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Milé čtenářky, milí čtenáři,
v loňském roce jsme vám představi-
li zbrusu nový časopis zaměřený na 
bydlení. Vzhledem k vašim klad-
ným ohlasům jsme se rozhodli letos 
připravit dvě čísla – jarní, které 
budeme směřovat spíše k zahradě, 
terase, prostě bydlení  venku a pod-
zimní, kde si opět povíme něco 
o interiérech.
Teď jste tedy účastníky premiéry 
našeho jarního - zahradního – čísla. 
Dozvíte se v něm, nejen, jak uspořá-
dat svou zahradu, jakou zvolit tera-
su, či jaký si vybrat bazén, ale i pro 
jakou střešní krytinu se rozhodnout, 
z jakých zastínění vybírat, či něco 
nového o zabezpečení a zateplení. 
Prostě opět bychom byli rádi vaším 
rádcem a průvodcem, 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 sezonu jaro-léto 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. Dnes už není 
jediným kritériem funkčnost, ale 
jde i o to, aby spotřebiče, svítidla, 
ale i nádoby na terasu či venkovní 
osvětlení korespondovaly s ostatním 
zařízením  a vhodně doplňovaly 
interiér a exteriér.
Pevně doufáme, že si naši novinku 
oblíbíte stejně jako časopisy Moje 
rodina  a já a magazín Ice, které pro 
vás roky vydáváme a že se budeme 
pravidelně každý půlrok potkávat. 
Tak na shledanou zase na podzim !

Iva Nováková, šéfredaktorka    

Editorial
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Ukliď si i svůj  BAZÉN !!
Před napuštěním bazénu nezapomeňte na přípravu bazénu. 
Na 90% území ČR je tvrdá voda a ta poškozuje stěny vašeho bazénu vodním  
kamenem.
Na tomto hrubším povrchu se snáze zachytí nečistota, která následně způsobuje roz-
klad organických látek a tvorbu řas. Před sezonou je třeba omýt stěny přípravkem 
LAGUNA čištění bazénů (novinka i spray). Po takto ošetřeném bazénu je dobré při 
napuštění vody  přidat preventivní přípravek na úpravu tvrdosti vody LAGUNA  
úprava tvrdosti vody, který zabrání usazeninám na stěnách bazénu. (Přípravek  
LAGUNA úprava tvrdosti vody dávkujte jako první látku do bazénové vody).
www.stachema.cz

CSB – NATURBLOK 
je unikátní stavební systém, který je díky svému 
jedinečnému tvarovému řešení jednotlivých prvků 
schopen flexibilně vytvořit téměř libovolné architek-
tonické řešení. Proto se nebojte chtít po Naturbloku 
více než jen řešení terénních zlomů, hravě splní  
i Vaše další nároky a fantazie. Např. vysoké dělící 
stěny, opěrné gravitační a terasové zdi, okrasné zdi, 
schody, ploty, ale i zpevněné plochy kolem bazénu. 
Cena od 1 548,- Kč/m2.

Přijďte se svým dítětem a společně mu vytvoříme 
ideální prostředí, ve kterém se bude cítit šťastně  
a bezpečně !
Návrhy a realizace dětských a studentských pokojů dle individuálních potřeb dítěte:

• od výběru vhodné podlahové krytiny po nábytek, který je navržen s ohledem na věk, 
pohlaví a záliby dětí,
• osvětlení, dekorace, výmalby, tapety, doplňky…

Novinky

cmf interiéry,s.r.o. 
Mokropeská 2026 
252 28 Černošice 
Tel: +420 241 741 778 
Mobil::+420 777 787 895 
Email: info@cmf-interiery.cz 
Email: studiocernosice@cmf-interiery.cz 
Web:www.cmf-interiery.cz

Otevírací doba:  
Po-Pá: 9:00 - 17:00 



Víte, co dokáže stříbro v matraci?
Budíte se ráno s plným nosem a těžko se vám dýchá? Příčinou nemusí být jen 
právě kvetoucí trávy či prach z ulice. Možná si své alergeny “pěstujete” přímo ve 
vlastní posteli. Pokud vám navíc už alergii na prach a roztoče diagnostikoval i lé-
kař, začněte s léčbou a prevencí výměnou matrace, polštáře i přikrývky. Ideálně za 
takové, které obsahují stříbrná vlákna. Stříbro je totiž velmi účinným pomocníkem 
v boji proti bakteriím a mikrobům.
Více na www.dormeo.cz

Poplachový systém 
JABLOTRON 100 

Alarm JABLOTRON 100 se 
flexibilně přizpůsobí požadavkům 
na zabezpečení každého domu. 
Nezávislé zajišťování jednotlivých 
zón umožňuje hlídat jen vybrané 
části domu dle momentální potřeby. 
Pohlídá například jen garáž během 
dne a potom garáž s přízemím
a zahradou v noci. Nic mu ne-
unikne a včas přivolá pomoc.
Více na www.manag.com

Máte-li svůj směr, který je jasně daný je 
právě klika Aria tou správnou cestou Vaší 
volby.

Kování značky Twin: ARIA P 710 HR, povrchová 
úprava LESK, CHROM, doporučená cena 2045,- 
více na www.twin.cz

Ať vitrína, šatní skřín, postel, komoda nebo 
obývací pokoj kompletní či předsinový 
nábytek. Garantujeme Vám nejvyšší kvalitu. 
Zařidte si Váš dům z masivního nábytku, to 
znamená ze skutečného dřeva, který dodá 
Vašemu domu dokonalý design a prvotřídní 
kvalitu.

www.sobnabytek.cz

Dulux Colours of the World
Dulux Colours of the World je kolekce 40 namícha-
ných barev, které se inspirují nejkrásnějšími světovými 
zákoutími a byly vybrány ve spolupráci se světovými 
i českými designéry s respektem k  posledním tren-
dům. Pigmenty nejvyšší kvality, obsažené ve vylep-
šené receptuře s technologií Pigment Pro, zajišťují 
nadprůměrné krytí při zachování stálosti barvy, vysoké 
odolnosti proti mytí a extra odolnosti proti otěru.
Vice na: www.dulux.cz
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Dejte životu 
barvy

Hledáte inspiraci, jak osvěžit svůj interiér? Zkuste to nejrychlejší cestou, 
pomocí barev. Specialisté značky dulux s mezinárodní skupinou kreativců 
z oblasti designu, architektury a módy, vám právě teď představují aktuální 
barevné trendy pro letošní rok.
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Po loňském „ocenění hodnot“, které bylo hlav-
ním motivem barevných trendů (top barvou se 
stala žlutá), se kreativní experti rozhodli na toto 
téma navázat. Letošní rok tak vychází z „možnos-
ti“ - nalezení nových myšlenek ve všem, co jsme 
v poslední době začali znovu oceňovat. Není to 
složité, nové možnosti vlastně jen čekají na to, až 
je znovu objevíte. A oceníte. Zároveň vám dodá-
vají odvahu kombinovat materiály a barvy novými, 
neočekávanými a přesvědčivými způsoby. Barevné 
trendy pro rok 2012 by měly být plné optimismu 
a energie, ve kterých se budou prolínat syté tóny 
s jemnými tlumenými a pastelovými.

Přitažlivá barva roku

Je zářivá, plná radosti a energie zároveň – se-
znamte se s korálovou červení. Vymyká se právě 
svou živostí; výstřední a serióznost zároveň. „Čer-
vená může mít pro řadu lidí nejrůznější význam, 
připomíná nám, abychom nehledali jednoduchá 
řešení, ale otevřeli se novým myšlenkám a mož-
nostem,“ říká Marieke van der Bruggen z Este-
tického centra společnosti AkzoNobel. A dodává, 
že červená barva je zajímavá i tím, že ve všech 
světových kulturách vzbuzuje výrazné emoce. 
V Číně ji považují za barva štěstí, v Indii se spojuje 
s manželskou pohodou a porozuměním a v mnoha 
západních společnostech jde o barvu vášně a síly. 
Ostatně červenou mají rády i děti, podvědomě je 
přitahuje, aniž by věděly proč. Právě tahle barva 
je výborným nástrojem pro ovlivnění nálady, to 
už však platí pro malé i velké, a také praktickým 
pomocníkem, v životě; varuje před nebezpečím.
Co vám korálová červeň prakticky nabízí? Kontrast 
s jinou barvou, důraz na určitou hloubku nebo 
chlad další barvy, případně její potlačení. Je jako 
žolík v kartách – okamžitě dokáže změnit prů-
běh hry a rozjasnit pohled na svět. Využijte jejích 
hřejivých vlastností i tehdy, když se nebudete cítit 
zrovna dobře a spolehněte se, že zahřeje vaše 
srdce.

Barevné trendy pro rok 2012
Z ústřední „červené“ myšlenky se rozvinulo pět 
klíčových trendů, a každý z nich se promítá v urči-
tě škále tónů. Je jen na vás, co si vyberete. Vsadíte 
na Delikátní kombinaci, nebo se spíš spolehnete 
na Jedno malé semínko? Možná však, že si chcete 
vyprávět svůj Životní příběh. A což teprve výlet do 
Rozličných světů! Kdo ví, třeba i v nich se skrývají 
Znovu objevení hrdinové.  

Trend: Delikátní kombinace

Když je něčeho moc, tak je toho příliš, proto nás 
v dnešní hektické době přitahuje klid a umírně-
nost. Design, který oslavuje mysl a zároveň pohla-
dí duši. Název tohoto trendu naznačuje eleganci 
a intelekt, staví do protikladu materiál a umění. 
Díky tomu třeba oceníte  porcelánové stínidlo 
na lampu tenké jako vaječná skořápka, precizně 
utkaný kašmírový přehoz, pozlacený rám zrca-
dla… Tento nový luxus však není „designem pro 
design“, tvářit se okázale a nabubřele není jeho 
cíl. Z barev této palety vyzařuje umírněnost a de-
likátnost. Jsou prosté, nikoliv však strohé, snaží se 
o vyváženost. A kterým materiálům dávají součas-
ní designéři přednost? Jde o beton, kov, dřevo, 
kámen, vlnu a nové plasty. Ovšem hitem nejsou su-
rové, neopracované suroviny, ba naopak, povrchy 
se pečlivě upravují.
Barevná paleta se soustředí na chladné elegantní 
a neutrální odstíny, luxusní teplé tóny velbloudí 
srsti, červený korál a tělovou růžovou, ve spojení 
s odstíny kovaného železa, oceli, leštěného beto-
nu, eloxovaného hliníku, dřeva, mědi a naolejova-
né kůže.

Trend: Jedno malé semínko

Také si myslíte, že jeden člověk nic nezmůže? Ale 
když nás bude víc, dokážeme malé zázraky, je to 
stejné, jako když se pokusíme ze semínka vypěs-
tovat novou rostlinku. A budeme se o ni starat, 





16 | Bydlení

dokud nezačne mít svůj vlastní život. Jedno malé 
semínko v přeneseném významu znamená mnoho 
cenného, díky němu si totiž můžeme pozvat příro-
du do svého domova a těšit se z jejích krás. A stej-

ně jako vnímáme rašící rostliny nebo ranní jitro, je 
důležité vnímat i zemi, slunce nebo vodu. 
Barevná paleta na toto téma se nechala inspirovat 
principem fotosyntézy. Vodové odstíny zelené, 
dešťové mraky, světlé pastelové tóny a neutrální 
barvy vytvářejí náladu kontrastující s temnou hlí-
nou a jasnými barvami květů.  

Trend: Životní příběh 
Pokrok se nedá zastavit, 
facebook, twitter a dal-
ší sociální sítě vnikají do 
soukromí. Svoje názory, 
pocity a zážitky tak dá-
váme najevo, jako si naši 
předci dříve psali třeba 
deník nebo kreslili svůj 
autoportrét. Podobná 
sebevyjádření se zobra-
zují i v našich zálibách, 
zaznamenávat svůj život 
můžeme různými ces-
tami. Tohle „kdo jsem“ 
současně ovlivňuje, jak se 
prezentujeme prostřednic-
tvím svého domova. Co je 
podstatné? Můžeme být 
tvořiví, a bez zábran! Jsme 
sice odpovědní za pro-
středí, ve kterém žijeme, 
ale jen sami sobě. Ať se to 
někomu líbí, nebo ne. 
Tato barevná paleta je 
reakcí na podobu blogů 
a sociálních médií, ale i bi-

zarnosti, která je výsledkem subjektivního vkusu 
a zálib jednotlivých tvůrců. Kdo však říká, že nejde 
o dokonalost? Barvy jsou hřejivé, okouzlující, po 
nostalgii ani stopy. Najdete mezi nimi náznaky 
sulfátového papíru a lepenky i mnoho veselých, 
a přesto vyzrálých pastelových tónů.

Trend: Rozličné světy
Současný technický svět nabízí, abychom se téměř 
najednou objevili v různých realitách. Jakmile 
přestanete mluvit s někým blízkým třeba na druhé 
straně zeměkoule, můžete si nasadit 3D brýle 
a nechat se zlákat Alenkou do říše snů. Říše fan-
tazie a science fiction je blízká snad každému - co 
chceme, to si v duchu vytváříme, a co na tom, že 
pro někoho mohou být naše představy jen doko-
nalou iluzí? Virtuální realita se tak promítá i do 
interiéru, a proč ne? I když občas můžeme mít 
pocit, že tohle už tu přece někdy bylo....
Barevná paleta zvolená pro toto téma vyjadřuje 
extrémy. Přechází od snového a surreálného světa 
do hmotného a velmi reálného. Svěží sametové 
jasné modři, zeleně a červeně kontrastují s prů-
svitnými pastelovými odstíny.  

Trend: Znovu objevení hrdinové 

Tolikrát skloňované slovo krize už pro nás není 
žádnou novinkou, jen se každého dotýká v jiné 
rovině. Zkuste to však vzít pozitivně a rozhlédnout 
se kolem sebe, kolik nás obklopuje starých opuš-
těných budov, které jsou všechno, jen ne krásné. 
A kolik nás provází obyčejných věcí, kterých si ni-

Zaujalo nás a proto doporučujeme
* Žlutá je barvou komunikace, zelená uklidňuje, 
modrá povzbuzuje myšlení, červená podporu-
je vášeň... Barvám se odedávna přisuzují různé 
vlastnosti, záleží však na jejich odstínu, případně 
spojení s dalšími tóny. Ověřte si sami, jestli zelená 
jako jablko Delicious je tou TOP uklidňující barvou 
na světě, tedy alespoň pro vás.  
* Kombinace pro aktivitu: spojte v interiéru červe-
nou se žlutou a modrou (platí pro děti i dospělé).  
* Jak se vyhnout sterilní bílé, kterou v interiéru 
mnohdy používáme jen proto, že ho potřebujeme 
„nafouknout“? Zkuste stěny natřít nevtíravým 
odstínem žluté, připomíná světlo a také dokáže 
opticky zvětšit prostor. Pomáhá, i když do místnosti 
proudí málo přirozeného světla, lépe ji prosvětlí.
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jak zvlášť nevšímáme. Až 
zapomínáme, že vůbec 
existují, tak jsou běžné, 
samozřejmé. Určitě je to 
dané i tím, že zpravidla 
slouží stejně obyčejným 
účelům, jako jsou ony 
samy, ovšem při bližším 
zkoumání bychom v nich 
našli něco navíc. Není na 
to ten správný čas?
Tato barevná paleta 
vychází ze střízlivých 
vlastností našeho in-
dustriálního dědictví: 
deníková modř, neutrální 
industriální tóny, odstí-
ny rezavého kovu, zeleň 
šicích strojů, signální 
jasné zabarvení kabelů, 
kovových dveří a potrubí 
a v neposlední řadě šeď 
motorů a betonu.

A teď už je to na vás

Vybrané barvy pro rok 2012 působí společně 
s neutrálními, jak teplými, tak studenými, odstíny. 
Jaké konkrétně jsou? 
Červená = Představuje zralé ovoce, pochout-
ky a romantiku. Co můžete zkusit? Spojit barvu 

burgundskou s některou z teplých neutrálních 
odstínů nebo zvolit modernější dvojici – růžovou 
s citronádou.  
Oranžová = Proměňuje se do zemitých tónů, pů-
sobí hypnoticky a industriálně. Co můžete zkusit? 
Oranžovou s hnědým nádechem, je optimistická 
a uklidňuje. 
Žlutá = Připomíná koření, na pohled nahnědlá, na 

chuť dráždivá. Co můžete zkusit? Žlutohnědé tep-
lé odstíny jsou v kurzu, mají náznak kari, hořčice 
a zlaté rudy. Dobře bude působit s oranžovou. 
Zelená = Je jako voda a rostliny. Co můžete zku-
sit? Sytou zeleň trávy s odstínem připomínajícím 
nažloutlý likér, jde o přirozenou kombinaci. 

Modrá = Tajemná, osobní barva, 
podobně jako hlubiny oceánů nebo 
noční obloha. Co můžete zkusit? Má 
zelenavý nádech, který vynikne s re-
zavými odstíny hnědé a světlou šedí.  
Fialová = Záhada, stín a soumrak 
bohů – pohybuje se mezi fantazií 
a realitou. Hlavním tónem je sytá bo-
růvková s nádechem dřevěného uhlí. 
Co můžete zkusit? Pohrát si s osvět-
lením v interiéru, tato barva různě 
vynikne v závislosti na osvětleném 
prostoru. 
Teplé neutrální tóny = Jsou jako prá-
ce práce krejčího – elegance na tělo. 
Co můžete zkusit? Zásadní je spojení 
šedé a béžové, výsledkem pak odstín 
připomínající písek, perly a satén. 
Krásně doplní pudrovou růžovou 
a starobylou modrozelenou. 
Chladné neutrální tóny = Můžeme 
je přirovnat k dobrému peněžnímu 

ústavu: jsou přirozené a solidní. Co můžete zkusit? 
Klíčovou barva je stříbřitá šeď s nádechem zeleně, 
který je však nepatrný. Použít se dá s jasnými nebo 
temnými odstíny stejně jako s jinými neutrálními 
tóny z palety studených barev. 

Připravila: Marcela Škardová,  
zdroj a foto: AkzoNobel
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Jak zabezpečit 
dům

Každý měsíc policejní statistiky zaznamenají kolem pětitisíc vloupání. Sebelepší opatření proti 
zlodějům navíc není stoprocentně účinné, což mimo jiné dokazují pravidelné zprávy o vyloupených 
bankách či muzeích. Přesto lze pravděpodobnost vykradeného bytu alespoň výrazně snížit. Ptáte 
se jak?



Ta nejúčinnější bezpečnostní opatření si vyžádají svůj 
čas na přípravu, právě teď je proto nejvyšší čas s nimi 
začít. Týkají se především oken a dveří, tedy dvou 
nejzranitelnějších míst vašeho bytu či domu.

Dveře rozhodně z pevných vícevrstvých materiálů
Právě dveřmi a okny se totiž zloději do bytů dostávají 
nejčastěji, podle statistik jich tuto cestu volí 9 z 10. 
Ideálním řešením je zvolit 
bezpečnostní dveře, které 
dnes ve svých katalozích 
nabízí takřka všechny 
oblíbené značky. „Důležitý 
je samozřejmě materiál, 
ze kterého je křídlo dveří 
vyrobeno. Klasická dřevo-
tříska rozhodně nestačí, 
měla by proto být prolože-
na minimálně vícevrstvým 
hliníkovým plechem. 
Dveře by se navíc neměly prohýbat, aby mezi ně a zá-
rubeň nešlo nasadit například páčidlo. Zákazníkům 
proto takové dveře nabízíme včetně výměny zárubní 
a prahu z nerezové oceli,“ říká odborník na dveře 
Radim Grygárek.
Kvalitě dveří by měly odpovídat i jejich další prv-
ky jako jsou panty, zámky nebo cylindrické vložky. 

Odborníci je doporučují vybírat s ohledem na bezpeč-
nostní třídu podle normy ČSN P ENV 1627. Ta ve čty-
řech stupních určuje odolnost jednotlivých prvků 
např. proti odvrtání, vytržení nebo úderům těžkým 
předmětem. Kování ideálně doplňte o bezpečnostní 
štít a profilovou cylindrickou vložku. Pro ještě lepší 
ochranu pak lze doporučit zadlabací zámek obsa-
hující tzv. prvky pasivní bezpečnosti. Ten při pokusu 

o rozlomení vložky zablo-
kuje vysunutou závoru. 
Celkovou bezpečnost dveří 
lze zvýšit přídavným zám-
kem uzamykatelným z obou 
stran nebo bezpečnostním 
řetízkem.
Klasický zámek můžete 
nahradit takzvaným biome-
trickým klíčem. Při vstupu 
jen přitisknete prst, přístroj 

sejme otisk, vyhodnotí jej a porovná se všemi pře-
dem uloženými otisky. Pokud se s některým shoduje, 
odblokuje zámek.
Bezpečným dveřím by rozhodně nemělo chybět ku-
kátko. Novinkou na trhu je takové, do nějž je možné 
se dívat už ze dvou metrů a není nutné chodit až ke 
dveřím, což ocení hlavně starší lidé a děti. Kukátko 
i s montáží přijde asi na 500 korun.

Bydlíte v památkově chráněném domě, přemýš-
líte nad výměnou vchodových dveří, ale přitom 
musíte zachovat původní historický vzhled? 
V dnešní době to není žádný problém. NEXT umí 
bezpečnostní dveře vyrobit dle nejpřísnějších 
norem a vašich požadavků. Památkáři budou 
spokojeni a navíc si můžete být jistí, že nepřijde 
nezvaný host. www.next.cz     
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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.



K vchodovým dveřím patří chytrý bezpečnostní klíč

Určitě také znáte situaci, kdy zoufale svíráte svazek 
klíčů, všechno vám padá z rukou a vy ne a ne najít 
ten správný. Víte, jak tomu lze zabránit? Vcelku  
jednoduše.
Stačí si obstarat generální klíč.

Generální klíč

O co se jedná? Tento systém nahrazuje svazek klíčů 
klíčem jedním. Tím vám nejen odpadnou starosti 
s hledáním ve svazku, ale zároveň se i zvyšuje  
bezpečnost objektu a snižuje se ohrožení života 
a majetku. Celý systém zároveň zjednodušuje správu 
objektu.

Systém generálního 
klíce spočívá v jednodu-
chém principu. GE-
NERÁLNÍ klíč systému 
odemkne veškeré
zámky v objektu. Může 

ho mít např. majitel,  bezpečnostní 
agentura, hasičský sbor, nebo může 
být umístěn v objektu v zapečetěné 
schránce k použití při nenadálých 

situacích.
Ostatní uživa-
telé pak již 
nemusí mít 

spousty klíčů 
od hlavního vchodu, kanceláří,  jed-
nacích místností, skladu, ale každý má 
již svůj vlastní, se kterým se dostane 
všude tam, kam potřebuje.
V případě nepředvídané situace, 
živelné pohromy nebo požáru rozpe-
četíte obálku a odemknete generál-
ním klíčem všechny dveře 
v objektu.

Sjednocený 
uzávěr

Zjednodušenou 
formou generálního klíče 
je tzv. Sjednocený uzávěr.
Je to jeden klíč, kterým 
odemknete více dveří 
najednou. Tento systém je 
ideální pro rodinné domy 
- otevření branky, garáže, 
hlavního vchodu, přídavného zámku na 
dveřích. Systém umožňuje sjednotit vložky například 
i u visacího zámku. 

Bezpečnostní vložky BT3 a BT4

Výhodou obou systému je skutečnost, že je možné 
si vybrat různou úroveň zabezpečení vložek v bez-
pečnostních třídách BT3 a BT4. Hlavním ochranným 
prvkem je jednak speciální konstrukce zabraňující od-
vrtání vložky, jednak speciální profil klíče, který nelze 
volně kopírovat v klíčových studiích. Tedy kromě vás 
vám nikdo duplikát klíče nezhotoví.
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Pro rodiny s dětmi nebo seniory je užitečná vložka 
s tzv. havarijní funkcí. Je to vložka, kterou lze otevřít 
i v případě, že je do ní z druhé strany zasunut  klíč, 
který u běžných typu vložek zabrání otevření dveří.

Bezpečnostní kování

Pro dokonalou ochranu vašich vstupních dveří vám 
doporučujeme kromě bezpečnostních vložek i cer-
tifikované bezpečnostní kování s masivním vnějším 
štítem, ocelovými šrouby chráněnými proti odvrtání, 
s překrytkou vložky zabraňující její vylomení.

Přídavná ochranná rozeta

Pro zvýšení ochrany vašich dveří můžete použít pří-
davné ochranné rozety a přídav-
ný zámek s bezpečnostní vlož-
kou, který opět otevřete svým 

jediným klíčem.

Není pojistka jako pojistka

Při použití těchto ochranných 
prvku nejen zvýšíte svou 
bezpečnost, ale 
také snáze 
splníte 
podmínky 

pojišťoven 
a snáze bu-

dete moci navýšit 
cílové pojistné částky.

Více na www.actservis.cz

Sjednocený uzávěr Vám pomůže jedním klíčem otevřít 
všechny zámky ve vašem domějedním klíčem otevřít všech-
ny zámky ve vašem domě

Speciální šestistavítková vložka třídy 
BT3 a BT4 s ochranou proti její-

mu odvrtání

Chránený profil klíče zabraňuje jeho 
volnému kopírování v klíčových studiích.

Bezpečnostní kování chrání váš zámek  
a vložku proti odvrtání a vylomení

Přídavná ochranná rozeta 
pro přídavné zámky na dveře 
se stejnými ochrannými 
prvky jako u bezpečnostního 
kování



Na okna bezpečnostní skla a folie
Pokud bydlíte v přízemí nebo v prvním patře, před-
stavují pro vás značné riziko i okna. Pokud chcete 
ulevit vašemu spánku nebo si užít bezstarostnou 
dovolenou, měli byste proto dbát na jejich důklad-
né zabezpečení. Základem by mělo být automatické 
zavírání oken, pokud z bytu odcházíte. To platí i pro 
nevyklápění okna do polohy mikroventilace. Ani 
pevně uzavřená okna vám však nezaručí dostatečné 
bezpečí.  
Především skleněná výplň oken je pro zloděje velkým 
lákadlem. Je proto vhodné okno vyztužit minimálně 
bezpečnostní folií ze slaminovaného polyesterového 
filmu nebo tvrzeným sklem. Jejich použití přitom 
nijak nesnižuje prostupnost světla, okno na první 
pohled vypadá zcela normálně. I proto se případný 
zloděj na jejich překonání nemůže předem připravit.  
Pozornosti by neměly uniknout ani okenní překlady 
a rámy. Měly by být vyzděny a vybetonovány tak, 
aby mezi rámem a okolní zdí nevznikla nebezpečná 
mezera. Stejně jako dveře lze navíc i okna osadit 
přídavnými zámky a zvýšit tak ještě dodatečně jejich 
odolnost.

Předokenní rolety 
Jako zabezpečení slouží pouze ty hliníkové, navíc s la-
melami vyplněnými polyuretanem. Zloděj je nepře-

kopne ani nepřerazí. Vyrábějí se v mnoha barevných 
provedeních včetně imitace dřeva. Jsou i výbornou 
ochranou před sluncem a v zimě brání úniku tepla

Mříže spíše do sklepa
Pokud v bytě uchováváte skutečně cenné věci, uva-
žujte o instalaci mříží. Jejich hlavní nevýhodou je 
samozřejmě vzhled. Pokud se ve svém bytě či domě 
nechcete cítit jako ve vězení, můžete využít mříže 
odnímací nebo otevírací. I v takovém případě lze 
ale očekávat, že své uplatnění naleznou především 
u sklepních oken. Tam ovšem poskytují zřejmě nej-
účinnější obranu před nezvanými hosty. Za jejich este-
tičtější variantu do interiéru lze považovat dřevěné 
či kovové zasouvací panely. 

Elektronická ochrana - systém jako stavebnice 
Ještě před několika lety se náklady na elektronické 
zabezpečení pohybovaly v desítkách až stovkách tisíc 
korun a instalace často vyžadovala rozkopat téměř 
celý byt. Dnes už to nemusí být pravda. Podle situace 
si můžete vybrat drátový nebo bezdrátový systém 
- pokud stavíte dům, nebude problém k ostatním 
instalacím přidat i kabely zabezpečovacího systému. 
Pokud však už bydlíte, asi by vám nebylo pro pár drá-
tů příjemné mimo plán omítat a malovat. Základem 
bezdrátového elektronického systému je bezdrátová 

jedná se o vysoce spolehlivý systém českého výrobce spol. jablotron. 
V tomto produktu je spojena špičková kvalita s překvapivě příznivou 
cenou. Přidejte profesionální služby společnosti Manag a našli jste ideální 
řešení pro ochranu svého majetku. 
Svůj dům nebo objekt firmy budete mít nyní pod kontrolou i po dobu své 
nepřítomnosti a budete o něm mít dokonalý přehled i na dálku. 
Montáž zařízení je rychlá, bezprašná a nevyžaduje žádné větší zásahy do 
interiéru.

Nyní v nabídce za akční cenu 27.500,- bez DPH.
nabídka obsahuje montáž a dodávku v rozsahu: 

Centrálu včetně GSM/GPRS komunikátoru, 3 prostorové detektory, 
detektor vstupních dveří, detektor požáru, ovládací lCd klávesnici, Vnitřní 
sirénu, možnost vzdáleného ovládání systému přes mobil nebo internet, 
montáž, dopravu (platí pro SČ kraj a Prahu, pro další lokality na základě 
cenové nabídky), nadstandardní záruku 36 měsíců, dotované střežení 
objektu po dobu 6 měsíců (zdarma)

27.500 Kč
bez DPH

Tel.: +420 321 101 101



souprava, která komunikuje se strážními snímači. 
Montáž je rychlá a bez větších zásahů do interiéru.
Drátové a bezdrátové systémy se dají i kombinovat - 
základem hybridního zabezpečení může být klasická 
drátová ústředna s bezdrátovou nástavbou, umístěna 
ve sklepě nebo v prostorách, které vedení kabelů 
nenaruší. Obytné prostory se mohou chránit bez-
drátově. Drátová varianta je levnější a bezpečnější, 
bezdrátová zas v jistém smyslu zranitelnější (k zajiš-
tění domu nebo bytu však bez problémů postačí) ale 
v mnoha případech lákavější - každá má své výhody 
i nevýhody.
Běžný elektronický zabezpečovací systém obsahuje 
řídící ústřednu, telefon, ovládací klávesnici, vnitřní 
sirénu, signalizaci otevírání dveří a zvonek. Součástí 
je i magnetický senzor otevírání dveří a pohybový sní-
mač. Do velkých bytů a domů není třeba kupovat ně-
kolik souprav. Stačí tu základní doplnit dalšími čidly. 
U klasického systému jsou zařízení podstatně levnější, 
více si však připlatíte za práci, při bezdrátovém jsou 
náklady na montáž zanedbatelné, samotná zařízení 
jsou však podstatně dražší. Za bezdrátový magnetický 
snímač otevření okna nebo dveří zaplatíte asi 900 Kč, 
při klasické verzi je to přibližně 300 Kč. Tuto částku je 
třeba vynásobit počtem oken a dveří.
O něco dražší jsou detektory tříštění skla. Bezdrátové 
stojí přibližně 3 000 Kč, klasické asi 700. Jeden však 
uhlídat více skleněných tabulí. Instalují se obvykle 
na stěnu naproti oknům. Základním prvkem elek-
tronického zabezpečení je senzor pohybu za zhruba 
1600 Kč (klasický stojí kolem 400). Má dosah až 12 m. 
Většinou stačí jeden až dva do místnosti. Na základní 
ústřednu je možné napojit i další bezpečnostní prvky, 
například senzor kouře nebo úniku plynu.
Nejjednodušší klasické zajištění běžného bytu se 
může vejít pod 10 000 Kč (i s prací), bezdrátový sys-
tém bude asi o polovinu dražší. Elektronicky zajistit 
velký byt stojí přibližně od 20 000 do 100 000 korun 
- záleží na požadavcích majitele, ale i na místě, kde 
se nemovitost nachází. Například při individuálním 
nastavení nebudou čidla reagovat na to, že v bytě 
zůstává přes den kočka nebo pes, a nebudou vyvolá-
vat plané poplachy.

Když nastane poplach 
Pokud se zloděj pokusí otevřít dveře nebo rozbije 
okno, řídicí ústředna automaticky informuje majite-
le krátkou textovou zprávou přímo na mobil nebo 
předem nahraným vzkazem. Jaký má však zpráva 
význam, když se člověk nachází daleko od domu? 
Elektronické bezpečnostní zařízení se proto dopo-
ručuje napojit na pult centrální ochrany v některé 
z bezpečnostních agentur. Cena za ochranu soukro-
mých objektů v posledních letech významně poklesla 
a začíná se od několika stovek korun za měsíc.
Konkrétní sazba však závisí na několika faktorech - 
například zda je objekt kontrolován průběžně nebo 
jen v určitých intervalech. Zprávu lze poslat i na více 
telefonních čísel a někdo ze sousedství může být na 
místě už za pár minut. Signál také lze přenést na 

vnější nebo vnitřní sirénu (stojí zhruba od 1 500 Kč). 
Sirény jsou chráněny proti napadení, takže při jejich 
poškození řídicí ústředna upozorní, že se něco děje. 
Majitel nebo bezpečnostní agentura dostanou infor-
maci o narušení prostoru ještě dříve, než se zloděj za-
čne dobývat dovnitř a rozbije okno nebo zničí drahé 
vchodové dveře.

Ochrání elektronika byt nejlépe? 
Nejjednodušším zařízením proti zlodějům je inte-
ligentní časový spínač, který umí zapnout televizi, 
rozhlas nebo světlo, a tak vzbuzuje dojem, že jste 
doma. Nejlevnější spínací hodiny se dají koupit už 
za několik set korun. Levnou variantou ochrany jsou 
rovněž světla s prostorovými senzory před vchodový-
mi dveřmi. 

Varování před ohněm 
Elektronické zabezpečovací systémy jsou standard-
ně vybaveny přístroji, které chrání před nebezpečím 
požáru nebo výbuchu. Patří sem především ionizační, 
optické nebo tepelné požární snímače. Standardně 
mají zabudovanou sirénu, která v případě nebezpečí 
varuje obyvatele. Pokud se používá v bytě při vaření 
nebo k vytápění plyn, lze si pořídit detektor úniku 
plynu. Nejmodernější typy rozpoznají všechny druhy 
výbušných plynů a v případě zvýšené koncentrace 
aktivují zabezpečovací systém. Současně signalizují 
nebezpečí sirénou a dokážou také uzavřít přívod 
plynu.

Trezor - dobrá ochrana 
Na ochranu důležitých dokumentů, peněz, léků, 
zbraní, sbírek, elektronicky zpracovaných dat nebo 
drahých šperků si lze pořídit trezor. Dnes to už není 
žádný luxus. Pro firmy může být otázkou existen-
ce odcizení nebo zničení jejich elektronických dat, 
stejně jako pro jednotlivce ztráta rozepsaný knihy, 
vědeckého výzkumu nebo dlouhodobě vedeného 
účetnictví.

Mechanické versus elektronické zabezpečení 
Co je tedy lepší? Mechanické prostředky nejsou 
schopny chráněné objekty zabezpečit absolutně. 
Proto se oceňuje především jejich zpomalovací faktor, 
který naznačuje, jak dlouho dokážou dveře, mří-
že či okna odolávat hrubému násilí způsobenému 
kladivem, kleštěmi nebo heverem v rukou zloděje. 
Elektronické zabezpečení zase nezabrání vloupání. 
Proto se stále více doporučuje doplnit mechanické 
zabezpečení o zajištění elektronické, které odhalí pří-
padné vniknutí do bytu nebo objektu a vyšle signál 
na pult centrální ochrany. Tam operátor vyhodnotí 
situaci a pošle na místo zásahovou skupinu. V lepším 
případě zloděje chytí. Na jedno zajištění jsme možná 
trochu zapomněli - dobré pojištění nezklame. Takže 
nakonec zjišťujeme, že nejlepší je trojkombinace.

Zdroj: Ceskestavby.cz, naseinfo.cz
Foto: SAMphoto.cz, NEXT spol. s r.o., Ac-T servis s.r.o.
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Můj dům, můj hrad…
Vybudovali jste domeček, stojíte na prahu a říkáte 
si, čím vyplnit prázdný prostor? Pokusíme se vám 
něco poradit…
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začínáme u kuchyně  
Ne nadarmo se říká, že je kuchyně středem každého 
domova. A středem kuchyně je pro změnu kuchyňská 
linka. Proto je také její koupi potřeba věnovat hodně 
pozornosti. Pečlivě vybrat tvar i velikost, důkladně 
promyslet rozestavění spotřebičů a nepodcenit ani 
materiály nebo barvy. To samozřejmě zabere nějaký 
čas, ale kuchyně se nepořizuje každý den a měla by 
vydržet. Proto se na ní nevyplatí šetřit – ani časem, ani 
penězi.

Kuchyně z masivu, nebo foliová? 
Jakou vybrat, to je zásadní otázka. Oba typy se sa-
mozřejmě velmi liší, a to jak vzhledem, praktickou 
stránkou, a v neposlední řadě i cenou. 
Masivní dřevěná kuchyně je nestárnoucí klasikou, 
dřevo v interieru totiž ani ta nejkvalitnější imitace 
nenahradí. Kuchyně foliová je zase levnější a snáze se 
o ni pečuje. 

Vsaďte na přírodu
Není nad klasickou dřevěnou kuchyň, která domov 
jakoby zahřeje. Přírodní materiál dodá místnosti tep-

lo, zútulní ji a vždy se dá sladit s nejrůznějšími styly. 
Jasan, dub, ořech, bříza, olše, smrk, teak, mahagon, 
javor, borovice a mnoho dalších dřevin včetně těch 
exotických lze frézovat do nejrůznějších tvarů a ba-
revně upravovat. A v neposlední řadě taková kuchyň 
dlouho vydrží, krásu a užitnou hodnotu si uchová po 
několik generací. 

Rustikální, nebo moderní verze
Pro mnohé má masivní kuchyňská linka rustikální po-
dobu, avšak lze ji zpracovat také v moderním pojetí. 
Masivní kuchyně se vyrábí z biodesky, nebo z masiv-
ního rámečku s výplní. Výhodou masivní biodesky je 
její třívrstvá skladba, která zamezuje kroucení dřeva. 
Jednotlivé typy kuchyní se od sebe liší způsobem 
profilování rámečku, tvarem rámečku a typem výplně, 
které mohou být profilované z masivního dřeva, nebo 
jsou hladké dýhované.

Matový či lesklý povrch
Dřevo lze mořit v širokém spektru přírodních odstínů 
s matovým či lesklým povrchem. Oblíbené rustikální 
kuchyně zaujmou především množstvím zdobných 
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prvků, obloučky a vlnkami, podvěsný-
mi klasickými skleněnými kořenkami 
a vitrážemi. Zajímavými prvky, které 
tento styl kuchyní rád používá, jsou 
mřížkované výplně dvířek, světelné 
rampy a zábradlíčka. Spojení přírodní-
ho materiálu, nápaditá sestava prvků 
a barevné doplňky zajistí ojedinělý 
výsledný efekt kuchyňské sestavy z ma-
sivního dřeva. Tolik obdivovaný masiv 
má ale vedle poměrně vysoké ceny jed-
nu zásadní chybu – dřevo je náchylnější 
k poškrábání, což je jistá nevýhoda, ale 
jak přirozeně stárne, získává krásnou 
patinu. Povrch je zalakován polyu-
retanovým lakem, což nedovoluje 
využívat čisticích prostředků s obsahem 
rozpouštědel a pomůcek s abrazivním 
účinkem. Údržbu dřevěného kuchyň-
ského nábytku nám usnadní používání 
speciálních vosků a dalších přípravků, 
které jsou běžně k dostání na našem 
trhu.

Masivní kuchyň více stojí 
Kompletní kuchyňská linka na za-
kázku z masivního dřeva je luxusní 
záležitostí, kterou vyhledávají nároční 
zákazníci, kteří chtějí kvalitu a styl. 
Výši ceny ovlivní nejen materiál, domá-
cí či exotické dřevo, ale i styl, množství 
a typ skříněk.
Konečnou částku se zákazník dozví 
zpravidla až poté, co výrobce seznámí 
s představou, jak má nábytek vypadat 
a vybere si dřevinu. Orientačně za 
sestavu z masivního dubu, buku a olše 
počítejme dvojnásobek ceny než za 
kuchyň z laminovaných desek. Inu, na 
zakázkové práci se nic neušetří, zato 
doma budete mít originální kuchyň, 
která se hned neokouká.

Kuchyň z lamina je variabilní ve všech směrech
Řádově levněji vyjde kuchyně z lamina, což je nej-
používanější materiál pro kuchyňské sestavy v při-
jatelných cenových relacích. Výchozím materiálem 
je laminovaná dřevotřísková deska potažená fólií 
nebo dýhou. Jeho výhodou je snadná údržba a široká 
paleta dekorů od domácích druhů dřevin (dub, buk, 
borovice, bříza) přes vzácnější jako je mahagon, jasan 
či jilm až po teak a palisandr. Sestavu doplňují pracov-
ní desky v dezénu mramor nebo žula či jedno nebo 
vícebarevné paletě. Před mechanickým opotřebením 
a poškozením jsou desky chráněny plastovou ABS 
hranou v nepřeberných barevných kombinacích, což 
umožňuje přizpůsobit barvu kuchyňské linky téměř 
každému interiéru.

Přednosti kuchyně z lamina
Předností  kuchyní z lamina je barevná a tvarová 

stálost, vysoká tepelná odolnost, snadná údržba, 
odolnost proti opotřebení, vlhku a otěru. Přesto má 
lamino jednu nevýhodu: tvrdý materiál umožňuje 
pouze hladký povrch bez možnosti frézování jakého-
koliv motivu. Na možnosti vytvořit moderní interiér 
to však nemá vliv. Kuchyně zároveň splňují vysoké 
estetické požadavky a lze s nimi dokonale imitovat 
zvolený dekor, ať jde o jednoduchou barvu, klasické 
či patinované dřevo. Například kuchyň v hráškově 
zeleném laminu s bukovým korpusem a doplňky v hli-
níku působí útulně a přitom velmi efektně  a čistě. 
A koneckonců, když vás za pár let přestane barevná 
kuchyň bavit, můžete dvířka snadno vyměnit za jiný 
dekor. Cena kuchyně z lamina se odvíjí podle vzoru 
dřeviny, použité dýhy či barveného povrchu. 

I kuchyně musí sedět
Dobré je mít předem rozmyšlené, jaký styl by měla ku-
chyně mít, jak by měla být barevná a celkově sladěná, 
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jestli chceme dražší spotřebiče nebo materiály a tak 
dále. Všechny naše požadavky musíme vyjmenovat fir-
mě, kterou jsme si vybrali. A to do detailů. Důležité je 
také říci, jak často se v kuchyni bude vařit nebo kolik 
osob ji bude používat. Jinak totiž vypadá linka v „sin-
gle“ domácnosti, jinak v bytě novomanželů a jinak 
u pětičlenné rodiny.
Od odborníků si nechte poradit, ale nezapomínejte, 
že kuchyně bude sloužit hlavně vám a její podoba by 
měla být co nejblíže vašim představám. 
Základem při vybírání by tak měla být hlavně rozvaha, 
pečlivost a důslednost. V kuchyni totiž snad více než 
jinde platí – dvakrát měř, jednou řež.

pokračujeme obývákem
Obývací pokoj by měl být srdcem každého domu, 
jelikož tato místnost zastává funkci rodinnou, spole-
čenskou, kulturní, odpočinkovou, sváteční i reprezen-
tativní. V obýváku se zpravidla setkává celá rodina, 
pořádají se zde rodinné oslavy a přátelská sezení. 
Moderním koncepčním řešením obývacího pokoje je 
vytvoření dokonalého prostoru, který bude dispono-
vat dostatečným přísunem denního světla, vzdušností 
a volností. K aktuálním trendům patří propojení obý-
vacího pokoje s kuchyňským koutem a jídelnou nebo 
začlenění obývacího pokoje do vstupní haly.

Uspořádání nábytku
Před samotným začátkem zařizování obývacího poko-
je si musíte položit a samozřejmě zodpovědět několik 
otázek:  

Jakým způsobem organizovat provoz v bytě? •	
Jak rozestavit nábytek, aby co nejlépe plnil poža-•	
dované funkce? 
Kolik nábytku je vůbec zapotřebí? •	
V jakém barevném ladění bude obývací pokoj •	
koncipován?  

Na paměti mějte, že při hledání odpovědí v první řadě 
musíte vzít celkový ohled na obyvatele obývacího 
pokoje, respektive na ty, kteří v něm budou trávit čas. 
Musíte vědět, jaké má kdo nároky, potřeby a čemu 
dává který člen přednost. Hned vzápětí by měla násle-
dovat známá poučka „méně je někdy více“.

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

Vybíráme sedací soupravu

Nejdůležitější součástí obývacího pokoje je bezpochy-
by sedací souprava. Mnohdy je ozdobou celé místnosti 
a často vůbec prvním kusem nábytku, který si do obý-
vacího pokoje pořizujete. Podle nové sedací soupravy 
následně zařizujeme zbytek místnosti. Nákup sedačky 
si tedy žádá větší pozornost, stejně jako například 
nákup nového auta nebo domácího spotřebiče. V prv-
ní řadě byste si měli určit, jaký zvolíte styl – zda-li 
klasický, nebo dle posledních trendů. Klasický tvar je 
mnohem universálnější, neokouká se a bude domé-
nou vašeho pokoje na dlouhé časy. Protože sedací 
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soupravu vybíráme většinou na delší dobu, doporu-
čujeme zvolit odolnější a kvalitní potahový materiál. 
Ideálním řešením jsou kožené sedací soupravy. 
Pokud ale s oblibou sledujete poslední módní trendy 
v bydlení a přestavování obývacího pokoje bere-
te spíše jako hobby než nutnost, nebojte sáhnout 
po moderní sedací soupravě. Designéři moderních 
sedacích souprav nesledují jenom vývoj ve tvaru 
výrobku, ale mimo jiné také trendy v módních barev-
ných odstínech. Při výběru takové sedací soupravy je 
vhodné zvolit tu správnou trendy barvu, která pomá-

há vyniknout křivkám moderního nábytku. Vězte ale, 
že moderní sedací soupravu nekupujete na deset let, 
proto se nebojte zvolit neobvyklý tvar a odvážnou 
barvu. Pořiďte si svůj originál, který bude obdivovat 
nejen vaše rodina, ale i přátelé.

Kožené sedací soupravy nebo v látce?
Čím ale sedačka poutá pozornost, je potah. I ten 
výrazně ovlivňuje výslednou cenu, která může být 
u stejného druhu sedačky výrazně odlišná právě v zá-
vislosti na použitém potahovém materiálu. Zásadním 
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parametrem při výběru je samozřejmě cena. Kožené 
sedací soupravy jsou vzhledem k použitému přírod-
nímu materiálu - kůže výrazně dražší. Tento rozdíl 
vyvažuje kvalita potahového materiálu kůže, která 
zaručuje odolnost, nenáročnost na údržbu a dlou-
hou životnost. Kožená sedací souprava je v každém 
případě investicí do budoucnosti. Látka, jako pota-
hový materiál u sedacích souprav, zase představuje 
širokou škálu barevných odstínů nebo různé vzory, 
které je vhodné kombinovat například na dekorační 
nebo opěrové polštáře. Látky se liší nejen barevně, 
ale také svojí strukturou. Potahová látka je proti kůži 
náročnější na údržbu. Její kvalitu zjistíte díky parame-
tru opotřebení, který je uváděn v cyklech. Hodnota 
otěrnosti kvalitní potahové látky se pohybuje mezi 
30000 - 50000 cyklech.

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

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

Jakou vybrat barvu potahu?
Nabídka barevných odstínů potahových materiálů je 
u každé sedací soupravy pestrá a kupující často váhá 
s výběrem toho správného odstínu. I ten ale má svá 
pravidla: 

do menších pokojů volte spíše světlejší odstíny•	
sedací soupravy v tmavých barvách se hodí do •	
prostornějších místností
červená sedací souprava se hodí více do kanceláře •	
nebo haly, doma se brzy okouká

Nezapomeňte na osvětlení ani na doplňky
K důležitým zařizovacím předmětům patří osvětlení, 
které by mělo vyplňovat a zároveň osvětlovat cent-
rální část obývacího pokoje. K aktuálním moderním 

trendům v oblasti osvětlení obýváku patří bodové 
rampy, jež jsou nabízeny v nejrozličnějším materiálo-
vém, tvarovém i barevném provedení.
Celkovou atmosféru moderního obývacího pokoje do-
tváří podlahová krytina, jejíž volba záleží především 
na našem osobním vkusu. Obývací pokoj lze pokrýt 
podlahou plovoucí, korkovou, bambusovou, dřevě-
nou, keramickou nebo linoleovou. Celoplošné kober-
cové pokrytí je dnes v obývacích pokojích tabu, avšak 
menší kusy koberců vyplňující prostor pod konferenč-
ním stolkem tvoří oživení interiéru.
Útulnost obývacího pokoje dotvářejí drobné bytové 
doplňky, ke kterým patří polštářky, vázy, květiny, soš-
ky nebo svíčky. Při výběru dbejme na to, aby jednolité 
kusy mezi sebou navzájem ladily, a řiďme se pořeka-
dlem, že méně je někdy více.

zdravé spaní? Kvalitní ložnice…
Pokud stojíte před problémem jak nejlépe zařídit lož-
nici, aby splňovala všechny vaše požadavky, je potřeba 
všechny možnosti předem důkladně zvážit. Rozhodně 
se do ničeho nepouštějte stylem „čím dříve, tím lépe“, 
mohli byste nakonec být nemile překvapeni. 

Výběr vhodné místnosti
Pokud jste opravdu na začátku a stojíte před prázd-
ným bytem, či domem, dobře zvažte, kterou místnost 
zvolíte za ložnici. Pokud to dům či byt dovolí, ložni-
ce by měla být orientována na východní, popřípadě 
severní stranu. V letních měsících bývá večer dostateč-
ně ochlazena a ráno nás příjemně probouzí sluneční 
svit. Ložnice by rozhodně měly být dobře větratelné, 
čerstvý vzduch je pro kvalitní spánek velice důležitý. 
V panelových domech se často setkáváme s kritikou 
malých místností, nenechte se však odradit prvním do-
jmem a klidně ložnici umístěte do místnosti nejmenší. 
V mnoha zahraničních příkladech jsou ložnice ještě 
menší, přesto plně funkční a dostatečně komfortní. 
Vše spočívá v kvalitním řešení a dostatečném množství 
zabudovaných úložných prostorů. Moderní ložnicové 
komplety bývají úložnými systémy opatřeny a nouzi 
o výběr jistě mít nebudete. V rodinném domě platí 
při volbě místnosti pro ložnici podobná pravidla jako 
u panelové nebo cihlové bytové zástavby. Často jsou 
ložnice umísťovány do podkroví, jehož stísněnější 
podmínky zdravému spánku nevadí a přízemní pro-
story domu tak nabízí rozmanitější možnosti využití. 
Kromě předchozího faktu mohou být skosené stěny 
a nosné trámy v půdní ložnici zajímavou estetickou 
dominantou.

Obytné ložnice
Tento v poslední době poměrně často užívaný pojem 
značí kombinaci ložnice a nějaké další místnosti - nej-
častěji obývacího pokoje. Zařízení místnosti je potřeba 
zvolit tak, aby vyhovovalo oběma základním funkcím, 
často zde dochází ke kompromisům, zvláště u lůžko-
vého nábytku, kde je potřeba rozhodnout se, zda-li 
upřednostníme zdravý spánek, nebo pohodlné sezení. 
Takovou obytnou ložnicí je v podstatě také téměř 
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každý dětský pokoj. Poněkud extravagantní, ale čas 
od času vyhledávané řešení je přímé propojení ložnice 
s koupelnou.

Vybíráme postel 
Vhodné umístění nábytku v ložnici patří k dalším 
oříškům pro návrháře i laiky. Obecně platí fakt, že 
špatným rozmístěním můžete funkčnost ložnice to-
tálně degradovat. Dominantou ložnice je samozřejmě 
postel, dostatečně veliká a pohodlná. Měla by mít vol-
ný přístup (v případě manželské samozřejmě z obou 
stran), opatrní bychom měli být ohledně umístění 
v rozích a také v podkrovních místnostech. Důležitá 
je možnost volného pohybu po celé místnosti. Dnes 
už neplatí, že když při výběru postele máme vysoké 
nároky na praktickou stránku nábytku, musíme při-
jmout určité kompromisy po stránce designu. Na trhu 
si můžeme vybrat v široké škále různých typů postelí, 
postele s úložným prostorem i bez něj, postele s plný-
mi postranicemi, nebo na nožičkách, s čely i bez nich, 
dřevěné, potažené látkou či s kovovými konstrukcemi. 
Návrháři se pouštějí do rozmanitých tvarů, klasických, 
historicky zdobných i stroze moderních. Při volbě 
postele se nám, jako zákazníkovi, meze nekladou, 
některé firmy vám dokonce umožní sestavit si postel 

podle svých představ z typizovaných dílů. A pokud 
chcete opravdu originální postel, na trhu se nabízí 
pěkná řádka specializovaných truhlářských firem, kde 
vám ji zhotoví na zakázku a pomohou i s jejím návr-
hem. 

Mějte na paměti i praktické parametry
I když na designu postele také záleží, při jejím výbě-
ru bychom neměli opomíjet její praktické parametry. 
Právě ty určují budoucí kvalitu našeho spánku. Vždy 
bychom měli mít na paměti, že každá postel musí být 
individuálně přizpůsobena svému uživateli, jeho zdra-
votnímu stavu i zvyklostem při spaní. Někdo má totiž 
rád měkčí a někdo naopak tvrdší ležení, pro starší 
lidi je zase lepší vyšší postel, ze které se jim snadněji 
vstává. Základním parametrem lůžka je rozměr jeho 
rámu, kostry. Minimální šířka jednoho lůžka je 80 
cm, obvyklá je 90 cm, ale pokud si chceme při spaní 
dopřát více komfortu, můžeme si běžně pořídit i 100 
cm široké lůžko. Délka lůžka by se měla odvíjet od 
výšky postavy jeho uživatele, ke které doporučujeme 
připočíst 20 cm. Obvyklá délka lůžka je 200 cm, ale 
běžně lze koupit i lůžka dlouhá 210 cm. Samozřejmě 
je možné nechat si vyrobit atypické lůžko jakýchkoliv 
rozměrů. Výška postele by měla být i s matrací mini-
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málně 25 cm nad zemí, ideálně však 45 - 55 cm. 

Vybíráme rošt s matrací
Do kostry postele vkládáme rošt a na něj matraci. Rošt 
s matrací je na posteli nejdůležitější a obojí by mělo 
odpovídat našim individuálním dispozicím. U dvou-
lůžka rozhodně doporučujeme dva samostatné rošty 
i matrace, vybrané na míru každému z uživatelů. Od-
dělené rošty a matrace mají navíc tu výhodu, že izolují 
pohyb toho druhého a partneři se tak v noci navzájem 
neruší. Celé téma roštů a matrací je natolik obsáhlé, 
že se k němu určitě v některém z následujících článků 
vrátíme. Kvalita roštu a matrace má vliv na uvolnění 
a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů. Pokud 
spíme v příliš měkké nebo naopak hodně tvrdé poste-
li, je páteř celou noc nepřirozeně prohnutá a ráno nás 
pak bolí. Určitě můžeme doporučit pěnové matrace, 
na kterých se spí výborně.

Pozor na kvalitní pokrývku a polštář
Neměli bychom ale zapomínat ani na kvalitní pokrýv-
ku a polštář. Velikost polštáře se odvíjí od individu-
álních zvyklostí, to samé platí i o tloušťce pokrývky, 
která by ale měla být dostatečně dlouhá. Ze zdravot-
ního hlediska je doporučován rozměr polštáře 40 x 90 
cm, kdy je polštář možné v případě, že hlavu potře-
bujeme podložit víc, přeložit. Nevýhodou klasického 
peří je, že se musí po čase nechat vyčistit, což fakticky 

znamená lůžkoviny nechat přešít. Další možností je 
ovčí rouno nebo méně tradiční materiály jako pohan-
kové slupky. Moderní duté vlákno dokonale nahradí 
vlákna přírodní, je lehčí než přírodní výplně, výborně 
hřeje, je vhodné pro alergiky a může se prát. Také pro 
povlečení máme na výběr celou řadu různě náročných 
materiálů. Na výběr máme například klasický bavl-
něný krep, který je velice nenáročný na údržbu (stačí 
vyprat na 40° nebo 60° a nemusí se již následovně 
žehlit). Dalšími možnostmi je bavlněný satén, nebo 
méně častý damašek, flanel či luxusní hedvábí. 
Mezi základní požadavky na postel patří i snadná 
údržba. Postel i matrace by měly mít možnost vět-
rat, důležité je také, abychom se pod postel dostali 
s vysavačem a snadno se tak zbavili prachu z lůžkovin. 
Proto jsou vhodnější vzdušné lamelové rošty a postele 
na nožičkách než pevné desky pod matracemi a uza-
vřený úložný prostor. Během noci vypotíme nejméně 
půl litru potu, proto bychom měli dbát na pravidel-
nou výměnu lůžkovin. Výhodou jsou také snímatelné 
potahy matrací, které lze prát nebo čistit. Na matrace 
s pevným potahem si můžeme pořídit speciální chrá-
nič matrací, který má výše zmíněné výhody snímatel-
ných matracových potahů.

Vybíráme další nábytek
Postel zdaleka není jediný kus nábytku, od kterého si 
lze slibovat naplnění účelu místnosti. Po jejích obou 
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stranách bychom měli pamatovat na noční stolky, ze 
kterých nesmí srážet lampičku otevřené okenní křídlo 
ani do nich narážet otevírané křídlo skříně. Pokud pří-
mo na ložnici nenavazuje šatna, neměla by zde chybět 
objemná komoda pro drobné osobní prádlo a šatní 
skříň. V každé životní etapě oceníme tichý, intimní 
kout s křesílkem a lampou: mladá vyčerpaná mamin-
ka v něm může spočinout při kojení nebo uspávání 
dítěte, zralá žena při četbě dámských časopisů nebo 
ženských románů a babička si v něm pohodlně nama-
síruje bolavé nohy francovkou. V ložnici bychom měli 
pamatovat také na prostorovou rezervu do budoucna. 
S příchodem dítěte vzniká dočasný a přesto přibližně 

dvouletý požadavek na umístění dětské postýlky. Po 
odsunu dítka do vlastního pokoje může jeho místo 
zaujmout třeba vysněný rotoped, nebo nízká skříňka 
s hi-fi aparaturou případně televizorem.

Barvy v ložnici
Když si odmyslíme obecné dělení na studené a teplé, 
jsou barvy hodně subjektivní záležitostí. A pokud se 
jedná o ložnici, je tento fakt posunut ještě o stupínek 
výš. Jasné syté barvy, zvláště červená a oranžová se 
zpravidla nedoporučují. Jejich silně aktivní energie 
může narušovat klid potřebný ke spánku. Doporučují 
se matné odstíny modré barvy, která je pravděpodob-
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ně nejrozšířenější, dále šedá, béžová a jiné neutrální 
barvy, které mají uklidňující účinky a podporují spá-
nek. Poslední dobou se také hodně objevují kombi-
nace dvou barev, kdy protilehlé zdi jsou vyvedeny ve 
stejné barvě, např. modrá a světle šedá. Pokaždé je 
ale potřeba zvážit kombinaci barev na zdech tak, aby 
ladila s pořízeným nábytkem! Barevná roztříštěnost 
působí rušivě. Při barevném řešení pochopitelně vy-
cházíme především z osobního vztahu k barvám.

Hurá do dětského pokoje
Dětský pokoj je místnost, jež slouží dětem na hraní, 

spaní, odpočinek, pro zábavu a později pro školní 
a studijní činnosti. Většina rodičů se při zařizová-
ní dětského pokoje snaží dodržovat určité zásady, 
které splňují požadavky praktické, výchovné i zábav-
né. Jejich volba ovšem není vždy v souladu s potřeba-
mi dětí, každé dítě je individuální osobnost a jejich 
nároky jsou rozdílné.
Při zařizování dětského pokoje bychom si měli uvě-
domit, že se jedná o nejnáročnější místnost v celém 
domě/bytě, jež vyžaduje častou změnu. S růstem dítě-
te totiž roste i pokoj, obměňuje se nábytek, přetírají 
se stěny, pohádkové postavičky ztrácejí na významu 
a nové požadavky na uzpůsobení pokoje stále rostou.

Nejdůležitějším bodem je koncepční řešení prostoru
Ne každé dítko má to štěstí, že může obývat pokoj 
o rozloze 30 metrů čtverečních, ovšem i z malého 
prostoru lze vytěžit maximum. Vyhněme se zbytečným 
úložným prostorům, šatní skříně nahraďme menšími 
komodami a policemi, oblečení přemístěme jinam. 
Klasickou postel nahraďme vyvýšenou postelí, jenž 
nabízí plnohodnotné využití ve spodní části.

Výběr postele nepodceňujeme
Dětská postel by měla splňovat především bezpeč-
nost a zdravotní kritéria, aby neohrožovala zdravotní 
vývoj dítěte. S tím potažmo souvisí výběr matrace. 
Vybírejme kvalitní, nejlépe v latexovém provedení, jež 
zaručuje zdravý spánek.

Úložný prostor řešíme s věkem dítěte
Úložné prostory řešíme zhruba od školního věku 
dítěte, kdy mu vznikají určité povinnosti související 
s potřebou různých pomůcek. K takovým účelům se 
nejlépe hodí otevřené knihovny a knihovničky, uza-
vřené komody menší velikosti. Vysoké a mohutné 
šatní skříně narušují celkový koncept dětského pokoje 
a zpravidla se vymykají kompletnímu rázu celé míst-
nosti. Ideální variantou jsou např. skříně modulární, 
dobře známé jako modulární stěny, které v tomto 
případě postavíme ke stěně.

Psací stůl a židle
Již od útlého věku dítěte je nutné vybavit pokojíček 
kvalitním psacím stolem a židlí, jež nabídne dítěti 
maximální uživatelský komfort. Při výběru tohoto 
nábytku mysleme na to, že dítě rychle vyroste – ačkoli 
se nám může zdát nábytek ve stylu Barbie a Disney 
úžasný, za několik málo let již nebude pro dítě žádou-
cí. Raději než očima vybírejme rozumem, investujme 
do kvality. Židle by měla být výškově nastavitelná, 
nejlépe na s opěrkami a ergonomicky tvarovaným 
sedákem a opěradlem zad.

Podlahová krytina
Co se týče podlahové krytiny, pro nejmenší děti je 
nejlepší volbou kvalitní koberec, jelikož dítě do 
předškolního věku stráví nejvíce času na zemi. Později 
můžeme koberec nahradit laminem, dřevem nebo 
korkem, který je žádoucí především pro svoje tepelné 
vlastnosti.
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Pracovna není luxus
domácí kancelář, která může sloužit jako pra-
covna, studovna či malá herna, se stává fe-
noménem dnešní doby. Přináší úsporu financí 
za nájem kanceláří pro začínající podnikatele 
a ušetří i váš čas a nervy při cestování. Potřebu-
jeme jen prostor a správné zařízení. 

Zatímco dříve se domácí 
pracovna musela často smířit 
se zbytkovými a podřadnými 
prostory, s rozvojem komuni-
kačních technologií a živnos-
tenského podnikání nabývá 
pozice pracovny v rodinném 
domě na významu. Samo-
statná místnost pro práci 
nebo alespoň pracovní stůl 
s počítačem získaly v sou-
časné domácnosti zaslouže-
nou pozornost a zcela nové 
sebevědomí.
Není ale pracovna jako 
pracovna. Jiné nároky bude 
mít spisovatel, jiné třeba 
fotograf. Ideální pracovnu 
spisovatele si zřejmě před-
stavíte jako útulnou míst-
nost s kvalitním kobercem, 
masivním dubovým stolem, 
počítačem, křeslem, lenoš-
kou 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 pracov-
nu, která je věrným obrazem svého uživatele, sym-
bolem jeho povolání a schopností, logem a značkou 
kvality,” píše ve svém článku uveřejněném na serveru  
www.daz-garten.cz architektka Veronika Haroldová. 
“K právníkovi nebo finančnímu poradci neodmyslitel-
ně patří historizující styl symbolizující trvalé hodnoty, 
důvěru v minulost a potažmo budoucnost, solidnost 
a krásu. V jejich pracovně najdeme na klasických 
masivních parketách položený pravý vlněný koberec, 
nejlépe perský. Originály starožitného nábytku budou 
repasované a pečlivě ošetřované, přípustné je i vyu-
žití kvalitních replik. Stůl musí být klasický, rozměrný 
a stabilní, vybavený množstvím bytelných a hlubokých 
zásuvek, s masivní deskou potaženou kůží, na kterou 
měkce dopadá světlo příhodně pojmenované ban-
kéřské 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 inves-
tovaných 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 nekon-
venční materiály a netradiční řešení prostorová i de-
signová. Interiér by neměl postrádat hravost a vtip, 
které klienta zaujmou a inspirují. Důležitá je barevná 

harmonie a výtvarná přesvědčivost celku při zachování 
funkce. Ostatní „běžné“ profese se ovšem také nemu-
sejí obávat projevit osobní vkus a interiérem pracovny 
navázat na ostatní prostory v domě. V žádné pracov-
ně by nemělo chybět kvalitní denní i umělé osvětlení, 
praktický a estetický 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 kolmé stěně mohli postavit kancelářský nábytek, 
případně šatní skříně, pokud využíváme domácí pra-
covnu příležitostně také jako hostinský pokoj. Páso-
vá okna od stěny ke stěně jsou sice velmi působivá, 
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omezují však využití prostoru a přilehlých stěn pro 
ukládání, které především v pracovně s množstvím 
dokumentů, 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 nadby-
tečně navrhované francouzské okno, které omezuje 
efektivní využití podlahové plochy, protože prakticky 
definuje umístění psacího stolu, který by se měl na-
cházet 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 přímo tak ovlivňují nejen první dojem našich klien-
tů, ale především naši výkonnost. Pro podporu sou-
středění 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 
antracitovou na detailech. Velmi příjemně působí také 
méně studená zelená: svěží barva jarní trávy nebo 
mechu, jemná pastelová zeleň s nádechem šedé nebo 
pistáciová. Vhodný kontrast s nimi vytvoří neutrální 
teplé tóny, nejlépe lomená bílá nebo béžová. Strop 
nechme vždy čistě bílý -- dobře odráží světlo a míst-
nost působí příjemně otevřeně. Naopak v extrémně 
vysokých místnostech do bílé můžeme přimíchat tro-
chu barvy použité na výmalbu stěn. Pokud se nám líbí 
světlý nábytek z březového dřeva nebo bíle lakovaná 
dvířka, nebojme se zvolit sytě hnědou barvu podlaho-
vé 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 hlav-
ně, musíte se v ní cítit pohodlně. Na škodu nejsou 
ani police nebo policové skříně, do kterých si dáte 
příručky, knihy, šanony a další věci, které potřebujete 
mít při ruce. Při volbě elektronického vybavení kan-
celáře dejte přednost multifunkčnímu zařízení, které 
je vlastně jedním přístrojem, ve kterém jsou většinou 
integrovány následující přístroje: skener a tiskárna 
– a tím pádem vlastně máte rovnou kopírku; v někte-
rých 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, materiá-
lem nebo tvaroslovím.  Pro reprezentativní pracovny 
se nejlépe hodí stůl i nábytek z masivního dřeva, ať 
už v moderním nebo rustikálním stylu. Velikost 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 nahradit 
masivní dřevěná, skleněná čirá nebo pískovaná stolní 

deska uříznutá na míru a doplněná nohami z masiv-
ního dřeva, z lakované oceli nebo nerezového kovu. 
Všichni, kteří ještě v dnešní době tvoří své návrhy ruč-
ně, uvítají dřevěné podnoží, které umožňuje nastave-
ní 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 
práci. Mezi základní požadavky patří výškové nasta-
vení sedáku a područek. Zdravé, tak zvané dynamické 
sezení zajistí pohyblivé uchycení sedáku k podnoži 
a opěradlo s bederním přítlakem, který zaručuje auto-
matickou regulaci jeho polohy v závislosti na momen-
tální poloze sedícího. Pro relaxaci krční páteře a svalů 
ramenního pletence, které při práci s počítačem ob-
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zvláště trpí, oceníme zvýšené opěradlo s nastavitelnou 
podpěrkou hlavy. Pro naše pohodlí je velmi důležitý 
také materiál potahu. Z barevných vzorníků dodava-
tele 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 vyso-
ké od 60 do 90 cm, protože tak si vytvoříte pracovnu 
„ušitou na míru“. Šířky pracovních desek jsou různé. 
Základní šíře jsou 60, 80 a 90 cm. Minimální dopo-
ručená délka je 120 cm. Současný trh nabízí stolní 

desky různých tvarů. Nepodléhejte módním trendům 
a raději zvolte klasický 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 vzdálenosti na délku ramen. 
Širší část stolu používáme na psaní, užší na telefon, 
fax, scanner a jiné doplňky jako jsou pořadače, šano-
ny, děrovačka, sešívačka a další drobnosti. Klávesnici 
můžeme umístit přímo na stůl nebo na výsuvnou 
polici 15 cm pod okrajem stolu.

Osvětlení
Ideálním světlem pro umělecké ateliéry nebo pra-
covny projektantů, architektů a designérů je denní, 
optimálně severní příjemně rozptýlené světlo bez 
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slunečních paprsků. Ale ani v mnoha moderních pra-
covnách, kde se pracuje s počítači, není přímý sluneční 
svit vítaným společníkem. Denní světlo však zůstává 
nenahraditelné, protože plní také psychologickou 
a hygienickou funkci. Ve večerních a během zimy 
i v časných ranních či pozdních odpoledních hodinách 
využijeme osvětlení umělé. Lidskému zraku je nejpří-
jemnější 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 teplý svit žárovky -- zatím ne-
příliš úspěšně -- napodobit. Kvalitní pracovní lampa by 
měla umožňovat dokonale plynulou regulaci směru 
toku světla, což nejlépe zajistí dvě vzájemně nasta-
vitelná ramena. Při volbě stylu svítidel postupujeme 
tak, aby buď doplňovala nebo naopak kontrastovala 
se zvoleným stylem interiéru. Atypické svítidlo neob-
vyklých tvarů, barev či velikosti zvolíme do jednoduše 
a elegantně zařízené pracovny, kde nejlépe vynikne 
jeho výjimečnost a stane se přirozeným magnetem 
pozornosti a ozdobou interiéru. Výrazně barevné 
stínidlo či avantgardně tvarovaná noha lampy může 
být ve chvílích volna příjemným osvěžením a vhodnou 

inspirací. Naopak bohatě a pestře vybavenou přepy-
chovou domácí kancelář lépe doplní nenápadné a zce-
la prosté svítidlo čistých linií. Moderní a ryze účelovou 
pracovnu vybavíme střídmým a nadčasově elegantním 
svítidlem. Nebojme se strohého až poněkud techni-
cistního výrazu svítidla -- k puristickým liniím moder-
ního nábytku v teplých barvách bude tou správnou 
volbou. Do konzervativnější pracovny zařízené ná-
bytkem v historizujícím stylu se dobře hodí klasické 
lampy z ušlechtilých materiálů zdobené dekorativními 
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 zařizová-
ní pracovny si uvědomte, že nevytváříte kopii běžné 
kanceláře, 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. 

Zdroj: Bydlimekvalitne.cz, homemag.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Moderní

Podobně jako naše šatníky ovlivňují módní trendy také vybavení domů, 

koupelny nevyjímaje. Zatímco dříve jsme před vstupem do jakékoliv 

koupelny věděli, co nás uvnitř čeká, dnes nás překvapí množství variant, 

nápadů a možností… 
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koupelny
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A jak vypadá opravdu trendy koupelna tohoto roku? 
Dá se říct, že možné je téměř vše. Chybu neuděláte, 
když zvolíte jednoduché barevné obklady, výrazné 
vzory nebo decentní mozaiky. Koupelně budou slušet 
imitace přírodních materiálů či rustikální styl, stejně 
jako moderní lesklé či skleněné prvky.
Dnešní trendy asi nejvíce charakterizuje slovo kontrast. 
Proto návrháři moderních koupelen často sahají ke 

kombinaci matu a lesku či velkoformátových obkladů 
a drobných mozaiek.

je libo příroda, či lesk?

Asi nejoblíbenější je kombinace přírodní podlahy 
s lesklými skleněnými obklady, které se drží spíše 
v jemnějších a tlumenějších odstínech. Obzvlášť zají-
mavě vyzní, když tyto imitace použijete i jako obklad 
na stěnu.
Populární jsou i odstíny přírodních barev, především 
hnědé a krémové či smetanové. Pro moderní koupel-
ny je tradičně prosazovaná i kombinace bílé a černé. 
Z výrazných barev se na pomyslném trůnu drží jen čer-
vená, která se hodí do mnoha kombinací, ale je radno 
s ní zacházet jen opatrně. Nevypadá dobře na velkých 
plochách, ale jako doplňková barva udělá zázraky.

Moderní koupelny se nevyhýbají skleněným obkla-
dům

Skleněné obklady se do moderní koupelny skvěle hodí. 
Bývají obvykle velkoformátové a kalibrované, což 
umožňuje pokládku s minimální spárou tak, aby stěna 
působila kompaktně a čistá plocha nebyla ničím na-
rušená. O to více si pak člověk v koupelně připadá jak 
v zrcadlovém sále. Velké formáty je pak vhodné dopl-
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kouzelné zrcadlení
Sklo. Když před tisícovkami let spatřilo v Egyptě světlo 
světa, bylo to takové ušmudlané káčátko, co se z něho 
postupem doby vyloupla labuť. Dnes už ho bereme 
jako naprostou samozřejmost a v interiéru a bydlení 
obecně má nespočet rolí. 

Jednou z jeho velmi zajímavých a efektních forem jsou 
zrcadla. Už dávno nikoliv jenom pro svou schopnost 
odrážet realitu. Zajímavý nebo nezvyklý tvar, neče-
kaná velikost, výrazný rám… tím vším zrcadlo skvěle 
boduje. Není problém jeho prostřednictvím přivést 
do tmavé místnosti tolik potřebné a důležité světlo, 
opticky přidat na dispozicích bytu, nebo dosáhnout 
vskutku impozantního efektu nekonečného prostoru 
umístěním dvou zrcadel proti sobě. To však většinou 
chce už docela dost odvahy a hlavně ostříleného de-
signéra. 

Stále větší popularitu si získávají zrcadla s úsporným 
LED osvětlením. V e-shopu firmy Amirro najdete tyto 
modely pod označením LUNA a LUMINA. Pokud si ne-
vyberete ze standardní nabídky, rádi Vám vyrobí právě 
Vaši Luminu na míru Vaší koupelně. 
V e-shopu firmy Amirro najdete tyto modely pod 
označením LUNA,LUMINA a ORION

www.zrcadla.cz
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nit obklady menších rozměrů. Ideální doplnění velkých 
hladkých ploch představuje mozaika, ale i s tou je lepší 
neplýtvat.
Vypadá skvěle například jako pruh na exponovaných 
místech kolem zrcadla, umyvadla, ve sprchovém koutě 
nebo na obložení vany. Mozaiky bývají obvykle vyro-
beny z čirého skla, které může být i speciálně povrcho-
vě upraveno, čímž se docílí nevšedního vzhledu, jako 
například třpytu, duhového zbarvení nebo kontrast-
ního matu. Jednotlivé dílky jsou lepeny na armovací 
mřížky, které formují finální tvar, nejčastěji o rozměru 
20 x 30 nebo 30 x 30 cm.
Výhodou skleněných obkladů je vedle moderního 
designu i snadná údržba. Sklo se lehce čistí a navíc je 
odolné vůči nejrůznějším čisticím prostředkům. Ob-
klad z velkých formátů navíc zcela eliminuje problém 
zanesených a špatně čistitelných spár.
Pokud vaše koupelna vypadá jinak, nepropadejte 
panice. Přece kvůli designerově představě moderní 
koupelny nebudete bourat pár let starou koupelnu. 
Navíc si můžete být téměř jisti, že při rychlosti, s ja-
kou se dnes trendy mění, se styl právě vaší koupelny 
vrátí brzy opět do módy. Co však můžete udělat  co 
tolik nestojí je zvolit ten správný koupelnový nábytek

Nábytek mnohé změní…

Koupelnový nábytek obecně nijak zvlášť nevybočuje 
z řady materiálů, které se používají i pro nábytek do 
jiných místností v domě. Samozřejmě za předpokladu, 
že jsou tyto materiály vhodně povrchově upraveny. 
I zde se kombinují různé druhy a barevná provedení – 
kov, plast, sklo, corian, laminované a dýhované desky, 
masivní dřevo apod.  
Nejdůležitější je ochrana proti vlhkosti, zejména proti 
„stojaté vodě“ na podlaze.  
Ochrana spodních skříněk před takovou vlhkostí se 
jednoduše řeší například vysokými plastovými nebo 
nerezovými nožičkami a soklíky nejrůznějších tvarů 
a provedení, nebo zavěšením spodních skříněk na 
stěnu. 
Korpusy se nejčastěji vyrábějí z laminované nebo dý-
hované dřevotřísky (snadno se opracovává, je levná, na 
korpus naprosto dostačující). 
Čelní viditelné plochy (dvířka) se vyrábějí i z kvalitněj-
ších a dražších materiálů jako je třeba takzvaná MDF 
deska, biodeska nebo masivní dřevo (oblíbené jsou 
zejména javor, buk, třešeň, dub, olše, ořech, z exo-
tických dřevin jsou to teak, wenge, zebrano), bývají 
lakované transparentním lakem nebo krycí nátěrovou 
hmotou nejčastěji v bílé barvě v lesklém nebo matném 
provedení.  
Čím lesklejší povrch, tím náročnější údržba, na lesklém 
povrchu je velmi dobře vidět každá šmouha, otisk či 
škrábanec.  
Čelní plochy se často kombinují například se skleněný-
mi výplněmi, oblíbené je zejména pískované sklo, také 
nerezové kovy, alox apod. 

Jaké mají vlastnosti
Biodeska

Vícevrstvá deska, která má vysoký modul ohybu 
i v příčném směru, rozměrová stálost je vyšší než 
u tzvaných spárovek, cena bývá i nižší. Povrch tvoří 
velmi kvalitní a kompaktní dřevěnou plochu, podobně 
jako dýha. Tato třívrstvá lepená deska se skládá ze tří 
vzájemně na sebe lepených vrstev.  
Vnější vrstvy jsou vyrobeny z lamel slepovaných po 
délce ve kvalitě „A“ a kvalitě „B“. Středová vrstva je 
slepena z lamel, které jsou  na sebe průběžně podélně 
napojeny. Všechny tři vrstvy jsou broušeny na poža-



dovanou tloušťku a následně slepeny v jeden 
celek. Středová vrstva se lepí příčně pod úhlem 
90° proti vrchním vrstvám, čímž se docílí stálosti 
desek a tím menšího kroucení než u spárovek. 

Laminované desky

Skládají se z nosné středové desky, kterou je 
většinou DTD (dřevotříska), a dekorativních 
krycích papírů (v několika vrstvách) napuště-
ných syntetickou pryskyřicí, která je po vytvrze-
ní velmi tvrdá. Jednotlivé vrstvy se vzájemně 
spojují lisováním za vysokých teplot.  
Mohou mít hladký nebo plasticky 
strukturovaný povrch imitující struk-
turu dřeva – v závislosti na struktuře 
plechu použitého při lisování. Vyrábí 
se několik desítek barevných a dřevo 
imitujících variant.

MDF deska – Medium Density 
Fiberboard - polotvrdá dřevovlák-
nitá deska

Velmi kvalitní, homogenní deska s jem-
nou strukturou v celém průřezu. Na-
chází uplatnění zejména tam, kde je třeba 
kvalitně frézovat hrany a plochy a dokončo-



vat povrch krycími barvami nebo foliemi.

technistone

Konglomerovaný kámen, z kterého se vyrábí ně-
kolik druhů materiálů používaných na obklady, 
dlažby, desky, koupelnový nábytek atd. Obsahuje 
více než 90 % přírodních surovin – žul, křemiči-
tých písků.  
Směs je dobarvena barevnými pigmenty a jako 
pojivo se používá polyesterová pryskyřice. Na 
povrchu je možné docílit lesku, podlesku nebo 
tryskaného povrchu.

Corian

Neporézní materiál s hladkou plochou, který lze 
řezat, frézovat, brousit, lepit. Vyrábí se v něko-
lika desítkách barev a textur. Kvalitní výrobu, 
zpracování a montáž nábytku z tohoto materiálu 
zvládnou jen autorizovaní zpracovatelé. S obli-
bou s ním pracují designéři, díky jeho neomeze-

né tvarovatelnosti. 

Dokončování laky a krycími barvami

Pro povrchovou úpravu koupelnového nábytku se 
používají zejména PUR (polyuretanové) laky a barvy. 
Nanáší se v několika vrstvách. Vykazují z dostupných 
nátěrových hmot nejlepší vlastnosti. Na výběr je ne-
přeberné množství barev (dle barevnice RAL) v lesk-
lém, polomatném nebo matném provedení.
Zdroj: Koupelna-koupleny.cz, idnes.cz
Foto: SAMphoto.cz
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J a k 
zkrot i t 
slunce

Máte doma závěsy po babičce nebo staré hliníkové žaluzie 
a chtěli byste je vyměnit za modernější ochranu proti slunci? 
Žádný problém, sortiment stínicí techniky vám nabízí mnohá 
řešení.
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Ovšem ani zmiňované závěsy netřeba zatracovat, 
když si vyberete nové textilní materiály, které slibují 
stálobarevnost, antistatické úpravy, odolnost proti 
oděru a jiné praktické vychytávky, navíc je můžete 
doplnit dalším typem stínění. Bytový textil totiž do-
káže divy – rychle promění váš domov, podle výběru 
barev, vzorů a tkanin ho dokáže zateplit nebo i op-
ticky zvětšit místnosti. 

Vnitřní, nebo venkovní?

Přestože škatulkování nemá mnoho lidí v lásce, je 
dobré si uvědomit základní pravidla hry. Vnitřní stí-
nící technika (žaluzie, rolety, roleto-žaluzie, japon-
ské stěny) má především zabránit pronikání sluneč-
ních paprsků do interiéru. Pokud chcete v místnosti 
zcela zatemnit, zkuste black–out látku v řetízkové 
roletě nebo v plisované roletě. Zatemňující může 
být i závěs při použití jakékoli látky s blackoutovou 
podšívkou. Úplné zatemnění vytvoříte ale pouze 
při použití vodících lišt (textilie musí být ve vodících 
lištách). Stínění by mělo zachytit sluneční jas a zmír-
nit nerovnoměrně osvětlení, rozhodně však až na 
výjimky nechrání před horkem; rozpálené skleněné 
tabule oken vyzařují hodně tepelné energie. 
Kdežto vnější, venkovní stínící technika (žaluzie, ro-
lety, markýzy) umí lépe zastínit interiér, některá na-
bízí úplné zatemnění a bezpečnost v jednom a také 

lépe ovlivní přísun tepla do interiéru; místnosti se 
pak tolik nepřehřívají.

Vítejte doma 

Horizontální hliníkové žaluzie s lamelami o šířce 
cca 25 mm jsou klasikou, má je snad každá druhá 
rodina. Nechcete se vymanit z této tradice? Žaluzie 
mohou nabízet i šířku lamel 50 mm. Výhoda je jasná 
na první pohled - nabízejí dokonalejší průhled ven. 
Což platí také pro žaluzie mega view, které sice 
mají lamely široké pouze 25 mm, zato však když 
je otevřete, spojí se vždy dvě k sobě a vzniká tak 
dvojnásobný průhled. Hliníkové žaluzie se dají de-
korovat vodícími pásky nebo desénovým závažím na 
ovládacím řetízku. Standardní horizontální žaluzie 
jsou vždy hliníkové nebo s nástřikem v imitaci dřeva, 
stylové dřevěné žaluzie se vyrábějí z měkkých dřevin 
exotického původu.  
A vertikální žaluzie? Pomalu, ale jistě se přesouvají 
z administrativních budov také do soukromí a už 
dávno neplatí, že jsou jen bílé. Vybírejte barvu pod-
le svého interiéru, uvažujte o dezénu a i tom, jestli 
vám bude vhod spíš textilní, nebo plastový, případně 
dřevěný materiál.   
Kam s nimi: Žaluzie se instalují na okenní rám, do 
špalety (ostění) nebo před okenní výklenek. U star-
ších typů oken se dá ještě používat dříve běžný způ-



sob – mezi okna (kromě přistínění dokážou částečně 
odrazit teplo zpátky ven, zabraňují rozpálení vnitř-
ního skla). 

Plisovaná nádhera

Další libůstku na trhu vnitřní stínící techniky před-

stavují skládané látkové žaluzie – plisé. Jsou praktic-
ké a navíc krásně vypadají, vyplatí se prohlédnout 
nejen na fotografiích, třeba se právě ony stanou 
favoritkami vaší domácnosti. O co jde? Představte 
si látku složenou plisováním do skladů, například 
o šířce 2 cm, nebo i více. Ovšem chytrá plisé žaluzie 
se skládá ze dvou tkanin  - jednu máte na okně přes 
den pro přistínění, druhou v noci pro zatemnění 
(black-out). Na výběr jsou desítky barev a vzorů, 
navíc se tato varianta hodí i do atypicky tvarovaných 
oken (plisé žaluzie se instalují do zasklívací lišty 
okenního rámu).  

Ani ryba, ani rak

Při dumání, jak by nové žaluzie mohly vypadat, vám 
v první řadě doporučujeme nesedět doma u interne-
tu, ale vyrazit si je prohlédnout na vlastní oči nej-
lépe specializovaného obchodu. My jsme to udělali 
také, abychom se dozvěděli, že novinkami poslední 
doby jsou designové textilní roletožaluzie. „Napří-
klad twinrollo je speciální roleta, která se skládá ze 
dvou vrstev látky s pruhy průsvitnými a zatemňu-
jícími. Rolováním pomocí řetízku se pruhy střídavě 
překrývají a tím dochází k regulaci světla. Chcete-li 
interiér více prosvětlit, pak řetízkem nebo dálko-
vým ovladačem posunete látku tak, aby se barevné 
pruhy překryly a průsvitná síťovina nabídne výborný 
průhled ven. Trochu jinak funguje systém silhouette 
– představte si dvě vrstvy záclonové textilie, mezi 
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kterými jsou vetkané horizontální lamely (nabízíme 
šířky 5 a 7 cm), opět z textilu. Podle potřeby můžete 
silhouette buď vyrolovat, nebo změnit polohu lamel 
tak, aby vám doma lépe přistínily, případně udělat 
oboje najednou. Mají snad jen jednu nevýhodu, 
lamely nikdy v zavřeném stavu nepřilehnou na sebe 
pro úplné zatemnění,“ vysvětluje Monika Ciprová 
z firmy INNEX stínění a design. Jak twinrollo, tak 
silhouette vypadají velmi efektně, pak už nepotře-
bujete řešit záclony do interiéru, moderní roletoža-
luzie je skvěle zastoupí. Materiály jsou syntetické, 
s antistatickou úpravou.  

rolety plné překvapení

Pamatujete, jak naše babičky mívaly jednoduché 
rolety v kuchyni a občas se všichni členové rodiny 
předháněli, komu se roletu podaří stáhnout tak, aby 
skutečně stínila? Současné výrobky vám podobnou 
kratochvíli už nenabídnou, zato slibují jiné radosti. 
Kromě tradičních rolet si můžete do oken dopřát 
sice technologickou klasiku, co do ovládání, zato 
však s mnoha úpravami, včetně zmiňované zatem-
nění black-out nebo speciální tkaniny screen. U scre-
enu si dopřejme delší zastavení. Tato syntetická 
tkanina je ze skelného vlákna upravená polyvinyl-
chloridem, vás ale asi víc než složení screenu bude 
zajímat, že se dá použít nejen v interiéru (kromě 

rolet třeba na japonských posuvných 
stěnách), ale i venku (opět rolety, výsuvné 
markýzy, baldachýny). A proč je výjimeč-
ná po všech stránkách? Odolává vlhku, 
korozi i UV záření, je antistatická, dá 
se jednoduše omýt a především dokáže 
zadržet až 90 procent tepla ze slunečního 
záření při zachování průhledu ven. 
Ovšem bonbonků mezi interiérovými ro-
letami je více, třeba systém, který dovolí 
textilii vytáhnout nejen směrem nahoru, 
ale i stáhnout shora dolů tak, aby horní 
díl okna zůstal nezastíněný. Anebo tuhle 
roletu ponecháte jen ve středu okna, jak 
je libo. Pokud byste si takovou designo-
vou záležitost dopřáli třeba na několika 
vedle sebe umístěných oken, můžete si 
nastavit rozdílné výšky jednotlivých zastí-
nění, tak, abyste se doma cítili komfort-
ně, a díky tomu si trochu pohrát s promě-
nou interiéru. Zadejte si do vyhledavače 
výraz roleta Paterno, které mimochodem 
nejvíce sluší takzvaná dřevěná tkanina, 
a hned uvidíte, o čem je řeč. Polohova-
telné je také plisé nebo duette, a to i pro 
instalaci na střešní okna (Velux, Rotto).  
Na co si dát pozor: Římské rolety nebo 
žaluzie ze dřevěných lamel zabírají po 
vytažení poměrně dost místa. Je třeba 
s tím počítat už proto, že pokud jsou 
instalované nikoliv přímo do rámu okna, 
ale nad oknem, nemuselo by se dát ote-
vřít. Jednoduché řešení spočívá v přidání 

několika desítek centimetrů těchto typů zastínění 
nad okenní rám. 

Praktická výjimka

Přehlídka novinek a zajímavosti interiérových rolet 
a žaluzií by zřejmě nikdy neskončila, přesto se s nimi 
alespoň pro tentokrát rozloučíme, abychom uvolnili 
místo i jiným typům stínicí techniky. Zkusíme to se 
speciální dvojitě plisovanou roletou bez viditelných 
vodících lanek a ovládacích šňůr, která může mít ve 
vnitřní dutince speciální vrstvu hliníku, PVC folie, 
případně teflonu - zabraňuje unikání tepla ven, 
nebo pronikání tepla dovnitř – je to izolant. Prodává 
se v mnoha barevných verzích a i podle toho si mů-
žete volit více či méně výrazné zastínění interiéru. 
Opět doporučujeme jít si prohlédnout do obchodu, 
tohle prostě musíte vidět. 

jak ji jen stáhnout…

Bojíte se technických vychytávek? Není třeba, ža-
luzie a rolety se stále mohou ovládat tak, jak jste 
byli dříve zvyklí, pomocí řetízku nebo řetízků dvou 
(z plastu, nebo kovu), případně tyčky. Ale raději si to 
rozmyslete, elektromotory skryté v horní kazetě vám 
ušetří práci, a zejména u větších bytových prostor 
je pomalu nutností, aby systém pracoval na dálkové 



ovládání, nebo ještě lepe, dal se ovládat centrálně. 
Kazety, ve kterých se skrývá celý mechanismus, bý-
vají zpravidla z kovu, používá se hliník, slitina, ocel, 
nerez ocel…

Asijská inspirace v interiéru

Jsou velké. Jsou krásné. A jsou praktické. O kom 
se bavíme? Řeč je o textilních posuvných stěnách, 
znáte je pod označením japonské, které se dnes 
běžně používají k předělení interiéru. Ale stejně 
dobře je můžete instalovat před okna, zejména když 
máte doma větší počet oken vedle sebe, nebo jste 
si pořídili vícerozměrná zasklení. Velikost panelů 
se dá upravit každému interiéru na míru, ale to už 
dnes platí pomalu o všem. Každý panel si „jede po 
své koleji“, čím však bude širší, tím méně kolejniček 
(drážek) potřebujete. Šíře panelu se odvíjí od místa, 
které chcete zakrýt. Minimum a maximum v podsta-
tě neexistuje, přestože nejčastěji je panel široký od 
70 do 100 cm. V každé kolejničce může „jezdit“ dva 
a více panelů. Panely stahujete, jak chcete, můžete 
je mít všechny volně posuvné, nepropojené a vyhrát 
si tak s jejich polohováním. Líbí se vám obrazy? Pak 
si dopřejte panely s motivem například květů, kdy 
jeden plynule navazuje na druhý na dalším panelu 
a celý vzor je krásně vidět při roztažení všech pane-
lů vedle sebe. Větší počet panelů vám rovněž dává 
možnost kombinovat různé textilie (jedna může 
být průhlednější, další už stínicí), s jejich barevnos-
tí i materiály. A co je víc než příjemné? Moderní 
posuvné panelové stěny se dají pořídit také do rohu, 
elegantně se tak vyřešil problém, když se v rohu dva 

panely stoprocentně nedotýkaly a sluníčko mělo 
kudy pronikat do interiéru. 

jako na zámku

Které ze stínění by se vám líbilo použít do zimní za-
hrady, prosklené z mnoha stran i stropu? Pokud jste 
si ještě nevybrali, připomeňme si baldachýn – stínící 
tkaninu, třeba zmiňovaný screen, připevněnou na 
stropní konstrukci. Ovládá se ručně, klikou nebo 
převodovkou, konstrukce bývá ze slitin hliníku. 
A aby vám nevadilo sluníčko, které do zimní zahrady 
pak míří ze zbývajících stran, zkuste baldachýn do-
plnit například systémem duette. Pro stínění zimní 
zahrady nebo prosklené terasy se hodí také vertikál-
ní (svislé) markýzy.

Pozvánka na vzduch

Nádech, výdech, uvolněte se... A rozhlédněte se 
kolem sebe. Také máte pocit, že na domech nejvíce 
vidíte venkovních rolet? Je to logické, považují se 
za nejlepší řešení stínění v exteriéru. Nejde totiž jen 
o útok slunečních paprsků, i když právě to vás bude 
v parném létě nejvíce zajímat. Venkovní rolety jsou 
jako solidně pracující tým ostrahy, který vás chrání 
na více frontách: před hlukem z ulice, zloději, šetří 
vaši peněženku - brání úniku tepla v zimě. A zvě-
davci, i kdyby si oči vykoukali, nemají šanci. Až vám 
bude doma v létě příjemně, asi si ani nevzpomenete, 
že venkovní rolety dokážou zachytit více než 90 pro-
cent slunečního záření, přesto však nejsou hlavním 
izolantem, tím je prostor vyplněný vzduchem mezi 



oknem a staženou roletou. 
Rolety se často vyrábějí z plastových nebo hliníko-
vých lamel, někdy ještě plněných polyuretanem, 
případně z dokonalejších materiálu typu zmiňova-
ného screenu. Na jejich instalaci myslete buď při 
stavbě nebo zásadní rekonstrukci domu (nadokenní) 
nebo se dají připevnit i dodatečně, do předokenních 
kazet. Stále se dají ovládat buď ručně, šňůrou nebo 

popruhem, samozřejmě praktičtější je elektrický 
pohon s možností dálkového ovládání, nebo napoje-
ní na centrální ovládací systém. Novinkou na trhu je 
bezdrátový solární pohon. 
Kromě rolet můžete použít venkovní žaluzie, při-
pevňují se stejně, s lamelami různých tvarů, třeba 
připomínající písmeno Z nebo S. Vytahují a stahují se 
šňůrou, klikou nebo mají v liště uložený elektromo-
tor, kromě materiálu zmíněných u rolet se používá 
také dřevo. 

Komfort na terase

Dali byste si kávu nebo raději osvěžující drink? A což 
takhle posnídat v zeleni, v klidu a v soukromí? Až 
se léto opře do své typické síly, oceníte ochranu nad 
posezením, ať už na balkoně nebo terase, pro které 
se používá výsuvná navíjecí markýza. „Kazeta se 
připevňuje na fasádu, nebo může být schovaná v sa-
monosné konstrukci. Což je výhodné pro mobilitu 
takového modelu – markýza poslouží jak u domu na 
terase, tak třeba uprostřed zahrady, protože nepo-
třebuje už žádnou oporu. A je to i řešení v případě, 
že váš dům nebo terasa nedovoluje připevnění mar-
kýzy. Výsuv je závislý na délce markýzy, může být 
třeba i 4 metry,“ vysvětluje Monika Ciprová (INNEX 
stínění a design) a ukazuje nám, jakou tkaninu si 
může zákazník vybrat. Nechcete-li si pod markýzou 
připadat třeba příliš žlutí, zelení nebo snad modří 
– podle odrazu barvy, dejte na speciálně uprave-
ný materiál, například sunsilk. Jde o stoprocentní 
polyester, ale například kolekce Visutex připomíná 
přírodní tkaninu. Povrch je hladký a jemný – lépe 
odvádí dešťové kapky. „Naše vlastní technologie UV 
impregnace zaručí stálost barev a povrchová úprava 
nano-technologií zachovává látku déle čistou, navíc 
je prodyšná a tudíž nevytváří pod markýzou takzva-
ný stanový efekt,“ uvádí Monika Ciprová. Čas, který 

Pohyblivé pergoly
Posezení na terase za krásného počasí je synony-
mem pro pohodu a relax. V našich zeměpisných 
končinách však ideální počasí bývá málokdy, 
jednou slunce pálí až moc, jindy je zima, fouká vítr, 
nebo prší. Lidé pak často zjišťují, že svou krásnou 
terasu využívají jen zoufale málo. Co se s tím dá 
dělat?
Ondřej Behún ze společnosti Maron CZ představu-
je řešení: „Pohyblivé pergoly jsou velice oblíbené 
z mnoha důvodů. Díky pevné konstrukci jsou velmi 
stabilní a odolávají i silnému větru. Podle potře-
by lze jednoduše odsunout či naopak zatáhnout 
střechu, takže v jednu chvíli máte otevřenou terasu 
a modré nebe nad hlavou, ale jakmile se zatáhne 
a začne pršet, v okamžiku se střecha uzavře a mů-
žete pokračovat třeba v grilování. Pergoly lze navíc 
doplnit o boční zástěny proti chladu a větru.“
Konstrukce pergol se vyrábí ze dřeva nebo hliníku, 
obojí s kvalitní povrchovou úpravou pro dlouhou 
životnost a perfektní vzhled. Posuvná střecha je 
ze speciální odolné tkaniny, která je navíc zesílena 
a vyztužena hliníkovými profily. Látka je samozřej-
mě nepromokavá, nehořlavá, odolná teplotám od 
-30° do +70° a určená pro každodenní používání 
15 a více let. Ovládání střechy je velice komfort-
ní a jednoduché, prostřednictvím elektromotoru 
a dálkového ovladače. Třešnič-
kou na dortu je pak doplnění 
systému o automatická čidla 
slunce, větru a deště.
Pohyblivé pergoly mohou být 
přisazeny k budově, nebo 
v samostojném provedení být 
umístěny samostatně v prostoru. 
Doplněním o boční rolovací zá-
stěny, tzv. Windy rolety, získáme 
z pergoly takřka plnohodnot-
nou zimní zahradu s možností 
využití po celý rok. V nabídce 
je řada typů pergol, které se liší 
především designem konstruk-
ce. „Vzhled pohyblivých pergol 
je opravdu perfektní, a každý 
má možnost vybrat si styl, který 
bude přesně pasovat k architek-
tuře jeho domu“, uzavírá Ondřej 
Behún ze společnosti Maron CZ. 
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byste strávili čištěním markýzy, pak věnujte raději 
svým přátelům. Anebo sobě. 
Komfort markýzy zajišťuje množství volitelných 
doplňků: spouštěcí volán (jako ochrana proti ranní-
mu nebo večernímu slunci a také soukromí) ovlá-
daný manuálně, nebo motorem až do výšky 2100 
mm, osvětlení (halogenové bodové světlo s regulací 
intenzity svícení nebo zářivka), infračervené topení 
(zářič v kompaktním hliníkovém pouzdře) s rozsa-
hem ohřevu až 12 m2 , sluneční a větrné čidlo, které 
slouží jednak k ochraně markýzy před silným větrem 
a zároveň k ochraně před přehříváním vaší terasy, 
případně i interiéru, 3D otřesové čidlo pro zajištění 
ochrany před silnými větry (možné pouze pro dálko-
vé ovládání) – to vše vám zpříjemní pobyt na zahra-
dě a prodlouží letní sezonu.  
Kromě výsuvných se prodávají i markýzy sklopné; 
úhel sklopení bývá až 170 stupňů, v závislosti na 
typu výrobku. Jejich výhodou je lehká konstrukce, 
zpravidla se používají do oken nebo pro zastínění 
balkonů. A zastínit nebo zcela zatemnit interiér 
zvenčí mohou i vertikální clony neboli venkovní 
látkové rolety.

Když potřebujete maxi i mini úkryty

Před několika lety se začaly i u nás používat víceroz-
měrné stínící plachty, takže pokud máte na zahradě 
hodně místa, kam sluníčko pere jak o život a proto 
se tady nedá příliš pobývat, plachta vám pomůže. 

Například pod značkou Velombra mimo jiné najdete 
Intrepid, který lze připevnit jak k tomu, tak může 
stát samostatně. Nabízí se v několika rozměrových 
variantách čtvercového půdorysu, až do zastínění 
46 m2. Můžete ho ukotvit do země, do štěrkového 
lože nebo je kotvení součástí stavebnicové paluby 
z exotických dřevin, ovládá se manuálně nebo pro-
střednictvím motorů umístěných v nosných sloupech.
Konstrukci tvoří právě čtyřmi sloupy z nerezové oceli 
a pár hřídelí, které jsou do sebe zasunuté a navíjejí 
na sebe pomocí nerezových lanek textilii. 
Nebo se vám více zalíbí třeba X-Tension? Přestože 
ho na webu najdete také pod označením slunečník, 
tato super stínící plachta nabízí pokrytí až do 100 
m2. Kromě sloupů z nerez oceli ji můžete připevnit 
třeba i na dům, do zdi, na pergolu nebo i ke stro-
mu. Přestože se dá ovládat ručně, nejste-li zrovna 
milovníci posiloven, pořiďte si raději automatizova-
né ovládání. A určitě vás zaujme i to, že plachta je 
vybavená speciálním senzorem,  který ji automaticky 
sroluje v případě silného větru.
Protipólem maxi plachet jsou slunečníky, zástupci 
minimalistického pojetí venkovní stínící techniky. 
A i když se to nezdá, také u slunečníku je třeba dát 
si tu a tam pozor. A nemyslíme tím jen na materi-
ál - i obyčejný slunečník určený do středu stolu by 
měl v rozloženém stavu přesahovat rozměry židle 
(i s vámi) alespoň o 30 cm. Jinak se stane, že stín si 
dopřejí talíře a skleničky na stole, nikoliv už vy. Sa-



Monika ciprová 
z firmy InneX

Co říkají trendy pro nadcházející sezonu 2012?
Trend se dá lépe vysledovat u látek a textilií nežli u technické-
ho stínění. V současné době je trendem kreativnost! Laserově 
řezaný ornament nebo digitální tisk na technických tkaninách 
či na jemné záclonce, to jsou hlavní novinky. Mezi vedoucí 
výrobce textilií luxusních záclonových a závěsových látek patří 
německé Sahco. V poslední kolekci převažují tlumené přírodní 
odstíny a výrazné ornamenty. Trvalým trendem je pak opaková-
ní motivu z látky na potahové látce, lenošce, pufu či polštářku.

mozřejmě mezi slunečníky najdete velké rozdíly, od 
jednoduchých modelů po špičkové. Do top kategorie 
patří i značka Tuuci, která vyráběné modely testuje 
na Floridě a výrobce dodává materiál americkému 
námořnictvu. Nechybí ale design. Slunečník Plantati-
on získal v roce 2010 prestižní cenu Design Award ve 
své kategorii. 

Od minulosti k budoucnosti

Vzpomínáte, jak jste na dovolené v Itálii nebo Řecku 
viděli okna vybavená okenicemi? Co nám přijde spíš 
jako ozvěna starých časů, to jižní národy už léta vy-
užívají. V našich končinách se s nimi setkáváme spíše 
u chalup a domů sloužících k rekreaci. Stylové okeni-
ce ze dřeva (kvalitní modřín, borovice), plastu s nej-
různějšími úpravami, nebo hliníku mohou mít pevné 
nebo pohyblivé lamely, ale i tradiční prkénka ulo-

žená kolmo, vodorovně nebo šikmo. Kromě samot-
ného stínícího efektu částečně napomáhají ochraně 
objektu, zavřené povyšují tepelně-izolační vlastnosti 
oken a propouštějí méně hluku zvenčí. K vidění 
jsou i okenice interiérové, i když spíše už výjimečně. 
Naopak za nadčasové se dají považovat moderní po-
suvné okenice z hliníku, například u značky Schüco, 
které nabízejí stavebníkům nebo všem, kdo plánují 
zásadní rekonstrukci domu, designově atraktivní va-
riantu žaluziím. Snadno je posunete paralelně vůči 
oknu po vodících lištách a tak nastavíte jejich „tvář“ 
slunci a sami si určíte světelnost interiéru. Pestrá 
škále barevných odstínů a speciální, vnějšímu pro-
středí lépe odolávající úpravy, počet křídel a kolejnic 
už čekají jen na váš výběr.
Text: Marcela Škardová, foto: INNEX stínění 
a design, Corradi a Velux



Přichází revoluce v jarním úklidu. 
Řekneme vám, co za tím stojí.
nebojte se. Tohle není další z tisíců článků o tom, jak se na jaře natáhnout do tepláků a správně 
utírat prach. Přinášíme revoluční pohled na jarní úklid, který odpovídá 21. století. 
Naše životy jsou plné různých stereotypů, z nichž některé mají 
opodstatnění a často i přínos a jiné nás nutí dělat věci starým, 
nemoderním a hlavně neefektivním způsobem a následovat 
pravidla, která vymyslel kdosi dávno v minulosti. Je dobré 
se učit z minulosti a tradice, ale zároveň není dobré 
ustrnout na místě a zuby nehty se bránit inovacím 
a změnám. To se týká snad všech částí lidského 
života bez výjimky.  
Máme tady jaro a s ním stereotypně se opaku-
jící témata. Jaro a detoxikace organismu, jaro 
a péče o zahrádku, jaro a obměna šatníku, 
nebo i ta méně příjemná jako například jaro 
a boj s alergiemi či jaro a úklid domácnosti. 
Především z posledně jmenované činnosti, 
na kterou vám stačí zdravý selský rozum 
a šikovné ruce, se v posledních letech vyvi-
nul skoro vědecký obor, o němž se píše všude, 
ale prakticky neustále to samé. 

Zlaté zásady jarního úklidu

Na druhou stranu, co se dá vymyslet na téma jarní úklid? Shrň-
me si fakta. V zimě bývá venku zima. Někdy i pořádná. Logicky se 
v zimě potom méně větrá, neboť teplo stojí hodně peněz a v mo-
derních domech s rekuperací vzduchu se stejně ani větrat nesmí, 
nebo by nemělo. Tak či tak čerstvého vzduchu se v zimě do vašich 
bytů a domů dostane podstatně méně než v létě, na podzim či 
právě na jaře. Proto rada, pořádně vyvětrejte, platí a dokud bude 
v zimě mrznout a padat sníh, platit bude.   
Je-li vyvětráno, můžete postupovat dále. Praktiky feng-šuej radí 
provést čistku ve věcech. Nepotřebné, staré a neoblíbené putují do 
krabice a potom někomu známému, komu udělají radost, nebo 
v nejhorším případě do sklepa. Následně přijde na řadu očista ná-
bytku i podlah obyčejnou vodou s mořskou solí. Ta na sebe podle 
feng-šuej váže negativní energii. Ať už tomu věříte nebo ne, sůl 
má prokazatelně blahodárné účinky, takže proč ne.  
Mokré očistě s pomocí obyčejné vody a soli předchází samozřej-
mě vytírání prachu ideálně pomocí antistatických utěrek dobře 
zachycujících prach. Jelikož určitě nechcete mít špinavou koupelnu 
nebo toaletu, zavítáte s hadrem i tam, delší zastávku si zřejmě vy-
žádá kuchyně se všemi svými troubami, ledničkami a digestořemi 
a možná spižírna se zásobami. 

revoluční jarní inovace: robotický vysavač irobot 
roomba

Tak a hotovo. Pokud chcete poradit s klasickým domácím úklidem, 
tohle vám stačí. Ona vám vlastně stačí hlava a zmíněný zdravý sel-
ský rozum. Řešit, zda hadr táhnout po obrazovce vaší LCD televize 
zprava doleva, opačně nebo seshora dolů, nehodláme. Určitě vám 
také nebudeme radit, zda máte máchat mopem tak či onak nebo 
skládat prádlo do dvou či třech komínků. Jeden revoluční tip, jak 
dát nejen jarnímu úklidu zcela nový nádech, pro vás však máme.  
Zřejmě jste už zaslechli spojení „robotický vysavač.“ Ano, to jsou 
takové ty placky na kolečkách, které šmejdí po bytě a vysávají. 
Zmiňujeme se o nich, protože robotické vysavače představují přes-
ně ten druh inovace, kterou si váš jarní úklid zaslouží a které byste 
se neměli vyhýbat. Tedy zcela upřímně, záleží na typu a značce. 
Na českém trhu existují desítky robotických vysavačů, ale pouze 

některé z nich dokáží skutečně efektivně vysávat a vlastně pouze 
jediný si může říkat robot.  

Ten má na svědomí americká značka iRobot, 
specialista na robotiku a výrobce domácích 

a zároveň profesionálních armádních 
či zdravotnických robotů. iRobot 

na českém trhu nabízí hned dvě 
řady robotických vysavačů, a to 
Roomba 500 a Roomba 700, 
jež dosahují vynikajících výsled-
ků, pravidelně sbírají ceny ve 
spotřebitelských i odborných 
soutěžích a hlavně mají za 
sebou 8 milionů spokojených 
klientů na celém světě.  

Uvnitř Roomby pracuje špičkový 
procesor ARM a celý úklid řídí 

nejchytřejší systém vysávání iAdapt. 
iAdapt (technologie vyvinutá značkou 

iRobot) v průběhu vysávání díky desítkám 
zabudovaných senzorů neustále vyhodnocuje 

podmínky v místnosti, a to až 67 krát za sekundu. Pokud narazí 
na skutečnost vyžadující úpravu vysávacího programu, díky 40 
předdefinovaným pohybům změní trajektorii vysávání a tím zajistí 
efektivní jarní vysávání. Bez námahy. 

Funguje to. S roombou 770 a 780 ještě lépe 

Když další z unikátních systémů Dirt Detect zaznamená na koberci 
silně znečištěné místo, iAdapt zařídí, aby se mu Roomba řádně vě-
novala. Jako výsledek vysavač krouží na znečištěném místě, dokud 
není čisté. Svou nadvládu v segmentu robotických vysavačů iRobot 
potvrdil v roce 2011 novými modely Roomba 770 a Roomba 780. 
Roomba série 700 se například díky vylepšené čistící hlavě dokáže 
daleko lépe přizpůsobit různým typům vysávaných povrchů.  
Veškeré prachové částečky zachytí dvojice HEPA filtrů, na rozdíl 
od starších modelů vám dá novinka od iRobotu pomocí světelné 
indikace vědět o tom, že sběrný koš dosáhl naplnění a potřebuje 
vyprázdnit. I když to může znít až příliš hezky, věřte slovům profe-
sionální robotické firmy, a tou iRobot bezesporu je. 

jarní úklid bez stresů 

Než se pustíte do jarního větrání, třídění starých věcí, utírání pra-
chu a pohlcování negativní energie, zamyslete se nad tím, zda si 
nemůžete jarní a vlastně celoroční úklid nějak zjednodušit. iRobot 
nabízí moderní, efektivní a hlavně 100% funkční cestu, jak zbavit 
domácnost nečistot z podlah a koberců, zatímco vy budete cídit 
okna a nebo ještě lépe si užívat 
čerstvý jarní vzduch někde 
na kole. Jedině iRobot 
totiž vyrábí proka-
zatelně nejlepší 
robotické vysa-
vače na trhu. 

roomba 770

roomba 780
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Jak vybrat plot?
Možná si říkáte, že na tom, vybrat plot, není nic těžkého. Opak je ale pravdou. 
Charakter oplocení by měl totiž odpovídat stylu místních budov. Pochopit 
kouzlo pohledu na plot nejen zvenčí ale i zevnitř, to je tajemství, jehož rozluš-
těním vytvoříme kladné a srozumitelné působení oplocení na okolí.
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Při pohledu na dobře navržený plot většina lidí zjistí, 
že „to má styl“. Přesto, že si majitel může svůj poze-
mek upravovat a ztvárňoval podle vlastního uvážení, 
zákon mu stanovuje povinnost oplotit pozemek. 
V případě zastavění sousedních pozemků jsou majite-
lé povinni dohodnout se na společné realizaci oploce-
ní na hranici obou pozemků, přičemž náklady nesou 
rovným dílem. Otázky oplocení u rušných silnic a ulic, 
kde se soukromá sféra jednotlivce setkává s veřejným 
dopravním prostorem, se řeší v souladu s platnými 
předpisy.

Výběr plotů 

Plot je třeba vybírat podle místa, na kterém bude stát 
a podle účelu, kterému bude sloužit. Použitý mate-
riál, tvarové a barevné řešení, jakož i výška plotu, 

mohou výrazně ovlivnit výsledný efekt. V jakém-
koli prostoru by plot měl přiměřeně doplňovat 
charakter ulice, domu a zahrady. Při výběru ma-
teriálu je důležitá nejen jeho pevnost a stabilita, 
ale i odolnost vůči povětrnostním vlivům. Dřevo, 
plasty, kovové profily v různé formě, drát nebo 
drátěné pletivo, přírodní a umělý kámen, cihly, 
tvárnice a beton patří mezi nejčastěji používané 
materiály.

Průhledný plot 

jakékoli výšky způsobí, že malý prostor se bude 
zdát větší, protože umožňuje pohled na okolí 
za hranicí plotu nejen ze strany majitele, ale 
i kolemjdoucího. Existuje mnoho různých typů 
průhledných plotů. Je třeba si vybrat takový, 
který bude nejen trvale ohraničovat hranice 
pozemku, chránit prostor před vstupem nepo-
volaných osob, ale zároveň bude v souladu se 
stavebním stylem konkrétního objektu. Může 
být kovový, z drátěného pletiva, plastový, dře-
věný, nebo kombinovaný s betonem, tvárnicemi 
a kamenem ve formě svislých sloupků a nízké 
podezdívky. Nejpoužívanější je dřevěný plot, 
který může být laťkový, tyčový, lovecký, pletený 
z proutí apod. Mnohé typy dřevěných plotů se 
dnes dají koupit. Má to však určité nevýhody, 
protože si jen omezeně můžeme vybírat velikost 
a barvu. Všechny typy dřevěných plotů vyžadují 
péči, zejména pravidelné ochranné nátěry. Velmi 
působivé průhledné ploty se dají vytvořit z ko-
vových materiálů. Práce s kovem vyžaduje přes-
nost, výtvarný cit a řemeslnou zručnost. Kovové 
části chráníme před korozí vhodnou povrchovou 
úpravou. Plasty, které jsou vhodnější do městské-
ho prostředí než na vesnici, nepotřebují velkou 
údržbu. Většina prefabrikovaných plastových 
plotů je nízká a slouží spíše na vymezení hranic 
než na ochranu.

Neprůhledný plot 

ve formě vysokých pevných zdí z cihel, z pří-
rodního a z umělého kamene se dost často používá 
ve snaze o zajištění soukromí a ochrany objektů. 
Zapomíná se však na to, že delší pobyt majitele 
v takovémto prostoru, zvláště pokud je plošně malý, 
působí klaustrofobických dojmem. Zvenku vizuálně 
a bezpečnostně chrání, ale zevnitř pozemku může 
vytvářet pocit stísněnosti. Protože pevná stěna má 
určité výhody z hlediska ochrany objektu, můžeme jí 
strohou dominancí eliminovat tak, že daný prostor 
ohraničíme stěnami rozdílných úrovní, nebo v kom-
binaci s keříčky a stromy, které změkčí jejich nevýraz-
né obrysy. Neprůhledné oplocení můžeme vytvořit 
i hustým vysazením vhodných dřevin, čímž vytvoříme 
živý zelený plot. Živé ploty vytváříme z různě výškově 
a tvarově členěných stále zelených keřů, které působí 
velmi dekorativně, přirozeně a zároveň plní dělící 
i ochrannou funkci. Vynikající dřevinou na živý, vždy 
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zelený plot je zimostráz, který můžeme tvarovat 
nebo jej nechat volně růst. Neprůhledný plot vy-
roben ze dřeva může být deskový, panelový nebo 
z kulatiny. Deskový plný plot děláme ze sloupků, 
latěk a desek. Kovové nebo dřevěné sloupky osa-
zujeme ve vzdálenosti 1500 až 2000 mm od sebe 
a na ně kotvíme vodorovné desky, které navzájem 
spojujeme na doraz nebo je překládáme přes sebe. 
Podle účelu plotu a jeho vzhledu bývají mezery 
mezi deskami 20 až 100 mm a měly by být vždy 
stejně široké. Podobným způsobem postupujeme 
i v případě, kdy konstrukci plotu vytváříme ze svis-
lých desek.
Kombinovaný plot z průhledných a neprůhledných 
dílů je vhodný všude tam, kde chceme zachovat 
pěkný výhled z jedné strany a současně na jiném 
místě zakrýt část budovy nebo zahrady před zvěda-
vými pohledy okolí. Alternativně lze využít různé 
typy plotů nestejné výšky v kombinaci se zelení. 
Materiálové řešení je v takových případech velmi 
rozmanité. Zajímavé tvarové a barevné variace do-
cílíme kombinováním plných neprůhledných stěn 
z betonu, cihly, tvárnic nebo kamene s průhled-
nými částmi vyrobenými z dřevěných latěk, desek, 
plastu nebo kovových profilů.

Sloupky, podezdívky, základy

Důležitou součástí oplocení jsou dostatečně pevné 
základy. Platí to nejen pro zděné stěny, sloupky 
a podezdívky, ale i pro kovové a dřevěné sloup-
ky. Sloupky tyčového nebo laťkového plotu jsou 
od sebe vzdáleny 2000 až 3500 mm. Základy pod 
ně osazujeme do půdy do hloubky 500 až 700 mm. 
Dřevo v přímém kontaktu se zemí hnije, proto spodní 
část sloupků impregnujeme proti hnilobě. Vhodnější 
je osazovat dřevěné sloupky na příchytku z ploché 
oceli, která se zakotví v betonovém základu. Při stav-
bě oplocení ve formě plných a vysokých stěn nebo 
ve složitějších podmínkách je vhodné mít k dispozici 
statické posouzení. Pro trvanlivost zdí je mimořádně 
důležité izolování zdiva proti vzlínající vlhkosti. Kaž-
dá zeď nebo sloupek oplocení má být shora zakrytý 
stříškou, aby byl chráněn před deštěm. Stříška musí 
dostatečně přečnívat, aby po zdi nestékala srážková 
voda. Může být zhotovena ze střešní krytiny z beto-
nových desek, z desek z přírodního kamene nebo ze 
dřeva. Ukončení ocelových sloupků je třeba zakončit 
ochrannou čepičkou, aby se v dutých částech nehro-
madila voda.

Křídlové a posuvné brány 

Nedílnou součástí oplocení jsou nejen branky pro 
průchod osob, ale i brány na vjezd vozidel. Brány 
navrhujeme podobně jako malé branky v souladu 
s architektonickým a konstrukčním řešením plotu tak, 
aby uzavírali kompletní systém oplocení. U vrat pro 
vozidlo je třeba vycházet z rozměrů nejběžnějších 
typů vozidel. Šířka brány se pohybuje v rozměrech 
2200 až 4600 mm. Výši ovlivňuje konstrukční a archi-

tektonické ztvárnění plotu, ale většinou se pohybuje 
v rozměrech 1000 až 2000 mm. Nejčastěji se setká-
váme s klasickými dvoukřídlými, dovnitř otevíranými 
nebo posuvnými branami. Křídlové brány a branky 
s kompletním vybavením obsluhy dají do pohybu 
motory řízené elektronikou s možností naprogramo-
vání dle libovolných požadavků. Široký výběr řídících 
elektronik poskytuje uživateli možnost volby funkcí 
s ohledem na maximální bezpečnost provozu.
Hmotnost, délka a úhel otevírání křídla brány li-
mituje dotyčný motor. Ovládání motoru klíčovým 
a tlačítkovým ovladačem, dálkovým radiovým ovlada-
čem, magnetickými bezkontaktními kartami apod., 
je volitelné dle požadavků uživatele. Pro posuvné 
brány se dodávají bezúdržbové elektromechanické 
systémy. Slouží k odsouvání vratových křídel pro-
střednictvím ozubeného hřebene. Široký sortiment 
motorových jednotek umožňuje optimální výběr typu 
podle hmotnosti křídla a intenzity provozu. Výběr 
řídících elektronik, zabudovaných přímo do motorové 
jednotky, poskytuje uživateli možnost volby poža-
dovaných funkcí s ohledem na maximální komfort 
obsluhy. Tvarové a materiálové řešení velké brány má 
zachovávat kontinuitu se vstupní brankou. Sjedno-
cením výběru stylu vchodových dveří, branky, brány, 
případně garážových dveří, dosáhneme komplexního 
řešení daného prostoru.
Zdroj: Naseinfo.cz, foto: SAMphoto.cz
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Výhody plotů z PVC, které dodává KM Plast:

lehký materiál (nosné profily PVC + kov, plotovky PVC)•	

dlouhá životnost •	

bezúdržbovost•	

výběr barev (bílá, borovice, třešeň, dub nebo ořech + •	
další barvy za příplatek)

odolnost vůči povětrnostním vlivům•	

dodání „na klíč“ nebo formou stavebnice•	

výroba každého plotu „na míru“•	

KM Plast vyrábí a prodává například ještě praktické  
předokenních ohrádky nebo ohrazení pro záhony.  
Více na www.kmplast.cz, kde naleznete i ON-LINE  
kalkulačku plotového systému.

Kontakt: KM Plast, s. r. o., Hybešova 1016/II, 337 01  
Rokycany, tel.: 371 722 412, mobil: 603 575 279,  
e-mail: kmplast@quick.cz, www.kmplast.cz

KM Plast – český výrobce kvalitních plastových plotů

KM Plast vyrábí a prodává také například praktické 
předokenní ohrádky
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Jak vybrat 
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garážová vrata
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Pokud chcete získat opravdu kvalitní a vyhovující 
vrata, měli byste si předem odpovědět na tři základní 
otázky:

Je vaše garáž součástí domu nebo stojí samostat-1. 
ně?
Budete garáž využívat i k jiným účelům? (dílna, 2. 
uskladnění dalších předmětů)
Jak velké rozměry by měla garáž mít? 3.  

Před koupí garážových vrat se poraďte s odborníky
Prvním krokem by ovšem mělo být setkání s odbor-
níkem. Vybírat garážová vrata na “vlastní pěst” se 
rozhodně nevyplácí. Přestože se stále většina zákaz-
níků řídí především výší ceny, měli byste myslet i na 
mnohem důležitější kritéria. Pro každý typ garáže je 

vhodný jiný postup výstavby. Opravdu jen zkušený vý-
robce či prodejce garážových vrat vám může doporučit 
optimální variantu. Vedle použitého materiálu a archi-
tektonického řešení, je zapotřebí myslet především na 
technickou stránku věci. V praxi jde o způsob, jakým se 
budou otevírat garážová vrata.  
Garážová vrata s výsuvem ke stropu a do boku
Na tuzemském trhu existuje spousta typu garážových 
vrat. Obecně se dá říci, že k nejprodávanějším patří 
sekční vrata s výsuvem ke stropu. Jejich největší a jasně 
viditelnou výhodou i pro laika je fakt, že zabírají mini-
mální prostor. Specialista na garážová vrata vás navíc 
informuje o tom, že tento typ garážových vrat může 
nabídnout vynikající izolační vlastnosti. V případě, že 
nad vrata nemáte k dispozici dostatečný prostor, při-

Sluníčko je tady a láká nás trochu vylepšit okolí svého domečku. Co říkáte tomu, vyměnit letitá 
garážová vrata za trochu něco lepšího?
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padají v úvahu sekční vrata s výsuvem do boku. I tato 
varianta nabízí velmi elegantní a efektivní řešení. Je 
však třeba zmínit, že si musíte poněkud připlatit.

Garážová vrata výklopná a rolovací

Sekční garážová s výsuvem ke stropu sice patří k nej-
oblíbenějším typům garážových vrat, pořídit si však 
můžete také garážová vrata rolovací nebo garážová 
vrata výklopná. V prvním případě je však nutné mít 
na mysli, že k silným stránkám těchto vrat rozhodně 
nepatří tepelná izolace. Proto se hodí spíše do garáží, 
které stojí samostatně a není u nich rozhodující tep-
lota uvnitř objektu. Obdobné je to také u garážových 
vrat výklopných, která vzhledem ke svému technické-
mu řešení zabírají více místa. Nehodí se proto do málo 
prostorných garáží. 

Nyní již tedy víte, jaké vlastnosti jsou typické pro 4 

základní typy garážových vrat: 
Sekční garážová vrata s výsuvem ke stropu – ideál-•	
ní tepelná izolace, zabírají minimum prostoru
Sekční garážová vrata s výsuvem do boku – vhodné •	
do garáže s nízkým nádpražím, finanční náročnější
Garážová vrata rolovací – nižší izolační vlastnosti, •	
hodí se do samostatných garáží
Garážová vrata výklopná – vhodné do prostorněj-•	
ších garáží

 

Jak vybírat vjezdové brány? 

Ruku v ruce s výběrem optimálních garážových vrat 
jde samozřejmě také volba vjezdové brány. Podle způ-
sobu otevírání vjezdové brány rozlišujeme 3 základní 
typy: 
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Křídlová brána - vhodné pro případy, kdy nemáme 1. 
volný prostor ani z jedné strany v prostoru kolem 
brány. 
Posuvná brána do boku – ideální v situaci, kdy je 2. 
plot a vjezd na pozemek poblíž domu. Nebo v pří-
padě, kdy vjezd sousedí s přilehlou komunikací 
a není možné instalovat bránu křídlovou. 
Samonosná posuvná brána – oblíbená varianta, 3. 
kdy v průjezdu nefiguruje žádná kolejnice ani jiná 
překážka. Je třeba však počítat s větším prostorem 
na boku. 

 
U všech tří variant vjezdové brány je možné nainstalo-
vat automatický pohon, který se vybírá v závislosti na 
velikosti a váze brány. 
Při výběru vjezdové brány bychom tedy měli detail-

ně zanalyzovat podmínky, ve kterých hodláte bránu 
postavit. Tuto fázi bychom rozhodně neměli podcenit 
a v každém případě je vhodné výběr zkonzultovat 
s odborníkem. 

Pět možností pohonu vjezdové brány 
Samostatnou kapitolou při výběru vjezdové brány je 
typ pohonu. Obecně rozlišujeme pístové pohony, pod-
zemní pohony, pojezdové pohony, ramenové pohony 
pro křídlové brány a pohony pro posuvné brány. Jed-
notlivé pohony se od sebe liší velikostí brány, výkonem 
motoru a velikostí úhlu otevření.

Kryptologie vstoupila do systému otvírání vrat

Díky novému rádiovému ovládání můžete rychle zjistit, 
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Umělohmotná 
patka zárubně

RollMatic s technikou 
tažné pružiny

Automatické uzamknutí 
vrat v kolejnici pohonuIntegrované dveře bez prahu

Evropská jednička v oboru garážových 
vrat nabízí četné inovace, které jinak 
nikdo nemá: vrata RollMatic s technikou 
tažné pružiny, nekorodující patku 
zárubně, integrované dveře bez vysokého 
prahu a automatické zajištění vrat. Tak 
mnoho inteligentních detailů dovedou 
zákazníci ocenit. To se i vám vyplatí.

Inovace Hörmann: skutečná 
konkurenční výhoda

Jen u firmy Hörmann: 
inovace vedoucí 

firmy na trhu

Další jubilejní nabídky naleznete na
www.hormann.cz

52/12

zda jsou vaše vrata otevřená či zavřená, aniž byste 
museli opouštět pohodlí svého domova. Tato techno-
logie bude na trhu od jara 2012. 
Novou technologii oceníte například v situacích, kdy 
na vrata nevidíte. LED kontrolka na vysílači signalizu-
je stav garáže, přičemž zelená barva značí uzavřenou 
garáž a červená otevřenou. Ovladače HS 5 BS pohání 
tužkové baterie AAA a pracují na frekvenci 868 MHz. 
Jsou tak kompatibilní i s většinou starých pohonů 
vrat Hörmann. 
 
Více informací naleznete na www.hormann.cz.  
 
Zdroj: kvalitni-garazova-vrata.cz  
Foto: SAMphoto.cz, Hörmann
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Zakládáme
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Komu by se nelíbila oáza plná zeleně, s pergolou, bazénem, místem pro dětské 
hrátky i koutky pro nerušenou relaxaci? Každý z nás má sice jiné požadavky, jedno 
je však pro všechny společné – nejprve musíte pečlivě plánovat.

zahradu
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Spěch je v tomto případě velice špatný rádce, ostat-
ně ani není proč chvátat. Než se rostliny rozvinou 
do své přirozené krásy, uteče hodně vody. A jestli 
se budete koupat už letos, nebo až příští rok, také 
příliš nevadí s ohledem na fakt, že pak si dlouhá 
léta užijete bazén nebo koupací jezírko do sytosti. 
Základní doporučení tedy zní: zamyslete, co chcete 
v zahradě dělat - jaké funkce by měla splňovat. Pak 
vezměte v potaz, do jaké míry vás omezuje samot-
ný prostor a jeho umístění v krajině (včetně polohy 
pozemku s ohledem na světové strany, tvaru teré-
nu, nadmořské výšky a klimatických podmínek) i na 
kvality zeminy. A v neposlední řadě řešte, kolik pe-
něz budete ochotní utratit; počítejte se vším, nejde 
jen o stavební materiál, rostliny, stroje a nářadí, ale 
i investice do studie, nebo kompletního projektu 
zahradního architekta, případně jiného odborníka, 
který má se zakládáním zahrad praktické zkušenos-
ti. Samozřejmě si můžete nechat vybudovat zahra-
du na klíč, v tom případě ještě připočítejte finance 
potřebné za prováděné práce.

Jak si vybrat odborníka

Ať už plánujete, že projekt i realizaci svěříte do ru-
kou profesionálům, nebo si od nich necháte vypra-
covat jen projekt, případně základní návrh – vždyc-
ky je třeba umět si dobře vybrat. Na co bychom 
vás měli upozornit? Není pravda, že každý úspěšný 
absolvent vysoké školy zahradnického směru musí 
automaticky být zahradní architekt. Seznam autori-
zovaných zahradních architektů najdete například 

na webových stránkách Společnosti pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, ostatně při hledání vhodné-
ho odborníka můžete zkusit požádat o radu právě 
tuto společnost nebo i Svaz zakládání a údržby 
zeleně. Ale možností je daleko více. „V naší profesi 
je to přece jen jiné, než například u lékařů, kde bez 
titulu MUDr. nesmíte léčit. My můžeme navrhovat 
zahrady, i když nemáme kulaté razítko o autoriza-
ci. Zahrada se nekolauduje jako stavba, čili je na 
každém, zda si ji nechá navrhnout autorizovaným 
architektem, neautorizovaným projektantem ane-
bo dokonce sám. U rodinných zahrad je podle mě 
lepší obrátit se na odborníka, který v oboru působí, 
nejlépe už delší dobu. Na trhu je řada firem, které 
se zabývají projekcí a realizací zahrad, vybírejte 
si však raději tu, která nejen navrhuje, ale oprav-
du prakticky realizuje zahrady, protože se vyzná 
v rostlinném materiálu. Na rozdíl od odborníka, 
který se věnuje výhradně projektům, ovšem chybí 
mu praktická zkušenost,“ upozorňuje na úska-
lí výběru zahradní architektka Julie Reicheltová 
z firmy Flora Bohemica s.r.o.. Šikovné realizátory 
tedy najdete i mezi lidmi bez autorizace (ve většině 
komerčně orientovaných firmách); jejich nejlepším 
vysvědčením pak jsou zahrady, které už navrhli, 
a mohou vám poskytnout i kontakt na majitele 
některé z nich. Abyste si sami ověřili, jak jeho práce 
skutečně vypadá. Jistě, není běžné, aby autoři 
zahrad rozdávali vizitky svých zákazníků, přesto se 
zpravidla najde několik oprávněně pyšných majite-
lů svých zelených oáz snů, kteří vám dovolí nakouk-
nout „pod pokličku“. 



Plníme vaše sny!
Váš dodavatel nábytku nejen do zahrady.

www.zahradnira j . cz
z-ráj s.r.o.    Hradišťská 643    687 08  Buchlovice    777 686 655
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Soulad stylů

K moderní, technicistní stavbě se jistě nehodí ro-
mantické venkovské zákoutí, a naopak. Vzpomeň-
te si, jak samotný styl vašeho domu ovlivnil výběr 
nábytku a bytových doplňků, a podobně přistupuj-
te ke své budoucí zahradě. Snažte se na ní využít 
materiály, které ladí s těmi, z nichž je postavený 
dům, a stejně tak si vybírejte i doplňky a rostliny. 
Uvažujte o každé maličkosti, z drobností se přece 
skládá celek, berte v potaz nejen terénní úpravy, 
ale i stavby typu pergoly, altánku, houpaček pro 
děti, zahradní artefakty a podobně. Zdá se vám to 
příliš složité? Zorientovat se ve vašich představách 
pomůže právě odborník – i kdybyste uvažovali 
o budování zahrady vlastními silami od začátku do 
konce, vyplatí se investovat do konzultace svých 
přání a myšlenek se zkušeným specialistou, pomůže 
vám je lépe utřídit a tak jim vdechnout život. 

Vezměte si tužku…
… a začněte kreslit. Nebojte se, nepotře-
bujete být výtvarně nadaní, vtip je v tom, 
že si nejprve vytvoříte plán stávajícího 
stavu a na druhém pak vyznačíte změny, po 
kterých toužíte. Pokud budujete zahradu 
„na zelené louce“, začnete hned s kresbou 
svých představ. Abyste nemuseli malovat 
půdorys, můžete vyjít z plánu vypracované-
ho příslušným katastrálním úřadem nebo 
z projektové dokumentace pro stavební 
povolení budov. Co se vyplatí? Zvažte, zda 
se skutečně musíte zbavit staré jabloně 
nebo hrušně po babičce, nový strom poros-
te dlouhá léta a ten starý by třeba mohl se-
hrát i v nových plánech úlohu solitéru nebo 
přírodního „slunečníku“; u něho by pak 
neměla chybět lavička. Dokonce i tehdy, 
když odumře, se pro starý strom najde nové 
uplatnění – nechte po něm nechat pnout 
růže nebo stálezelené rostliny, „obarvěte“ 
ho přítomností přísavníku (na podzim ho 
dekorují fialově rudé listy)… A kdyby nic ji-
ného, poslouží pro pověšení hamaky, nebo 
alespoň krmítka pro ptáky. Na rozdíl od 
mnoha jiných změn, které se dají po čase 
poměrně bezbolestně upravit, vám staré 
stromy už nikdo nevrátí. 
V návrhu nové zahrady si kromě uvažova-
ných rostlin zakreslete plánované venkovní 
úpravy. Včetně terasy u domu, která se tak 
stane prodloužením obytné části, nezapo-
meneme ani na děti (pískoviště, houpačky, 
prolézačky optimálně umístěné tak, abys-
te potomky měli na očích už při pouhém 
pohledu z domu, třeba z kuchyně). Mys-
lete i na stavbu zídek a cest, zvažte, kde 
je třeba zpevnit plochy, ale i kam umístíte 
technické zázemí - kde budete schovávat 
zahradní nářadí i stroje, venkovní nábytek 
a podobně. Garáž vám tuto roli zcela ne-
zastoupí už proto, že není-li automatickou 
součástí domu, pak bývá zpravidla situova-

ná blíže vjezdu, nikoli v „útrobách“ zahrady. Velmi 
důležité je i rozvažování, kolik místa a kde vám 
zabere trávník, nezapomeňte ani na úpravy před-
zahrádky. A neméně podstatné je rovněž zamyšle-
ní, zda a jak budete řešit vodu v zahradě. Počítáte 
s jednoduchým mobilním, nebo pevně zabudova-
ným bazénem? Uvažujete o jezírku? Nebo byste 
raději potůček?

Nejprve upravujte 

Až budete mít definitivně jasno, jak by měla vaše 
nová zahrada vypadat, začněte s realizací. Nejprve 
se věnujte pracím spojeným s odstraňování starých 
rostlin, případným odvodňováním pozemku, budo-
váním zídek a cest a podobným technickým záleži-
tostem.   
* Na prvním místě se u staré zahrady řeší kácení 



stromů, které skutečně v novém pojetí nemají žád-
né opodstatnění, nebo třeba brání výhledu, příliš 
zastiňují, případně jsou nebezpečné svému okolí 
(naklánějí se nad dům). Kácení rozhodně nepatří 
do rukou amatéra, tady je povolání odborné pomo-
ci zcela na místě. Poněkud jednodušší bude odstra-
nit staré keře a drobnější rostliny. 
* V dalším kroku řešte, zda stávající vzrostlé stromy 
sice na zahradě rádi využijete, ale z mnoha důvo-
dů by se lépe vyjímaly na jiném místě. Stromy do 
věku zhruba 10 let a zákrsky se poměrně snadno 
přesazují, u vyšších je to složitější (dobře se ujmou 
túje, ale to je tak asi všechno). Obecně je pro jejich 
„škatule, škatule, hejbejte se“ vhodné jaro nebo 
podzim. A kde může nastat problém? „Přesazení 
je pro rostliny obecně vždy krutý zásah do života, 
proto musíte počítat se zhruba padesátiprocentní 
úspěšností přežití. Navíc přesazování vyšších dřevin 
je technologicky složitější, musí se použít stroj. Zde 
doporučuji využít služeb odborné firmy, což je ale 
spojené s vyššími náklady. Často pak ovšem vznikne 
problém, jak dostat mechanizaci na zahradu, vjezd 
může být úzký a vydlážděný, hrozí poškození dlaž-
by,“ upozorňuje na rizika Julie Reicheltová. 
* Teď nastane správný čas pro kultivaci půdy: je-li 
třeba, pozemek odplevelte (nejsnáze to půjde che-
micky), vysečte zbytky staré trávy, pak zeminu stro-
jově upravte, například kultivátorem. I když nejste 

zapálení zahrádkáři, při kultivaci půdy poznáte, 
jakou půdu na svém pozemku vlastně máte. Napří-
klad zemina písčitá je lehká, příliš vzdušná a rych-
le vysychá, proto potřebuje vylepšit třeba kom-
postem. Naopak půda jílovitá je těžká, mazlavá, 
chybí ji vzduch, a když vyschne, může připomínat 
kámen, tak je tvrdá. Pomůže jí přidání vhodného 
substrátu s vyšším obsahem písku. Protože větši-
nou platí, že zemina na zahradě potřebuje určitou 
pomoc, zejména pokud plánujete výsadbu rostlin, 
je třeba jí věnovat náležitou pozornost. 
„Jak bychom měli půdu konkrétně upravit, to 
vlastně závisí na ní samotné – na jejím stavu. Ideál? 
Když máme na pozemku cca 40 cm kvalitní orniční 
povrchové vrstvy, ta už se nemusí upravovat. Bohu-
žel podobné štěstí se dá očekávat u starých zahrad 
a jen v některých oblastech, je to spíše výjimka. 
Většinou na zahradě máme orniční vrstvy mnohem 
méně a v tomto případě musíte kvalitní podloží 
doplnit – dovézt dobrou ornici nebo zahradnic-
ký substrát. Ten je dražší, pokud ale potřebujete 
doplnit jen slabou vrstvu, vyplatí se do něj investo-
vat,“ podotýká odbornice. Čili část původní zemi-
ny vyryjeme a vyvezeme a novou zase přivezeme 
(výměna půdy probíhá do 40 cm hloubky). V této 
fázi budování zahrady se nevyplatí šetřit, proto na 
zeminu ze skládek nebo starých hospodářství raději 
zapomeňte.  
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* Co si počít s vodou, po které nikdo netouží? Po-
zemek v sousedství řeky, stékající povrchová voda, 
která se nestačí vsakovat, příliš nízká hladina spod-
ní vody pod povrchem… Tehdy je třeba přistoupit 
k odvodňování, pomůže například drenáž, která je 
i esteticky přijatelnější než budování vodních pří-
kopů (to je zase levnější). Škoda, že taková voda je 
příliš znečištěná, tudíž ji nemůžete zužitkovat, ani 
na zalévání rostlin.  
* Jak by se vám líbila proměna rovného pozemku 
v jemně zvlněný? Podobné úpravy nejsou dnes výji-
mečné, dosáhnete tím plasticity a členitosti, kterou 
využijete pro oddělení jednotlivých části zahrady, 
například užitkové od okrasné, místa pro návštěvy 
od ryze soukromého území a podobně. Něco jiného 
pak je úprava svažitého pozemku – ten si doslova 
žádá proměnu. Pomůže mu vytvoření teras, které 
propojí schody nebo cestičky. Terasy se zpevňují na-
příklad kamennými nebo cihlovými zídkami, využít 
se dají i dřevěné kulatinky, do moderně stylizova-
ných zahrad pak například drátěné koše vyplněné 
kamením (gabiony) nebo strohé linie betonových 
zídek.  
* Ostatně zídky jsou právě v tomto případě velmi 
vděčné, kromě samotného zpevnění mohou nabíd-
nout příležitostné místo na posezení, nebo je ode-
korujte rostlinami v přenosných, případně pevně 
zabudovaných nádobách. A prospějí i rovinatým za-
hradám, kromě betonu se používají zpravidla cihly 
a kameny (pískovec, vápenec, nebo využijte stejný 
kámen jako na podezdívku domu). Podle potřeby 
pak zídky zpevněte armovací mříží. K jejich stabili-
tě přispívají i některé rostliny vysazené po obvodu 
zídky (například skalník, břečťan). 
* V dalším kroku byste měli prakticky realizovat 
pracovní kouty, tedy místa, kde plánujete uskladnit 
nářadí, sekačku a další pomocníky (zahradní dílna, 
domek, kůlna). A chcete-li si připravit vlastní kvalit-

ní humus, uvažujte i o situování kompostu. V tom-
to případě není nijak složité malé zahradní stavby 
realizovat, ostatně montované domky pro nářadí 
prodávají mnohé hobby markety, stejně tak i kom-
postéry. Daleko důležitější je potom zvolit správné 
místo - u kompostéru, aby vás neobtěžoval svým 
pachem, u domku pro nářadí a zahradní nábytek 
z hlediska dosažitelnosti (kdo by běhal pro nůžky 
na keř přes celou zahradu). Do této kategorie patří 
také skleník, fóliovník nebo pařeniště. Například 
právě pařeniště nemá být stíněné stavbou poblíž, 
ale ani vzrostlými stromy a keři, potřebuje osluně-
né místo.

Pro hry a zábavu

Další série postupných kroků by měla přinést radost 
všem, kteří budou na zahradě pobývat. 
* Rodiny s dětmi jistě myslí na své nejmenší a vy-
tvoří jim zázemí pro hry. Ideální je variabilita, 
abyste s každým rokem nemuseli řešit jeho úpravy. 
Například dětská houpačka uchycená mezi stromy 
nebo podpěrnými kůly se časem může proměnit 
v houpací lavici i pro dospělé, máte-li jen jedno 
dítě, vyplatí se pořízení mobilního pískoviště, kte-
rého se postupem doby snadno zbavíte, lemy písko-
viště olemovat například palisádami různých výšek, 
a tak potomkovi nabídnout další zábavu, případně 
vytvořit širší opěrné zídky, které poslouží i k jiným 
účelům (příležitostné posezení).  
* Náročnější nyní bude řešení vodních ploch, které 
dokážou vytvořit zdání většího prostoru. A nemyslí-
me tím jen pevně zabudovaný bazén, ale například 
okrasné jezírko nebo rybníček, případně spojené 
s možností koupání; ideální je koupací jezírko s do-
čišťováním na biologicko-mechanické fázi. Břehy 
jezírka by měly být pozvolné, lemované kameny, 
kačírkem nebo štěrkem. Do malých zahrad se hodí 





vodní kaskády, které nezaberou příliš místa, fon-
tánky, pítko nebo komorní vodotrysk.  
* Rozmyslete, na kolika místech byste uvítali za-
hradní nábytek. Nemusí jít jen o soupravu stolu 
a židlí nebo křesílek, relaxační kout skrytý před zra-
ky okolí nabídne i závěsná síť nebo lavička. Podu-
mejte také, zda se ke stylu vaší zahrady hodí pevně 
zabudovaný nábytek, například masivní kamenný 
stůl. 
* Aby vám zahrada nabídla potěchu pro oči v pod-
večerních a nočních hodinách, je třeba pečlivě 
uvážit osvětlení. Nejsnazší řešení nabízejí mobilní, 
například zapichovací solární lampy, tyče a deko-
rativní předměty (umělé kameny), ovšem solární 
mohou být i jiné zdroje.
Další variantu představují LED světla, která využí-
vají ke svícení elektrickou energii nízkého napětí 
a spotřebují ji méně, navíc jejich instalace není 
složitá. Mají slušnou svítivost a bývají velmi estetic-
ká. V obchodech můžeme najít různé typy těchto 
světel, s odlišnou svítivostí,  intenzitou, kvalitou, 
typem a dosahem. Zato světla na elektřinu raději 
svěřte odborníkům. Na osvětlení přístupových cest 
se hodí lampy rozptylující záři do všech stran, pro 
toulky zahradou postačí světlomety zabudované 
u okrajů cest a chodníků, u teras a míst k posezení 
oceníte intimnější světlo, na okraje vodních ploch 
nebo mezi záhony se pak hodí svítidla s usměrňují-
cím světelným tokem, aby zdůraznila kouzlo dané-
ho místa. A do vody zase plovoucí nebo podvodní 
zdroje – včetně reflektorů, ovšem v jejich světle 
se rády hřejí i zahradní artefakty, například sochy. 
A které variantě by dala přednost zahradní ar-
chitektka Julie Reicheltová? „Preferuji LED světla 
– pro mě představují zlatou střední cestu. Solární 
zdroje jsou sice nejsnazší a nejlevnější řešení, ale 
ne příliš funkční a ne příliš estetické. A zdroje na 
elektrickou energii nejsou stoprocentně bezpeč-
né – v zahradě se často kope a přeseknutí kabelu 
pod proudem není nijak výjimečné. Věřte, že ne 
každý si vypne pojistky, než jde něco kopat,“ nabízí 
pohled z praxe.

Čas pro rostliny…

Už se radujete, že konečně začnete se zakládáním 
trávníku? Kdepak, nejprve je třeba vysadit rostliny; 
po čerstvě založeném zeleném koberci se nesmí ně-
kolik týdnů chodit a už vůbec ne jezdit s kolečkem 
a vozit těžké materiály.  
Než si rostliny koupíte, nejdříve si u jednotlivých 
druhů ověřte, do jaké míry se rozrostou a kolik 
péče potřebují. Jste na vážkách, zda jsou druhy, 
které k vám přivezla realizační firma, nebo jste si 
vyhlédli nejlépe ve specializovaných zahradnictvích, 
dostatečně silné, zdravé, zkrátka v kondici? Vy-
platí se stanovit záruky a podmínky pro případný 
úhyn rostlin, samozřejmě písemně, nejlépe formou 
smlouvy. Poctivé prodejce a zahradní realizátory 
váš požadavek nezaskočí. Předem si také rozmys-
lete, zda se po výsadbě dokážete a chcete o svou 
zahradu starat sami, nebo si raději zaplatíte pro-
fesionální služby. Pokud zahradu zakládá odborná 
firma, dojednejte si s ní, jak dlouho od založení 
se o ní bude starat, nepsaným pravidlem je, že si 
zahradní ateliér „své“ realizace hlídá pět a více let. 
Pokud to není z jakéhokoliv důvodu možné, a vy na 
péči nemáte čas, předem si nechte doporučit nebo 
vyhlédněte jiný subjekt, který okamžitě po výsadbě 
převezme starost o vaši zeleň. Profesionální péče 
o zahradu vám nejen šetří čas, ale hlavně ji udržuje 
v ideálním stavu zdravotním i estetickém. Napří-
klad neodborně provedený řez dřevin může vést až 
k jejich zahynutí. I v tomto případě platí, že písem-
ná forma vašich přání a požadavků může předejít 
mnoha nedorozuměním v budoucnu.  
A jak vlastně vysazovat, co dřív a co později? 
„Začněte s takzvanou kosterní výsadbou, a to 
většími dřevinami, určujícími kompozici zahrady. 
Po stromech přijdou na řadu vzrostlejší  soliterní 
keře a pak pokračujte s menšími rostlinami, podle 
jejich umístění. Doporučuji nejprve vysadit rostliny 
na hůře přístupných místech, například na krajích 
pozemku, kam byste se pak už přes novou výsadbu 
těžko dostávali. Často se jedná například o živé 
ploty umístěné u plotu, za jinou osadbou. Nakonec 
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vysaďte doplňkové rostliny do popředí záhonů, tře-
ba trvalky,“ vyjmenovává Julie Reicheltová z atelié-

ru zahradní tvorby Flora Bohemica.  

.. ještě nevypršel

Základní kostru zahrady by měly tvořit právě tako-
vé druhy, které se sem hodí s ohledem na přírodní 
podmínky a konkrétní stanoviště. Další druhy volte 
podle toho, jak často bduete sovu oázu zeleně 
využívat – máte ji u domu, tedy po celý rok, anebo 
proměňujete pozemek u chalupy, kam jezdíte od 
jara do zimy? V prvním případě si můžete dopřát 
jakékoliv rostliny, pokud se o ně dokážete postarat, 
více péči si však žádají nejen užitkové ovoce a zele-
nina, ale také letničky, trvalky, rostliny vystříhávané 
do pravidelných tvarů a náročnější listnáče (napří-
klad ibišek, ořechoplodec, růže, bobkovišně).  
Ale to není všechno, při skladbě rostlin se vyplatí 
myslet i na to, aby vám zahrada v každou roční 
dobu nabídla trochu jiný barevný pohled, a nemusí 
jít výhradně o kvetoucí druhy. Co vám poradí od-
bornice? „Pro moderní styl zahrady lze doporučit 
kombinaci: stálezelené rostliny jehličnaté i listnaté, 
různě zajímavé habitem růstu, dále traviny, u kte-
rých se klade důraz na jednoduchost a prosté linie, 
většinou se použije méně druhů a ty se vícekrát 
opakují. Konkrétně by tedy mohlo jít o buxus, tis, 
borovice, jalovec, juku, okrasné traviny, bobkovi-
šeň. Pro venkovsky utvářenou zahradu se nabízí po-
užít velká škálu různých druhů, i užitkových, méně 
uspořádaná. Například cibuloviny, růže, zvonky, 
kaliny, hortenzie, astry, jiřiny, byliny, ovocné stro-
my a keře. A do zahrady s minimálními nároky na 
údržbu patří malý nebo žádný trávník, jehličnany, 

stálezelené listnaté dřeviny, doplněné kvetoucími 
travinami a malým množstvím kvetoucích keřů.“

Příjemné bude myslet i na rostliny 
poskytující voňavé aroma, samo-
zřejmě pokud nepatříte mezi aler-
giky. Ovšem dnes se pěstuje tolik 
různých variací a na trh se uvádějí 
speciálně vyšlechtěné druhy, že si 
můžete vysadit třeba i šeřík bez 
své typické, příliš intenzivní vůně. 
Chtěli byste si právě teď oddech-
nout? Výsadbou starost o zahradu 
nekončí, ale začíná. A právě teď 
si žádá nejvíce péče. Především 
první dva roky nešetřete na zálivce 
a pozemek průběžně odplevelujte. 
Nemusíte však být ve střehu s mo-
tyčkou v ruce, v boji proti plevelům 
vám kromě herbicidů pomohou 
také speciální černé netkané texti-
lie, umístěné na záhon pod vrstvu 
mulčovací kůry (borka). „Mulčovací 
kůra vytváří vhodné mikroklima 
pro růst rostlin, udržuje půdu 
kolem nich vlhkou a chrání jejich 
kořenové krčky před mechanickým 
poškozením. Malou mírou také při-
spívá k omezení růstu plevelů, ale 
opravdu malou - je tedy užitečná, 

nikoli však bojovník proti plevelům,“ doplňuje Julie 
Reicheltová.
Když se rozhlédnete po své nové zahradě, říkáte 
si – tolik času, námahy a peněz, a skoro nic není 
vidět? Nebojte se, už za několik týdnů se začnete 
radovat z nových výhonků. Dobu čekání si zpříjem-
něte výsadbou letniček, zelenou bariéru vytvoří 
i letní cypříšek a vaši mysl i samotnou zahrádku 
brzy rozveselí rychle rostoucí zástupci popínavých 
rostlin jako přísavník, vistárie, trubač, z keřů tavo-
la, tavolníky i svídy a ještě traviny a trvalky.

 
Pěstěný trávník

Máte za sebou stavební práce? Úpravu pozemku i kou-
ty pro relaxaci? A výsadbu rostlin? Pak přišel čas pro 
založení trávníku. Ideální je zpracovat a připravit půdu 
na podzim tak, abyste na jaře mohli trávník vyset. 
Rychlejší řešení nabízí pokládka travních koberců bě-
hem několika hodin, u rozlehlejších zahrad pak během 
dne (pokud máte předem připravený pozemek pro 
jejich pokládku); přibližně za tři týdny se po novém 
trávníku může šlapat. Velká výhoda? Kromě rychlosti 
vás potěší i fakt, že takový zelený koberec lze zakládat 
kdykoliv během vegetačního období. Navíc trávník se 
dodává v bezplevelném stavu a kvalitně zapěstovaný, 
nevýhodou pak je vyšší cena. Pokud zůstanete u tra-
dičního výsevu, dejte si pozor zejména první měsíc po 
vysetí - bude-li pěkné počasí a převaha příliš slunných 
dnů, musíte ho denně zalévat. Po vyrašení trávník po-
prvé sečte, až doroste výšky zhruba 8 až 10 cm, a dále 
ho udržujte podle svého vkusu, doporučuje se výška 
zhruba 3 až 5 cm. A teď už je třeba se o zelený kobe-
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rec neustále starat, několikrát ročně potřebuje pohno-
jit (pomalu rozpustným přípravkem 3x ročně, běžným 
hnojivem pak 10 x ročně, a to v průběhu vegetačního 
období), dále herbicidy proti plevelům, na jaře a na 
podzim ho provzdušněte (vertikutace) a podle počasí 
asi jednou až dvakrát týdně zalévejte, v teplých su-
chých dnech i denně. To však zastoupí některý samo-
zavlažovací systém. Profesionální zavlažovací systémy 
šetří nejen váš čas, ale především díky své technologii 
umí přesněji určit vhodné dávkování vody (je vybavený 
dešťovým čidlem) a tím šetří i spotřebu vody. Trávník 
nebo záhony zalévá rovnoměrně a podle konkrétních 
potřeb, idíky tomu může vaše zahrada vypadat po-
řád skvěle, dokonce i v době, když v létě odjedete na 

dovolenou. 

 
Některé květiny chtějí květináče…

… a vy můžete začít řešit, jaké by tedy měly být? 
Nespěchejte, berte je jako třešničku na dortu své 
zahrady – nic se nestane, když originální květníky 
dokoupíte později. Ostatně až se kolem vás začne 
všechno zelenat a kvést, a to přece jen nějakou 
chvíli potrvá, lépe uvidíte, ve kterých místech si 
zahrada žádá drobné oživení. 
„Květníky můžeme rozdělit 
do dvou skupin. Ta první je 
celoročně venku, proto vybí-
rejte mrazuvdorné nádoby, 
s odpovídající velikostí, aby 
rostliny nevymrzly (minimál-
ní rozměr: 40 x 40 x 40 cm). 
V současnosti se často použí-
vají samozavlažovací nádoby, 
dražší výrobky jsou designově 
velmi na úrovni. Květníky 
doporučuji osázet vytrvalejší-
mi rostlinami (buxusy, zákrsky 
borovic, jalovce). A druhá 
skupina? Sem zařadíme všech-
ny, které na zimu schováte 
i s rostlinami do míst, kde 
nemrzne, tedy třeba i myrtu, 
oleandr, abychom je na jaře 
opět dali na zahradu. Anebo 
použijete nádoby jen na jed-
nu sezonu, do kterých patří 
letničky (pelargonie, petúnie, 
fuchsie a jiné) a ty před zimou 
bez slzy v oknu vyhodíte.“

 
Zvláštní efekty

Chcete dodat své zahradě na rafinovanosti? Pak vyu-
žijte ojedinělých prvků, jedním z nich je hra zrcadel. 
Když je strategicky umístíte, můžete až zdvojnásobit 
okolní plochu a navíc dokážou vzbudit zdání ustupu-
jícího prostoru. Hodí se například do stinných partit, 
které současně opticky rozzáří, mohou vytvořit dojem 
falešného vchodu, když je postavíte za vrátka nebo 
černou lakovanou zástěnu. Rovněž přitáhnou pozor-

nost k určitému místu, například originálně tvaro-
vaným keřům nebo sochám. Naopak v místech, kam 
dopadá příliš slunečního svitu, je raději neinstalujte, 
aby odraženým světlem nepopálila okolní rostliny. 
Doporučuje se použít zrcadla alespoň 6 mm silná 
a upevněná v nekorodujícím rámu. Nevýhodou je pak 
náročná údržba. 
Nový prostor do zahrady i malých rozměrů vnesou 
také trojrozměrné malby, například s oknem, dveřmi, 
zahradní brankou. Používají se zpravidla na zdi a jejich 
velkou výhodou je fakt, že když se vám obraz nelíbí, 
přemalujete ho jiným. Nebo využijte hru stínů díky po-
užitým rostlinám, spolehněte se na traviny (s pohybem 
ve větru se mění i stín), dále na větší stromy s vzduš-
nou korunou, například břízy nebo gleditsie - strom 
s drobnými lístky (polostín), i na velkolisté rostliny jako 
platany, javory nebo jírovce (úplný stín). 
Chcete další trik? Pokud část zahrady obklopuje zeď, 
kterou nelze zbourat, vytvořte si novou iluzi prostoru 
pomocí laťkové mříže, která opticky nabídne hloubku. 
V jejím středu pak natřete zeď světlými, nepříliš ná-
padnými barvami, například imitující zeď z cihel, která 
se barevně hodí k latím ze dřeva. 
Krásným příkladem, jak ošálit zrak, je i vhodně umís-

těná výsadba, používá se zejména do menších zahrad 
– dopředu patří co nejvyšší stromy nebo keře a postup-
ně budete výšku dalších rostlin snižovat směrem do 
zahrady. Anebo využijte živé ploty, které zastřiháváte 
sestupně. Cestu a cestičky vytvářejte tak, aby se zužo-
valy směrem ke konci pozemku. Ale to už se vlastně 
vracíme na začátek, kdy jste si měli rozmyslet, jak 
bude vaše zahrada vypadat. Tak ať se vám líbí a cítíte 
se tu jako v ráji!
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Terasa 
- místo, kde to žije… 
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Ten kdo ji má, dá mi jistě za pravdu. Terasa nám v létě 
rozšíří prostor bytu, dá nám pocit splynutí s přírodou, 
donutí nás chvilku odpočívat. Dříve než se pro ni 
rozhodneme, měli bychom si ale prostudovat základní 
pravidla…

Terasa by měla navazovat na nějakou společen-1. 
skou místnost rodinného domu, jako je třeba 
obývací pokoj nebo jídelna. 
Nejvýhodnější je umístění směrem na jihovýchod. 2. 
Jestliže ji budete mít pouze směrem na jih, pak 
vám na ní bude příliš velké horko.
Minimální rozměry terasy by měly být tři krát čtyři 3. 
metry, abyste na ni mohli pohodlně umístit stůl se 
židlemi. K velikosti stolu se židlemi je totiž nutné 
ještě připočítat alespoň půl metru na každou stra-
nu, abychom mohli pohodlně od stolu vstát. 

Líbí se vám kámen?
Než se do stavby terasy pustíte, měli byste mít také 
představu, jaký materiál na ni použijete. Tak přede-
vším -povrch terasy by měl ladit s domem. Na trhu 
existují různé materiály, takže je pouze na vás, co si 
vyberete - od betonu, kamene, keramické dlažby až 
po dřevo. 
Mezi nejoblíbenější materiál patří keramické dlažby. 
Pro exteriér jsou nejvhodnější mrazuvzdorné prvky 
s nízkou nasákavostí, otěruvzdorné a protiskluzové. 
K jejich lepení se používají kvalitní mrazuvzdorné 
tmely a lepidla. 
Oblíbené jsou i betonové dlažební prvky, mezi které 
patří i zámková dlažba. Ta se nejčastěji používá tam, 
kde je povrch terasy na stejné úrovni jako okolní 
terén. Je však nutné, stejně jako u všech zpevněných 

Oblíbeným místem, kde můžete trávit dovolenou nebo jen za letních dní posedět s přáteli, grilovat, 
odpočívat či tam nechat spát dítě v kočárku, bývá vlastní terasa.



 DLAŽBA 
pro Váš domov

„I já jsem
spokojeným
zákazníkem.“
Václav Vydra

Každý si vybere ze široké škály 
barev, povrchů a tvarů dlažby 
DITON Premium a dalších prvků 
zahradní architektury. 
DITON, dlažba pro Váš domov! 

 

Twinson O-Terrace A Twinson +
Potřebujete nové chodníčky, povrch terasy nebo balkónu, okraje bazénu či venkovní obklady fasád? Vyzkou-
šejte nový, unikátní kompozitní materiál Twinson, vyvinutý specialisty společnosti Deceuninck. Twinson v sobě 
spojuje výhody dřeva a PVC! Díky tomu můžete využívat vlastnosti obou materiálů v jednom provedení. Pev-
nost, odolnost, přírodní vzhled, tepelné vlastnosti a nenáročná údržba dělají z Twinsonu ideální materiál.

Mokropeská 2026
252 28 Černošice
Tel: +420 241 741 778
Email: info@cmf-interiery.cz
www.cmf-interiery.cz
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ploch, dbát na kvalitně připravenou a udusanou 
podkladovou vrstvu. Na venkovní plochy se používají 
i otryskávané betonové dlaždice, které jsou vyráběné 
slisováním z mramorové a žulové drtě a cementu nebo 
betonové dlaždice, které imitují jiné materiály. Napří-
klad břidlici. Ty se nejčastěji kladou do pískového lože. 
Vhodným materiálem pro terasy je i kámen. Dlažba 
z přírodního kamene však patří mezi nejdražší, zvláště 
u cizokrajných druhů kamenů. 
Na terasu můžete použít i takzvané kabřincové cihly. 
Jsou to ostře pálené cihly, které mají dlouhou život-
nost, odolávají mrazu i posypové soli. Lze je sehnat 
v různých barevných odstínech i glazované.

Oblíbené dřevo
V interiéru je dřevěná podlaha častá, ale ani u venkov-
ních teras se tomuto přírodnímu materiálu nemusíte 
vyhýbat. Stačí jen dobře vybírat. Nejčastěji používaná 
bývá impregnovaná borovice, která právě díky impreg-
naci získává dlouhou životnost a je cenově přijatelná. 
Tvrdé dřevo a zvláště dřevo tropické vám zajistí delší 
životnost. Jde o materiál, který je sice dražší, má ale 
velmi dobré mechanické vlastnosti, vysokou pevnost 

v oděru a rázovou pevnost. Je také 
velmi odolný proti biologickému 
stárnutí, hnilobě i parazitové infekci. 
Mezi nejznámější patří teakové dře-
vo, kanadský červený cedr, mahagon 
či dřevo Bangkirai, které se vyskytuje 
ve žlutohnědé barvě nebo hnědé 
s červeným odstínem, akát, či Mer-
bau. 
Na povrch terasy také můžete zvolit 
materiál, který se skládá z šedesáti 
procent dřeva a čtyřiceti procent 
plastových komponentů. Tato směs 
se nazývá woodplatic. Svým vzhle-
dem a i při dotyku připomíná dřevo, 
lépe se však udržuje. Stačí ho čas 
od času pouze umýt vodou. Terasy 
s tímto povrchem jsou odolné proti 
mrazu, vodě i slunci a v případě, že 
máte poblíž terasy bazén (toto téma 
probereme za chvíli), nedochází 
k poškozování terasy chlorem. Ev-
ropský výrobce plných prken wood-
plastic garantuje záruku až 25 let.
Dřevem můžete zakrýt i již hotovou, 
vydlážděnou či vybetonovanou te-
rasu. K tomu jsou vhodné například 
dřevěné kazety, které se kladou ved-
le sebe. Jednotlivé díly jsou skladné, 
takže je můžete na zimu uložit třeba 
do garáže. Další možností je dřevě-
ná podlaha uložená na „polštáře“. 
To jsou podkladní dřevěné trámky, 
na které se prkna připevní. Hoblo-
vaná prkna se do exteriéru vyrábějí 
i s protiskluzovými drážkami. 
Zajímavě působí i dřevěná špalíková 
dlažba. Pokládá se podobně jako 
klasické dlažební kostky do štěrkopís-

kového lože s pískovou mezivrstvou. Na spárování se 
použije například křemičitý písek, aby bylo zajištěno 
odvodnění. Dřevěné kostky je vhodné před položením 
navlhčit. Jestliže jste zvolili konstrukci terasy celo-
dřevěnou, pak je vhodné celou plochu pod ní vyplnit 
štěrkem a podkladní hranoly uložit třeba na vybetono-
vané patky, podložky z umělé hmoty nebo gumy. 

Terasa a zahrada
Důležitý je také přechod terasy do okolní otevřené 
zahrady. Ten lze upravit různými způsoby. 

Široký pás rostlin. Osázení by mělo mít promyš-1. 
lenou strukturu a mělo by být dokonale barevně 
sladěno. Na zahradní květiny mohou navazovat 
květiny na terase. Úžasně vypadá, pokud osázíte 
záhony přiléhající k terase radostně barevnou 
směsicí trvalek a letniček, jejichž domovem kdysi 
bývaly právě venkovské zahrádky. Barevné květy 
mohou v záhonu zářit bez zvláštního uspořádání. 
Dovoleny jsou však i umírněné kombinace, třeba 
v růžové a fialové. Obzvlášť malé zahrady si přímo 
říkají o barevné řešení tón v tónu, protože celek 
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vyznívá mnohem klidněji než s pestrými květinový-
mi záhony a celý prostor zároveň vypadá větší. 
Hezky vypadá plocha ze světlého štěrku, v níž 2. 
jsou položeny velké šlapáky z přírodního kamene. 
Pohledná místa na ploše drobného kamení však 
mohou tvořit také barevné trvalky anebo okrasné 
trávy. 
Dřevěný můstek, který rovněž může propojit te-3. 
rasu se zahradou, oživí místo příjemným napětím. 
Provázet ho mohou záhony s vysokými trvalkami 
nebo nízkými pokryvnými druhy. 

Komfort a elegance 
Moderní vzhled terasy podtrhnou stylové doplňky. 
Neuděláte chybu, když si pořídíte jednoduchý náby-
tek bez zbytečných ozdob. Vylehčené židle ze dřeva 
kombinovaného s hliníkem vypadají stejně dobře jako 
křesla z tmavého proutí, které odolává povětrnosti… 
Z materiálů upřednostněte raději kvalitní tvrdé du-
bové nebo akátové dřevo, z tropických týk či iroko. 
Z dalších materiálů jsou vhodné do exteriéru pozinko-
vaná nebo vypalovacím lakem upravená ocel, hliník 
či aktuální moderní materiál – vysokotlakový laminát 
HPL s pestrou a stálou světelnou barevností. 
Židle by měly být nejen pohodlné (k čemuž mohou 
přispět i jednobarevné textilní potahy), ale i stabilní; 
výhodou je, když jsou i stohovatelné. Stůl by měl být 
dostatečně velký a pevný. Máte-li dostatek prostoru, 
můžete terasu rozšířit o houpací lavici, síť či koš. Ty lze 
zavěsit na pevnou pergolu nebo na konstrukci z kovu 
nebo dřeva. 
Mezi specializované doplňky určené pro používání 
ve venkovních prostorech patří ovšem nejen různé 
typy houpaček a sítí, ale třeba i servírovací a odklá-
dací stolky (zpravidla na kolečkách), které jsou dob-
rými pomocníky při grilování či servírování jídel, dále 
slunečníky, popelníky a ve větších zahradách i pitné 
fontánky, koše na odpadky, stojany na kola nebo boxy 
k odkládání nářadí.
Nezapomeňte na vnější nádoby pro obyčejné květiná-
če. Vyberte třeba ty z pálené hlíny.
Protože na terase budete určitě trávit i teplé letní 
večery, nezapomeňte ani na její osvětlení, zásuvky pro 
připojení například elektrického grilu, v zimě třeba 
i venkovního vánočního osvětlení. Je nutné, aby zásuv-
ka byla určena pro exteriér – bývá s krytem. 
Komfort vaší terasy zvýší i instalace sprchové baterie. 
Díky ní získají v létě osvěžení i ti, kteří nemají jezírko 
nebo bazén. Je ovšem nutné terasu vyspárovat smě-
rem k odvodňovacímu místu tak, aby veškerá voda 
mohla dobře odtékat do kanalizace. V zimním období 
se pouze přívod vody k baterii na terase uzavře. 
Dalším doplňkem terasy bývá i zděný krb, případně 
gril. 

Útulný venkov
Jestliže patříte k vyznavačům venkovského stylu, mů-
žete v tomto duchu upravit i svou terasu. Venkovský 
styl zahrady tkví v barvách, milých detailech a v boha-
tě kvetoucím osázení. Na venkovsky pojaté terase musí 
být především útulno, a proto je zpevněná plocha 

o něco menší. Musí být ovšem natolik prostorná, aby 
se na ni vešel stůl s lavicí a pohodlné zahradní lehátko. 
Jako povrchový materiál se v tomto konkrétném přípa-
dě používají desky z přírodního kamene, které na sebe 
navazují a mají zaoblené konce. Hezky vypadá i pro-
stranství z pálených cihel, které mohou ozvláštnit šedé 
žulové lemy. Kvetoucí rostliny přinášejí na terasu a do 
její těsné blízkosti záplavu barev, bez nichž se ven-
kovský styl neobejde. V nádobách lze v závislosti na 
sezoně a vkusu majitele zkoušet stále nová a neotřelá 
spojení. Vyšší kvetoucí druhy, kterými jsou například 
jiřiny, mohou zajistit dokonce i dostatečné optické 
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odclonění. Účinné a pohledné však bude jen na místě 
chráněném před větrem.

Úkryt před slunečními paprsky
Ráno se nám na terásce jistě bude skvěle snídat. Pokud 
zde ovšem chceme i v klidu poobědvat, je zapotřebí 
mít možnost trochu ji zastínit.
Abychom nemuseli dodatečně vymýšlet pomocné 
stínicí konstrukce, ideálním zastřešením terasy u domu 
nebo alespoň její části je přesah střechy domu. Pokud 
už ovšem vaše terasa stojí, střechu kvůli ní asi měnit 
nebudete. Pojďme tedy na další řešení…

Nejjednodušším způsobem zastínění sluneční terasy 
je slunečník. Při jeho výběru musíte zohlednit velikost 
stíněného prostoru a samozřejmě vzhled domu a oko-
lí. Vždy je lepší dát přednost nenápadným tlumeným 
barvám před divokými květinovými vzory. Výhodou to-
hoto řešení je jednoduchá manipulace. Abychom však 
nemuseli během dne slunečník neustále přemísťovat 
spolu s putujícím sluncem, je lepší obstarat si velký typ 
s otáčivým ramenem umožňujícím libovolné nastavení.
Další možností zastínění jsou výsuvné markýzy (vět-
šinou s textilními kryty), které se připevňují na stěnu 
budovy. Když jsou zasunuté, nezabírají prostor (v pod-
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statě vypadají jako záclonová garnýž). Po vysunutí 
mají buď samonosnou lehkou konstrukci, nebo je lze 
uchytit k jinému opěrnému bodu, například k pergole. 
Kromě slunečníku a markýzy je možné k vytvoření stí-
nu použít jednoduché rolety, 
například k zastínění před os-
trým sluncem svítícím z boku. 
Rolety můžeme umístit pod 
pergolu nebo jinou pomoc-
nou nosnou konstrukci. Slouží 
i k optické izolaci a vytvá-
řejí chvilkové soukromí pro 
pobyt na terase tam, kde jsou 
sousedé příliš blízko a kde 
z nějakých důvodů nechceme 
budovat lehkou dělicí stěnu. 
Další možností jsou pergoly 
a jednoduché přístřešky, které 
svým vzhledem musejí samo-
zřejmě ladit s domem. Proto 
je lepší, když jejich tvar na-
vrhne architekt současně při 
projektování domu. Pergoly 
bývají nejčastěji ze dřeva. 
Praktické je zastřešit jejich 
část průsvitnou střechou, pro-
tože krytou terasu můžeme 
potom využívat častěji. Navíc 
se tím také prodlouží život-
nost zahradního nábytku.
Samostatné přístřešky stavíme 

na terase, která je situována mimo dům. Někde v od-
lehlé části zahrady může být její součástí i zahradní al-
tánek, který není příliš vhodný v těsné blízkosti domu. 

Terasa na střeše
Někdy ovšem vyjít do zahra-
dy a sednout si na terasu 
není tak úplně snadné. To 
když namísto domečku vlast-
níme byt, nebo sice domeček 
máme, ale zahrádka k němu 
jaksi nepatří. Musíme se 
ale posezení v zeleni úplně 
vzdát? Určitě ne… Co takhle 
posezení na střeše? 
Myšlenka francouzského 
klasika Le Corbusiera, který 
prohlásil, že zelenou stře-
chou nahoře vrátíme přírodě 
zastavěnou plochu dole, 
ožívá konečně i v České re-
publice. Ještě před několika 
lety byly u nás zelené střechy 
doménou reprezentativních 
administrativních budov, 
například Paláce Milénium 
nebo některých objektů na 
Václavském náměstí. Do 
obytných staveb je začal 
komponovat přední český ar-
chitekt Vlado Milunič a dnes 

Než se do toho pustíme 
Rozhodnete-li se vybudovat zahradu na terase 
nebo střeše, ať už u garáže, sklepa či domu, mu-
síte znát nosnou konstrukci objektu, která bude 
vystavena většímu zatížení. 
největší investicí je hydroizolace, jež zejména 
v případě střechy musí být beze spár a stejně 
dokonalá, jako byste tam budovali bazén. nej-
častěji se používá zahraniční fólie Hertalan, jejíž 
životnost je nejméně 50 let a je konstruována na 
vysoké rozmezí teplot. 
Podklad pro zahrady na betonové ploše musí 
obsahovat i tepelnou izolaci a drenážní vrstvu, 
zajistit se musí i odtok dešťové vody. 
Stromy a vysoké keře vyžadují alespoň 60 centi-
metrů zeminy, nižší keře 40 centimetrů. 
Firmy upravenou plochu i s klempířskou prací 
a položením zeminy dodávají na klíč, za což si 
počítají nejméně 1 500 korun za metr čtvereční, 
v závislosti na obtížích s dopravou materiálu na 
místo určení. 
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už o nich uvažuje každý prozíravější investor. „Co 
nejvíc zeleně do městských domů, to je cesta, která 
přivede lidi ze satelitů zpět do městských center,“ do-
mnívá se architekt Milunič. „Nejen plošně, ale i verti-
kálně nechat zdi porůst popínavými rostlinami, přidat 
dřevěnou pergolu, voňavý jehličnan a z nevzhledného 
dvora na pražském Smíchově máte posezení jak v pří-
mořském letovisku,“ doporučuje.

K terase patří bazén…
V dnešní době velmi často terasu doplňuje i bazén. 
Ideální je, pokud obojí vzniká souběžně a vzájemně se 
doplňuje.
Podobně jako terasa, pergola, grilovací zákoutí či dláž-
děná plocha, je bazén výrazným technickým prvkem, 
který vzhled zahrady zásadně ovlivňuje. 
Na rozdíl od všech ostatních součástí okolí domu má 
však jen velmi omezené možnosti individuálního 
ztvárnění – zapuštěné bazény si často pořizujeme se 
zastřešením, které změní proporce zahrady, nadzemní 
bazény se zase prosazují jedinou možnou modrou bar-
vou, která se ve své pronikavosti s přírodním prostře-
dím zahrady smiřuje jen velmi těžko. 
Ani rostliny nám při integraci bazénu do zahrady příliš 
nepomohou – naším cílem je maximální oslunění vodní 
plochy a její nejvyšší čistota, takže přítomnost vyšší 
zeleně nebo dokonce popínavých rostlin je nežádoucí. 
Navíc je bazén nejkrásnější ihned po instalaci a od 
prvních dnů svého života vlastně jen stárne a chátrá, 

zatímco zahrada se vyvíjí směrem opačným – čím je 
starší, tím je krásnější. Navzdory všem těmto negati-
vům ovšem bazén do zahrady rozhodně patří. 
Aby se voda v bazénu co nejrychleji ohřívala a její tep-
lota se po celou koupací sezonu udržovala co nejvyšší, 
je třeba bazén situovat na co nejvíce osluněné místo 
v zahradě. Zároveň by mělo jeho okolí umožňovat 
instalaci zahradního posezení, lehátka, slunečníku 
a dalších doplňků pro klidnou a pohodlnou relaxaci.
Už z tohoto výčtu je zřejmé, že ideálním místem pro 
bazén bude hlavní obytná terasa nebo místo nedaleko 
domu. Tak tomu také v praxi nejčastěji bývá.
Trochu problém nastává, pokud máte jen malý po-
zemek a terasa s bazénem se tam jen tak tak vejde. 
V tomto případě se zcela určitě budete muset obejít 
bez zastřešení, které by zahradu opticky zcela vyplnilo 
a prostor by působil velmi stísněně, nemluvě o absenci 
sebemenšího výhledu z oken. Terasu lze v tomto pří-
padě navrhnout kolem bazénu. Doplnit bychom ji měli 
vhodnými rostlinami. Protože pravděpodobně bude 
terasa celodenně osluněná, je třeba zvolit odolné dru-
hy snášející sucho a úpal, nejlépe některé ze zakrslých 
jehličnanů. Ty mohou navíc v mrazuvzdorných nádo-
bách zůstat na terase i přes zimu a alespoň částečně 
na sebe vázat pozornost ve chvíli, kdy bazén zahradu 
až tak nezdobí… 
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz, WPC - WO-
ODPLASTIC s.r.o., zdroj: dokonalezeny.cz, prozeny.cz, 
utulne.cz, idnes.cz, bydleni.lidovky.cz
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Rodinné bazény

Stále se nemůžete rozhodnout, zda si pořídit soukromé koupaliště na 
zahradu? Třeba vám to půjde lépe díky našemu článku. Přemýšlejte, 
porovnávejte a nakonec určitě objevíte svůj soukromý vodní ráj, ve 
kterém se budete cítit dobře.
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Nadzemní, nebo zapuštěný, a z jakého materiálu? 
Kterou filtraci si vybrat? A co voda, dá se ohřát? Jak 
ji mám čistit? Bez kterých bazénových doplňků se 
neobejdu? A kolik můžu za soukromé koupání inves-
tovat? To jsou jen některé z otázek, které si pokládá 
každý, kdo uvažuje o vlastním bazénu. Tak pojďme na 
ně i jiné hledat odpovědi pěkně po pořádku.  

Mobilní koupaliště

Jednoduché nadzemní bazény, které se dají přenést, 
jsou dobré jako praktická informace pro váhající – 
jednu dvě sezony si vyzkoušíte, jestli vám koupání, 
ale i starost kolem bazénu v celkovém součtu přináší 
potěšení, a také zda vám vyhovuje místo, kam jste ho 
„posadili“. Prodávají se plastové bazény se samonos-
ným nafukovacím prstencem nebo zcela samonosné, 
dále plastové s kovovou konstrukcí a také z galvani-
zovaného plechu se speciálním nátěrem. Staví se na 
urovnanou plochu, na kterou položíte geotextilii, pak 
instalujete bazén, na něj filtraci a schůdky, napustíte 
vodu  a jdete se koupat. 
Přenosná koupaliště mají tvar kruhu nebo oválu a na-
bízejí se v různých rozměrech, zpravidla do hloubky 
1,2 m. Pro koupání lze využít bazény s průměrem od 
3,6 m.
Ani tuto sezónu nemůžeme vynechat tolik oblíbené 
dřevěné bazény. Nadzemní bazény Wooden Pool 
jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zahradní bazén 
a nechtějí mít žádné starosti s kopáním na zahradě.  
Dřevěné bazény jsou zárukou té nejvyšší řemeslné 
kvality při zpracování. Každý bazén je ručně vyráběn 
za použití moderních technologií s přihlédnutím na 
výběr toho nejkvalitnějšího dřeva.

Zapuštěné možnosti

Z mnoha typů bazénů si připomeňme následující:
* Fóliové = Konstrukci tvoří silnostěnný pozinkovaný 
plech s antikorozním nástřikem plastové vrstvy, vni-
třek bazénu pak zpevněná fólie s UV filtrem, kterou 
lze snadno vyměnit a po nějaké době si zvolit jinou, 
třeba i s odlišným dekorem a tak změnit vzhled svého 

koupaliště. Oblíbenost těchto bazénů je daná pře-
devším příznivým poměrem mezi pořizovací cenou 
a jejich užitnou hodnotou.
Jednou z nejoblíbenějších variant bazénu jsou bazény 
vyvložkované vinylovou folií.  Jedná se o železobe-

tonovou konstrukci libovolného tvaru, hloubky, či 
velikosti, která je vyvložkována tzv. těžkou fólií. Těch-
to fólií se na trhu vyskytuje celá řada, je však nutné 
při výběru dbát nejen na životnost, ale především na 
celkové zpracování. Folie jsou odolné vůči UV záření 
a jejich konstrukční části jsou ošetřeny speciálním an-
tibakteriálním roztokem. Těžká folie je 1,5 mm silná 
a je velmi odolná proti mechanickému poškození. 
Díky tomu můžeme na těžké folie poskytnout záruku 
10 let. Obrovskou výhodou těchto bazénů je pře-
devším možnost zvolit jakoukoli tvarovou možnost 
provedení. Bazény lze zhotovit se schodištěm, s dět-
skými brouzdališti, ostrůvky, přepadovými žlábky, či 
proměnlivou hloubkou dna.  
* Sklolaminátové = Jde o mimořádně pevné bazény 
vyrobené z polyesterových materiálů, navíc vyztužené 
sklolaminátovými vlákny. Z vnější strany jsou opatře-
né silnou vrstvou polyuretanového nástřiku, což jim 
dodává vynikající tepelně izolační vlastnosti. Povrch 
bazénů si lze vybrat v různých variacích modré, spe-

ciální gelové barvy slibují vysokou odolnost vůči 
UV záření a dlouhodobému působení bazénové 
chemie. A v čem jsou výhodnější než svařované 
plastové bazény? Jde o pevné monolitní provede-
ní bez jakýchkoliv spojů a svarů a hladký vnitřní 
povrch.
* Keramické = Například luxusní australské ba-
zény Compass jsou oblíbené díky originálnímu 
vzhledu, dosaženému aplikací barev s 3D efektem 
(na výběr z 12 různých barev a odstínů). Unikátní 
je také struktura bazénové stěny, jejíž jádro tvoří 
silná keramická vrstva, tedy high-tech materiál 
využívaný například v kosmickém průmyslu. Tato 
keramická vrstva slibuje velkou pevnost a také 
slouží jako tepelná izolace.
* Kompozitní = Speciální panely z kompozit-
ních (vícesložkových) materiálů umožňují velkou 
tvarovou a rozměrovou variabilitu a pokud jsou 
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vybavené širokým schodištěm, spolehněte se na velmi 
pohodlný vstup. Opět si lze vybírat z mnoha barev 
a vzorů vnitřního fóliového obložení. 

Novinkou na trhu je koupací jezírko. Bylo vyvinuto 
jako reakce na poptávku na trhu po výrobku, který 
by měl přirozený tvar koupacího bazénu, umožňoval 
snadné koupání a údržbu jako klasický koupací ba-
zén. Každé koupací jezírko je navrženo podle osobní 
představy zákazníka a lze přizpůsobit pro jakoukoliv 
zahradu. Instalace je mnohem rychlejší a snadnější 
než u tradičních bazénů. Postupně se svažující okraje 
jezírka poskytují větší bezpečnost při koupání. Při 
realizaci jezírka je unikátní možnost vytvořit místa 
k relaxaci jako je pláž či podvodní sezení nebo zabu-
dování vířivky. 
 

Jak ho zapustit do země…

… to záleží většinou na daném typu bazénu. Bez 
vykopání potřebného prostoru by to nešlo v žádném 
případě a často se pak bazén staví na základovou 
betonovou desku a zpevňuje betonovou směsí. Což 
si žádá určitý čas, i s ohledem na zrání betonu (dva 
měsíce nejsou nijak výjimečné). Ovšem setkat se 
můžete i s metodou ztraceného bednění. Jak to fun-

guje? Do vyhloubeného prostoru se na dno instalují 
ocelové sítě a po obvodu se sestaví polypropylenové 
panely; jsou různých délek a díky tomu lze vytvořit 
různě tvarovaný bazén. Povrch panelů z vnitřní strany 
bazénu musí být perfektně hladký. Pomocí třmín-
ků umístěných ve vnějších žebrech bednění se spojí 
horní a dolní věnec betonářské výztuže a připravená 
konstrukce se uvnitř vybetonuje, zpevní se také dno. 
Výsledek? Jeden železobetonový monolit s prakticky 
neomezenou životností. Vnitřek se vyloží speciální 
fólii, která se nahoře upevní pod obrubní díly. I tady 
si můžete vybírat z řady odstínů a když se vám časem 
okouká, vyměníte ji za jinou (výměna trvá jeden den). 
Metodou ztraceného bednění se bazén „narodí“ při-
bližně za dva týdny. 



Vybírejte filtraci
Postavený bazén je základ, který ke svému provozu 
potřebuje řadu pomocníků, a tím nejdůležitějším je 
filtrace. Určitě jste už slyšeli o kartušové a pískové. 
Pro malé nadzemní bazény lze využít levnější a méně 
účinnou kartušovou: voda z bazénu protéká přes 
filtrační vložku (válec papíru v podobě „harmoni-
ky“), ve které se mechanické nečistoty zachycují, čistá 
voda se vrací do bazénu. Filtrace se skládá z výměnné 
kartušové filtrační vložky a čerpadla. Není to ale moc 
praktické, filtrační vložka se musí několikrát týdně 
vyjmout a opláchnout čistou vodou, a během jedné 
koupací sezony spotřebujete několik těchto filtrač-
ních vložek. 
Nepoměrně praktičtější řešení slibuje mnohem vý-

konnější a tudíž i účinnější písková filtrace, kterou lze 
použít k nadzemním i zapuštěným bazénům, navíc 
slibuje dostačující výkon pro připojení dalšího bazé-
nového příslušenství jako bazénový vysavač, solární 
ohřev nebo UV lampa.

Příjemné vychytávky

Máte-li finanční možností pořiďte si protiproud. Jeho 
velkou výhodou je fakt, že si zaplavete, i kdyby to 
rozměry bazénu jinak neumožňovaly. Existují dva 
typy těchto protiproudů – zabudované a závěsné. Zá-
věsným typem lze vybavit jak nový, tak jím doplnit už 
stávající bazén. Ke každému zapuštěnému bazénu si 
lze zvolit také osvětlení, které zvyšuje jeho atraktivitu 
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a dovoluje příjemné koupání i v pozdních večerních 
nebonočních hodinách. Co ještě budete potřebovat? 
Třeba síťky na teleskopické tyči na lovení nečistot 
z hladiny a dna bazénu. Dále se nabízí bazénové vy-
savače nečistot, poloautomatické i plně automatické, 
které se dají jednoduše naprogramovat a pak pracují 
samy, třeba tehdy, když jste v práci i vy. 

Nejméně dva důvody pro zastřešení

Každý se těší ze slunečného dne, který může prožít 
u bazénu na čerstvém vzduchu a pěkně v soukromí. 
Co když vám ale idylické odpoledne zmaří počasí? Ne-
spoléhejte se na předpověď meteorologů a nevzdy-
chejte, když se probudíte do deštivého rána – přizpů-
sobit se rozmarům počasí vám pomůže zastřešení.
„Zakrytí zahradního bazénu přinese hned něko-
lik výhod najednou. Stěny posuvných zastřešení se 
vyrábějí z polykarbonátu, který udržuje pod klenbou 
zastřešení vodu příjemně teplou. Tento materiál má 
skvělé tepelně izolační vlastnosti a navíc využívá 
solárního efektu. Voda se tak částečně ohřívá a sou-
časně je v noci chráněná před rychlejším chladnutím. 
Jinými slovy, pod zastřešením je voda teplejší, a tím se 
prodlužuje možnost využití bazénu až na šest měsíců 
v roce. Neméně inspirativním důvodem pro zastřešení 
je také ochrana vody před nečistotami,“ upozorňuje 
na výhody Jaroslav Pištěk. To přináší majiteli bazénu 
u úsporu času, který by jinak věnoval čištění vody, 
a současně ušetří peníze díky nižší spotřebě bazénové 
chemie a u vyhřívaných bazénů i za menší spotřebu 
energie. Zastřešení navíc funguje jako ochrana proti 
potenciálnímu pádu dětí a zvířat do nestřeženého 
bazénu. 
A jaké si vybrat? Existuje řada různých velikostí a tva-

rových řešení. Kdo preferuje nenápadné zakrytí, zvolí 
nízké, méně nápadné provedení. Podchozí zastřešení 
je naopak nejvíce vidět, zato vám za špatného počasí 
umožní nejen plavat, ale i trávit čas v okolí bazé-
nu bez shrbených zad. Obloukové zastřešení je pro 
někoho možná zlatou střední cestou – poskytne více 
prostoru než supernízké zastřešení, není však tak ná-

padné a robustní jako 
zastřešení podchozí.

Chytrá řešení

Zastřešit samozřejmě 
lze nejen pevně zabu-
dované, ale i nadzem-
ní bazény, na které se 
v té nejjednodušší ver-
zi používají zakrývací 
plachty. Nepoměrně 
komfortnější řešení 
pak nabídne mobilní 
zastřešení. Rovněž 
splňuje dva nejdůleži-
tější úkoly, pro které 
si zastřešení vybírá-
te: chrání vodu před 
nečistotami a zvyšuje 
počet dnů vhodných 
ke koupání. Vodu to-
tiž udržuje o 5° až  7° 
C teplejší. Na rozdíl od 
posuvného zastřešení 
nepotřebuje žádnou 

stavební přípravu, k zemi ho „připoutáte“ kotvícími 
patkami. Pokud si vyberete větší zastřešení, získáte 
pod ním i prostor k posezení přímo u bazénu. Další 
plus? Samonosná lehká konstrukce se dá snadno pře-
nést jinam, takže ji jindy využijete například jako stan 
na party nebo krytou hernu pro děti.
A když se vrátíme k bazénům zapuštěným? Současná 
zastřešení jsou teleskopická, kdy jednotlivé díly do 
sebe přesně zapadají a v případě hezkého počasí je 
jednoduše posunete na okraj bazénu. Supermoderní 
systémy se dokonce obejdou bez kolejnic, ve kterých 
se jednotlivé díly teleskopického zastřešení většinou 
pohybují. Není pochyb, že jsou praktičtější než kolej-
nicová zastřešení, ale ani o tom, že vás mohou vyjít 
na stejnou nebo dokonce vyšší částku než samotný 
bazén. Což platí i o další elegantní novince - auto-
matické lamelové roletě, která na rozdíl od doposud 
známých typů nevyčnívá nad bazén, ale splyne s jeho 
okrajem. 

Kdo vám ohřeje vodu?

Jak známo, na slunce není v tomto směru vždycky 
spolehnutí, tak pokud chcete bazén opravdu využít se 
vším všudy a co nejdelší dobu, dopřejte si zařízení pro 
ohřev vody. Koupit se dá i k nadzemním bazénům, 
pokud jsou vybavené pískovou filtrací (voda proudící 
přes filtraci se současně ohřívá díky elektrické spirá-



le), a tyto jednoduché modely stojí v řádech stokorun.  
Sofistikovanější je pak využití solární energie, k do-
stání jsou solární panely určené právě pro bazény. 
Mají nízkou hmotnost a jednoduchou konstrukci, 
takže se snadno a rychle instalují. A jak velké by měly 
být? Pro ohřev běžných bazénů s přibližnou hloubkou 
1,2 m  by se plocha solárního panelu měla rovnat asi 
60 procentům plochy vodní hladiny. Tip pro náročné: 
Pokud si potrpíte na opravdu velké pohodlí, můžete 
zvolit systém solárního ohřevu s automatickou regu-
lací, která ohřeje vodu na vámi požadovanou teplotu.
Další možnost – tepelné čerpadlo - je ještě efektivněj-
ší. Jak funguje? Bez ohledu na to, zda je jasno nebo 
zataženo, odebírá z okolního vzduchu teplo, které 
předává tepelným výměníkem přímo do vody. Ze 
vzduchu dokáže získat přes 80 procent tepla a pracu-
je už od venkovních teplot 12 až 15° C. Jinými slovy 
vám i dětem stejně jako prarodičům umožní kom-
fortní koupání od časného jara až do konce října. Při 
volbě tepelného čerpadla je rozhodující objem vody, 
kterou budete ohřívat. Pro větší bazény odborníci 
samozřejmě doporučují zvolit čerpadlo výkonnější.  
Vodítkem pro výběr čerpadla je kromě výkonu a ceny 
i to, zda vám je prodejce rovněž přiveze, odborně 
zapojí a zprovozní. Všímejte si rovněž záruční lhůty. 
Čím je delší, může být až sedmiletá, tím máte větší 
jistotu, že kupujete kvalitní výrobek. A nezapomeňte: 
tepelným čerpadlem i solárními panely můžete osadit 
jak nový, tak stávající bazén.

Poděkujte svému vodnímu ráji

Malý nebo velký, nadzemní nebo zapuštěný - každý 
potřebuje a také si zaslouží vaši péči. Pokud si právě 
letos dopřeje-
te nový bazén, 
během sezony 
pravidelně fil-
trujte a ošetřujte 
vodu k tomu 
určenými příprav-
ky – takzvanou 
bazénovou chemií 
(dezinfekce vody 
+ prevence tvorby 
řas a bakterií). Na 
co pozor? Použí-
vejte jen takové 
prostředky, které 
mají certifikáty 
a zdravotní a hy-
gienické atesty, 
což by vám na 
vyžádání měl do-
ložit každý solidní 
prodejce.  
A jak mít vodu 
neustále čistou? 
V první řadě pou-
žívejte kvalitní fil-
traci. Dále jednou 

týdně změřte hodnoty pH kapkovým testerem a od-
chylky upravte. Chlorovým prostředkem odstraňujte 
bakterie a používejte také přípravek proti tvorbě řas, 
rovně během celé sezony dezinfikujeme vodu napří-
klad tabletami. A když vidíte, že se voda zakalila? 
Vmíchejte do ní přípravek, který kal promění v chuch-
valce, a ty pak snadno z vody vysajete. 

Na podzim myslete na zazimování…

Až si užijete koupání dosytnosti a léto se překulí 
v podzim, připravte bazén na zimní spánek. Když to 
uděláte poctivě, ušetříte si práci příští rok na jaře, až 
budete bazén znovu uvádět do provozu. Jak na to? 
Překontrolujte pískovou filtraci a vyčistěte její náplň 
(jednoduchým otočením páky ventilu). Pak vypusťte 
část vody až pod skimmer a zpětné trysky. Zkontro-
lujte fólii, jestli není poškozená, a případné dírky 
nebo praskliny zalepte k tomu určenou páskou na 
opravy PVC fólie. Usazeniny a nečistoty, které zůsta-
nou na stěnách bazénu po odpuštění vody, očistěte 
speciálním přípravkem, a potom odmontujte všechny 
odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě. Do 
vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidejte 
podle návodu zazimovací přípravek, abyste zabránili 
růstu řas a vzniku zákalů v zimě. A jste v cíli, teď už 
jen bazén schovejte krycí plachtou a tu upevněte. Co 
je dobré vědět? U většiny typů bazénů nevadí, když 
v nich voda během zimy zmrzne. Pokud ale připra-
vujete svůj nový bazén na první přezimování, raději 
si tuto skutečnost ověřte u prodejce, kde jste bazén 
koupili.
Text: Marcela Škardová, foto: Mountfield, Desjoyaux, 
AZ-Relax 
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Vychutnejte si
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Posedět venku a přitom doma, dopřát si vůni steaků nebo jiných 
grilovaných dobrot a ještě se pobavit s přáteli jde poměrně snadno. 
Chce to jen maličkost, pořídit si vhodný gril anebo krb.

grilování
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Důvodů, proč grilovat, se vždycky najde dost. Ne-
musíte pořádat jen party pro své nejbližší, a přesto 
si dokážete užít chvíle strávené na zahradě s talířem 
něčeho dobrého v ruce. Než se vydáte pro nákup 
nového grilu, je však dobré zvážit řadu věcí. 

Sálavý, nebo kontaktní?
A přímé, nebo nepřímé grilování? Čemu dáte před-
nost? Sálavé grily jsou všechny ty, u kterých je mezi 
surovinou a zdrojem tepla určitý odstup. Maso nebo 
jinou potravinu pokládáte na rošt a je třeba je obra-
cet (žár působí z jedné strany). Kdežto do skupiny gri-
lů kontaktních patří přístroje, kde na suroviny působí 
teplo přímo, například plátky uzenin jsou položené 
na rozpáleném tálu. A jaký je rozdíl mezi přímým 

a nepřímým grilováním? V prvním 
případě působí žár na zpracová-
vanou surovinu zdola, ve druhém 
pak je gril vybavený víkem nebo 
poklopem, a díky tomu se pokrm 
zpracovává ze všech stran, zdola, 
shora i z boků.  

Dřevo, nebo i s vodou?
Neméně důležitá je i volba sa-
motného zdroje žáru – dali byste 
přednost dřevu, dřevěnému uhlí 
(briketám), nebo spíš oceníte 
gril na plyn, případně elektřinu? 
Nejjednodušší modely nabízejí 
přímé grilování na dřevo nebo 
dřevěné uhlí (brikety). V jejich 
případě samozřejmě nemůžete 
úpravu pokrmů nijak regulovat, 
kromě toho, že potravinu obra-
cíte a včas ji z grilu sejmete, aby 
se například pečínka nepřipálila. 
Obecně je zažitá představa, že 
s ohledem na zdraví je vhodné, 
aby z masa přímo do ohniště 
nekapal tuk uvolňující škodliviny, 
který by se navíc mohl vznítit. Je 
to ale trochu jinak – škodliviny 
se uvolňují v momentě, až když 
tuk vzplane; pokud ho jen trochu 
ukápne a nehoří, ničemu to neva-
dí. Zamezit skapávání tuků a šťáv 
pomůže rošt se žlábky, grilovací 
tál nebo vložení žáruvzdorné 
misky mezi rošt a dřevo.  
Nevýhodou tohoto způsobu 
grilování je fakt, že pokud pou-
žíváte dřevo ze zahrady, dlouho 
potrvá, než rozžhavené uhlíky 
vůbec začnou pracovat, navíc ne 
všechny druhy dřev jsou k to-
muto účelu vhodné. Ale co si 
budeme nalhávat, ani dřevěné 
uhlí není zrovna „rychlík“. Pokud 

však budete grilovat občas a pro malou společnost 
a nedáte dopustit na vůni dřeva, vaše volba je vlast-
ně daná. Porovnejte si jen otevřený gril s přístrojem 
uzavřeným, tedy s poklopem. V prvním případě se 
bavíme o přímém grilování, ve druhém o nepřímé 
metodě. V čem je gril s poklopem výhodný? Nemůže 
dojít ke vznícení plamenů, i kdyby tuk kapal přímo 
do rozžhaveného dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. 
Díky průduchům v poklopu i samotném grilovacím 
kotli (vaně) je v něm dostatek vzduchu pro to, aby se 
vzňalo dřevo nebo dřevěné uhlí, ovšem málo k tomu, 
aby vzplál oheň. Navíc pokrm se nemůže ochladit, 
jak se to stává grilům bez poklopu; stačí, když fouká 
vítr. Top modely takových grilů jsou vůbec vychytané 
- mohou být zasazené do skeletu s pracovní deskou 
a doplněné zásobníkem na palivo.  
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1003827_inzerce_210x148mm.indd   1 5.4.2012   16:18:24Zatímco grilování na dřevě je známé snad každému, 
o vodním grilu se to (zatím?) říci nedá. Zdrojem je 
také dřevo nebo dřevěné uhlí, avšak pod budoucí 
chutnou večeří nebo obědem se nachází nádoba 
s vodou, do které odkapává tuk. Pokrm tak grilujete 
horkým vzduchem a současně vodními párami. 

Praktický plyn
Čistě, zdravě a chutně – tak by se stručně dalo cha-
rakterizovat grilování na plynu. Nabízí opravdu 
spoustu výhod. Při zapalování neztrácíte čas a během 
několika minut můžete začít s přípravou pokrmu. 
V klidu a pohodě budete podle potřeby regulovat 
výkon přístroje, který pracuje díky několikakilogra-
mové propan-butanové lahvi, běžně dostupné (jen 
zpravidla takzvané kempinkové grily se připojují na 
plynovou kartuši, a to buď jednorázovou, nebo plni-
telnou). Samotné grilování je bezpečnější v tom, že 
nehrozí, že by mohlo odlétnout pár jisker a způsobit 
nechtěnou katastrofu. Kromě přenosných grilů větši-
na velkých moderních plynových pomocníků vlastně 
připomíná venkovní kuchyni, dá se na nich třeba 
i péct pizza, chleba nebo koláče.  
Co vám obchody mohou nabídnout? Klasický plynový 
gril má jeden a více hořáků, které zdola prohřívají 
rošt nebo tál většinou z litiny, méně pak kamene, 
na které pokládáte potraviny. Další řešení nabízejí 
plynové grily s lávovými kameny, o kterých se mezi 
spotřebiteli stále hodně hovoří, přestože podle výrob-

ců značkových modelů jde o zastaralou technologii. 
Lávové kameny jsou porézní, tudíž schopné „natáh-
nout“ do sebe většinu skapávajícího tuku; po grilo-
vání je pak musíte vypálit na vyšší teplotu, abyste se 
nečistot do nějaké míry zbavili. A v tom je jádro pro-
blému – nikdy se vám to nepodaří stoprocentně, tak-
že při dalším grilování znovu přepalujete starý tuk. 
Navíc se nedá vyloučit, že se kameny díky skapanému 
tuku vznítí. Jak to tedy funguje? U těchto přístrojů 
se nad plynový hořák nebo hořáky umístí rošt (litina, 
ocel), na který přisypete lávové kameny. O stupeň 
výše se nachází samotný grilovací rošt a až na něj se 
dávají suroviny. Také tyto přístroje se poměrně rychle 
připraví na provozní teplotu, není to však otázka jed-
né dvou minut, počítejte cca se čtvrthodinkou.
Třetí skupinu plynových grilů zastupují výrobky s tak-
zvaným RBS systémem – pracují díky sálavému teplu 
z postranních keramických hořáků, které spalují plyn 
bez viditelných plamenů, tedy z boků, a žár se dále 
odráží od takzvaného rozptylovače tepla (jde o kovo-
vý profil, který nahradil keramické brikety), umístěné-
ho ve spodní části grilovací vany. Výsledkem je, že se 
pokrm připravuje na roštu rovnoměrně po celé ploše 
a nemůže dojít ke vzplanutí z odkapávajících tuků 
a šťáv. 
Další trend ve vývoji plynových grilů naznačila tech-
nologie Flavorizer® – přístroj má trubicové hořáky, 
které jsou před kapkami tuků a šťáv chráněné ko-
vovými stříškami. Rozžhavené stříšky současně při-
spívají k působení tepla na celou plochu nad nimi 
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umístěných roštů, kam se pokládají potraviny. Část 
tuků a šťáv se tak odpaří a tím dodávají grilovanému 
pokrmu nezaměnitelnou chuť, zbytek skape do misek 
uložených pod trubicemi (mohou být obyčejné hliní-
kové, které po použití vyhodíte). 
Nejrychlejší náběh teploty pak slibují grily s Q™ systé-
mem využívající přímý ohřev roštu hořáky.

Když máte zdroj nedaleko
Většinu vlastností, kterými jsme ohodnotili grily ply-
nové, nabízejí také přístroje na elektriku. Jsou však 
limitované omezeným příkonem, kvůli grilu patrně 
nebudete měnit jistič zásuvky. Snadno se ovládají, 
jednoduše se udržují a tak jejich odpůrci zpravidla 
argumentují třemi vztyčenými prsty: 

neobejdou se bez zdroje elektrické energie v do-1. 
sahu,
grilování na elektřině se nedá chuťově srovnat 2. 
s přípravou na dřevě, 
maso může být vysušené. 3. 

Naopak příznivci oponují, že pokud byste měli šanci 
porovnat chuť pokrmů připravených na kvalitních 
grilech s různými zdroji (dřevo, plyn, elektřina), 
nepoznali byste rozdíl. Samozřejmě za předpokladu, 
že dodržíte správné postupy: pracujete zásadně na 
optimálně rozžhaveném zdroji, rošt nebo tál tence 
potřete olejem k tomu určeným nebo kůží ze špeku, 
do masa nepícháte a obracíte ho tak, abyste neponi-
čili vzniklou kůrčičku…   
Stolní elektrické přístroje se často využívají nejen 
na zahradě, ale i na balkonech a terasách a rovněž 

uvnitř domu. Nejste tedy omezovaní pouze pěkným 
počasím, ugrilovat si pár steaků můžete kdykoliv. 
Konstrukce malých grilů nebývá složitá, pod roštem 
(litina, nerez…) se skrývá topné těleso, vše uložené 
ve smaltové vaně, do které se rovněž dává odkapávač 
s vodou, aby zachytil šťávy a tuky, nebo se grilování 
odehrává na litinové nebo teflonové desce se zabu-
dovanými elektrickými spirálami.  
Grily se liší možnostmi výkonu, vylepšené modely 
mohou chránit topné těleso, aby se nepřehřálo a ná-
sledně nespálilo, rošty se dají vyjímat a nahrazovat 
grilovacím tálem, třeba i sklokeramickou nebo ka-
mennou (a tak měnit přímé grilování na kontaktní)… 
Zkrátka i u elektrických grilů najdete řadu rozdílů, 
příjemných pro uživatele. Větší modely se podobně 
jako jejich „kolegové“ rovněž vybavují polohovacíma 
nohama, mění se v pojízdné stolky, disponují odklá-
dací plochou a jinými vychytávkami. Další skupinu 
grilů zastupují přístroje uzavřené, které na pohled 
připomínají třeba toastovače (jde o kontaktní způsob 
přípravy). Některé mají pevně zabudované plotýnky, 
jiné lze měnit a tak si tu ugrilovat plátek masa, jindy 
si nachystat sendvič, další ráno topinku. A jiné výrob-
ky zase standardně disponují výsuvnou miskou pro 
odkapávající tuky a šťávy. Už z jednoduchého popisu 
takových grilů je zřejmé, že mají poměrně jasně dané, 
na čem si budete pochutnávat, hodí se tedy spíše pro 
menší rodinu. Ještě zřetelnější je to u rakletovačů; 
prodávají se jak čistě přístroje na raklety, tak i kombi-
nace s více funkcemi.
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Co byste měli vědět: 
Pokrok se však nezastavil ani u elektrických pomocní-
ků, posledních několik let jsou u nás dostupné rovněž 
indukční grily. Elektrický gril je však jediný, který 
smíte používat v interiéru (postavte ho pod digestoř) 
nebo na balkoně, v těchto prostorách je zakázáno 
manipulovat s otevřeným ohněm.

Praktické maličkosti  
Baví vás grilování? Pak se neobejdete bez pomůcek, 
které vám ho ještě více usnadní. Běžně je pořídit si 
sadu vyměnitelných roštů, třeba i s držadly, zvednu-
tými okraji, rovnou připravenými pro špízy a ražni-
či, nebo na přípravu větších kusů mas. Jednoduché 
a praktické jsou oboustranné rošty na grilování ryb, 
rodiny s dětmi budou mít doma zase rošt na ham-
burgery a velcí i malí ocení speciální rošt na kukuřici 
– tyto doplňky se prodávají rovnou s držadly. Od věci 
nejsou ani grilovací košíčky na klobásky, abyste si 
najednou mohli připravit třeba svačinu pro všechny 
členy rodiny. Těchto drobných vychytávek je spousta, 
stačí si jen vybrat. Tradiční vidličky, obracečky nebo 
kleště už určitě máte doma stejně jako sady po-
mocných hliníkových misek a samozřejmě ochranné 
rukavice. A pokud není váš gril vybavený teplomě-
rem, kupte si ho také, oceníte ho při pečení (nepřímá 
metoda). 

Kouzlo zahradních krbů
Nejen grily, také venkovní krby dokážou zpříjemnit 
čas strávený na zahradě. Možná máte krb doma, 
a tak si říkáte, proč si dopřávat ještě jeden? Je to 
nesrovnatelný zážitek, potvrdili by vám ti, kteří ven-
kovní krb mají už nějaký ten pátek. Navíc vám kromě 
uklidňujících mihotavých plamenů nabídne kulinářský 
zážitek. V krbu si tak na roštu nebo desce připravíte 
pěkně propečené kotlety stejně jako zeleninové špízy, 
ovšem využít se dá i jako pec na chleba nebo koláče. 
Zahradní krb rovněž existuje i v provedení „udírna“, 
kde si kromě pečení a grilování užijete uzení sýra, 
klobásek nebo ryb. Může stát samostatně, nebo 
přiléhat ke zdi, být součástí venkovní kuchyně, to 
už je jen na vás. Materiál musí odolávat žáru, mrazu 
i větru. Krby se staví se z cihel, ytongu, ale i kamenu 
nebo betonu. Krbová vložka, komínová roura a další 
„útroby“ bývají kovové, rošty jsou z litiny, ocele…   
Věřili byste, že nejen grily, ale i krby mohou být svým 
způsobem mobilní? Máme na mysli stavebnicové 
sestavy, některé dokonce ani nepotřebují spojovací 
materiál. Výhodu těchto krbů je, že je příště můžete 
postavit na jiné místo a na zimu se snadno rozeberou 
a uklidí, aby někde v suchu počkaly zase do příš-
tí sezony. Krbové stavebnice bývají často z betonu 
(může být vymývaný), s potřebnými kovovými prvky. 
Pro radost svých uživatelů a zpestření jejich jídelníčku 
se rovněž nabízí kombinace s udírnou. Další mož-



Jan Kopidlanský
z firmy Weber Stephen CZ&SK

 Rady od pramene

* Základem dobrého grilování je správně vysoká teplota. Potraviny 
nedávejte na gril příliš brzy, například při používání dřeva, dřevěného 
uhlí nebo briket musí být uhlíky důkladně rozpálené dočervena.

* Nic se nestane, když neutřete gril zvnějšku, ovšem rošt nebo tál 
musíte po každém grilování očistit; nejlépe to jde, dokud je ještě teplý. 
Při grilování ho udržujte promaštěný.

nost poskytuje krb jednoduché konstrukce například 
z ocelového plechu, který má ohniště otevřené ze 
všech stran nebo pouze zepředu. Přenosné krby míva-
jí i zabudovaný rošt na grilování. 
Výhodou povrchů z vymývaného betonu je jejich stá-
lobarevnost, odolnost proti UV záření, snadná údržba 
a vysoká pevnost. Proti tomu je otryskávaný povrch 
trochu náročnější na údržbu, ale současně působí 
přirozeným dojmem. Pokud byste chtěli vzhled krbu 
barevně sladit s okolním prostředím, vyplatí se krby 
s bílou omítkou, které vám ponechávají prostor pro 
doladění. Ještě snazší je pak údržbu „útrob“ krbu, 
stačí jen vybrat popel a omýt rošt nebo desku. 
Přestože ani u grilů není nepodstatné, kam je umís-
títe, pro zahradní krby je výběr stanoviště mnohem 
důležitější. Rozhodnout se totiž musíte pro stálé 
místo, a tedy zvážit všechna pro a proti. Optimální 
je postavit krb na rovném terénu a hladké podložce, 
například z betonu, dlaždic nebo kamenných desek, 
které pod krbem vytváří dostatečně velkou plochu, 
jež dokáže zachytit rozpálené uhlíky. Travnatý nebo 
písčitý povrch není nejvhodnější, protože se může po 
čase lehce propadat a stabilita krbu je tak ohrožena. 
Chytré řešení? Postavte nebo ještě lépe, nechte si po-

stavit krb do závětří, poblíž stěny, plotu nebo do klid-
ného koutu zahrady. Jednak se vyhnete nepříjemným 
problémům s povětrnostními vlivy, které by mohly 
vaše kuchařské plány zhatit, a navíc je to pohodlnější. 
Při výběru místa myslete i na své sousedy, abyste je 
neobtěžovali kouřem.  
V zahradních krbech se nejčastěji používá dřevo, 
dřevěné uhlí nebo brikety. Na uzení je ale zapotřebí 
profesionálnější přístup, protože maso nebo sýr při 
dlouhém a pomalém procesu vyuzení chutná rozdílně 
právě podle druhu použitého dřeva. Neprohloupíte, 
pokud budete při uzení pracovat s tvrdým dřevem 
z ovocných stromů, které je tou ideální surovinou. 
Odborníci doporučují dřevo švestkové, meruňkové 
nebo třeba jalovec. Je totiž známo, že tvrdší dřevo 
z listnatých stromů hoří pomalu a málo praská. Ale 
určitě ho využijete nejen pro uzení, Naopak dřevo 
měkké (typickým příkladem budiž smrk), praská, 
odskakují z něj jiskry a rychle vyhoří. A čemu se raději 
obloukem vyhnout? Dřevům obsahujícím pryskyřici, 
která při hoření uvolňují zdraví škodlivé látky. 

Text: Marcela Škardová, foto: Weber Stephen CZ&SK, 
Campingaz, OBI 



DOKONALÁ OCHRANA DŘEVA
Životnost dřeva závisí na mnoho faktorech, protože stejně jako skvělých
vlastností má také mnoho nepřátel. Je  to  především dřevokazný hmyz
– červotoči, tesaříci a pilořitky atd.

Způsoby, jak dřevo před dřevokaznými škůdci chránit  jsou dva – staveb-
ně konstrukční opatření a chemická ochrana. Aby byl účinek chemických 
přípravků maximální, musíme dřevo před jejich aplikací zbavit prachu, 
starých nátěrů, nečistot, popřípadě i zbytků kůry a lýka. Co se týká ekolo-
gického hlediska, je vhodnější volit přípravky ředitelné vodou. K takovým 
patří i Lignofix I-Profi od společnosti Stachema, jejíž produkty patří k nej-
účinnějším na českém trhu. Jejich předností je to, že dokáží dřevo před 
dřevokazným hmyzem nejen chránit, ale zároveň jej hubit, a to ve všech 
jeho stádiích – od vajíčka, larvy, kukly až po dospělého jedince.
STACHEMA nabízí celou řadu přípravků Lignofix. Např. pro krovy a stře-
chu nového domu jsou přípravky preventivní ochrany Lignofix E-Profi, 
Lignofix Efekt. Přípravky jsou nabízeny v barevných modifikacích bezbar-
vý, zelený a hnědý.
Jak navíc testace dle evropských norem potvrdila, účinkují přípravky řady 
Lignofix na 100 %.
www.stachema.cz

Queen

Celomasivní mosazné tělo kliky dodává tomuto kování důstojný charakter.  
Speciální povrchová úprava PVD se zárukou 10 let.

Cena s DPH: 1.788,- Kč

Více na www.actservis.cz

Novinky

Efektivnější úklid
Philips slaví čtyřicetileté výročí vedoucího postavení v oblasti péče o podlahy. 
Nejoblíbenějším modelem se stal vysavač Performer. Od prvotního uvedení 
v roce 2005 se ho po celém světě prodalo více než 1,5 milionu kusů. Pokud 
by byl Performer hudební album, získal by za tento úspěch platinové oce-
nění. K tomuto významnému milníku pro vás proto Philips připravil dárek: 
speciální limitovanou edici vysavače Performer. Vyhlaste tedy válku prachu 
a nečistotám. Vysavač Performer Special Edition vám přináší dosud nejvyšší 
sací výkon a spoustu užitečného příslušenství pro ještě efektivnější úklid.

LG představuje 3D televizory 
nové generace s technologií LG 
CINEMA 3D Smart TV
Společnost LG Electronics (LG), která je světovým líd-
rem a technologickým inovátorem v 3D televizorech, 
představila na českém trhu novou generaci 3D televi-
zorů s technologií LG CINEMA 3D Smart TV.
Ultratenký rám, skvělý 3D obraz, lehké a pohodlné 
brýle, intuitivní dálkové ovládání, to je jen malý výčet 
toho, co nové televizory nabízejí.  

ViKTora

Jednoduše řešený design s příjemným povrchem kliky se zaoblenými hranami  
s lakovaným niklovým povrchem.

Cena s DPH: 1.428,- Kč

Více na www.actservis.cz



1. Úsporný dům

Jak to udělat, abyste bydleli v domě, ve kterém se budete cítit dobře a ještě ušetříte za jeho 
provoz? Kniha přináší aktuální informace o klasifikaci rodinných domů a současných mož-
nostech technického řešení. 

Computer Press, 176 stran + 32 stran přílohy, brožovaná, 229 Kč 

2. Feng-šuej pro dům – interiér

Mistr feng-šuej nabízí ve své publikaci rady pro bydlení, a tím i pro váš lepší pocit ze své-
ho soukromého útočiště. Praktická část s postupy vás postupně provede všemi místnostmi 
a abyste feng-šuej lépe porozuměli, tomu napomáhá mnoho fotografií a plánků. 

Knižní klub, 322 stran, vázaná, 324 Kč  

3. Scrapbooking

Chtěli byste si doma uchovat své fotografie v podobě vlastnoručně vytvořených fotoalb? 
Zkuste to s výtvarnou technikou scrapbooking (základem pro tvoření je papír), která v po-
sledních letech zažívá boom. Kromě různých druhů fotoalb v knize najdete i jiné techniky, 
s nimiž dokážete vyrobit přání, ozdobit dózy i krabičky a vytvořit koláže.

Grada, 112 stran, vázaná, 299 Kč

4. Jak vypěstovat prakticky cokoli

Výpravná publikace obsahuje stovky projektů pro začátečníky, inspirativní nápady pro 
zkušené pěstitele a návody týkající se materiálu, rostlin, místa a vhodné doby. Nechybí 
podrobné a srozumitelné postupy, fotografie a rady expertů z prestižní britské zahradnické 
společnosti. 

Knižní klub, 448 stran, vázaná, 399 Kč

5. Pěkné bydlení

Věřili byste, že si bez velkého úsilí, za pár korun a přitom originálně můžete vyzdobit 
svůj domov? V této publikaci objevíte tipy na dekorace z látky, dřeva, s použitím barev 
i ubrousků, s přehlednými popisy a předlohami. 

Anagram, 108 stran, vázaná, 229 Kč

Knižní tipy 

Veletrhy a výstavy
Hobby 
21. ročník přehlídky nářadí a zařízení pro hobby a za-
hradu, stavebnictví, zařízení a vybavení bytu, domu 
a jiné 
Kdy: 16. 5. – 20. 5. 2012 
Kde: Výstaviště České Budějovice

KreaTiViTa – Hobby 
Veletrh pro volný čas nejen pro kutily, zahrádkáře 
a chalupáře, ale i místo setkávání a inspirace pro kaž-
dého  
Kdy: 4. 5. – 6. 5. 2012 
Kde: Výstaviště Praha

Dům a zaHraDa Liberec 
8. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na 

úpravu a zařízení interiéru, exteriéru a potřeby pro 
zahrádkáře 
Kdy: 10. 5. - 13. 5. 2012 
Kde: Výstaviště Liberec

růžoVá zaHraDa 2012 
2. ročník celostátní výstavy růží a letních květin a za-
hradnické trhy 
Kdy: 14. 6. - 17. 6. 2012 
Kde: Výstaviště Lysá nad Labem

LeTní Knižní VeLeTrH 
2. ročník speciální akce pro knihomoly, kteří si zde 
můžou koupit díla nejen na dovolenou. 
Kdy: 15. 6. – 16. 6. 2012 
Kde: Výstaviště Černá louka - Ostrava



Porovnejte naši nabídku s konkurencí!

„...ale co dělat,
když kvalitní kuchyně
jsou teď tak levné!
A navíc Oresi teď
vrací ještě víc peněz.“

Další víc na www.oresi.cz

Kuchyně Noble Sorano akční cena jen 7100 Kč za bm (s DPH).
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Koupelnové studio l Eshop

Budějovická 144, Praha 4

tel./fax 261 264 077, 608 961 317

e-mail: info@koupelny-kaplan.cz

www.koupelny-kaplan.cz

Prodej koupelnového vybavení

Široký výběr van, sprchových koutů,

sanitární keramiky, vodovodních baterií,

kuchyňských dřezů, koupelnových doplňků,

ohřívačů vody a topení a mnoho dalšího 

pro vaši koupelnu

DOPRAVA po celé ČR

ZDARMA

Při objednávce

nad 20.000,-


