádět a jeho styl by měl korespondovat 
s ostatním vybavením. Klasický kancelářský stůl může 
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nahradit masivní dřevěná, skleněná čirá nebo pískova-
ná stolní deska uříznutá na míru a doplněná nohami 
z masivního dřeva, z lakované oceli nebo nerezového 
kovu. Všichni, kteří ještě v dnešní době tvoří své ná-

vrhy ručně, uvítají dřevěné podnoží, které umožňuje 
nastavení pracovní desky v libovolné výšce a sklonu.  
Pro naší výkonnost a pohodlí při práci však zůstává 
zcela zásadní kancelářská židle. Raději proto zvolme 
židli kvalitní, určenou pro 
profesionální celodenní prá-
ci. Mezi základní požadav-
ky patří výškové nastavení 
sedáku a područek. Zdravé, 
tak zvané dynamické sezení 
zajistí pohyblivé uchycení 
sedáku k podnoži a opěradlo 
s bederním přítlakem, který 
zaručuje automatickou regu-
laci jeho polohy v závislosti 
na momentální poloze sedící-
ho. Pro relaxaci krční páteře 
a svalů ramenního pletence, 
které při práci s počítačem 
obzvláště trpí, oceníme 
zvýšené opěradlo s nastavi-
telnou podpěrkou hlavy. Pro 
naše pohodlí je velmi důle-
žitý také materiál potahu. 
Z barevných vzorníků do-
davatele můžeme volit buď 
čistou vlnu, která však není 
příliš přívětivá k holé pokožce, příjemnější a jemně 
strukturované směsové materiály nebo přírodní kůži, 
která dodá celé pracovně punc luxusu a exkluzivity.

Stůl je grunt
doporučená výška stolu, u kterého pracujeme vsedě, 
je 72 až 76 cm. Vhodné jsou nastavitelné nohy vysoké 

od 60 do 90 cm, protože tak si vy-
tvoříte pracovnu „ušitou na míru“. 
Šířky pracovních desek jsou různé. 
Základní šíře jsou 60, 80 a 90 cm. 
Minimální doporučená délka je 120 
cm. Současný trh nabízí stolní desky 
různých tvarů. nepodléhejte mód-
ním trendům a raději zvolte klasic-
ký tvar. Pracovní stoly s počítačem 
sestavujeme do tvaru „l“. Spojovací 
roh využijeme k umístění monitoru, 
horní okraj monitoru by měl být ve 
výšce vašeho obočí ve vzdálenos-
ti na délku ramen. Širší část stolu 
používáme na psaní, užší na telefon, 
fax, scanner a jiné doplňky jako 
jsou pořadače, šanony, děrovačka, 
sešívačka a další drobnosti. Kláves-
nici můžeme umístit přímo na stůl 
nebo na výsuvnou polici 15 cm pod 
okrajem stolu.

Osvětlení
Ideálním světlem pro umělecké ateliéry nebo pracovny 
projektantů, architektů a designérů je denní, optimál-
ně severní příjemně rozptýlené světlo bez slunečních 

paprsků. Ale ani v mnoha moderních pracovnách, kde 
se pracuje s počítači, není přímý sluneční svit vítaným 
společníkem. denní světlo však zůstává nenahraditel-
né, protože plní také psychologickou a hygienickou 
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funkci. Ve večerních a během zimy i v časných ranních 
či pozdních odpoledních hodinách využijeme osvětlení 
umělé. lidskému zraku je nejpříjemnější teplé a měkké 
světlo žárovky, která je však spíše účinným topidlem. 
Úsporné zdroje výrazně šetří naši peněženku, potěší 
nás delší životností a jejich moderní verze se snaží tep-
lý svit žárovky -- zatím nepříliš úspěšně -- napodobit. 
Kvalitní pracovní lampa by měla umožňovat dokonale 
plynulou regulaci směru toku světla, což nejlépe zajistí 
dvě vzájemně nastavitelná ramena. Při volbě stylu 
svítidel postupujeme tak, aby buď doplňovala nebo 
naopak kontrastovala se zvoleným stylem interiéru. 
Atypické svítidlo neobvyklých tvarů, barev či velikosti 
zvolíme do jednoduše a elegantně zařízené pracovny, 
kde nejlépe vynikne jeho výjimečnost a stane se přiro-
zeným magnetem pozornosti a ozdobou interiéru. Vý-
razně barevné stínidlo či avantgardně tvarovaná noha 
lampy může být ve chvílích volna příjemným osvě-
žením a vhodnou inspirací. naopak bohatě a pestře 
vybavenou přepychovou domácí kancelář lépe doplní 
nenápadné a zcela prosté svítidlo čistých linií. Moderní 
a ryze účelovou pracovnu vybavíme střídmým a nad-
časově elegantním svítidlem. nebojme se strohého až 
poněkud technicistního výrazu svítidla -- k puristickým 
liniím moderního nábytku v teplých barvách bude 
tou správnou volbou. do konzervativnější pracovny 
zařízené nábytkem v historizujícím stylu se dobře hodí 
klasické lampy z ušlechtilých materiálů zdobené de-
korativními detaily: s nohami z mosazi, vzácných dřev 
a stínidly z opálového či jemně tónovaného skla. 

Zdravě hledět a sedět
lampu vždy umístěte na druhou stranu, než máte 

ruku, kterou píšete. Spodní hrana lampy má být níže 
než rovina očí, aby vás světlo neoslepovalo. Funkční 
osvětlení dopadá za monitor. Světelný kontrast mezi 
okolím a monitorem nesmí být velký, aby neunavoval 
oči. Židle by měla být anatomicky tvarována, s opěra-
dlem na záda a výškově nastavitelná. Při nákupu židle 
si ujasněte, k čemu bude sloužit a jaké potřeby má 
splňovat. Poraďte se s odborníkem na zařizování inte-
riéru, nebo přímo u výrobce. Kvalitní židle totiž není 
nejlevnější. Police na dokumenty může mít klasický 
tvar knihovny. Pro úsporu místa vybíráme takové, aby 
jejich hloubka odpovídala našim potřebám na uložení 
pracovních materiálů. Mobilní sestavy použijeme na 
dělení prostoru a zároveň budou plnit svoji prvotní 
funkci.

Pracovna plná zeleně 
Jedním z nejvhodnějším způsobu, jak si zpříjemnit 
práci v domácí kanceláři je bezpochyby zeleň. Ta totiž 
plní nejen estetickou, ale také zdravotně-hygienic-
kou roli. Zvláště druhy s malými listy (fíkus, břečťan) 
působí doslova jako zelené filtry proti prachu. Podle 
výsledků nedávných výzkumů zeleň navíc, i když jen 
v malé míře, zachycuje a rozkládá škodlivé chemické 
látky, které se v interiéru často hromadí. Při zařizování 
pracovny si uvědomte, že nevytváříte kopii běžné kan-
celáře, ale že si budujete prostředí, ve kterém byste se 
měli cítit dobře. Pořiďte si takovou pracovnu, ve které 
se budete cítit dobře a která se stane vaším útočištěm. 

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz 
Zdroj: daz.garden.cz, byt-a-dum.hyperbydleni.cz, hy-
perbydleni.cz, bydleniprokazdeho.czdokonalezeny.cz

Co byste měli vědět o pracovně 
– Pokud to umožňuje dispozice, měla by být pracovna v domě umístěna tak, aby poskytovala soukromí 
a klid pro práci a zároveň respektovala, tedy nenarušovala normální chod domácnosti 
– V rámci prostoru vyčleněného pro práci bychom měli zachovávat jednotlivé pracovní zóny. Úložný 
prostor -- zásuvky, kontejnery, skříňky či police s předměty, které nepotřebujeme pravidelně, a takzvanou 
„horkou“ pracovní zónu, například psací stůl s počítačem a telefonem 
– nepostradatelná je pohodlná kancelářská židle určená pro profesionální celodenní práci  
– Počítač vždy stavíme bokem k oknu tak, aby slunce nesvítilo na obrazovku. elektronické vybavení by 
mělo být dobře větratelné 
– K umělému osvětlení pracovní plochy jsou nejvhodnější stolní lampy, kterými lze otáčet s světelný tok 
směrovat 
– nepořádek a nedostatek prostoru na pracovní ploše lze omezit pevnými pořadači na pracovním stole, 
přihrádkami nebo poličkou připevněnou na stěně a odpadkovým košem umístěným v těsné blízkosti. 
Zapomnětlivost můžeme kompenzovat pomocí malé nástěnky 
– Volba vhodných barev přispěje k tomu, že se budeme i při práci cítit příjemně. Oranžová a žlutá napří-
klad povzbuzují duševní čilost, světle zelená nebo malinově růžová mají uklidňující 
účinky, příliš tmavé odstíny mohou být naopak deprimující



Čas je náš čím dál větší nepřítel a tak oceníme jakoukoliv možnost, 
jak ho ušetřit. A protože chceme být zdraví a v kondici, co může být 
lepšího, než mít doma svou vlastní posilovnu, do které můžeme kaž-
dé ráno či večer utéct a trochu potrápit tělo.



Jak si doma udělat 
tělocvičnu



Zařídit si ji není až takový problém, musíme mít ale na 
paměti několik věcí. V první řadě by mělo být jasné, 
kolik lidí ji bude využívat a k jakému typu cvičení, 
protože od toho se bude odvíjet skladba vybavení 
a doplňků. 

Fitness na míru
„Pořízení domácího fitness centra se neobejde bez 
přípravy, zejména vyjasnění si některých základních 
otázek,“ radí Roman Klvaňa, odborník na domácí i ve-
řejná fitness centra. 
domácí posilovny je možné navrhnout několika způ-
soby: s důrazem na kladková zařízení; na volné činky 
a závaží; na zařízení určená pro trénink srdce a cévní 
soustavy; a pro udržení celkové kondice. Zrovna tak je 
možné využít různých kombinací.

Kdo bude cvičit
Při výběru zařízení je důležité také pohlaví, věk, 
vyspělost a cíl uživatelů. Pokud budou domácí fitness 
využívat ženy, bude skladba vybavení jiná než u uživa-
telů obojího pohlaví nebo převážně mužských. 
Stejně tak, když cílem využívání domácího fitness bude 
budování svalové hmoty a tvarování těla nebo posilo-
vání srdeční soustavy.

Co nesmí v posilovně chybět
Ke zvýšení tělesné kondice slouží vytrvalostní aerob-
ní stroje, především rotoped (stacionární kolo) nebo 
crossový trenažér.
Eliptický trenažér (crosstrainer ) – ideálně spojuje 

efekt několika přístrojů v jedno a umožňuje tak pro-
cvičit skutečně celé tělo. Pomáhá spalovat tuky, tvaruje 
svaly, aktivuje metabolismus a posiluje srdce. Moderní 
přístroje navíc dokážou změřit tepovou frekvenci (ta 
je důležitá pro optimální spalování tuků), uběhnuté 
kilometry i vydané kalorie
některé typy crossových trenažérů lze složit, takže po 
sklopení zabírají méně místa než rotopedy.
Jsou neodmyslitelnou součástí domácí posilovny 
hlavně pro ženy, protože cvičení na trenažéru velmi 
efektivně tvaruje svalové partie, především zadní části 
dolních končetin. U kvalitních rotopedů by neměly 
chybět digitální displeje s integrovaným snímačem 
tepové frekvence. Kola s opěrou zad udrží záda ve 
správné poloze.
V zahraničí jsou oblíbené zejména běžící pásy. Výho-
da kvalitního pásu oproti klasickému běhání spočívá 
v tom, že odpružená deska pod pásem šetří klouby 
a vazy a umožňuje běhat do kopce i z kopce a volit 
si vlastní tratě. nevýhodou je ovšem vyšší pořizovací 
cena.
Trampolína – dávno není určená jen dětem! Zlepšuje 
celkovou fyzickou kondici, posiluje zejména nohy, 
pomáhá lymfatickému oběhu a následně i detoxikaci 
organismu. Základem cvičení je udržet rovnováhu, při-
čemž se do pohybu zapojuje celé tělo, nejen nohy, ale 
i ruce, břicho a zádové svalstvo. Trénink na trampolíně 
má pozitivní vliv také na psychiku a duševní uvolně-
ní. Jen si zkuste 15 minut skákat a myslet přitom na 
povinnosti! 

50 | Bydlení



Posilování je v módě
Základním zařízením pro krásu a kondici je multi-
funkční posilovací stroj. Umožňuje procvičování hlav-
ních svalových partií pomocí různých kladek s možnos-
tí změny závaží. 
Jeho prostorová náročnost je malá a je zcela nehluč-
ný. Stroj je možné doplnit volnými činkami k regulaci 
závaží a sadou jednoručních činek o váze 1 až 10 
kilogramů.
důležitými doplňky jsou i polohovatelná lavička k roz-
cvičení, protahování, strečinku nebo posilování břišní-
ho svalstva, žebřina či boxovací pytel.
V zrcadlech na stěnách je možné kontrolovat správ-
nost pohybu a odreagovat se při cvičeních s velkým 
množstvím opakování. V domácí tělocvičně může být 
i video, neboť existují různé aerobní fitness programy 
na videokazetách. 
Po cvičení je ideální navštívit saunu, ale osvědčila se 
i infračervená prohřívací kabina. Moderně vybavené 
domy do relaxačního programu ve stylu wellness zahr-
nují i hydromasážní vany, sprchové kouty s masážními 
tryskami či masážní bazénky.

Kvalita za vyšší cenu
na trhu je množství firem, které se předhánějí v pro-
deji fitness zařízení za nejnižší ceny. Mívají však 
nezřídka nízkou životnost a menší účinnost. Kvalitní 
zařízení jsou biomechanicky ověřená, s prvotřídním 
designem, ale také s vyšší cenou.
levné rotopedy, odborníky označované jako „ne-
funkční“, stojí okolo 3000 korun, solidní kolem 10 

000 korun, nároční uživatelé zaplatí 18 000 až 25 000, 
někdy i více. Kvalitní posilovací stroje s dobře řešenou 
biomechanikou zatěžování svalů stojí od 35 000 do 55 
000 korun.

Výhody a nevýhody domácí tělocvičny
Mezi největší výhody patří úspora peněz za vstupné 
i času při cestování a nezávislost na otvírací době ve-
řejných tělocvičen. Pro cvičení mají lidé doma vlastně 
neomezenou dobu, záleží jen na nich. 
Rovněž nemusí brát ohled na ostatní cvičící a čekat, až 
se uvolní posilovací stroje. Pocit soukromí navíc zvyšuje 
účinnost relaxace. Cvičit může najednou celá rodina.
nevýhodou domácí tělocvičny jsou bezpochyby vyšší 
pořizovací náklady, i když jednorázové. Pokud cvičí 
člověk sám, přichází navíc o možnost odborného do-
hledu. Také výběr cviků je omezen možnostmi strojů 
v domácí tělocvičně.

Jak na domácí tělocvičnu
1. Velikost místnosti  

Místnost by neměla být menší než 3x4 metry, vyso-
ká 2,4 až 2,8 metru. Vzdálenost mezi stroji má být 
alespoň půl metru.

2. Přístup do tělocvičny 
Při vstupu do místnosti je důležitá šířka dveří, jimiž 
musí projít zařízení. nelze se spoléhat na jeho 
rozebíratelnost, je vhodné si předem zjistit přesné 
rozměry.

3. Materiál na podlahy 
Podlahy jsou vhodné tvrdé hygienické a nárazu-
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vzdorné, které neabsorbují vlhkost. novinkou je 
speciální krytina Pavigym v různých barvách, která 
se na podlaze sestaví jako puzzle.

4. Boční stěny a stropy 
Při upevňování boxovacího pytle nebo žebřin je 
důležitá hrubost, pevnost a druh stěn. například 
na sádrokartonovou příčku nejde spolehlivě při-
pevnit žádné zařízení.

5. Vlhkost a prašnost 
Je-li fitness umístěno u bazénu nebo sauny, je 
třeba zohlednit vlhkost. Ta může mít nepříznivý 
vliv na životnost i funkčnost hlavně elektroniky na 
kardio strojích. Podobně je to s prašností.

6. Osvětlení místnosti 
Ideální je přirozené světlo vcházející do interiéru 
dostatečně velkým oknem. Umělé osvětlení je 
nejlepší celoplošné, bodová světla by mohla rušit 
a znepříjemňovat cvičení.

Fit s nářadím
díky nejrůznějším pomocníkům lze zvýšit efekt cviků, 
posílit svaly, zvýšit jejich podíl v těle a v neposlední 
řadě také spálit více kalorií. Konkrétní pomůcky vždy 
vybírejte podle svých prostorových možností a také 
svého cíle – na které problematické partie těla se plá-
nujete zaměřit nejvíce. 
Posilovací guma – stojí pár korun, je skladná, přenosná 
a nabízí možnost širokého využití k posílení a procvi-
čení celého těla. K dostání jsou různé délky a tuhosti 
gumy – čím je tužší, tím je náročnější na sílu a má i vět-
ší efekt při posilování. Odpor tedy volte podle svých 
fyzických schopností. Chcete-li do cvičení zapojit také 

svého potomka, pořiďte pro něj některý velmi pružný 
typ. návod na cvičení najdete v brožuře, která je ob-
vykle součástí balení, nebo na specializovaných dVd. 
Pro ideální výsledek se doporučuje každý cvik provést 
20–40x a tuto sérii zopakovat ještě alespoň třikrát až 
čtyřikrát. 
Gymnastický míč – tato původně rehabilitační po-
můcka slouží nejen jako zdravé sezení. Je skvělá pro 
posílení celého těla, zlepšení koordinace a rovnováhy. 
Kondiční trenér k tomu říká: „Míč svým tvarem tvoří 
nestabilní podložku, která provádění pohybů ztíží 
o nutnost držet rovnováhu. Toho se dá úspěšně využít 
při tréninku motoriky, ale také pro zapojování svalo-
vých skupin tzv. hlubokého stabilizačního systému. To 
má pozitivní vliv třeba na posílení břišních svalů.“ Míče 
můžete sehnat v různých velikostech, přičemž výběr 
by se měl odvíjet od vaší výšky. Při sezení je nutné, 
aby kolena byla v pravém úhlu s podlahou. Bonus: 
Gymnastika na míči je skvělá rovněž pro těhotné ženy 
a využít ho můžete i ke cvičení s malými miminky. 
Činky – tradiční posilovací pomůcka je vhodná ze-
jména v případě, že potřebujete zlepšit kondici svých 
horních končetin. Vybírejte podle váhy – čím těžší, tím 
větší nápor na svaly. Ovšem stejně dobře vám poslouží 
i láhve naplněné vodou. 
Jejich nevýhodou je pouze to, že někdy nepadnou 
dobře do ruky a špatně se drží. Chcete-li docílit co nej-
širšího využití činek pro posílení celého těla, je vhodné 
mít k dispozici také gymnastický míč. díky němu rozší-
říte variabilnost cvičení a zapojíte „do hry“ více svalů. 

ZdroJ: Maminka.cz, idnes.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Pokud jste zažili nájezd nenechavých zlodějů, víte, že to znamená nejen  
finanční ztrátu a nepořádek, ale i pocit ohrožení a bezmocnost. Každý zloděj si 

s sebou odnese nejen část majetku, ale i kus soukromí... Jak tomu zabránit?

domov,
znamená
soukromí…





56 | Bydlení

Bydlení v nenápadném domě za nenápadnými dveřmi 
může být jistou formou ochrany soukromí před zlodě-
ji, odborníci však radí spíše než na sousedy spoléhat na 
kombinaci mechanických zábranných systémů s elek-

tronickým zabezpečením. Mechanické zabezpečení by 
mělo pachatele zastavit, zabrzdit ještě předtím, než se 
dostane dovnitř domu nebo bytu. nejnovější elektro-
nické zabezpečení hlásí narušení objektu již v době, 
kdy se pachatel pokouší dostat přes vstupní dveře 
nebo okno.

Dokonalá signalizace
Současné fungování elektronických zabezpečovacích 
systémů není velmi vzdálené science 
fiction před několika desetiletími. Zabez-
pečovací signalizace nebo, odbornější: 
poplašný systém pro hlášení narušení se 
pomalu, ale jistě stává součástí dokončo-
vacích prací na nových objektech. do-
davatelé těchto hlídačů nabízejí způsob 
zabezpečení nemovitostí i vlastníkům již 
zabydlených objektů. na rozdíl od jiných 
metod se elektronický systém nesnaží za-
bránit pachateli, aby vnikl do chráněného 
prostoru. Jde o to, aby nežádoucího hosta 
přitom co nejdříve a spolehlivě přistihl 
pomocí detektorů a signalizace. názor, že 
signalizace má smysl jako doplněk mecha-
nické ochrany domu (bezpečnostní dveře, 
mříže, fólie apod.) platí jen, dokud se ne-
rozhodneme pro kvalitní zabezpečovací 
systém vyšší úrovně, připojený na některý 
ze zásahových monitorovacích systémů. 
Pak lze mechanickou část ochrany zjednodušit a výběr 
vstupních dveří bude jednodušší. Přesto výběr správ-
ných dveří nelze opomenout… 

Bezpečnostní dveře. 
Mají pevnou ocelovou konstrukci a rám, celoplošné 
pancéřování, odolný povrch z masivního dřeva nebo 

laminátu, jsou vybaveny závorovým uzamyka-
cím systémem s minimálně patnácti jistícími 
body a bezpečnostním zámkem.
Bezpečnostní dveře jsou díky výplni z mi-
nerální vlny ohnivzdorné a mají i tepelné 
a zvukově izolační vlastnosti, což oceníte 
nejen v panelových domech. Za dostatečně 
bezpečné se považují dveře, které odolají 
ohni minimálně 30 minut.
Součástí bezpečnostních dveří je bezpeč-
nostní zárubeň, která je zalita betonem 
a ukotvena po celém obvodu stěny. dveře 
můžete vybavit i přídavným zámkem s řetíz-
kem a panoramatickým průzorem. Bezpeč-
nost dveří je vyšší, čím vyšší je počet aktiv-
ních a pasivních jistících bodů.
Kvalitní bezpečnostní dveře musí mít i kva-
litní zamykání. Zámek bezpečnostních dveří 
je pevnou součástí konstrukčního jádra, 
tudíž ji nelze poškodit. Běžným standardem 
jsou zámky s cylindrickou vložkou chráněné 

bezpečnostním kováním.
Bezpečnostní sada na dveře obsahuje cylindrickou 
vložku, zadlabovací zámek a bezpečnostní kování. 
důležitým doplňkem cylindrických vložek a zadlabo-
vacího zámku jsou bezpečnostní dveřní štíty, které je 
chrání před rozlomením a jiným druhům násilí. Bez-
pečnostní kování se vyrábí z ušlechtilých ocelí tepel-
nou úpravou, díky níž odolávají odvrtání.
Interiérové bezpečnostní dveře se vyrábějí v různém 

designu, záleží na požadavcích kupujícího. exteriérové 
dveře mohou být nejen plné, ale i zasklené, se světlíky 
(bočními nebo horními). V tomto případě se používá 



BEZPEČÍ OD KAVANA
PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU

Nůžková mříž

Bezpečnostní dveře 
MUL-T-LOCK s garancí 

proti vloupání*
KAVAN spol. s.r.o.

Družstevní ochoz 1308, Praha 4 Tel.: 261 223 741, 602 386 822

bezpeci@kavan.cz • www.kavan.cz

* V případě poškození dveří KAVAN MUL-T-LOCK při pokusu o vloupání nové dveře stejného typu zdarma.

Bez naĚ�zvu-1.indd   1 2/15/13   11:19 AM
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pro zasklení bezpečnostní sklo ve stejné bezpečnostní 
třídě, jako jsou dveře. Také zárubně mohou být ve více 
designech a barvách, čímž se dosáhne skutečně doko-
nalé sladění dveří se zárubní.

Bezpečnostní dveře se rozdělují do šesti bezpečnost-
ních tříd podle času a druhu nářadí, které je nezbytné 
pro jejich odstranění. Pro dveře do bytů postačí třída 
2, lepší jsou dveře 3 a 4 bezpečnostní třídy.
Při výběru vhodných dveří se poraďte s firmou, u níž 
jste si instalaci dveří objednali. Rozhodněte se pro 
firmu, která je na trhu již déle známá a nabízí certifi-

kované výrobky s minimálně tříletou záruční lhůtou. 
důležitá je odborná montáž a servis v případě za-
bouchnutí dveří nebo odcizení klíčů, abyste svůj byt 
nezajistili až tak, že se do něj nedostanete ani vy sami.

Vybíravost se vyplatí
V první řadě je třeba orientač-
ně určit rozsah zabezpečení 
s ohledem na typ a velikost 
objektu. V bytech (kromě pří-
zemních) většinou stačí zajistit 
vstup, a to kontaktem zabu-
dovaným ve vstupních dveřích 
nebo prostorovým zajištěním 
vstupní předsíně či haly. V ro-
dinném domě je situace složi-
tější - jeho rozsah závisí nejen 
na celkové dispozici a situ-
ování objektu v terénu, ale 
například i na počtu podlaží. 
Bezpečnost domu se zvýší, po-
kud ochrání všechny místnosti 
s okny v přízemí, místnosti 
s velkými zasklenými plocha-
mi nebo s terasou. Kromě 
detektorů pohybu je vhodné 
nainstalovat i snímače signali-
zující rozbití skla. O připlacení 
za ochranu patra a případně 
i suterénu rozhoduje majitel 
nemovitosti. Stejně má na 
výběr i způsob signalizace 
případného narušení. Obvykle 
se rozhoduje mezi sirénou 
a dálkovou signalizací napo-
jenou na pult bezpečnostní 
agentury. Zálohované sirény 
v dvojitém krytu většinou i se 
zabudovaným majákem se 
osadí na průčelí domu smě-
rem do ulice nebo obydlené 
zóny a někdy doplní jednou 
nebo více vnitřními sirénami. 
K vyššímu stupni zabezpeče-
ní spadají dálkové telefonní 
nebo GSM komunikátory. 
V případě poplachu dostanou 
majitelé či příbuzní hlasovou 
nebo SMS zprávu na zvolené 
telefonní čísla. Komunikátory 

- vysílače zajistí přenos signálu na pult některé z bez-
pečnostních agentur, které objekty na dálku sledují 
a v případě poplachu zajistí okamžitý výjezd zásahové 
jednotky. 

Zdroj: naseinfo.cz
Foto: SAMphoto.cz



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.

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

Více na WWW.G-U.com

Komerční prezentace

spigl.indd   21 22.2.2013   10:33:53



Konečně je tu jaro a my můžeme po zimě zase začít něco dělat na zahradě. 
nejprve musíme odstranit to, co zimu nepřežilo - suché, nemocné a nadbytečné 

rostliny i s kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší  
přezimování, odstraníme samozřejmě také. Mrazem povytažené rostliny  

přišlápneme a tím upevníme v půdě.

Probouzíme
zahradu

po zimě…





Sílící jarní sluníčko prohřívá zahrádku a potěší všechny 
zahrádkáře. Jarní péči budou potřebovat záhony trva-
lek, skalka i ovocné stromy a keře. Ještě než se otevřou 
pupeny stromů, bude třeba je ošetřit postřiky proti 
škůdcům. Bez pomoci si neporadí ani trávník, který je 
po zimě třeba provzdušnit, zbavit mechu a plsti a pří-
padně dosít. Jaro je také ideálním obdobím pro finální 
úpravy plánu zahrady, vysetí nového trávníku nebo 
zbudování zahradních cestiček.
neklesá-li teplota pod -4°C, zmlazujeme okrasné 
listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim se-
řízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty 
z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme 
např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části 
travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, 
zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené 
rostliny.

Provzdušňujeme trávník
V březnu přichází na řadu i trávník. nejprve je zapo-
třebí ho přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začíná-
me s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. 
Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zelené-
ho trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění 
půdy od drnů a nečistot. do půdy se tak dostává více 
živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv bě-
hem roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a pod-
zim. levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, 
které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud 
počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat 
trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda 
příliš uhutněná soustavným pohybem (sportoviště) 
nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávní-
ku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutý-
mi hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky 
substrátu. do otvorů po válečkách substrátu se zavláčí 
písek zatahovací sítí čímž dojde k vylehčení trávníku 
a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu 
trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travní-
ho substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný 
nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu 

aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přísev travního 
semene.

Je čas řezu růží a živých plotů
V březnu už se na záhonech začínají objevovat i první 
jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat 
o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, 
začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se 
růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy.

Chráníme ovocné dřeviny postřiky
Od března již začínáme s ochrannou některých ovoc-
ných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout 
postřik proti kadeřavosti listů. některé druhy peckovin 
(višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením přípravkem 
proti rakovinnému odumírání větví. Kromě toho vysa-
zujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po 
výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstra-
nit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země. 
V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy 
a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny
Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v je-
zírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají 
pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme 
s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi 
malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím 
nemocem je chráníme podáváním granulí s antibioti-
ky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhod-
nější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních 
rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kys-
líku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí 
rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme 
také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud 
zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie.

Přehled březnových aktivit
Březen na zahradě je ve znamení roztávání posledních 
zbytků sněhu a rozkvětu prvních časně kvetoucích 
keřů. 
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Květináč Calimera je stylový i praktický
Český výrobce Plastia je znám svými samozavlažovacími truhlíky a květináči. 
Jednou z jeho posledních novinek je Calimera, řada květináčů ve variabil-
ním designu z dílny Jana Čtvrtníka. Calimera se dokonale přizpůsobí vašemu 
interiéru. Díky samozavlažovacímu systému si květina bere, kolik vody potře-
buje, stačí ji jen doplňovat. Barevné provedení květináče lze zvolit, v online 
konfi gurátoru na www.calimera.cz vytvoříte desítky kombinací! Ti nejnáročnější
mohou Calimeru povýšit na designový solitér některým ze stojanů. Kvalitní 
návrh i provedení celé kolekce potvrzuje ocenění Red Dot Design Award 2012.
Květináče Calimera jsou k dispozici ve třech velikostech podle průměru: 
17 cm, 35 cm a 50 cm. Cena v e-shopu je od 299 korun.

Květináč Calimera je stylový i praktický
Český výrobce Plastia je znám svými samozavlažovacími truhlíky a květináči. 
Jednou z jeho posledních novinek je Calimera, řada květináčů ve variabil-
ním designu z dílny Jana Čtvrtníka. Calimera se dokonale přizpůsobí vašemu 
interiéru. Díky samozavlažovacímu systému si květina bere, kolik vody potře-
buje, stačí ji jen doplňovat. Barevné provedení květináče lze zvolit, v online 
konfi gurátoru na www.calimera.cz vytvoříte desítky kombinací! Ti nejnáročnější
mohou Calimeru povýšit na designový solitér některým ze stojanů. Kvalitní 
návrh i provedení celé kolekce potvrzuje ocenění Red Dot Design Award 2012.
Květináče Calimera jsou k dispozici ve třech velikostech podle průměru: 
17 cm, 35 cm a 50 cm. Cena v e-shopu je od 299 korun.

www.plastia.cz
www.plastiaobchod.cz

časopis pro rodinnou pohodu

ČERVEN 2008
3. ROČNÍK

25 rad,
jak se 
opalovat

Když nás 
trápí 
neplodnost

Vítej 
na světě!

Bára Basiková

Děti jsem si 
hrozně přála...
VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ

Chcete pracovat v našem týmu?
Mít možnost podílet se na tvorbě časopisu Moje rodina a já, Bydlení a magazínu ICE?
 Přejete si poznat zajímavé lidi?
  Vyhovuje vám práce s volnou pracovní dobou a s možností zajímavých výdělků?
   Potom právě vás rádi přivítáme v našem obchodním oddělení.

Požadavky:
–  SŠ/VŠ vzdělání, příjemné 

a reprezentativní vystupování
–  flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, 

všeobecný přehled, obchodní talent

Náplň práce:
–  prodej inzertní plochy obou 

vydávaných titulů, péče o stávající 
klientelu

–  vyhledávání nových obchodních 
možností

Nabízíme:
–  existující klientelu
–  zajímavou práci,  

prostor pro seberealizaci
–  pevnou paušální odměnu  

+ provize z realizovaných zakázek 
– dlouhodobou perspektivu
– možnost práce z domova

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte  
na e-mailové adrese inzerce@rodinaaja.cz  
případně na telefonním čísle 775 776 690

časopis pro rodinnou pohodu

Reakce vašeho miminka

Jak žijí… …týrané děti

Pomoc, nehubnu!

Aňa Geislerová 

Těhotenství je to, 
co mě baví nejméně…

DUBEN 20083. ROČNÍK

Duben 2008.indb   1

25.3.2008   23:48:50

časopis pro rodinnou pohodu

ZÁŘÍ 20083. ROČNÍK

Co vám
doma nemůže chybět

Jak být na podzim v pohodě   
Jak nepřibrat po létě

Terezie KašparovskáByla jsem přesvědčená, 
že čekám kluka!1_strana obalky.indd   1

16.8.2008   23:15:31

časopis pro rodinnou pohodu

LISTOPAD 20083. ROČNÍK

Když 
miminka pospíchají na svět

Dvojnásobnéštěstí
 
Je mi 40 a čekám dítě

Zdenka Žádníková Volencová
Můj muž je z nás dvou 
dokonalejší maminka

časopis pro rodinnou pohodu

ČERVEN 2008

3. ROČNÍK

25 rad,

jak se 

opalovat

Když nás 

trápí 

neplodnost

Vítej 

na světě!

Bára Basiková

Děti jsem si 

hrozně přála...

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ

časopis pro rodinnou pohodu

ŘÍJEN 2008
3. ROČNÍK

První hodinavašeho miminka

25 způsobů,jak zformovat
postavu

Vybrat si ten správný 
parfém

Gábina PartyšováDo porodu doma bych nikdy nešla

1-2 s_OBCHOĎÁK.indd   1 4.1.2012   16:04:58
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Březen

průměrná teplota vzduchu: 2,7°C
měsíční úhrn srážek: 40 mm

měsíční úhrn slunečního svitu: 130 h

Trávník
•	 začínáme s vertikutací a aerifikací
•	 hnojíme
•	 vyroste-li trávník ke konci března do výšky zhru-

ba 8 cm, můžeme jej poprvé posekat, sečeme co 
nejvýše

Okrasná zahrada

•	 sázíme jarní květiny, včas označíme kolíkem s ce-
dulkou a názvem, abychom při okopávání nezniči-
li cibulky

•	 do truhlíku nebo kelímků můžeme vysévat seme-
na aster, až po měsíci je přesadíme do zahrady

•	 sázíme pozdně kvetoucí a choulostivé lilie
•	 rozsadíme nebo přesadíme trvalky
•	 přesazujeme vzešlé letničky ze zimních výsevů
•	 pokud nehrozí mrazy, odhrnujeme růže, trvalky 

i skalky
•	 přihnojujeme

Ovoce a zelenina

•	 pokud není půda příliš mokrá, kašovitá, můžeme 
se pustit do rytí záhonů

•	 můžeme vysévat špenát, klíčí již při 3°C
•	 při teplejším počasí vyséváme celer, brokolici, 

kedluben, papriku, rajčata, cibuli, mrkev, raději 
chráníme netkanou textilií proti mrazu

•	 odstraňujeme suché a poškozené listy jahodníku
•	 speciálními granulemi se bráníme před první 

vlnou slimáků
•	 pokud jsme pod sněhem pěstovali růžičkovou ka-

pustu, kadeřávek, pór, je čas pro jejich sklizeň
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Stromy a keře

•	 uvolníme svázané jehličnany
•	 než se pupeny stromů otevřou, provádíme postřik 

proti škůdcům (mšicím, obalečům, …)
•	 přihnojujeme stromy vyzrálým kompostem, čím 

starší strom, tím více hnojíme
•	 odstraňujeme suché a přestárlé větve
•	 nastává ideální čas na výsadbu ovocných dřevin, 

důležitá je zálivka
•	 prostřihem prosvětlujeme pěti a šestileté stromy, 

aby do léta vytvořily nové výhony
•	 dřín, vřes a hortenzie můžeme omladit radikálně-

ji, budou lépe kvést
•	 zlatici a keře kvetoucí na jaře zmlazujeme až po 

odkvětu

Živé ploty
•	 čas pro přesazování stálezelených jehličnanů

Pokojové rostliny •	 přesazujeme pokojové rostliny, budou potřebovat 
větší květináč

•	 zvýšíme zálivku a můžeme začít přihnojovat
•	 otužujeme přezimující balkonovky, častěji větráme

Kompost •	 ideální čas pro hnojení kompostem je od konce 
února do poloviny dubna

•	 hrubé části, které neprošly sítem, můžeme znovu 
zakompostovat

Skleník •	 poslední možnost na přípravu skleníku, poprášení 
dusíkatým vápnem, které hubí škůdce e plevele

•	 předpěstováváme papriku

Zdroj: Zahrady-jirmus.eu, OBI Foto: SAMphoto.cz



Každý, kdo má u doma zahradu, určitě ví, že nejen prací živ je v člověk, proto 
neškodí čas strávený nad záhony střídat s relaxací. A i když pěstěný trávník  

vybízí k posezení, pohodlnější řešení poskytne zahradní nábytek.

obýváK 
pod nebem
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Pokud právě letos uvažujete o koupi kompletu stolu 
a židlí, houpačky, lehátka nebo jiných kousků ven-
kovního nábytku, zkuste se zamyslet, zda vám dosud 
vyhovovalo stávající řešení, podumejte o materiálech 
a také se zamyslete nad praktickou stránkou věci. 

Se špetkou luxusu
Zahradní nábytek už dávno není jen funkční, a tak se 
výrobci se předhánějí v jeho estetickém ztvárněním 
a nových úpravách materiálů. není divu, do mnoha 
zahrad je vidět i zvenčí a komu by se chtělo ukazovat 
posezení, které má svůj čas slávy už poněkud za sebou. 
Ovšem ani majitelé domů jistě nestojí o nepohledné 
židličky, na které by se báli usadit nejen návštěvy, 
ale i sami sebe. V první řadě však kromě estetického 
hlediska zvažte, jak často budete nábytek použí-
vat, máte-li dostatek místa nejen na pozemku, ale 
i v technickém zázemí domu pro jeho uskladnění přes 
zimu (méně místa zabere skládací nebo stohovatelný 
nábytek), zda se vám vyplatí sáhnout hlouběji do pe-
něženky a v neposlední i to, do jaké míry vám nebude 
zatěžko myslet i na jeho údržbu.

Co se kam hodí
Velkolepé rozměry zahrad dovolují reálně snít téměř 
o čemkoli, zpravidla však každý zvolený kousek má 
svůj praktický účel. nejblíže u domu se umísťují sestavy 
stolu a židlí pro pohodlné snídaně, je to zkrátka prak-
tické. Pokud máte zastřešenou terasu nebo pergolu 

poblíž, užijete si pobyt v zeleni nejen v létě, stačí se 
jen dovybavit přenosnými ohřívadly. A nezapomeňte 
na  servírovací stolek s kolečky s brzdami. Vícečlen-
né rodiny počítají minimálně ještě s druhým koutem 
pro posezení, ať už půjde o další set stolu se židlemi, 
případně lavicemi, nebo zařízení místa u venkovního 
krbu, udírny, při grilování, v blízkosti bazénu (co třeba 
bar?) a podobně. naopak menší rodiny, které navíc dá-
vají přednost klidu, ve své mysli jistě vymění další velký 
stůl za řadu menších, a umístí je do těch koutů zahrad, 
kde se cítí nejlépe. Třeba pod letitý strom, hned vedle 
lehátka, aby si měly kam odkládat šálek s kávou a také 
svou oblíbenou knihu. dokonalejší úkryt před zraky 
okolí pak poskytne dámský budoár, který se znovu 
vrací na výsluní.  
Pobíhají vám po zahradě děti? Pak se na ně můžete 
vymluvit, až budete kupovat houpací síť nebo lavici, 
s dvou-, tří- až čtyřsedákem. Pokud stromy na vašem 
pozemku ještě nedorostly do patřičné výšky, síť za-
věste na k tomu určený stojan ze dřeva nebo kovu. 
V opačném případě zase můžete vzrostlé dřeviny 
vhodně využít, samy o sobě fungují jako přirozený 
slunečník a proto lavička v jejich blízkosti určitě bude 
často využívaná.  

Plast: klasika i inovace
dobře známý bílý nebo tmavě zelený plastový náby-
tek jen tak nepřitáhne pozornost, obyčejné výlisky už 
mnohé z nás nezaujmou. Ale stačí se podívat na jeho 
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barevné příbuzné, doplněné textilními sedáky, a už je 
pohled o něco příznivější. Přesto na obyčejném plastu 
jsou záhy vidět stopy počasí a když ho vystavíte ex-
trémní zátěži (příliš vysoká teplota, nebo naopak mráz 
– při špatném uskladnění), může popraskat.  
Buďme však upřímní, plast je ve světě zahradního 
nábytku jedním z nejpoužívanějších materiálů, a to 
především díky své ceně. Poslední dobou se ale začíná 
prosazovat jeho modernější podoba zvaná Kettalux®, 
která se úspěšně kombinuje s jinými materiály, nejčas-
těji s odolnou hliníkovou konstrukcí. Výsledná podoba 
pak rozhodně nepůsobí dojmem plastového křesílka, 
které se po pár týdnech rozlomí. 

Speciální výplety
Pro někoho další moderní úprava plastu, pro jiného 
dokonalý syntetický materiál pracující s výplety a pro-
to připomínající ratan - tak to je Hularo®. Pod touto 
značkou se skrývá výplet z kvalitních pásků umělého, 
polyetylenového vlákna. Židle nebo křesílko se pak 
rodí na svět díly ruční práci, kdy se navzájem splétají 
pásky různých tónů, například ve škále hnědé, aby 
vytvořily tvarově stabilní sedadlo a opěradlo. Řekli bys-
te, že za každým křeslem se skrývá více než 20 hodin 
pletařského umění? není divu, že se Hularo® chlubí 
následujícími vlastnostmi: výplet je odolný proti počasí 
i UV záření, slibuje stálobarevnost, neroztrhá se, je 
příjemný na omak a snadno se udržuje. A měděné 
příměsi navíc díky slunečnímu záření nabízejí pestrou 

přehlídku barev. Hularo® se ošetřuje podobně jed-
noduše jako obyčejný plast (voda a saponát). dalšími 
z řady moderních řešení jsou třeba i mirotex nebo 
wicker. 

(Ne)tradiční kov
litina, slitina železa a uhlíku, byla dříve často požívaná 
na zahradní nábytek, a dodnes je ještě k vidění v par-
cích a zámeckých zahradách. V současnosti ji však na-
hrazují materiály nepoměrně lehčí, především hliník, 
který teď vládne v oblíbenosti. Představuje další tradici 
v oblasti venkovního nábytku, stačí si jen vzpomenout 
na v 70. a 80. letech populární kempinkové soupravy 
stolu a židlí s hliníkovou konstrukcí. A podobná různo-
rodost, jako v případě plastu, je charakteristická také 
pro lehký, pružný, nekorodující, téměř bezúdržbový 
a stále oblíbený hliník. Tento materiál lze velmi dobře 
zpracovávat, na nábytku nemusí být vidět žádné sváry, 
vybírat můžete z barevných úprav, včetně lesku. důle-
žitá však je i tloušťka materiálu, u levnějších modelů 
z Asie se nezřídka používá síla stěny pod 1 mm, což 
neslibuje příliš dlouhou životnost nábytku. Kvalitnější 
křesílka, židle nebo lehátka mají stěny o tloušťce nad 
1,2 až 2 mm. 
Co by vám mohlo trochu vadit? O hliníku se ví, že 
na dotek chladí. Tomu se však dá předejít kombinací 
s dalšími materiály (dřevo, syntetické výplety), zejména 
v místech kontaktu (sedací část, područky, opěrky na 
nohy). U výrobků určených na posezení se mnohdy hli-
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ník využívá na konstrukci, a dále doplňuje speciálními 
textilními tkaninami. 
dalším zástupcem tradičních materiálů je pevná ocel, 
tudíž výrobky z ní slibují letitou životnost. Má však 
jednu poměrně nepříjemnou vlastnost – vodivost 
tepla, což znamená, že díky chladnému počasí studí, 
kdežto za horka pálí (víc než hliník). Také poměrně 
rychle podléhá korozi, pokud není speciálně upravova-
ná, například práškováním, lakováním… 

A to už se dostáváme k nerez oceli, do kategorie 
luxusních materiálů. Jak už sám název napovídá, ne-
třeba si dělat starosti s případnou korozí, venkovní ná-
bytek z nerezavějící oceli vydrží nepoškozený řadu let. 
Chladná ocel se může kombinovat s teplejším dřevem, 
v místech kontaktu, což je pak příjemné na dotek. 

Ratan nebo bambus?
nábytek a doplňky z ratanu nejsou v našich končinách 
už nijak výjimečné. Ratan je rychle rostoucí rostlina, 
pěstuje a dováží se nejvíce z Indonésie. Jeho velkou 
výhodou je ohebnost, takže se dá velmi dobře tvaro-
vat - na rozdíl od pevného bambusu (Čína, Thajsko, 
Indonésie a další asijské země), který se běžně v ze-
mích svého původu využívá třeba i ve stavebnictví. 
Venkovní nábytek z ratanu se povrchově ošetřuje, ale 
ani úprava lakem ho nedokáže ochránit před rozma-
ry počasí. Většinou se doporučuje na kryté terasy, do 
zimních zahrad, pokud ho však chcete mít i venku na 
zahradě, musíte mu věnovat patřičnou péči (po kaž-
dém, byť i krátkém deštíku nábytek vysušte) a je třeba 
ho postavit na dlažbu, beton nebo kámen, nikoli na 
půdu - jakmile zvlhne, bude vlhko transportovat také 
dovnitř tohoto přírodního materiálu. 
Málo platné, proutěný nábytek sice navodí středomoř-
skou atmosféru a vaši zahradu promění v ráj připo-
mínající pohodovou dovolenou u moře, je to však 
vykoupené nižší odolností vůči počasí, a tím i menší 
trvanlivostí. 

Pro milovníky dřeva
Možná jste si právě teď řekli, že nejlepší asi bude 
dřevo, vždyť to je přece přirozená volba. Jak pro 
koho, každý přece vyznává určitý styl, což se odráží 
také v úpravě zahrady a s tím rovněž souvisejí mate-
riály venkovního nábytku. I když svou roli hrají i naše 
preference, pravdou skutečně zůstává, že dřevo je pro 
zahradu typické díky svému původu, dobře s ní souzní, 
je příjemné na dotek a zejména exotické dřeviny býva-
jí velmi odolné.  
Cenově nejdostupnější jsou měkká, snáze zpracova-
telná dřeva jako smrk, borovice, větší odolnost ale 
slibuje nábytek z borovice severské (skandinávské).  
další tvrdé dřeviny v našich končinách zastupuje řada 
materiálů, včetně dubu, buku, severoamerického 
akátu a dnes už poměrně dobře známých exotických 
rostlin: eukalyptu (hnědočervené dřevo z australské-
ho stromu, je těžší a méně odolné než teak), meranti 
(ze stromu shorea, z jihovýchodní Asie, červenohnědé 
barvy) a hlavně teaku (nejodolnější, pěstuje se nejen 
v Indonésii). díky obsahu teakového oleje a kaučuku 
ho můžete ponechat na zahradě v podstatě napořád. 
Vítr, déšť, mráz, střídání teplot ani plísně, hniloba 
anebo hmyz nemají šanci. Kdo by chtěl zachovat jeho 
původní zlatohnědou barvu, určitě ho bude pravi-
delně ošetřovat (olejovat nebo lakovat). někdo jiný 
ovšem dá spíš přednost přirozenosti – na teakovém 
nábytku bez úpravy se postupně vytváří šedavě stříbři-
tá patina, která mu dodává nezaměnitelnou podobu. 
Ovšem tyto výhody dokonalého materiálu (nejen) pro 
výrobu zahradního nábytku se samozřejmě odráží 
i v jeho ceně. 
Ale trendy jdou ještě dál, a tak se speciálně zušlechťují 
některé dřeviny, aby svými novými vlastnostmi předčily 
naše očekávání. Oblíbený je venkovní nábytek z ro-
timberu (jde o speciálně vyšlechtěný severoamerický 
akát), který je pružný a zároveň dostatečně pevný, vel-
mi odolný vůči počasí a poškození a v celkovém součtu 
všech svých pozitiv ještě dokonalejší pro venkovní 
použití než teak.  
Perlička na závěr? exotické dřevo na pohled i dotek 
připomíná materiál Resista (rýžové slupky, soli, mine-
rální oleje), nemusí se však impregnovat ani olejovat.

Budiž beton, nebo kámen? 
Přestože nejde o tak tradiční materiál pro výrobu 
venkovního nábytku, jako už zmínění zástupci, i s be-
tonem je třeba počítat. Zejména u domů a staveb, 
které ho využívaly, a kde je tento materiál použitý 
třeba i na plotových sloupcích nebo v podobě arte-
faktů v zahradě (sochy, originální květníky, pítka pro 
ptáky a jiné), je betonový nábytek poměrně logickým 
řešením. S ohledem na masivnost však doporučujeme 
využívat jednotlivé kusy spíše jako solitéry, například 
půkruhová lavice s kulatý stolkem vhodně zjemňuje 
hranaté linie zahrady. Betonové vybavení se hodí také 



•	 prodej ratanového a bambusového nábytku
•	 venkovních souprav z umělého ratanu
Prodejna ratanového nábytku: Palackého tř. 91, Brno

www.rattan.cz

Barevné květináče COLORS do interiéru i exteriéru

 – různé barvy, tvary a velikosti pro velké rostliny

 – 2 typy nasvětlení – exkluzivní doplněk prostředí 

– ve dne barvy, večer osvětlení

FLORAVIL, s.r.o., tel. 246 002 271, www.floravil.cz
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k místům, kde je stabilně umístěný krb, udírna, nebo 
gril, které mají tento materiál alespoň částečně v sobě 
obsažený. A aby vás v létě tolik nestudil, mnohdy se 
doplňuje stylově řešenými textiliemi, nebo i dřevem. 
naopak jeho nepřehlédnutelnou výhodou je stabilita 
a originalita.  
Podobně jedinečný bude také nábytek z kamene, ov-
šem leštěná žula nebo mramor by měly korespondovat 
se stejně oslnivým leskem zahrady i domu. Použít lze 
i umělý kámen. 

Aby byl stále pěkný
Každý solidní výrobce nebo prodejce zahradního ná-
bytku vám před nákupem jistě vysvětlí, jak se o zvole-
ný materiál vhodně postarat. exotická dřeva typu teak, 
meranti, eukalyptu nepotřebují speciální povrchovou 
úpravu a nelakují se. Měli byste je však jednou až 
dvakrát za rok (u meranti a eukalyptu vícekrát) natírat 
k tomu určenými oleji, aby si zachovaly původní barvu. 
A jak si poradit s ratanem? Pro běžnou údržbu je důle-
žité zejména otírání prachu, zcela bezproblémově vám 
to půjde proudem vzduchu (stačí použít vysavač), na 
větší nečistoty použijte kartáček nebo štětec a bude-li 
třeba, problematické místo jemně zbruste a ošetřete 
k tomu určeným lakem.  
Jednodušší situace je u hliníku, stačí ho jen omýt a ne-
chat oschnout, kdežto u kovového nábytku (zejména 
kovaného železa) je třeba dbát na ochranu proti ko-
rozi. některé kovové výrobky se speciální ochrannou 
vrstvou, například Thermosint® nebo alucobond, vydr-

ží několik let, pak o ně však musíte začít více pečovat. 
Po skončení sezony se vyplatí zahradní nábytek po 
ošetření uskladnit na suchém a krytém místě, výjimkou 
jsou kovové výrobky se speciální antikorozní úpravou, 
teak a nebo speciálně vyšlechtěný akát – rotimber. 
Ovšem pokud jste zvyklí už po léta nechávat venku 
třeba lavičku pod svým oblíbeným stromem, asi jí už 
nebudete hledat suché místečko na zimu. 

Z čeho postavit terasu
Když už jsme si tak hezky probrali materiály, ze kte-
rých můžeme vybírat v případě zahradního nábytku, 
jistě stojí za to i podívat se i na materiál, ze kterého si 
můžeme vyrobit terasu, na kterou ten nábytek posta-
víme.
Terasu lze postavit z přírodního kamene, betonu a ke-
ramické či betonové dlažby, ze dřeva či zcela nových 
kompozitních materiálů – například bezúdržbového 
dřevoplastu. Rozhodujeme se podle požadovaného 
vzhledu, aby se terasa hodila na pozemek a na něm 
již stojící budovu, ale také podle ceny a trvanlivosti 
použitého materiálu. Přibližme si vlastnosti a vhodnost 
použití jednotlivých materiálů.

Dřevěná konstrukce terasy
dřevo je vždy příjemné na pohled i dotek a pokud bu-
deme chodit po dřevěné terase na boso, nestudí nás, 
za velmi horkého počasí zase nepálí. Proto je dřevěná 
terasa vhodná třeba i k bazénům či alespoň jako volný 
přechod od domu k bazénu. 
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V případě dřevěné terasy je zásadní výběr konkrétní 
dřeviny. Jelikož na dřevěnou terasu neustále působí 
klimatické podmínky, je nutné vybrat trvanlivější dře-
vo. Přednost dáváme z těch levnějších dřevin borovici, 
případně investujeme do douglasky, sibiřského modří-
nu, severských dřevin a ideálně pak dřevin exotických 
s vysokým podílem pryskyřic (například bankirai)

Dřevoplastové terasy
dřevoplast (WPC) patří mezi moderní kompozitní 
materiály. Oproti přírodnímu dřevu nemusíme tento 
materiál impregnovat a povrchově upravovat, vlastně 
to ani nejde.  
dřevoplastové terasy přitom na první pohled neroze-
znáte od přírodního dřeva, stejně příjemná je i chůze 
po nich a navíc zde nehrozí riziko zadření případných 
třísek pod kůži bosých chodidel. Životnost dřevoplas-
tových teras je uváděna od 50 let výš. Vybrat si lze 
ze široké škály struktury povrchů a barevných odstínů 
materiálu. 

Betonová terasa
V případě betonové terasy nehovoříme o běžném 
„litém betonu,“ jehož povrch je jako pochozí plo-
cha poměrně nevhodný, navíc se bude časem drolit, 
ale o „betonových dlaždicích,“ případně „anhydri-
tovém povrchu“ s broušenou povrchovou úpravou 
a nátěrem. Obecně platí, že betonová terasa patří 
k těm nejlevnějším, konkrétně betonové dlaždice pak 
svým povrchem dokonale imitují například přírodní 

kámen, který je oproti betonu výrazně dražší. Betono-
vou dlažbu lze například sladit i s plotovými sloupky 
či celobetonovými ploty. Velmi praktickým řešením 
je použití dlažby zámkové, vybrat si ale lze i z dlažby 
plošné a skládané. 

Dlažba z přírodního kamene
Terasová dlažba z přírodního kamene je nejdražším ře-
šením. na druhou stranu je však každý kus skutečným 
originálem (to samé platí i pro dřevo, pokud je na po-
vrchu neopatříme barevným nátěrem a zachováme 
tak jeho strukturu). Vždy záleží na výběru konkrétního 
kamene a jeho sladění se samotným domem a dalšími 
použitými materiály na pozemku včetně oplocení, čili 
na estetickém záměru. Při výběru více druhů a od-
stínů kamene je možné pokládat dokonce působivé 
kamenné mozaiky. Pro terasy nejsou vhodné leštěné 
povrchy kamene (například leštěný mramor), snadno 
se po tomto materiálu uklouzne, nemluvě o jeho velmi 
vysoké ceně. 

Keramická terasová dlažba
Keramická venkovní dlažba patří mezi finančně do-
stupnější varianty povrchů teras. Při výběru venkovní 
keramické dlažby je zásadní kromě vzhledu její nasá-
kavost a tedy mrazuvzdornost, odolnost vůči opotře-
bení a protiskluznost.

Text: Marcela Škardová, foto: Kettler,  
zdroj: ceskestavby.cz



Trocha luxusu 



Vířivka je velká vana nebo malý bazén plný vyhřívanou vodou a používá se pro 
namáčení, relaxace, masáže, či hydroterapii. Ve většině případů mají vířivky  
trysky na masážní účely. Oproti tomu bazén je určen na plavání či relaxaci. 

Co, myslíte, co byste více potřebovali?

bazény a vířivky
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Masážní bazény a vířivé vany
Masážní vířivky, bazény a vířivé vany jsou snad tou 
nejlepší investicí do vlastního zdraví a rodinné poho-
dy:
•	 Vířivky a bazény jsou domácí oázou, soukromým 

rehabilitačním centrem, místem pro relaxaci požit-
ku a odreagování, regeneraci sil a odpočinek.

•	 Vířivky a bazény vybízí k individuální relaxaci 
i rodinné zábavě; hydroterapie ve spa vás zbaví 
bolesti, únavy i stresu.

•	 Vířívé vany a bazény naleznete přesně tam, kde ji 
nejvíce potřebujete a přesně ve chvíli, kdy ji nejví-
ce potřebujete = dOMA; spa je před-
určena k tomu, aby se stala symbolem 
domácí pohody.

•	 Vířívé vany a bazény zvou k odpočin-
ku po vyčerpávajícím pracovním dni 
stejně jako po sportovním výkonu; 
masáž v příjemném a přirozeném 
prostředí teplé vody si můžete dopřát 
jednoduše kdykoliv.

•	 Spa můžete umístit na terasu nebo 
do zimní zahrady a koupel si budete 
vychutnávat za každého počasí, v kaž-
dém ročním období.

•	 U vířívky hrají hlavní roli 3 fakto-
ry: teplo, nadnášení a masáž

•	 Společně léčí a osvěžují. Ponořením 
těla do teplé, masírující vody stoupne 
vaše teplota. Cévy se rozšíří a dech se 
prohloubí rostoucím objemem životo-
dárného kyslíku. Vztlak ve vodě snižu-
je tělesnou hmotnost téměř o 90%, tím ulehčuje 
svalům a kloubům od zatížení. Okamžitě se vytrácí 
stres, a to jak fyzický, tak i psychický.

•	 U vířivých bazénu je masáž tvořena smícháním 
teplé vody a vzduchových bublin ve speciálních 

tryskách. Tento osvěžující proud uvolňuje 
tělo a podněcuje jej k uvolňování látek 
tišících bolest, tzv. endorfinů.
•	 Každé roční období má s vířivým ba-
zénem svůj specifický půvab. Ať už je to 
teplá, osvěžující koupel ve vaší zahradě 
oděné do „zimního hávu“, nebo letní den 
naplněný zábavou s přáteli a rodinou, 
vířivý bazén vám nabízí maximální zážitek 
z celoročního využití. léčebné využití teplé 
vody, známé jako hydromasáž, je proká-
zaná přírodní léčba. Teplá voda, společně 
s nadnášením a tlakem proudící vody 
vytváří omlazující i léčivý pocit zároveň. Ať 
už chcete uvolnit napětí způsobené každo-
denními problémy, nebo osvěžit unavené 
svaly po sportovním výkonu, či ztišit bolest 
zanícených kloubů, anebo jen klidněji usí-
nat. Vířivé bazény vám pomohou uvolnit 
se a cítit se mnohem lépe.

Jak vybrat bazén?
Možná dáte před vířivkou přednost bazénu. Koupě 
vlastního bazénu je dlouhodobou investicí, a tak byste 
měli dbát na to, aby vám co nejvíce vyhovoval.  
Při výběru bazénu byste si tedy měli umět odpovědět 
na několik otázek:

Jaký typ bazénu byste si měli pořídit?
Bazény určené pro děti, případně do menších prostor, 
doporučujeme o velikosti do 6 x 3 m. Bazény střední 
velikosti do 8 x 4 m se hodí zejména pro volný čas celé 

rodiny a jistě vás překvapí výborným poměrem vlast-
ností a ceny.  
Bazény větší velikosti - pro náročnější klientelu 
např. keramické bazény a bazény z termobloků. na 
aktivní využití jsou pak zcela ideální bazény s délkou 
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BAZÉNOVÁ 
CHEMIE 
PROBAZEN®

www.peceovodu.cz

Odborník na úpravu vody

Poradíme Vám!

  pro zahradní a rodinné bazény 
  pro veřejné bazény
  pro vířivky, wellness a aquacentra

PROVĚŘENÁ KVALITA

  Pozitivní reference 
v lázních ČR a SR

  Dodávky do mnoha 
zemí Evropy

Pohoda? S našimi bazény určitě!



od 10 m a šířkou 4-6 m. Bazény působí reprezentativ-
ním a luxusním dojmem, zvlášť při užití standartního 
tvaru u venkovních typů s nadčasovou WPC podlahou 

nebo u interiérových typů s přelivným žlabem a plně 
automatickým ovládáním.

Po jakou část roku má bazén sloužit?
Pro prodloužení koupací sezóny venkovního bazé-
nu doporučujeme bazén zakrýt zastřešením. Zvo-
líte-li venkovní bazén se zastřešením a vyhřívacím 

systémem, koupací sezóna prodlouží na 6-7 měsí-
ců. Interiérový bazén můžete používat po celý rok bez 
omezení, samozřejmě s použitím lamelového zakrytí.

Kam bazén umístíte?
Umístění bazénu si předem rozmyslete, doda-
tečné změny už jsou téměř nemožné. Venkovní 
bazény umístěte na slunné místo, kde můžete 
využít slunečního záření, které bude zahřívat 
vodu. Možností ohřevu je několik, pomocí solá-
rního zařízení, tepelného čerpadla, prostřednic-
tvím výměníku z jiného zdroje. dbát by se také 
mělo na odpočinkové zóny, kde budete trávit 
většinu času, vhodnost umístění pojezdových 
kolejnic k zastřešení bazénu nebo umístění pro 
filtrační zařízení. Pokud si chcete pořídit vnitřní 
bazén, měli byste uvažovat při jeho pořízení už 
při návrhu domu.

Jak se bazén udržuje?
Správnou péčí a staráním se o bazén prodloužíte 
jeho životnost. Bazény nejsou náročné na údrž-

bu, zvládnete ji sami a nezabere vám tolik času.
Základní péče o vodu:
•	 jednou až dvakrát týdně zkontrolovat hodnotu 

pH, Cl a doplnit desinfekci
•	 jednou týdně bazén vyčistit speciálním vysavačem

Zdroj: Swimbazeny.cz, idol.cz
Foto: SAMphoto.cz

Pro vaši spokojenost  
vám vyrobíme  
nebo opravíme 
přístřešky 

ke karavanům
plachty na čluny, 

na přívěsné vozíky,  
na bazény

stěny a střechy 
k pergolám

nové potahy slunečníků
opravy stanů

Kontakt: 
Čs. armády 16 (areál PREX),
253 01 Hostivice, okr. Praha-západ 
Tel./fax: (+420) 220 981 066
E-mail :plachtarnahostivice@atlas.cz      
www.plachtarna.cz
Kontaktní osoba: pí Kolářová, Pasáková
Provozní doba:  Po - Pá 7.00 - 15.00 hod.   

St - 7.00 - 17.00 hod.

PLACHTÁRNA
- zakázková výroba 04
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Travička už nám pěkně roste a za chvíli přijde okamžik prvního sekání. dávno 
již máme za sebou éru socialismu, kdy se sekačka sháněla. dnes se vybírá. A to 

z nepřeberného množství zajímavých typů…

Také vybíráte 
travní sekačku?
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Při výběru sekačky je v první řadě vhodné zvážit násle-
dující faktory: 
•	 velikost udržovaných travnatých ploch
•	 členitost pozemku
•	 cílový požadovaný typ trávníku
•	 možnou frekvenci sečení
•	 požadovaný komfort obsluhy
•	 fyzickou dispozici
•	 dostupné zdroje energie a jejich cena (elektřina, 

benzín)
•	 dostupné prostory pro skladování sekačky
•	 jiné požadavky (hlučnost, design, značka, servis, 

ekologie)

Velikost udržovaných  
travnatých ploch 
nepsané pravidlo říká, že elektrické sekačky jsou 
vhodné na velikosti ploch do maximálně 300-600 m2. 
na větší plochy už tyto sekačky nejsou vhodné kvůli 
potřebné délce kabelu, kapacitě baterií a menší šíři 
záběru do cca 43 cm (a tedy vyšší pracnosti). na plochy 
do maximálně 1000 až 2000 m2 jsou vhodnější sekač-
ky benzinové s šířkou záběru 48 cm a více. navíc, na 
plochy nad 500 m2 už začíná být zajímavý i nucený 
pojezd sekačky. Ten je ale zajímavý i u menších ploch 
v případě, že máte menší fyzickou dispozici. nad 1500 
m2 je již vhodné uvažovat o zahradním traktoru.
Co se týče šířky záběru sekačky - tu je rovněž nezbyt-
né brát v úvahu s ohledem na velikost trávníku. Čím 
menší šířka záběru, tím větší pracnost, potřebný čas 
na sekání, spotřeba energie a opotřebení samotné 
sekačky.
U větších ploch je dobré mít dobrý systém pro sběr 
(větší objem zásobníku) či mulčování posečené trávy. 
Rovněž je zajímavým údajem u benzínových sekaček 
i objem palivové nádrže.

Členitost pozemku 
V případě kopcovitého terénu a většího pozemku 
raději sáhněte po sekačce s pojezdem. Pokud je váš 
pozemek menší, sekačka s pojezdem nemusí být 
nevyhnutelná. Tehdy je důležitým parametrem váha 
sekačky.
Zajímavá může být i funkce mulčování, která naseká 
trávu na maličké částečky, a ponechá ji na trávníku 
jako organické hnojivo. Odpadá tak nutnost sběrného 
koše, který může být dost obtížný v kopcovitém teré-
nu. Mulčování má však i svá omezení. Obvykle se tímto 
způsobem nedá sekat tráva vyšší než 10 cm. Při mul-
čování se skosí maximálně třetina výšky trávy (např. 
z 9 cm se usekne na 3 cm). Mulčovací nůž má oproti 
běžnému noži po stranách rozdvojené čepele. Každá 
ze čtyř čepelí mulčovacího nože seká v jiné výši při za-
chování vyrovnaného chodu motoru. Při mulčování je 
třeba častěji sekat trávník. Z časového hlediska je však 
sečení s mulčováním mnohem rychlejší než sekání se 
sklizní do sběrného zásobníku. Správná sekačka s mul-

čováním má mít ve výbavě i záslepku místo sběrného 
koše, aby byl mulčovací prostor dokonale uzavřený 
a mulčování co nejúčinněji.
Posloužit může rovněž i funkce odhozu trávy bez 
sběru. Rovněž zohledněte nejužší a nejkomplikovaněj-
ší místa trávníku. Ty mohou být důvodem pro koupi 
menší sekačky s menším záběrem, nebo dokonce kou-
pí dvou sekaček s různými záběry. Toto se však obvykle 
dá řešit i použitím vyžínání na doplňkové sekání, se 
kterým se dostanete téměř všude.
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Cílový požadovaný typ trávníku 
Výběr vhodné sekačky je závislý samozřejmě i na typu 
trávníku. Chcete mít sportovní trávník pro rekreač-
ní účely, louku, nebo trávník typu golfový fairway? 
V prvním případě, kdy je nutné trávník sekat jednou 
za jeden až dva týdny, potřebujete spolehlivý stroj. 
Investujte raději do sekačky s lepším a spolehlivějším 
motorem. 
Paradoxně na trávník lučního typu (rozsáhlý), sekaný 

vzácně (více než 1x za měsíc) je nutný výkonnější mo-
tor (nad 4500 W). Ten je potřebný zejména k překoná-
ní většího odporu vyšší trávy. Stejně tak dbejte v tomto 
případě i na maximální nastavitelnou výšku kosení, 
která by se měla pohybovat alespoň kolem 90-100 mm 
a na jednoduché (nejlépe jedno pákové) nastavení výš-
ky sečení. Pokud nechcete trávu shrabávat, je vhodný 
objemnější koš (alespoň 80 l) a možnost přepnutí na 
výměty posekané trávy do strany, či na funkci mulčo-
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vání. Mulčovač není při velké výšce trávy až tak účinný, 
takže tato funkce není v tomto případě nezbytná. 
Zvažte i možnost tříkolové sekačky kvůli lepší manév-
rovatelnosti v terénu.

Frekvence kosení 
V případě, že sečete často (1 - 2 x týdně nebo častěji), 
vyplatí se vám investovat do kvalitní sekačky s kvalit-
ním motorem, která vám ušetří v konečném důsledku 

nejen nervy, ale i čas a peníze. V případě častého kose-
ní je trávník nižší, a proto není potřeba vysoký výkon 
motoru. Rovněž určitě stojí za povšimnutí funkce 
zvyšující pohodlí při práci - centrální nastavování výšky 
kosení, variabilní rychlost pohonu kol či připojitelná 
hadice na čištění sekačky.
Při menší frekvenci kosení nás nemusí až tak zajímat 
kvalita motoru, ale výkon by neměl být příliš malý, 
kvůli nárazové zátěži. Stejně tak má být maximální 
výška kosení o něco větší. Cetky zvyšující komfort 
nejsou v tomto případě až tak důležité a dá se na nich 
ušetřit.

Skladování sekačky 
Místa v skladovacích prostorách však nikdy není dost, 
a proto je třeba dobře zhodnotit velikost sekačky 
potřebné na údržbu dotyčného trávníku. nekupujte 
proto zbytečně velkou a výkonnou sekačku. Pokud 
máte málo prostoru na její uskladnění, určitě si nevy-
bírejte sekačku bez sklápěcí/rozmontovatelné rukojeti. 
některé typy se dají poskládat na takový rozměr, že je 
možné je jednoduše převážet i v osobním autě.

Čeho si dále všímat?
ergonomií, čili komfortem při práci jsme se již okrajo-
vě zaobírali. nejzajímavějšími jsou z tohoto pohledu: 
•	 nastavitelná výška rukojeti a možnost jejího sklá-

pění,
•	 centrálně nastavitelná výška kosení (jednou pá-

kou),  
snadno odnímatelný a vyprázdnění zásobníku na 
trávu (neměl by vyžadovat montáž, či speciální 
nástroje)

•	 ergonomická rukojeť a ovládací prvky (příjemný 
materiál, chod a tvar)

•	 samočinná a variabilní rychlost pojezdu (zejména 
u větších modelů)

•	 kolečková přední kolečka (zajistí lepší posečení 
zahnutých okrajů trávníků a míst kolem kmenů 
stromů)

•	 vypínatelný nůž při zapnutém motoru (u členité-
ho pozemku s přechodem přes nekosené, nebo 
nebezpečné části)

•	 elektrický startér benzinového motoru (zejména 
pro fyzicky méně disponované)

•	 celková váha
 
Sekačku si před koupí vždy vlastnoručně odzkoušejte 
a nechte i nastartovat pokud je to možné. Hlučnost 
sekaček je z hlediska ergonomie také velmi důležitá. 
Pokud je rozhodující, doporučujeme spíše elektrické 
sekačky, které jsou o něco tišší. Moderní spalovací 
motory od známých výrobců již také nejsou tak hlučné 
jako kdysi. elektrické sekačky umí vyprodukovat hluk 
o síle 75 až 89 dBA.

Zdroj: naseinfo.cz
Foto: SAMphoto.cz



Jak vybrat 



Chcete mít hned na jaře čerstvý salát a během roku domácí papričky a rajčata? 
Máme pro vás řešení. Pořiďte si skleník nebo pařník.

sKleníK?
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Skleníky se obvykle vyrábějí z hliníkových profilů a po-
lykarbonátu nebo tvrzeného skla.
Hlavní výhodou skleněných desek je vysoká propust-
nost slunečního záření (± 90 %). na druhou stranu se 
sklo snadno rozbije nebo poškodí. nejen proto v sou-
časné době zahrádkáři preferují skleníky z polykarbo-
nátu. Vytváří totiž prostředí optimální pro růst rostlin 
a díky UV filtru je chrání před škodlivým zářením.

5 hlavních výhod skleníků
•	 Sami si vypěstujete lepší a chutnější zeleninu bez 

škodlivých hnojiv.
•	 Můžete začít pěstovat rostliny, které vyžadují do-

statek tepla a vlhka.
•	 Zahradní skleníky bohatě využijete nejen v létě, 

ale rovněž v zimě.
•	 Budete-li dobře vybírat i elegantní design, který 

zapadne do architektury každé zahrady.
Ujasněte si, jak velký skleník potřebujete a zda jej 

postavíte na zděné podezdívce či základně z pozinko-
vaného plechu (polypropylenu).
Plánujete-li skleník využít pro přezimování rostlin, 
vybírejte z modelů o ploše 12 m2 a více.
Pokud chcete skleník na zimu temperovat, vyberte si 
model, který má polykarbonátové desky silné min. 6 
mm.
Když chcete mít s větráním méně práce, pořiďte si au-
tomatické otevírání oken, které ochrání rostliny před 
teplotním šokem i přehřátím.
K většině skleníků si můžete dokoupit praktické pří-
slušenství. nejčastěji mají zahrádkáři zájem o poličky 
nebo regály, větrací okénka, okapové sady, teploměry 
a vlhkoměry, zavlažovací zařízení, plastové chodníky, 
lampy, stínicí sítě a vytápění.

Zdroj: Skleniky-lanitplast.cz
Foto: SAMphoto.cz
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•	 pařníky, skleníky, příslušenství

•	 materiály na prosklení skleníků, pergol, přístřešků, krytů bazénů, 

zimních zahrad…

•	 polykarbonáty a plexisklo včetně montážního příslušenství

•	 poradenství, formátování, rozvoz po celé ČR

Praha – 234 707 042; polykarbonat@zenit.cz
Olomouc – 585 340 528; olomouc@zenit.cz

Vrchlabí – 499 425 190; vrchlabi@zenit.cz
www.zenit.cz

Akční nabídku hledejte  
na www.polykarbonatove-desky.cz

Máte po zimě rozbitý skleník?
Máme pro Vás řešení – z naší  
široké nabídky si vybere každý!

ZenIT, spol. s r.o.

Jednoduché objednání přes eshop.zenit.cz



Přemýšleli jste někdy o tom, že by váš stávající plot ze dřeva, kamene, pletiva 
nebo jiného materiálu mohla nahradit příroda? Poradíme vám, ve kterých  
případech neuděláte chybu a kdy je lepší živým plotům přisoudit jinou roli. 

Živé ploty
náhrada klasiky?
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Podle zahradní architekty Kateřiny Karasové z ateliéru 
Avantgarden si nejdříve máme ujasnit pojmy. „existují 
dva typy živých plotů, a to buď stříhaný (tvarovaný) 

nebo volně rostoucí. Stříhaný živý plot slibuje výhody 
v podobě menšího prostoru, který potřebuje ke své 
existenci, a často bývá hustší. naopak náročnější je 
na péči – musíte vysadit vhodné rostliny ve správných 
sponech do optimální hloubky, vyžaduje pravidelné 
tvarování a případné nahrazení uhynulé rostliny se 
může stát problematické – je to zkrátka poznat. Tva-
rované živé ploty jsou vzhledově formální a ty 
jehličnaté dokonce v průběhu roku v pod-
statě neměnné. A volně rostoucí? Vyžadují 
více prostoru, ale jsou méně náročné na péči 
a přinášejí do zahrady vzdušnost a půvab 
přirozeného habitu keřů, také více kvetou 
a tím i plodí – což je „jen“ krásné nebo také 
k jídlu,“ vysvětluje odbornice.

Nahradit běžný plot
plotem živým určitě jde, ale ne všude. Aby 
vypadal dobře, přece jen potřebuje určité 
místo (šířka takového plotu je nepoměrně 
větší, než plotu z pletiva, dřeva a podobně). 
A stříhané ploty se vůbec nehodí používat na 
extrémní stanoviště, kde je příliš sucho, nebo 
naopak moc mokro, déletrvající stín… Pokud 
ovšem toužíte po živém plotu na těchto mís-
tech za každou cenu, je vhodnější volit volně 
rostoucí. 
A kde se tedy hodí jako náhrada běžného oplocení? 
„do předzahrádek ve městech i na vesnicích, tam, kde 
je vlastní zahrada bezpečněji oddělena skutečným plo-
tem, jak to známe třeba z nizozemí, Anglie. Zde stačí 
živé ploty většinou nižší až zcela symbolické. nebo si 
ho nechte vysadit do chatkových osad, k chalupám 

a statkům v řídce osídlených oblastech, kolem sadů, 
golfových hřišť a podobně. Podle výšky a použitých 
rostlin jsou pak jen optickým oddělením a zábranou 

k průchodu, případně zastupují skutečný 
plot. například dostatečně vysoký, hustě 
vysázený, stříhaný i volně rostoucí trnitý plot 
z trnek, hlohů, dřišťálu nebo třeba růží je 
v podstatě neprůchodný (pokud nepočítáme 
zajíce a menší zvěř),“ podotýká Kateřina 
Karasová. 
Že ani jeden z uvedených příkladů není váš 
případ? nesmutněte, i vy můžete použít živé 
ploty pro předěly zahrady, třeba užitkové od 
okrasné, k oddělení místa pro hosty od ryze 
soukromého pozemku, hodí se i pro zakrytí 
nevzhledných staveb a výhledů.

Vybrat si rostliny
pro stříhané ploty není až tak složité, když 
se poradíte s odborníkem, co se nejlépe 
hodí právě na váš pozemek s ohledem na 
přírodní podmínky, styl vaší zahrady i život-
ní zvyklosti rodiny. A co obecně doporučí 
zahradní architektka? „Z listnatých zástupců 

opadavých, a těch je nejvíce, nejspolehlivěji a rychle 
rostou habr, buk, ptačí zob (i jeho poloopadavá forma 
Atrovirens), babyka a svídy (krvavá, bílá). dále také 
meruzalka horská, muchovníky, hlohy, dřišťály, mochy-
ně, temnoplodec, skalníky (lesklý, dielsův), dřín a jiné. 
Z neopadavých se často používá zimostráz – roste po-
malu, ale je hustý a dlouhověký, hlohyně (v zimě není 
úplně pěkná, může namrzat, což se však dá na jaře 

lehce odstranit, vždy znovu bezproblémově obroste, 
také kvete a plodí krásné bobule), bobkovišeň patří na 
chráněnější stanoviště. A pokud se vám líbí dekorativ-
ní listy cesmíny, měli byste vědět, že na naše přírodní 
podmínky je poměrně choulostivá. Možná by nevadil 
menší plot na chráněném stanovišti, ale rozhodně ne 



Rakytník Sluníčko
větší plody a méně 
trnů, bohatě plodí,  
vynikající zdroj vita-
mínů. extraodolný

Rakytník  Krasavice
červené plody nejen 
krásně vypadají, ale 

mají  i významné 
léčivé účinky

Jahody velkoplodé

zasíláme  

certifikované velmi 

kvalitní sazenice, již 

letos plodící!

Jahody stáleplodící

certifikované  

sazenice nejvyšší 

kvality, plodí od 

června až do zimy!

Medvědí česnek

je oblíbený nejen pro 

své využití v ku-

chyni, ale také jako 

léčivá bylina.

Fíkovník

nenáročný i u nás 

bohatě plodící keř.  

V teplejších oblas-

tech se dá pěstovat 

celoročně venku

Minikiwi ISSAI

samosprašné,  

mrazuvzdorné, plodí 

již 2.rokem, velmi 

úrodné na zahradě  

i v květináči

Maliník POLKA

superúrodný maliník,  

každoročně 2 bohaté 

sklizně vynikajících 

velkých a sladkých 

malin

Maxibrusinka  

CRANBERRY

obří plody této bru-

sinky mají skvělou 

chuť a mimořádné 

léčivé účinky

Angrešt  rezistent

keřové i stromkové  

angrešty se sladkými 

plody, netrpí padlím!

Rybízy velkoplodé

bílé, červené, černé 

rybízy vhodné do 

našich oblastí

Josta – Jostaberry

vynikající kříženec 

rybízu a angreštu, 

spojuje to nejlepší 

z obou odrůd.

Maranell®

superpřevislý balko-

nový jahodník, který 

neúnavně plodí až 

do zimy, velké a slad-

ké plody

Indiánská borůvka 

VICKY

Amel. Lamarckii –

velký a krásný keř 

s výbornými sladký-

mi plody

Obří borůvka

hroznovitá borůvka 

s velkými a sladkými 

plody, každoročně  

bohatě rodí

Líska velkoplodá

pravokořenné velko-

plodé lísky začínají 

plodit již 2.rokem

Klematis velkokvětý

okouzlující květy kle-

matisů vyniknou na 

každé zahradě, různé 

barvy i plnokvěté

Moruše

keře s jedlými  

a sladkými plody  si 

opět nacházejí místo 

v našich zahradách

Klanopraška

bobule věčného 

mládí – ovoce pěti 

chutí – mimořádné 

stimulující účinky

Dirksen

velkoplodá ostruži-

na zcela bez trnů,  

Mimořádně úrodná 

rostlina, plodí již  

druhým rokem

Réva stolní

velkoplodé odrůdy, 

včetně bezsemen-

ných,  vhodné i do 

vyšších poloh

Velkoplodá Aronie

sladkoplodý černý 

jeřáb,  plody bohaté 

na vitamíny se hodí 

i k výrobě šťáv 

 a džemů

Angínovník  

– Belamcanda

tisíciletími prověřená 

čínská léčivá rostlina, 

lze ji pěstovat  v bytě 

i venku

Americký ibišek 

Cranberry Crush

obrovské červené 

květy září do dálky, 

excelentní  nádhera

Zahradní růže

velkokvěté, polyant-

ky i pnoucí v nádher-

ných barvách a za 

supercenu

Pokojové ibišky

oblíbené bohatě 

kvetoucí keříky  

v nádherných  

barvách

Sladký zázrak STÉVIE

zázračná sladká 

rostlina, vhodná 

pro diabetiky i na 

hubnutí

Červená tahitská 

limetka

neustále kvete 

a plodí. Červené 

plody jsou plné šťávy 

a vitamínů

Brusinka Erntesegen

nejúrodnější keříč-

ková brusinka, keřík 

každoročně doslova 

obsypán  červenými 

plody

Mini borůvka Tophat

zakrslá borůvka 

vhodná i do květiná-

če či na skalku. Keřík 

je malý, plody jsou 

ale velké a velmi 

dobré.

Rakytník samec – opyluje všechny odrůdy

69,- 69,- 12ks 89,- 12ks 139,- 59,-
79,-

Stromek 119,-
49,-59,-99,-

149,-od 89,-

89,-

89,-
149,-59,-

79,-
69,- 99,- 49,- 49,-

149,-

99,-
69,-249,-

59,-89,-69,-

NOViNKA

SuPeR CeNA
NOViNKA

SuPeR CeNA

Keř 89,- Stromek 99,-Keř 59,- Stromek 99,-Keř 59,-

bezsemenné 149,-

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. Osobní odběr v Kruhu 

u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. 

Pro jarní sezonu je připraveno obrovské množství ovocných stromků a keřů. dále kvalitní sazenice jahod, balkonových rostlin a pochopitelně 

také exotické a léčivé rostliny. 

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

e–shop: www.zahradnictvikruh.cz

69,-
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na velkých plochách a otevřeném terénu.“ 
Aby byla nabídka kompletní, vybírat se ještě dá z jeh-
ličnanů. například tis, který sice pomalu roste, ale 
je velmi dlouhověký, můžete ho zmlazovat a podle 
odbornice jsou dokonce jeho plody (bez semen!) jedlé, 

ovšem zbytek rostliny je prudce jedovatý. Mnohdy 
lidé vysazují túje a otužilejší cypřišky (některé kulti-
vary lawsonova, hrachonosý), případně smrk. „někdy 
však mám pocit, jakoby nic jiného než túje a cypřišky 
neexistovalo, tak hojně se u nás používají. Přitom 
v zemích s dlouholetou tradicí výsadby živých plo-
tů představují jen jednu z mnoha alternativ. Své 
místo určitě mají například při oddělení zahrady 
od ulic a silnic se silným provozem, jinde ovšem 
působí příliš strnule. Tomu se dá trochu odpomoci 
„přísadbou“ některých vitálních popínavek - pro-
rostou jehličnany a ještě je oživí (plamének tan-
gutský, přísavník pětičetný). A kdyby vyrostly příliš 
vysoko, několika zastřihnutími je lehce zmladíte. 
Modravé kultivary cypřišků jsou ještě méně použi-
telné, skoro v žádném mně známém případě ne-
harmonizují se zbytkem zahrady, ladí jen s tmavě 
zelenými rostlinami, rozhodně ne se žlutolistými 
a červenolistými kultivary čehokoli! Pokud se vám 
přesto líbí, je dobré vědět, že parádu vám budou 
třeba ve tmavých, zastíněnějších místech, která 
chcete prosvětlit,“ radí Kateřina Karasová z Avant-
garden.

Důležité však je
vybírat nejen správné rostliny, ale myslet také na pří-
rodní podmínky vašeho pozemku. například zmiňova-
né cypřišky vyžadují dostatek vláhy a nesnášejí posy-
pové soli. Rovněž si dejte pozor na původ sazenic, to 
platí pro všechny druhy, jelikož druhy z teplejších zemí 
v našich podmínkách nemusejí přežít. Také vás napad-

lo, že by živé ploty mohly nabízet přidanou hodnotu 
v tom, že pod nimi třeba roste méně plevelů, některé 
ozdobí květy a jiné zase plody? nebo snad poskytují 
i další výhody? „Růstu plevelů určitě nezamezují, po-
kud tedy nemyslíte vzrostlý živý plot s nízko rostoucími 
větvemi, pod kterými je sucho a tudíž se tam ničemu 
nedaří. V živých plotech hodně hnízdí nebo alespoň 
pobývají ptáci a většina keřů po pravidelném stříhá-
ní méně kvete, některé květy se ale přesto objeví na 
zlatici, muchovníkách, hlohu, hlohyni… Všechny však 
nabízejí obecně platné výhody zeleně, včetně zlepšení 
mikroklimatu, zachycení prachu a podobně.“

Máte moderně utvářenou zahradu
se strohými liniemi, nebo ji ladíte spíše po vzoru našich 
babiček? na rozdíl od mnoha druhů okrasných rostlin 
se v případě živých plotů netřeba obávat, že byste 
nevhodným výběrem stylově „šlápli vedle“. Rostliny 
na živé ploty jsou vlastně nadčasové a ani jich není 
tolik. Už od středověku se v zahradách pěstují tis 
a buxus, od renesance se pak uplatňují v zahradách 
lemy a živé ploty z nich. Při výběru si jen ověřte, zda se 
vámi zvolený druh nemůže nekontrolovatelně rozrůst, 
jako například bambusy, ale třeba i pámelníky, které 
také mají podzemní oddenky. V těchto případech je 
vhodné už při výsadbě myslet na ochranné podzem-
ní „plůtky“ jako zábrany, pomůže i jejich pravidelné 
obrývání. „Tvarovaný živý plot z vitálních druhů, jako 
jsou habr nebo ptačí zob, se může, pokud chybí péče, 
také snadno rozrůst do obrovských rozměrů, ale stejně 

snadno se dá zase zkrotit,“ doporučuje odbornice. Tak 
až budete uvažovat o živých plotech, nezapomeňte se 
na podobná úskalí vyptat odborníků, kteří vám nád-
herné lemy zeleně jistě rádi pomohou nejen vybrat, 
ale i vysadit.

Text: Marcela Škardová, foto: OBI.
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LevnéThuje.cz

Specialista na vzrostlé thuje a okrasné dřeviny
doprava a výsadba po celé ČR
Veloobchodní ceny
Živý plot na klíč
Tel: 775 055 535
Vzorková prodejna: ul. Družstevní, Jirny – Praha východ

www.levnethuje.cz



Nářadí  



Uvažujete nad tím, že si pořídíte nářadí a nevíte, jaké si vybrat? Pojďme se  
podívat, jaké základní nářadí domácí kutil vlastně potřebuje…

domácího 
kutila
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Začít bychom asi měli tím, kam nářadí uložíme. dob-
rým řešením jsou skříňky na nářadí. Rozhodnout se 
můžete například pro plechovou, případně plastovou 
skříňku. Uvnitř mají množství odkládacích boxů, jsou 
praktické i pro uložení šroubů a matic. Samozřejmě, 

že při jejich koupi byste měli vědět, kolik nářadí bude-
te asi potřebovat.

Kleště
Kleště by neměly chybět v žádné domácnosti. domácí 
mistr může využít zejména boční 
cvikačky, kombinované kleště, pře-
stavitelné kleště tzv. blitzky. Obecně 
platí, že kvalitní jsou chromvanadio-
vé. Kleště z běžné nástrojové oceli 
se po čase otupí. levné kleště mají 
všechny nectnosti levného zboží - 
jsou výkyvné v čepu, otupí se jim 
rychle ostří. Čeho bychom si měli 
při koupi kleští všímat nejvíce, je 
snadná manipulace a ergonomický 
tvar. V čepu se nesmí kývat, protože 
to je první předpoklad, že se časem 
„rozjedou“. Pokud se při otevírá-
ní třou, nebudou nám sloužit, ale 
práci jen ztíží. Všimnout si musíme 
jejich řezné plochy a zkusit, zda při 
cvikaní na ní nezůstávají stopy už 
u běžného drátu. Proti světlu zkon-
trolujeme, jak jsou čelisti zabrou-
šené a zda mezi nimi neprosvěcuje 
světlo. důležitý je také ergonomický 
tvar rukojeti.
Podle potřeby můžeme mít i jiné druhy kleští, napří-
klad armovací na vázání drátů. na vytahování hřebí-

ků zase potřebujeme čelní štípací kleště. Kleště musí 
být bezpečné, protože na ně působíme velkou silou. 
Riziko přimáčknutí prstů kleštěmi někteří výrobci řeší 
pojistkami.
Kombinované kleště se vyrábějí ve dvou stupních 

tvrdosti. Kombinačky 60 HRc jsou 
určeny pro běžné použití a 63 HRc 
i na práci s pružinovou ocelí. S tímto 
označením se můžeme setkat i u ji-
ných druhů kleští.

Šroub prsty nedotáhnete
na domácí práce potřebujeme mi-
nimálně tři šroubováky od 4 do 10 
mm. Můžeme používat i univerzální 
šroubováky s nástavci - hroty se dají 
koupit. U šroubováků velmi rychle 
odhalíme kvalitu materiálu. Aby-
chom dokázali zužitkovat a využít 
dotahovací sílu, velký důraz klade-
me na ergonomický tvar rukojeti. 
Rukojeť musí být zhotovena tak, 
aby při namáhavé práci v dlani 
neklouzala, ale ani se nezadírala 
do pokožky - aby nedělala mozoly. 
V dlani musí dobře „sedět“ a její po-
vrch musí být bez výběžků a ostrých 

hran. některé rukojeti mají v zadní části zhotovený 
otvor, přes který lze nasunout páku a zesílit tak torzní 
sílu. Mnohé šroubováky mají tělo hrotu vedené podél-
ně přes celou rukojeť s rozšířeným přesahem na konci, 
na který můžeme v případě potřeby udeřit kladivem.

Čepel a dřík šroubováku jsou z oceli. Ze strojírenského 
hlediska známe ocel buď tvrdou a křehkou, která je 
odolná proti otěru, ale snadno se zlomí, nebo měk-
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AGADOS s.r.o.
Průmyslová 2081, 594  01 Velké Meziříčí
dálnice D1: Exit 146 (Velké Meziříčí – východ)
Otevírací doba prodejny: po–pá 7.00—16.00 hod
Tel: 566 653 311, Fax: 566 653 368, E-mail: obchod@agados.cz

Více o akci na www.agados.cz/stastnych11
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!13.419 Kč
11.990 Kč

bez DPHbez DPH

 NP 7 N1 750 kg

19.242 Kč
17.390 Kč

bez DPH

19.242 Kč
17.390 Kč

bez DPH

 VZ 26 N1 750 kg

47.908 Kč
43.190 Kč

bez DPHbez DPH

 VZ-32 Expres B2 2000 kg

44.285 Kč
41.990 Kč

bez DPH
41.990 Kč

 ALUX-31 B2 2600 kg

24.890 Kč
22.390 Kč

bez DPH

 NP 26 B1 1300 kg

78.135 Kč
66.490 Kč

bez DPH
66.490 Kč

bez DPH

 DONA-4120 valník 2600 kg

112.609 Kč
95.990 Kč

bez DPHbez DPH

 DONA-5021 valník 3500 kg

87.335 Kč
74.490 Kč

bez DPH

 ADAM-4 B2 2600 kg plato s nájezdy

137.329 Kč
116.790 Kč

bez DPH

 DONA-10 valník 3500 kg

AKČNÍ CENA

52.695 Kč
bez DPHbez DPH

 PUMA B2 2600 kg plato s nájezdy

3500 kg – AKČNÍ CENA

99.900 Kč
bez DPH

2600 kg – AKČNÍ CENA

79.900 Kč
bez DPH

3500 kg – AKČNÍ CENA

99.900 Kč
bez DPH

2600 kg – AKČNÍ CENA

79.900 Kč
bez DPH

 ATLAS 3-stranný sklápěč, ruční hydraulika

Št‚astných 11
Platnost akce u všech dealerů AGADOS

PROFIpřívěsy za TOP cenuVybere si každý!

Seznam prodejců naleznete
na www.agados.cz



kou, která je houževnatá, ale deformuje se a odírá. 
Je velmi obtížné najít kompromis mezi těmito dvěma 

vlastnostmi. Standardní šroubováky se vyrábějí nejčas-
těji z chrommolybdenové oceli. Mohou mít i speciálně 
upravené hroty a dříky (tzv. torzní zónu). například 
hrot může být buď s vrstvou tvrdokovu, mimořádně 
odolný proti opotřebení, zdrsněný, aby pevněji dr-
žel v zářezech šrouby, nebo s vrstvou diamantových 

částic (mimořádně vysoká odolnost a oděruvzdornost). 
Mohou mít vylepšenou (zpevněnou) torzní zónu (na 

ochranu při vysokých kroutících momentech) z vysoko 
hodnotné chromvanadiummolybdenové tvrzené oceli, 
případně z tvrzené chromvanadiové oceli s titannitri-
dovou vrstvou, což zaručuje delší životnost.
Při šroubování s jakýmkoliv typem hrotu používáme 
vždy správnou velikost šroubováku a tvar odpovídající 
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hlavě šroubu. Výsledkem nedodržení této na první 
pohled jednoduché zásady je poškození šroubu, šrou-

bováku a někdy i výrobku.
dnes se používají zejména tzv. křížové šroubováky 
a šrouby. dělí se podle systémů na PH (Phillips) a PZ 
(Pozidriv). Šrouby systému PZ mají vyražený ještě 
jeden menší „kříž“, vzhledem ke křížové mezeře po-
otočený o 45 °. Systém PZ využívají obvykle vruty do 

dřeva, systém PH zase šrouby v elektrických zařízeních 
a šrouby s metrickým závitem (i šrouby na sádrokar-
ton). Kromě křížových, resp. rovných mezer mohou 
být šrouby ukončeny otvorem se šestihranem (systém 
hex na imbusové klíče), šesticípou „hvězdou“ (systém 
torx), čtyřhranem a dalšími. Tyto systémy vyžadují 
speciální nářadí.

Akumulátorové šroubováky
V současnosti se stále více používají akumulátorové 
šroubováky. Šroubování se dosáhne plynulou regulací 
otáček, pravo-levým chodem a možností nastavení 
točivého momentu. na trhu je několik strojů s různou 
kapacitou akumulátoru. dolní hranici tvoří akumulá-
tory s napětím 7,2 V určené pro domácí práce. dalším 
důležitým faktorem, který je potřeba brát při výběru 
stroje v úvahu, je materiál, který se použil na zhotove-
ní akumulátoru.

Pilka
Při pracích v dílně využijeme různé druhy pilek na kov, 
nebo na dřevo. Pilka s hliníkovým dutým rámem je 
lehčí, levnějším pilkám se však deformuje rám. U pil-
ky na železo je důležité, abychom list pilky osadili do 
rámu kolmou částí zubů dopředu a pílili jen směrem 
dopředu. dozadu pouze volně táhneme rám. K pilo-
vání je potřeba především trpělivost. Pokud potřebu-
jeme odříznout například dlaždice či obkládačky, jistě 
přivítáme wolframovou šňůrku, která nahrazuje list 
pilky. Pomocí ní můžeme vypilovat různé tvary. Když 
chceme vypilovat větší kruh do obkladačky, nejprve si 
navrtáme otvor, přes který prostrčíme wolframovou 
šňůrku a vypilujeme potřebný otvor. Je to lepší řeše-
ní, než obkladačku prolomit kleštěmi. V truhlářských 
dílnách se použijí zejména ruční strojní pily (kotoučo-
vé, přímočaré, ocasky i pásové), ale i stacionární strojní 
pily (rámové, pásové, kotoučové, formátovací, válcové, 
řetězové). Při zpracování palivového dřeva, ale i při 
ořezávání stromů se dnes domácí kutil těžko obejde 
bez motorové (benzínové, elektrické) řetězové pily.

Montážní klíče nám otevřou cestu
Součástí vybavení každé dílny musí být i montážní klí-
če. neměly by nám chybět vidlicové nebo očkové klíče, 
kombinované klíče (na jedné straně očko, na druhé 
vidlice) a polouzavřené prstencové klíče. dobré je mít 
i soupravu nástrčných klíčů (tzv. gola) obvykle s ráčnou 
(páka s volnoběžnou spojkou na otáčení nástrčného 
klíče). Soupravu vidlicových klíčů můžeme nahradit 
dvěma vidlicovými klíči s pohyblivou nastavitelnou 
čelistí. Ve srovnání s klíči s pevnou čelistí však snesou 
jen nižší namáhání. Montážní klíče bývají v převážné 
většině určeny na šestihranné hlavy šroubů a matic - 
rozlišujeme při nich metrické a Withworthové závity. 
navíc jsou klíče se speciálně tvarovaným průřezem, 
(např. torx - v novějších typech aut mají takové ukon-
čení šrouby na upevnění hlavy motoru).
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Prstencové klíče
Mají pracovní hlavu řešenou ve tvaru prstence (očka) 
- obepíná hlavu šroubu po celém obvodu. Vnitřní 
otvor mívá průměr obvykle ve tvaru dvanáctihranné 
hvězdice, vzácněji šestiúhelníku a občas i speciální tvar 
odpovídající šroubům a maticím s hlavami zvláštního 
systému - například torx. Kromě běžných standardních 
klíčů existují i verze s prodlouženou rukojetí na vyvi-
nutí větší síly.

Trubkové klíče
Jsou to vlastně silnostěnné trubky z kvalitní oceli, 
které mají zakončení vytvarované do tvaru šestihranu. 
Využíváme je zejména na práci se šrouby a matice-
mi umístěnými velmi hluboko (například zapuštěné 
v díře) nebo na místech, kde není dostatek místa.

Nástrčné - gola klíče
V tomto případě jde o soustavu nářadí, kterou tvo-
ří vždy páka s ukončením ve tvaru kostky, zásadně 
v palcových rozměrech. na toto ukončení se nasouvá 
pracovní hlava, tzv. ořech, která může mít 6 - nebo 
12-hranný vnitřní průřez. Redukce při nástrčných klí-
čích různých velikostí a systémů (1 / 2 „, 3 / 8“) umož-
ňují jejich vzájemné kombinování. Při jejich používání 
musíme však postupovat opatrně, abychom kombinací 
velkorozměrové klíče a malé ráčny, resp. páky nepo-
škodili ráčnu. Při velké ráčně zase můžeme velkou 
silou poškodit šroub.

Momentové klíče
Slouží na dotahování šroubů přesně stanovenou silou - 
tzv. momentem. 
dotažení šroubů přesně stanovenou silou je třeba 
zejména na zařízeních, kde může být ohrožen život, 

nebo by mohly vzniknout velké materiální škody.

Kladivo
Pořídíme si ho podle toho, jaké práce děláme nejčas-
těji. Určitě se nám bude hodit kladivo zámečnické. 
První předpoklad bezpečnosti při používání kladiva je 
jeho tvarovaná rukojeť. Musí být zaklínovaná plochým 
nebo kruhovým klínem, aby se kladivo při práci neu-
volnilo. Klín se ani vibracemi neuvolní, protože všech-
ny ploché i kruhové klíny mají zářezy. Když je kladivo 
správně kované, nemělo by prasknout. levná kladiva 
z pochybného materiálu jsou často jen odlévaná a za-
brusovaná. Pak se lámou a pravděpodobnost úrazu 
je vysoká. na skládání nábytku můžeme mít doma 
i gumové kladivo. Univerzálně použitelné má průměr 
50 až 60 mm.

Sekáč
Musí být dobře tepelně zpracovaný, zakalený a popou-
štený. Riziko při práci s ním je vždy velké. Odborník si 
nekoupí levný sekáč, ale dražší, který nejenže deset-
krát více vydrží, ale práce s ním jde rychleji a je bez-
pečnější. není však dobré používat sekáč jako dláto. 
doma bychom měli mít alespoň špičatý a plochý sekáč. 
Abychom se neuhodili do ruky, je velmi praktické dát 
na sekáč gumový nástavec, který chrání před úrazem.

Nýtovací kleště
Hlavními výhodami použití trhacích nýtů jsou: jedno-
stranný přístup ke spoji i jednoduchá a rychlá montáž. 
na osazení těchto spojovacích prvků slouží nýtovací 
kleště, které se prodávají ve více modelech. U menších 
sériích výrobků a na občasnou montáž slouží ruční 
- malé nebo větší - pákové kleště, naopak u velkých 
sériích a na kontinuální montáž jsou k dispozici hyd-
ropneumatické nebo akumulátorové nýtovací kleště. 
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nýtovací kleště jsou běžně vybaveny několika výměn-
nými hubicemi na více typů (průměrů) nýtů.

Závitníky, závitořezná očka a závitnice
Tyto nástroje slouží k řezání závitů. Závitníky na řezání 
vnitřních závitů (v otvorech), očka na řezání vnějších 
závitů na povrchu kulatiny či trubek. Běžné metrické 
závity M se však liší od trubkových závitů G, a tomu 
musíme přizpůsobit i výběr nářadí.

A co dál?
Jsou nástroje, které často nepotřebujeme, ale mo-
hou nastat případy, že nám budou chybět. například 
souprava pilníků a rašplí standardní úrovně. Ve výbavě 
by nám neměl chybět klasický skládací nebo rolovací 
metr. Při koupi kovového rolovacího metru si všímáme, 
zda je prolisovaný. Pak nemá tendenci lámat se. 
Stává se, že po odmontování se nám matice odkoulí 
jinam. Velmi užitečná je magnetická nerezová miska 
na odkládání šroubů a malých demontovaných součás-
tek. V základním vybavení domácího kutila by neměl 
chybět drátěný kartáč na rez, ale ani vodováha. na to, 
abychom mohli něco odříznout, potřebujeme svěrák, 
pokud ho nemáme, dobře nám poslouží i stolařská 
svěrka, kterou přišroubujeme o stůl.
 
Kdo pracuje s dřevem, určitě bude potřebovat nářa-
dí na dřevo, především hoblík, dláto, rašple. dláto 
patří k nástrojům, které i v době elektrických ručních 
zámečnických a tesařských strojů (dlabačky, frézky 
a vrtačky) stále nachází uplatnění.

Jak vybrat vrtačku
Samostatnou kapitolou je výběr elektrické vrtačky, 
která nemůže chybět v žádné domácnosti.
Základními funkcemi elektrické vrtačky jsou hlavně 

vrtání, dále šroubování, sekání a broušení pomocí 
brusných kotoučů.

Využití vrtačky
na trhu naleznete celou řadu vrtaček od nejlevnějších 
až po vrtačky pro profesionály. doporučujeme vám se 
důkladně zamyslet, k čemu budete vrtačku nejčastěji 
používat a jak moc ji budete zatěžovat.

Rozdělení vrtaček
•	 diamantové vrtačky jsou ideální pro náročné 

elektrikářské, instalatérské nebo topenářské práce. 
Jsou vhodné, vrtáte-li zejména do materiálu jako 
beton, přírodní kámen, kabřincové cihly a vyztuže-
ný beton.

•	 Pravoúhlé vrtačky jsou určeny pro profesionální 
provoz na těžko dostupných místech. Ovládání 
vám usnadní kompaktní lehká konstrukce a tvar 
spínače.

•	 Příklepové vrtačky využijete pro vrtání do zdí, 
cihel, betonu, kamene a podobných tvrdých ma-
teriálů. U většiny příklepových vrtaček lze příklep 
vypnout a vrtačku tak použít k vrtání např. do 
kovu nebo dřeva.

•	 Rotační vrtačky jsou vrtačky bez příklepu, určené 
k vrtání do kovu, plechu nebo dřeva.

Doporučení k výběru vrtačky
Prvně se rozhodněte, jestli máte zájem o hobby nebo 
profesionální elektrickou vrtačku. To vám pomůže ur-
čit cenový rozsah, kolik budete do vrtačky investovat. 
Je dobré se poradit s někým, kdo má větší praktické 
zkušenosti s více značkami.

Zdroj: naseinfo.cz, dilnaonline.cz
Foto: SAMphoto.cz



STřecha



je základ

Možná si dokážete představit, že by váš dům  neměl balkon nebo zimní zahradu, ale bez  střechy by to vážně nešlo. na co byste měli myslet při výběru vhodného materiálu? 



106 | Bydlení

než začnete dumat, zda se pro váš domům více hodí 
pálená nebo betonová taška, případně plech a což 
teprve další materiály, je dobré se zorientovat v ty-
pech střech. 

Dělení podle škatulek
Prvotní pohled na střešní typologii nám říká, že 
střechy rozlišujeme podle jejich sklonu na ploché 
(0 až 10 stupňů), šikmé (sklon od 10 do 45 stupňů) 
a strmé (sklon 45 až 90 stupňů). I když vám to možná 
nepřijde, údaj o sklonu je víc než podstatný právě 
při volbě střešní krytiny. Budeme-li pokračovat dále, 
pak se šikmé střechy dělí podle tvaru například na 
sedlové, valbové, polovalbové, stanové, mansardové, 
pultové… K nejvíce používaným tvarům a i historic-
ky nejběžnějším patří střecha sedlová, která má dvě 
skloněné střešní roviny protínající se v hřebeni a na 
protilehlých stranách štíty. Když sedlovou střechu 
rozpůlíte, dostanete se ke střeše pultové, a kdybyste 
sedlovou střechu seřízli na dvou protějších stranách 
v místě štítu, vznikne tvar střechy valbové a tak by-
chom mohli pokračovat. Zatímco střecha sedlová je 
určená na domy obdélníkového půdorysu, pro stavby 

se čtvercovým základem se hodí střecha stanová 
(střešní plochy se sbíhají v jednom vrcholu a celkový 
tvar připomíná jehlan).  
další úhel pohledu nabízí počet plášťů, bavíme se 
pak o jednoplášťové nebo víceplášťové střeše. Jedno-
plášťová nepočítá s větranou mezerou, mnohdy jde 
o střechy ploché, složené například z nosné kon-
strukce, parozábrany, tepelné izolace a hydroizolace. 
naopak dvouplášťovou střechu charakterizuje to, že 
za konstrukcí a izolacemi následuje vzduchová meze-
ra a až pak laťování (nebo bednění) a střešní krytina. 
V dolní a v horní části střechy jsou větrací průduchy, 
aby vzduch mohl cirkulovat a tak odvádět případnou 
vlhkost ven. A další víceplášťové střechy? Tříplášťové 
mají dvě vzduchové mezery, čtyřplášťové tři…  
Střechy můžeme dělit i podle toho, zda jsou nebo 
nejsou pochůzné. nepochůzná umožňuje přístup na 
střechu jen proto, aby se dal kontrolovat a udržovat 
stav střešního pláště a dalších zařízení, kdežto po-
chozí je v tomto směru praktičtější. na rovinu si však 
řekněme, že pro rodinné bydlení je běžná střecha 
nepochozí (pokud neuvažujete o takzvané zelené 
střeše).
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Kde se (ne)hodí ploché, kde šikmé
Ploché střechy mohou být rovné, přesněji řečeno - 
vodorovné, anebo mít určitý sklon (spád); jak jsme 
uvedli, jde však o několik stupňů. Z toho vyplývá, že 
takový typ střechy se nejen esteticky, ale ani prak-
ticky nehodí do horských oblastí – sníh na střeše 
zatěžuje stropní konstrukci. Pro střechy s minimálním 
spádem se doporučuje asfaltová krytina. 
A šikmé? Těm je hej, dají se použít prakticky všude 
a rozumí si v podstatě s jakoukoli střešní krytinou. 
Ve srovnání s plochými střechami nejsou tolik ná-
ročné co do nepropustnosti vody, na druhou stranu 
zase potřebují nosnou konstrukci - krov, který pře-
náší váhu střešní krytiny, také svou a rovněž zatíže-
ní způsobené počasím (vítr, sníh) do nosných stěn. 
Konstrukce krovu závisí na velikosti i typu stavby, 
na rozměrech, sklonu a tvaru střechy. nejčastěji jsou 
k vidění krovy dřevěné, dále pak ocelové nebo žele-
zobetonové, případně kombinace materiálů. Střešní 
krytina se klade buď na latě, nebo na bednění.

Proč má střecha větrat
Aby střešní plášť odváděl spolehlivou práci, měl by 

rovněž bránit kondenzaci vodních par a to je možné 
za předpokladu, že ho dobře odvětráte. Vodní páry 
totiž mohou ohrozit jednotlivé díly v konstrukci stře-
chy (latě, kontralatě, krokve, krytinu, tepelnou izola-
ci). Kdo z nás by ostatně uvítal, aby kvůli kondenzaci 
vodních par musel řešit například zahnívající dřevěné 
prvky, plíseň nebo třeba odlupující se vnitřní výmal-
bu. Hlavně pro budovy se zatepleným podkrovím se 
doporučuje střechy navrhovat jako dvouplášťové se 
vzduchovou mezerou. 

Zaostřeno na materiály
Je jich opravdu mnoho, proto se vyplatí alespoň 
základní charakteristika. My jsme vyšli z údajů, které 
uvádí web krytiny-strechy.cz. 
Pálené tašky: Představují jednu z tradičních možností 
už od antických dob. Vyrábějí se z keramické hlíny. 
Můžete se spolehnout na stálý tvar i barvu a také 
dlouho vydrží (udává se 80 až 100 let). Ovšem není 
taška jako taška. Pokud se dále povrchově neupravu-
je, bavíme se o režných taškách, které mají drsnější 
povrch, vyžadující více údržby. Jejich výsledná barva 
závisí na složení výchozích surovin, někomu více 
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připomíná ryze červenou, jinému cihlovou. Srovnej-
te si však režnou tašku s engobou a glazurou. Při 
výrobě engobovaných tašek se směs oxidů železa 
a jílu nanáší na povrch vysušené tašky, takto uprave-
ný výrobek se pak vypaluje při teplotách nad 1000°C. 
Výsledkem je matná až pololesklá povrchová úpra-
va. Výroba glazovaných tašek probíhá stejně jako 
v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší 
podíl sklovitých příměsí, tašky díky tomu získávají 
vysoký lesk a tím i nižší pórovitost. Glazura výrobek 
zušlechťuje, zpevňuje i chrání. engoby i glazury 
jsou praktičtější než jejich režná kamarádka, proto-
že jejich speciální úpravy je chrání před slunečními 
paprsky, kyselými dešti a podobně, rovněž se na nich 
méně usazují nečistoty a navíc nabízejí pestrou škálu 
barevných variací. V závislosti na druhu lze pálenou 
tašku použít už od sklonu 12 stupňů. A nevýhoda? 
Pálené tašky jsou těžké, což může vadit při některých 
rekonstrukcí, kdy je stávající krov zkrátka neunese. 
Betonové tašky: Jsou vodotěsné, odolávají mrazu, 
tlaku a deformaci, spolehněte se na přesnost rozmě-
rů a snadnou pokládku. na závadu pak je vyšší hmot-
nost, dnes ovšem firmy umí vyrobit speciální velko-

formátové tašky, které problém s hmotností dokáží 
vyřešit. Rovněž beton vám na střeše dlouho vydrží, 
uvádí se zhruba 80 a více let. Rovněž výroba betono-
vých tašek má v našich zeměpisných šířkách dlouhou 
tradici. Také tyto tašky dokáží nabídnout specifické 
úpravy, nejčastěji dvojitým akrylátovým nástřikem; 
pak mají matný povrch. na tyto dvě vrstvy se může 
aplikovat ještě ochranná vrstva silikátů, které taš-
kám zajistí lesklý povrch. Ovšem betonové tašky se 
vybavují i dalšími postřiky nebo úpravami, například 
se dá zdrsnit jejich hladký povrch, nebo se přidává 
třetí vrstva povrchové úpravy, která jednak fixuje dvě 
předchozí vrstvy a současně lépe odolává mechanic-
kým vlivům, otěru a oděru. Betonovou střešní krytinu 
doporučují výrobci pro sklony střech od 17 stupňů, 
s dodatkovým opatřením od 12 stupňů. 
další střešní krytiny patří do skupiny lehčích materiá-
lů, vybírejte některý z následujících.  
Břidlice: Hornina s jemnou zrnitostí se rodí z jílovců 
a prachovců, přírodní má šedou až černou barvu, 
ale díky velkému množství různých minerálů a oxidů 
kovu nabídne různorodou hru odstínů a přírodní 
strukturu povrchu. Břidlice může být štípaná (ne-
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pravidelných tvarů) a řezaná (pravidelných tvarů). 
Používá se k pokrývání různých typů střech a nejen 
jich, hodí se i jako obkladový a dlažební materiál. 
není náročná na údržbu, nepropouští vodu ani oleje, 
slibuje výborné tepelné a hlukové vlastnosti a dobře 
odolává mrazu. Používá se na střechy od sklonu 20 
stupňů a někteří výrobci na ni dávají záruku 30 let, 
vydrží však nepoměrně déle. 
Vláknocementové krytiny: Bavíme se o eternitu, 
což je obecně zažité označení krytiny, která se na 
střechu pokládá ve formě šablon různých rozměrů 
a tvarů. eternit se vyrábí už řadu let a hodí se jak pro 
tradiční, tak i moderní stavby. navíc jde o materiál 
neutrální vůči životnímu prostředí. Současná vlák-
nocementová střešní krytina je nesrovnatelná s tou, 
která se vyráběla před 30 až 40 lety, neobsahuje 
azbest ani jiné škodliviny, je nehořlavá. Z dalších vý-
hod jmenujme nízkou hmotnost, dlouhou životnost, 
odolnost proti kapalinám, mrazu, hnilobě a korozi. 
Plechové skládané krytiny: Možná znáte jako pro-
filované, je to jedno a totéž. do této skupiny lze 
zahrnout plechové taškové krytiny, trapézové ple-
chy a tvarované plechové šablony. Obecně plechové 

skládané krytiny slibují nízkou hmotnost, vyrábí se 
v mnoha tvarech, barvách a povrchových úpravách. 
Životnost těchto krytin se odvíjí právě od použité 
povrchové úpravy, kvality plechu a také místa, kde se 
plechová krytina nachází - pohybuje se cca od 40 let 
výše. 
Plechové falcované krytiny: Falcování charakterizuje 
spojování plechů. na falcovaném plechovém pásu je 
otevřená stojatá drážka (falc), kladená od okapové 
hrany k hřebenu střechy. Plechové pásy se bočně 
spojují uzavřením zmíněné drážky. Falcované plechy 
jsou  vhodné od 3 stupňů sklonu střechy, pokládají 
se na dřevěné bednění nebo OSB desky. Podkladní 
vrstva pod falcované plechy musí být strukturovaná, 
aby umožnila odvádění případného kondenzátu na 
vnitřní straně plechu. A o jaký plech vlastně jde? 
Může být hliníkový, měděný, ocelový, nerezová ocel, 
pozinkovaný plech přírodní nebo s povrchovou úpra-
vou, titanzinkový. Obecně platí, že různé povrchové 
úpravy plechu mají za úkol zamezit korozi, pro-
dloužit životnost materiálu a také vylepší estetický 
pohled, což se jim daří.  
Bitumenové (asfaltové) šindele: Vyrábějí se z nos-
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né skelné vložky, technologicky upraveného asfal-
tu a kamenného posypu. Bitumenové šindele jsou 
k dostání v různých cenových relací, ale také v různé 
kvalitě. některé modely mohou být dokonce samole-
picí. Jejich plusy jsou nízká hmotnost, tvarová flexi-
bilita a i nízké doporučené sklony (od 15 stupňů). Při 
pokládce šindelů je třeba pod ně aplikovat speciální 
pás, výrobci doporučují řešení podle svých produktů. 
Asfaltový šindel se hodí k zastřešení nových i histo-
rických staveb a jeho životnost se obecně uvádí až do 
50 let.  
Plastové krytiny: Šablony, desky nebo role vznikají 

recyklací plastů (vyjdou vás na méně peněz) nebo 
z nových nepoužitých materiálů jako PVC, polykarbo-
nát, polyester, polyetylen… Plastové šablony mohou 
díky výrobním technologiím imitovat břidlici, dře-
věné došky a i jiné krytiny. některé plastové krytiny 
propouštějí světlo a tak se dají vyžít i k prosvětlení 
interiérů (nevytápěných prostor) jako doplněk k ji-
ným krytinám, nebo jako krytina na drobné zahradní 
stavby typu pergoly, altány, automobilová stání.  
Přírodní materiály: Slaměné a rákosové střechy mají 
v Čechách velmi dlouhou tradici, dnes se používají 
například u ekologických staveb. došková střecha 
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slibuje výborné izolační vlastnosti, brání rychlému 
střídání teplot v interiéru a když je dobře provede-
ná, vydrží až 40 let. Pokládka probíhá na laťování 
a tloušťka takto pokládané krytiny se pohybuje 
okolo 30 cm. nebo zkusíte dřevěné šindele? Mezi 
jejich přednosti patří kromě vzhledu výborné izolač-
ní a tepelné vlastnosti, také nízká hmotnost, zvláště 
při realizaci pokrývky starých krovů. Šindel lze použít 
i k zakrytí stěn. dřevěné šindele najdou uplatnění 
nejen na památkových objektech, ale jsou vhodné 
i pro moderní stavby, dřevostavby, roubenky a sru-
by. na šindele se používá smrkové nebo modřínové 

(obsahuje velké množství silic).

Jak si správně vybrat
Střecha patří k nejvíce namáhaným částem domu. 
Působí na ni vítr, déšť, sníh, ale i slunce, změny 
teplot… Proto se klade takový důraz na výběr její 
krytiny. A to nejen podle rodinných zvyklostí a okolí, 
do kterého je váš dům zasazený, ale i s ohledem na 
speciální úpravy, zušlechťující střešní plášť a prodlu-
žující jeho životnost. Ale to není všechno, samozřej-
mě je třeba myslet i na místní klimatické podmínky, 
důležitý je rovněž půdorys domu a sklon střechy i její 
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možné zatížení, v potaz berte také nároky na údrž-
bu. A v neposlední řadě se jistě budete řídit estetic-
kou stránkou věci a rovněž cenou. Až si to všechno 
uvážíte, konzultujte svoje názory s odborníky a nech-
te si poradit i od vámi vybraného výrobce. Informujte 
se rovněž na záruční dobu (už samotná délka záruky 
hodně naznačuje), pozáruční servis a doplňkové 
služby.  

Časté chyby při realizaci
Protože hlavní funkcí střechy je ochrana stavby proti 
povětrnostním vlivům, musí být celý střešní plášť 
správně instalovaný. Zkusíme vás nyní upozornit 
na některé chyby realizačních firem. například při 
laťování - nejdůležitějším krokem před pokládkou 
střešní krytiny je správné rozměření krovu a určení 
vzdáleností latí podle pokynů jednotlivých výrobců 
střešních krytin. Bohužel u některých provádějících 
firem se můžete setkat s podceněním tohoto kroku 
a výsledkem je různá vzdálenost latí po délce krokví, 
což je nejvíce patrné na okrajových taškách. V horším 
případě dochází i k tomu, že není dodržená maxi-
mální vzdálenost poslední latě od hřebene krovu 
a tudíž je nedostatečně překrytá poslední řada tašek 
hřebenáči a více tudy zatéká. dalším detailem, ve 
kterém se často chybuje, je hřeben včetně podstřeší. 
V případě dvouplášťové střechy a dotažení tepel-
né izolace včetně folie až do vrcholu krovu žádný 
problém nevznikne, často se však stává, že je tepel-
ná izolace ukončená v místě kleštin a prostor až ke 
hřebeni zůstává volný, nezaizolovaný. A co ještě? 
Velmi důležitou zásadou pro pokládku střešní krytiny 
je kotvení jednotlivých tašek, kterou řeší Pravidla pro 
navrhování a provádění střech vydaná Cechem klem-
pířů, pokrývačů a tesařů ČR a současně každý výrob-
ce ve svých technických podkladech toto upřesňuje. 
V první řadě je třeba kotvit základní tašky v ploše 
střechy podle spádu a současně také kotvit veškeré 
tašky na okrajích a u prostupů. To se týká všech tašek 
na štítových hranách, pultových a tašek základních 
podél okapní hrany, hřebene, úžlabí a nároží, kolem 
střešních oken a komínů, tedy všude, kde by mohlo 
vlivem působení větru dojít k jejich uvolnění. Jinak 
například pro betonovou krytinu platí tato pravidla: 
střechy se sklonem do 45 stupňů = tašky se neu-
kotvují, u sklonu 45 až 60 stupňů se musí připevnit 
každá třetí taška a u sklonu nad 60 stupňů pak kom-
pletně všechny tašky. A tak bychom mohli pokračo-
vat. Správná volba realizační firmy je tedy minimálně 
stejně důležitá, jako samotný výběr střešní krytiny.

Myslete na pravidelné  
kontroly
Až budete mít krásnou novou střechu, určitě si ji bu-
dete hýčkat. Třeba i tím, že ji po každé zimě důklad-
ně zrevidujete, což ovšem platí pro každou střechu. 
další revize by měla následovat před zimou a pak 

vždy po vydatných bouřkách a větrných smrštích. Pra-
videlná prohlídka pomůže při odhalení případných 
problémů už v zárodku a včasné řešení objevených 
závad zamezí vzniku větších škod a prodlouží život-
nost celého střešního pláště i vlastního krovu. 
Ale pojďme zpátky k jarní revizi, který má úkol jasně 
daný - zkontrolovat stav a funkčnost střechy a jejích 
prvků po zimě. U skládané krytiny začněte vizuální 
kontrolou tašek. Zevrubnou prohlídku zvládnete 
sami, je-li však střecha členitá nebo trpíte závratěmi, 
vyplatí se pozvat odbornou pokrývačskou firmu. Po 
zimě mohlo dojít vlivem sjíždění sněhu například 
k posunutí protisněhových prvků, případně jiných 
výstupků na střeše, jako jsou odvětrávací komín-
ky. na střeše prohlédněte klempířské prvky kolem 
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průniků, plechy komínů, vikýřů, světlíků a odvětráva-
cích prvků. Zkontrolujte také protisněhové zábrany 
a jejich upevnění. Pokud byly správně instalované, 
měly by přežít zimu bez újmy. Ze žebříku prohléd-
něte žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich 
uchycení. Ujistěte se, že nejsou ucpané, zprohýbané 
nebo děravé a pevně drží na svém místě. Pokud zjis-
títe jakoukoliv závadu, neodkládejte její opravu na 
pozdější dobu. další fáze revize už může víceméně 
probíhat z interiéru domu. U střešních oken zkont-
rolujte těsnění, ověřte si, že nedošlo k jeho popras-
kání nebo zpuchření. Po zimě zkontrolujte zejména 
neobývané podkrovní a půdní prostory. Zatékání při 
jarní oblevě může podstřešní systémy výrazně poško-
dit, zvláště pokud nedojde k včasnému zásahu. na 

dřevěných částech krovů by se mohla objevit houba 
nebo plísně. narazíte-li během revize na poškozené 
nebo nefunkční prvky, co nejdříve je vyměňte nebo 
opravte.

Nešetřete na maličkostech
Aby nová střecha dobře sloužila, je důležité nepod-
cenit výběr kotvícího materiálu, tedy šroubů a těs-
nících podložek, kde se může kvalita jednotlivých 
produktů dosti lišit. Obecně platí, že je jistější kupo-
vat střešní krytinu jako systém, od dodavatelů, kteří 
všechny prvky střechy, včetně oplechování, atypic-
kých prvků a kotvení nabízejí ve stejné kvalitě a bar-
vě jako krytina samotná. na správném provedení 
kotvení a použití originálních šroubů i podložek také 
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záleží bezchybný výsledek – tedy dokonalá střecha, 
do které nepoteče, ani když v domě bude bydlet dal-
ší generace. Stejně tak je nutné dát pozor na správ-
nou skladbu střešního pláště, například dostatečné 
odvětrávání, jinak hrozí, že na spodní straně krytiny 
kondenzuje voda, což může mít různé negativní do-
pady nejen na samotnou střechu. 

Nezapomeňte na dešťosvody
nedílnou součástí každé střechy jsou klempířské 
prvky, které slouží jako ochrana proti zatékání a od-
vod pro dešťovou vodu, včetně oplechování komí-
nů, lemování štítů, vnějších parapetů a okapových 
systémů. A právě u těch posledně jmenovaných se na 
chvíli zastavme. Mezi tradiční materiály patří pozink, 
titanzinek nebo měď, používají se rovněž plasto-
vé výrobky. Všechno má svá pro i proti, například 
plast určitě nezkoroduje, na druhou stranu pevnost 
a barevná stálost určitě nebude jeho silnou stránkou. 
O mědi se zase traduje, že nemá konkurenci co do 
životnosti, pokud ovšem okap z tohoto materiálu 
nezůstane v rukách nenechavců (pro zloděje je stále 

zajímavá). nemůžete si však vybrat z barevných 
provedení, navíc měděný okapový systém časem 
získává patinu a přechází od své přirozené barvy přes 
hnědou, černou, až zezelená. Což někdo vítá, ovšem 
pokud vybíráte okapy v souladu s barvou fasády 
nebo střešní krytiny, asi vám to nebude po chuti. 
Pokud chcete zůstat u klasiky v podobě oceli (pozin-
ku), vybírejte z výrobků se speciálními povrchovými 
úpravami, například polyesterovými laky – jednak 
pak máte na výběr z více barevných variant a navíc se 
okapový systém snadno udržuje.
A které praktické maličkosti vás u okapů potěší? 
Roduvěrné zahrádkáře například takzvaná odbočka 
do sudu, což je díl s klapkou, která odvede vodu do 
přistaveného sudu pro zalévání vaší zahrádky dešťov-
kou. Aby vás netrápily ucpané okapy, nainstalujte do 
žlabů okapovou mřížku, která zachytí hrubé nečis-
toty. dostačující je i okapový lapač nečistot nebo 
filtrační vložka, které se vloží do zaústění svodu.

Text: Marcela Škardová 
Foto: Samphoto.cz, archiv firem

 ing. vít Jirkovský 
z firmy tondach

 Kterých zásadních věcí kromě samotné krytiny 
si má všímat laik, když uvažuje o nové střeše? 
Z hlediska designu: Čím složitější střecha (vikýře, nároží, úžlabí), 
tím je lépe vybrat  krytinu plošší - jednodušší, (méně rastro-
vanou, s malou vlnou). Výsledkem je pak vizuálně vyrovnaná 
plocha. V opačném případě dochází ke složitým a jak materiá-
lově, tak finančně náročným řešením. Investor potom může být 
nemile překvapen cenou za práci, kdy například  fakturace za 
řezání krytiny, kotvení a klempířské práce výrazně převyšují hod-
notu střešní krytiny.



Ložní povlečení 
Swarowski

Ložní prádlo z jemného saténu s hedvábným omakem vyrobené 
z jemných česaných přízí egypské bavlny je unikátní aplikacemi 

swarovských kamenů v nežehlivé úpravě Easy Care.

2G-SPOL. S R.O. - PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE
Lipov 300  İ  CZ-696 72 Lipov  İ  Česká republika
Tel.: +420 518 338 091, +420 518 338 291
Tel./fax: +420 518 338 260  İ  E-mail: glogar@2glipov.cz
www.2glipov.cz
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