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Milé čtenářky, milí čtenáři,
za pár dní tu mám první adventní 
neděli, ve vesnicích i v městech se 
budou rozsvěcet vánoční stromeč-
ky, chystají se vánoční trhy, jen ta 
vánoční atmosféra se ne a ne dosta-
vit… Venku se střídá déšť s větrem 
a ladovská zima je opět jen na po-
hlednicích.  Na Sněžce sice včera 
hlásili mráz, ani tam se ale netěší  ze 
záplavy sněhu.
Jak bychom si všichni přáli bílé 
Vánoce, které už jsme pár let nepo-
znali… Nicméně i bez sněhu jsou 
Vánoce za chvíli tady a my jsme 
proto, samozřejmě, připravili něko-
lik článků na toto téma. Hovořit bu-
deme o vánoční výzdobě, která dává 
Vánocům to pravé kouzlo a samo-
zřejmě o vánočním úklidu, který nás 
za chvíli čeká.  Možná si řeknete, že 
to zrovna není vrchol romantiky, ale 
úklid, bohužel k předvánočním čin-
nostem patří, takže jde jen o to, co 
nejvíce si ho zjednodušit.   A pokud 

nechcete o Vánocích ještě ani slyšet? 
Potom jsou tu samozřejmě inspirace 
pro krásné bydlení. 
Protože centrum rodiny leží v ku-
chyni, musíme si rozhodně pově-
dět něco o tom, jak zařídit novou 
kuchyň. Samozřejmě nesmí chybět 
nové trendy v bydlení či zajímavá 
řešení moderně pojatého prostoru. 
Dozvíte se jak si vybrat správná 
kamna na zimu  a jak můžete vyřešit 
prostor v koupelně. Nebude chybět 
ani článek týkající se zahrady, kterou 
musíme před zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novin-
ky, které firmy připravují na letoš-
ní zimu a které pro vás jistě budou 
inspirací při zařizování interiéru, či 
exteriéru. Možná budete překvapeni, 
z čeho si lze vybírat a jaké designové 
vychytávky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka 

Editorial

(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI A INTENZITĚ VŮNĚ

500 ml

EKOLOGIE

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu neodolatelnou svěžest a dlouhotrvající vůni. 

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO I CELOU DOMÁCNOST

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE NESMÍ 

POUŽÍVAT AVIVÁŽ 

VONÍ I PO USUŠENÍ 
PRÁDLA V SUŠIČCE 

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM 

K PROSTŘEDKU NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE

SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ 

SUŠIČKA

DOMÁCNOST

2018
2017

2016
2015

= +
500 ml 300 g 300 g

 vonné perličky
z obchodu

posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádlavláken prádla a dodá mu neodolatelnou svěžestneodolatelnou svěžest a dlouhotrvající vůnidlouhotrvající vůni

500 ml500 ml500 ml

vláken prádla a dodá mu 



4 | BYDLENÍ

  6 
 Chytrý moderní interiér

14 
 Kuchyně je srdce domova

24 
 Designové zařízení domova

34 
 Nové kouplenové trendy

42 
 Jak přivítat vánoční svátky

50 
 Řekni mi, čím topíš...

62 
 Očistná kúra domova

70 
 Než se zima zeptá

82 
 Jak financovat nový domov

90 
 Zavřeno zabezpečeno

98 
 Inteligentní domácnost

104 
 Než zahrada usne zimním spánkem

Moje bydlení
Vydává IN publishing group s.r.o.
• Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková

• Foto: Shutterstock.com, archiv firem
• Grafické zpracování: Jaroslav Novák
• Obchodní oddělení: Petra Havelcová, 

Denisa Syberová

• Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139,  
250 01 Stará Boleslav 

• Obchodní oddělení  tel.: 725 970 385 
mail: inzerce@inpg.cz

• Předplatné  tel.: 774 584 179
• e-mail: info@inpg.cz

• Registrační číslo: MK ČR E 20456
• Za obsah inzerce odpovídá inzerent

• Titulní foto: Shutterstock.com

Obsah

6
14 34

5082



34

S Flexibilní půjčkou
je rekonstrukce hračka

Volejte zdarma 800 999 222
nebo navštivte www.hcpujcka.cz/flexibilni

  Díky revolvingovému úvěru můžete 
splácet víc, nebo míň, jak sami chcete, 
a opakovaně čerpat již splacené peníze.

  Půjčku do 250 000 Kč si můžete sjednat 
telefonicky nebo online a stačí splácet 
pouze minimální splátku.

  To vše bez poplatku za vyřízení, 
vedení i doplacení.

Pujčte si třeba 100 000 Kč a posílejte 
jakoukoliv splátku už od 1 750 Kč.

V nabízené variantě 100 000 Kč je vaše minimální měsíční splátka 1 750 Kč. Nabídka platí pro revolvingové úvěry sjednané do 15. 1. 2019. Nabídkou 
nevzniká nárok na poskytnutí úvěru. Při výši úvěru 100 000 Kč, době trvání 12 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední splátka, je roční 
úroková sazba 13,88 %, RPSN 14,8 %, celková částka splatná spotřebitelem 107 519 Kč a měsíční splátky jsou postupně uvedeny za jednotlivé měsíce: 
9 490 Kč, 9 394 Kč, 9 297 Kč, 9 201 Kč, 9 104 Kč, 9 008 Kč, 8 912 Kč, 8 815 Kč, 8 719 Kč, 8 623 Kč, 8 526 Kč, 8 430 Kč. Jednotlivé měsíční splátky, včetně 
celkové částky splatné spotřebitelem, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty jsou počítány za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, 
bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku a nejvyšší úrokové sazbě, při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních 
splátkách se stejnou výší jistiny. Každá žádost o čerpání úvěru je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Při schvalování úvěru může 
být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací, včetně informací o úvěrových 
registrech, najdete na www.homecredit.cz.

HC_FLEXI_A4_2018-11.indd   1 30.11.18   12:30
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INTERIÉR

Při zařizování interiéru hraje prim skloubení chytrých technologií se stylem, který 
si zvolíte. Platí, že v čem bydlíte, takoví jste.

MODERNÍ
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Pokud máte moderní vilu, tak lze realizovat mnoho 
nápadů ohledně stylu zařízení. Pokud máte k dispozici 
roubený dům, tak se styl pravděpodobně omezí na rus-
tikálnost a vintage. Ve vetším prostoru si můžeme do-
volit mixy stylů, ale majitelé garsonek a  malých bytů 
by měli naopak orientovat celý styl interiéru jedním 
směrem. Jednoznačně nejmodernějším trendem jsou 
loftové byty. Stejně jako pro prostory továrních hal 
a skladů, kde tento druh obydlí čerpá svou inspiraci, je 
i pro bytové interiéry v industriálním stylu typická ote-
vřená dispozice bez vnitřních zdí a příček. Ale ať máte 
rodinný dům nebo panelákový byt, můžete si dopřát 
jakýkoliv styl zařízení, od severského minimalismu, přes 
vintage až k etno stylu. Vše je dovoleno, vše může být 
in, pokud váš domov vyzařuje harmonii. A pozor, záleží 
I na zdánlivých maličkostech. 

Multifunkční nábytek 
Chytrý nábytek nejenže elegantně vypadá, ale také po-
skytne vše to, co potřebujete, a to aniž by zabíral moc 
místa. Například konferenční stolek pro 21. století může 
mít vestavěnou zásuvku, která funguje jako chladnička. 
Majitelé si v ní mohou chladit nápoje, zmrzlinu nebo 
drobné pohoštění určené k občerstvení během sledová-
ní filmů. Takzvané hnízdové stolky lze sestavovat podle 
nálady do tvaru stěn s policemi nebo libovolně stavět 
do prostoru.   Pracovní stůl nemusí být jen praktickou 
součástí vašeho bytu, ale může „umět“ nabíjet tele-
fon či tablet. Stůl se speciálním povrchem umožňuje 
indukční nabíjení elektronických zařízení, které na něj 
položíte. To vše bez zbytečných nabíjecích kabelů. A co 
třeba topné těleso, které je zároveň lavičkou, zrcadlem 
nebo moderním obrazem?

Dřevo a pohodlí
Evropským nábytkovým favoritem se v  poslední době 
stává hlavně dub a buk, tropické drahé dřeviny nelá-
kají. Navíc je dub skvělá a odolná tvrdá dřevina, kterou 
lze upravit na řadu odstínů. Kvalitní židle či stoly vyro-
bené z dubu vydrží i pro příští generace.Velký důraz se 
vedle materiálu a dsignuklade také na ergonomii, lidé 
chtějí totiž po náročné prácirelaxovat. Hodně žádané 
je tak polstrování u židlí a židlových křesel s područka-
mi, pohovky mají elektrické polohování, výšku stolu lze 
díky chytrým systémům přizpůsobit situaci.

Dveře jako okrasa
V kurzu jsou plné dveře s různými geometrickými vzory. 
A pokud jsou prosklené, je tu patrné použití tří až čtyř 
prosklených výplní. Upouští se od obloučků, vedou spí-
še obdélníky a čtverce. Nejžádanější jsou v současnosti 
plné dveře v jednoduchém provedení, opatřené výraz-
ným detailem či prvkem. Především z pohledu architek-
ta jsou plné dveře zajímavější tím, že je „neruší“ žádné 
zasklívací lišty. Požadavek na jednoduchost a střídmost 
však vládne i  v  případě prosklených modelů. Tím vý-
razným detailem u obou typů dveří bývá efektní klika, 

která plochu dveří oživí. Nejčastěji se dnes pořizují kliky 
rozetové, v matném povrchu, nejlépe v nerezu. 

V módě je dýhování
Žhavou  novinkou  jsou dveře s vodorovným dýhováním 
dveřního křídla. Bytovému designu dávají zcela nový 
pohled a  dokážou velmi vhodně doplnit či ozvláštnit 
místnost. U těchto modelů je opět kladen důraz na jed-
noduchost, křídlo je proto nabízeno bez profilace hrany. 
Nejžádanějším materiálem zůstávají dřeviny světlejších 
odstínů, zejména javor a buk. Díky jednoduché kresbě 
dřeva jsou žádaným materiálem i pro výběr ostatních 
dřevěných prvků a doplňků v bydlení. Pokud jde o tma-
vé odstíny (ořech, mahagon ap.), určitě se v hojné míře 
také používají, ale stále ještě patří spíše k  okrajovým 
záležitostem. Jak už bylo řečeno, sklo se používá hlav-
ně jako designový prvek. Pravdou však je, že více než 
na skleněné výplně se dnes sází na celoskleněné dveře, 
a to jak bezbarvé, tak barevné nebo s dekorem. 

Otočné, zásuvné, kyvné...
Nejběžnější způsob otevírání představují dveře otočné, 
které přitom zaberou přibližně tolik místa, kolik činí 
jejich šířka. Dobře známé jsou i  lamelové dveře. Ty se 
mohou skládat jako harmonika (odtud i jejich označení 
– harmonikové), kdy při otevření „spotřebují“ z obou 
stran jen pár centimetrů. Nebo se skládají pouze na jed-
nu stranu, přičemž pro otevření musíte v interiéru po-
nechat prostor odpovídající alespoň šířce lamel. Moder-
ním řešením v případech, kdy doma bojujete doslova 
s každým centimetrem, jsou dveře posuvné (většinou se 
otevírají posunem po zdi nebo se zasouvají do stavební-
ho pouzdra ve zdi). Novinku posledních let představují 
dveře posuvně kyvné, které při otevření sice potřebují 
prostor odpovídající jejich šířce, avšak ten se „rozdělí“ 
na obě strany. Pokud neřešíte místo a chcete dveře, jež 
se dají otevřít třeba i jen loktem (například mezi kuchy-
ní a obývacím pokojem), volte kyvné. Interiérové dveře 
se už dnes většinou nevybavují prahy, to patří minulos-
ti. Pokud však u některých dveří přece jen nechcete mít 
byť opravdu malou skulinku mezi dveřmi a podlahou, 
můžete si zvolit model s mechanickým prahem, který je 
už jejich součástí. Umísťuje se na spodní stranu dveřní-
ho křídla, a když dveře zavřete, práh se vysune a utěsní 
zmiňovanou mezírku. 

Kování není maličkost
I dveřní kování podléhá trendům. Po sto letech se opět 
na výsluní dere tradiční materiál na výrobu kování – 
masivní mosaz. Nejenže jde o kvalitní surovinu, ale také 
o materiál, který propůjčuje kování neobyčejný vzhled. 
Právě doživotní záruka na tento opracovaný výkovek 
dokazuje svou nejvyšší kvalitu. Kování z mosazi se běž-
ným používáním „neoloupe“ ani jinak mechanicky 
nepoškodí. Masivní mosaz může mít dvě podoby – na-
turální/surovou nebo dokonale vyleštěnou. Jde o vlast-
nosti přírodního mosazného materiálu, který bude po-
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do 31. 12. 2018

MIMOŘÁDNÁ AKCE
K PLÁNOVANÝM KUCHYNÍM NA MÍRU

PRACOVNÍ DESKA

ZDARMA*

Nabídka platí do 31. 12. 2018 ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz. *Platí při objednání plánované kuchyně nad 30 000 Kč. Akce se vztahuje na pracovní desky 
umístěné nad spodními skříňkami a nad stolem Q800 nebo MOST (pokud jsou objednané společně s kuchyní). Akce se nevztahuje na pracovní desku Tabaco Halifax, na akční a již zlevněné zboží  

a elektrospotřebiče. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. Více informací v prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • CHOMUTOV • ČESKÉ BUDĚJOVICE • TÁBOR • OLOMOUC • ZNOJMO • TEPLICE • ZLÍN • BRNO • MLADÁ BOLESLAV • HRADEC KRÁLOVÉ • PLZEŇ

Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel
Jsme síť sklenářských firem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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stupem času přirozeně stárnout, dozrávat. Tento proces 
se projevuje pozvolným zmatněním původního vyleště-
ného nebo surového povrchu.

Černý titan – horký hit
Chcete-li mít svůj byt opravdu designově vychytaný, od-
hoďte zábrany a vsaďte u kování dveří i oken na černou 
barvu.  Černý titan jako povrchová úprava je in nejen 
pro svou vzhledovou zajímavost,  ale i pro dlouhodo-
bou životnost. Titan se pyšní mimořádnou odolností 
vůči poškrábání, což je také důvod, proč je na kování 
s  touto povrchovou úpravou prodloužena záruka na 
15 let. Interiérové dveřní kování se vyrábí také z hliní-
ku, nerez oceli, mosazi, niklu či titanu, s nejrůznějšími 
úpravami (například mosaz pokovená niklem a podob-
ně), u většiny si můžete vybrat lesk nebo mat, v někte-
rých případech i do jisté míry zbarvení.

Zrušené zárubně
I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří do 
místnosti, může vašemu domovu dát naprosto moderní 
vzhled. Chcete mít stěnu, zárubeň i dveře v  jedné ro-
vině? Pak je třeba nejprve na stěnu ukotvit takzvanou 
kovovou kontrazárubeň neboli vnitřní zárubeň, a  do 
ní se osazuje dřevěná zárubeň, mezi kterými vzniká 
přiznaná mezera tři milimetry. Přestože existují dveřní 
systémy i bez zárubně, ve velké většině případů se bez 
nich skutečně neobejdete (představte si otvor bez zá-
rubní, tedy velmi ferekventované místo – když jím bu-
dete procházet či něco pronášet, došlo by lidově řeče-

no k „otlučení“ rohů stěny). Pokud byste však zárubně 
raději skryli, žádný problém. Instalují se do stěny nebo 
i do sádrokartonové příčky v době stavby či rekonstruk-
ce, a jakmile se dokončí povrchová úprava zdi, zárub-
ně opticky zmizí. Ovšem stejně skrýt se dají i samotné 
dveře, když jejich povrch sladíte s malbou na stěnách 
či jinou estetickou úpravou (tapeta, ozdobné omítky 
a štuky či moderní stěrky). V tomto případě je jen tře-
ba, aby dveřní křídlo bylo hladké. Každému se jednolitá 
plocha nemusí líbit a rád by určitým způsobem nazna-
čil, kde dveře vlastně jsou. Pak lze na zárubně připevnit 
úzké dekorativní rámečky, jež vlastně vymezují prostor, 
kudy vejít.

Sklo jako designový prvek
Sklo slaví velký interiérový comeback,  sluší jakémukoliv 
stylu a je na rozdíl od minulosti naprosto bezpečné. 
Nespornou výhodou skla jsou jeho jedinečné vlastnos-
ti: odolnost, funkčnost, design, snadná údržba a široké 
možnosti využití. Navíc sklo v různých aplikacích odpo-
vídá všem bezpečnostním normám. A kde všude může-
mev moderním interiéru sklo použít? Všude…
Nahraďte klasické zdi celoskleněnými stěnami - opticky 
tak zvětšíte prostor a svému interiéru dodáte moderní 
a vzdušný vzhled. Je jen na vás, jaký typ skla zvolíte, 
ovlivníte tím intenzitu světla v interiéru: pro více světla 
čiré sklo bez dekoru, pro zachování soukromí sklo vzo-
rované, satinované nebo s potiskem. 
Potřebujete oddělit část prostoru a zachovat dostatek 
světla v interiéru? Jednoduchým a praktickým řešením 
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je dělicí příčka ze skla - sprchový kout, zástěna v kuchyni 
či jídelně. Interiér pomocí skleněných příček prakticky 
rozdělíte a přitom jeho světlost a vzdušnost zachováte.
Zapomeňte na předsudky a oživte svůj interiér celoskle-
něnými dveřmi, které prosvětlí váš interiér a snadno a 
elegantně splynou s okolním prostorem. Na výrobu in-
teriérových dveří se používá bezpečnostní tvrzené nebo 
vrstvené sklo, které je pevnější a odolnější nežli běžné 
sklo a při normálním provozu je prakticky nemožné ho 
rozbít.
Skleněná zábradlí a schodiště jsou vyhledávaným desig-
novým prvkem, který váš interiér promění v moderní 
prostor s nádechem luxusu.
Sklo je samozřejmostí iv kuchyni. A to nejen jako ob-
kladový material, ale třeba i na pracovní desky, které 
si můžete nechat vyrobit z matovaného nebo lakova-
ného tvrzeného skla, vždy budou hladké, pevné, hygi-
enické, snadno omyvatelné a nenáročné na údržbu a 
navíc odolné vůči poškrábání, naklepání řízků i horkým 
hrncům, které na ně položíte.
Pokud chcete svůj interiér ozvláštnit skutečně designo-
vým prvkem, vsaďte na celoskleněný nábytek. Zrcadla, 
stoly nebo dokonce židle, která působí spíše jako umě-
lecká díla, zaujmou svým originálním vzhledem a vne-
sou do vašich prostor neotřelý luxus.

Světelné hry
Velmi záleží i na nasvícení interiéru. Moderní světelné 
zdroje LED a oLED nabízejí řadu výhod jako energetic-
ky úspornější provoz, dlouhou životnost, vysoký stupeň 

svítivosti. Tyto moderní typy osvětlení lze používat jako 
hlavní zdroje, tak i jako efektové. Například kombinací 
LED pásků můžeme podsvítit lišty nábytku nebo pomo-
cí folie rozsvítit celou plochu stropu. Místo centrálního 
lustru je dnes v módě nepřímé osvětlení zapuštěné do 
jstropu.  Vždy je lepší použít více zdrojů a kombinovat 
je navzájem. Zkuste doplnit hlavní zdroj světla doplň-
kovými a efektovými svítidly.

Trendové vypínače a zásuvky
Nudným vypínačům s  jednobarevným dekorem od-
zvonilo. Sortiment je velmi pestrý, záleží především na 
vašich prioritách.Na trhu najdete nepřebernou škálu 
rámečků - od barev, přes materiály, tvary až po počet 
rozdílných funkčních tlačítek. Zájemci mohou vybírat 
mezi zásuvkami z klasických plastových materiálů, kte-
ré jsou k sehnání v běžných obchodních řetězcích, nebo 
netypických materiálů, které jsou k dostání ve specia-
lizovaných obchodech. Nabídka zahrnuje druhy prů-
hledné, strukturované, z přírodního masivu a nechybí 
ani retro vzory, jež najdou své uplatnění v bytech nebo 
rodinných domech s  rustikálním nábytkem. Není tedy 
problém sladit barvu zásuvek s ostatními zařizovacími 
předměty a získat tak komplexní design v celém interi-
éru. Novodobé vypínače jsou variabilní, panely zásuvek 
je možné již pořídit předem rozdělené na několik men-
ších ploch a tím ušetřit místo na stěně. Díky široké ba-
revné škále můžete vypínač sladit s výmalbou prostoru. 
Vypínače a  zásuvky mají jednoduchý design založený 
na typických čistých minimalistických tvarech.  Vypínače 
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a  zásuvky by měly splňovat i  bezpečnostní kritéria.  
Pokud máte malé děti, je vhodné mít zabezpečené zá-
suvky s dětskou pojistkou v podobě clonek na otvorech 
v zásuvce.

Co na okna?
Se světlem také souvisí kvalita stínění, není nutné se 
omezit jen na klasickou záclonu a závěs. Moderní stíní-
cí systémy umožňují jednoduché ovládání a tím v prů-
běhu dne měnit intenzitu prostupujícího slunečního 
světla. Zastínění je obvykle řešeno klasickými horizon-
tálními žaluziemi, vertikálními lamelami či roletami. 
Horizontální žaluzie jsou určitě nejběžnějším typem in-
teriérového zastínění místnosti. Lamely jsou zpravidla 
vyrobeny z lehkého a velmi odolného hliníku.Materiál 
umožňuje prakticky neomezené možnosti úpravy dél-
ky podle individuálních potřeb, často se instalují mezi 
okenní skla.Vertikální lamely v  interiéru je rozhodně 
nepřehlédnete. Jejich výhodou je všestranné použití, 
dokonalá schopnost regulace světla a  tlumení hluku. 
Používají se prakticky všechny moderní materiály – ba-
vlna, polyester, skelné vlákno, PVC a  exkluzivně také 
dřevěná tkanina. Zajímavou alternativu nabízí unikátní 
látková roleta, která v sobě spojuje výhody žaluzií a ro-
let. Systém funguje na principu, kdy se střídavě vysouvá 
či zatahuje proužek neprůhledné a transparentní látky, 
a tak umožňuje plynulou regulaci světla. Ať si zvolíte ja-
koukoliv stínící techniku, lze ji snadno ovládat pomocí 
tlačítka na zdi či dálkového ovladače a ještě lepší je vů-
bec na nic nemačkat a vše nechat na počítači a čidlech.

Psychologie barev 
Barvy dokážou  silně ovlivňovat lidskou náladu i  po-
city, ale v  interiéru mají  vliv také na rozptýlení svět-
la, dokážou opticky zmenšit nebo zvětšit prostor a také 
ho  zateplit či ochladit.  Nebavíme se jen o  barevnosti 
stěn, ale týká se to i nábytku, podlah a všech doplňků. 
V  místnostech, kde byste měli vyvíjet nějaké činnosti 
a  společenské interakce, byste neměli používat příliš 
studené barvy, do prostor určených k  relaxaci a  od-
počinku zase nepatří příliš syté teplé barvy. Neutrální 

barvy (bílá, černá, hnědá, šedá) můžete kombinovat se 
všemi ostatními barvami.

Nemusíte mít to nejmódnější
Zajímá vás, co letos v  interiérech nejvíc frčí? Nezapo-
meňte, že móda se mění každým rokem a vsaďte spíš na 
nadčasové zařízení, nebo na malé úpravy, které vašemu 
domovu dodají nový náboj. Nemusíte dělat velké změ-
ny, stačí obměnit pár bytových doplňků, změnit barvu 
textilií a vyměnit třeba nějaký malý nábytkový kousek. 
Vždy přitom myslete především na sebe a na to, co se 
vám líbí. Neřiďte se slepě trendy, ale přizpůsobte si je 
ke vlastní spokojenosti a  vyberte si z nich to, co vám 
zpříjemní pobyt ve vašem domově. 

Televize, kterou nevidíte
A na závěr jedna vychytávka…  Dávno pryč jsou doby, 
kdy, kdo měl největší televizi, byl ten největší borec 
a ploché obrazovky se vystavovaly na odiv všem okolo. 
Dnes ve spoustě interiérů televize ruší a lidé přemýšlejí, 
jak ji schovat. Jedno řešení bychom v  tuhle chvíli pro 
vás měli...
Stačí si pořídit televizi, která se umí schovat. Říkáte 
si, že je to řešení z daleké budoucnosti? Samozřejmě, 
že ne. Neviditelná televize už je realitou. A jak to celé 
funguje? Televize je připevněná na speciálně vyvinutý 
zvedací systém, který ji vysune například z  komody, 
když ji budete chtít využít. A až pořad skončí, jedno-
duše ji pošlete zpátky na své místo. Zvedací systém je 
možné namontovat do speciálně vyrobených skříněk na 
míru dodávaných v řadě odstínů a dekorů včetně masivu. 
Pokud máte vlastní designový nábytek, lze zvedací sys-
tém vyrobit na zakázku a instalovat ho přímo do vaše-
ho nábytku.
V  ložnici jistě oceníte to, že systém lze namontovat 
také do čela postelí. A pokud se občas v práci
chcete podívat na fotbálek, také se neviditelná televize 
hodí...

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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KUCHYNĚ
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INZERCE

Zatímco kdysi bývala kuchyně samostatnou a ryze účelovou místností, dnes je 
otevřenou součástí interiéru. V moderní kuchyni se sice vaří, ale také se jí nevy-

hýbá rodinný život. 

JE SRDCE DOMOVA
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Lidé se opět vracejí k vaření, zřejmě díky vlivu rozma-
nitých kuchařských knih a masovému sledování pořadů 
o vaření. Stoupající zájem o domácí kulinaření  promě-
ňuje i naši kuchyni.  Měla by nabízet maximální pohod-
lí, což znamená využit jejího prosto-
ru podle pravidel ergonomie tak, 
aby bylo vše snadno dostupné. V ku-
chyni lze realizovat cokoliv, ale vždy 
mějte na paměti praktickou stránku. 
Natahovat se, ohýbat a přebíhat je 
naprosto nežádoucí. 

Pracovní trojúhelník
Podobně jako při zařizování jiných 
místností v  bytě, i  v  kuchyni se ří-
díme v  praxi osvědčenými pravidly, 
která zvyšují užívací komfort. Na 
základě odborných studií rozdě-
lujeme kuchyň na tři zóny – zónu 
skladování potravin (chladnička, 
mraznička, spíž), zónu vaření (pra-
covní plocha, sporák, trouba) a mycí 
centrum (dřez a jeho nejbližší okolí). 
V ideálním případě by tyto tři zóny 
měly tvořit vrcholy rovnostranného 
trojúhelníku s délkou strany 90 cm, 
což nám zajistí dostatek místa pro 
pohodlný pohyb a  snadnou dosaži-
telnost. Ideálního stavu však větši-
nou nedosáhneme, takže se spoleh-
neme na selský rozum. Těžký a velký 
nákup potřebujeme hned uklidit, tudíž oceníme zónu 
ukládání potravin v blízkosti dveří. Vhod přijde i blíz-
kost pracovního místa, z něhož nákup pohodlně uklá-
dáme. Nejvíc práce se odehrává mezi dřezem a varnou 
deskou, takže je praktické obě centra umístit do jedné 
linie a spojit je velkou pracovní deskou, hlubokou mini-
málně 60 cm. Varnou desku neumisťujeme do rohu, ale 
alespoň 40 cm od stěny, jinak budeme nádobím vrážet 
do zdi. Ze stejného důvodu dodržujeme vzdálenost 40 
cm také mezi stěnou a dřezem. Mezi dřezem a varnou 
deskou ponecháme alespoň 60 cm pracovní desky. Při 
plánovaní kuchyně  mějte na paměti, že vedle chlad-
ničky nesmí stát spotřebiče vydávající teplo, pracovní 
desku si vybírejte podle výšky a troubu si raději nech-
te vsadit do výšky nad 80 cm, abyste se při manipulaci 
s horkým nádobím nepopálili. Na pečené pokrmy také 
lépe uvidíte.

Výhody vestavěných spotřebičů
Velmi důležitým parametrem při pořizování nové ku-
chyně jsou bezpochyby spotřebiče, jejich vybavení, 
množství funkcí, obsluha, a  také způsob zabudování 
– tedy zda jde o spotřebiče samostatně stojící, či vesta-
věné. Pokud jde o volně stojící spotřebiče, tam záleží 
jen na tom, kde budou stát, případně je třeba respek-
tovat blízkost tepelných zdrojů a podobně. Vestavěné 

spotřebiče si jistě vyberou ti, kdo chtějí mít kuchyni 
takzvaně v jedné estetické lince. Jako vestavěné se již 
vyrábějí všechny typy spotřebičů od varných desek po 
pračky či sušičky. Lze je buď „neviditelně“ zabudovat 

do skříněk a zakrýt jednotnými dvířky, v tomto případě 
je možné vybrat i spotřebiče bez viditelných ovládacích 
panelů. Případně u retro nebo jiných designových kusů 
ponechat dvířka či ovládací panely viditelné, takže pak 
dotváří styl celé kuchyně. 

Styl „chodby“
Podle velikosti a  tvaru daného prostoru  se můžeme 
rozhodnout, který tvar kuchyňské linky zvolíme. Styl 
chodby má dvě přímé tratě po obou stranách a rozdě-
luje tak pracovní prostor na dvě části. Nevýhodou to-
hoto stylu je obvykle menší úložný prostor limitovaný 
pouze na nástěnné skřínky. Prostor ale můžeme snadno 
dohnat pomocí přidání menšího ostrůvku, takže jedna 
strana bude tvořit tvar písmene „L“. Stejně tak poslou-
ží přidání barového pultu, který může být využit jako 
odkládací prostor nebo k rychlému stolování například 
při snídani. Tento styl rozvržení je vhodný především do 
menších prostorů, kde záleží na každém detailu.

Tvar písmene L
Rohové kuchyně bývají velmi praktické a  vhodné pro 
aktivní vaření. Jsou otevřené do prostoru a dají se tak 
snadno spojit s obývacím pokojem či jídelnou. Kuchyň-
ská linka tvaru „L“ umožňuje hravý přístup k použitým 
materiálům. Odvažte se a zkuste zkombinovat dva růz-
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né materiály, které vytvoří kontrastní vztah mezi jejími 
dvěma stranami. Vaše kuchyň tak bude působit velmi 
nadčasovým dojmem.
Kuchyňská linka tvaru „L“ je velmi otevřená do okolní-
ho prostoru, a pokud volně navazuje na obývací pokoj, 
je vhodné ji přirozeně „uzavřít“. Nejčastěji se do jejího 
volného rohu umisťuje jídelní stůl, ke kterému tak bu-
dete mít pohodlný přístup, ale zároveň nebude příliš 
daleko pro servírování.
Pokud vám nedostačuje prostor stávající kuchyňské linky, 
můžete ji doplnit pracovním či varným ostrůvkem. Jed-
ná se o velmi zajímavé řešení nejen z hlediska praktické 
stránky kuchyně, ale také jejího designu. Kuchyňské lin-
ky tvaru „L“ jsou pro umístění ostrůvku jako dělané.

Tvar písmene U
Rozdíl mezi kuchyní tvaru „U“ a typu chodby je velmi 
nepatrný, spočívá pouze ve spojení či naopak odděle-
ní protilehlých stran kuchyňské linky. Je však zvykem 
(a  zároveň praktičtějším řešením) navrhovat spíše ku-
chyňské linky kompaktně propojené, tedy tvaru „U“. 
Je to dáno běžnými tvary kuchyňských místností, které 
mají obvykle téměř čtvercové rozměry či jsou to prosto-
ry přímo napojené na obývací místnosti. Při takových 
podmínkách je tedy vhodnější využít celý dostupný 
prostor a kuchyňskou linku přerušovat pouze, je-li to 
nezbytné (např. kvůli poloze okna). Princip uspořádání 
však mají tyto kuchyně stejný.

Tvar písmene G
Chcete mít kuchyň maximálně vybavenou? Potom po-
třebujete spoustu skříněk, polic a poliček, mezi něž se 
musí vejít dřez a spotřebiče. Často je nutné obestavět 
všechny stěny místnosti, takže nám vznikne kuchyň ve 
tvaru písmene G. Kuchyň ve tvaru G se podobá kuchyni 
s ostrůvkem s tím rozdílem, že zatímco ostrůvek se hodí 
do větších prostor, „géčko“ bývá řešením pro malou 
kuchyni. Pracovní a odkládací plocha je přitom umístě-
na u stěny a může být využívána i jako snídaňový pult. 
Výhodou „géčka“ je plynulý posun mezi jednotlivými 
sektory. Z míst, kde skladujeme potraviny a nádobí se 
můžeme plynule přesouvat přes mycí sektor a další pří-
pravu jídla až k zóně vaření s troubou a mikrovlnkou. 
Pořadí je dané, směr se liší podle toho, zda převážně 
vaří pravák nebo levák.

Kuchyně s ostrůvkem
Vypadají efektně, jsou neokoukané a trendy. Architekti 
je velice rádi navrhují, ale my, jakožto spotřebitelé, si 
musíme promyslet, jakou funkci má ostrůvek plnit. Jako 
pracovní a odkládací plocha je ideální a dobře poslouží 
i jako snídaňový stůl. Pokud máme na ostrůvek umístit 
varnou desku, můžeme mít problém. Otáčet se s hrn-
cem plným horké vody a brambor ke dřezu je nejen ne-
pohodlné, ale i nebezpečné. Obecně vzato se ostrůvek 
hodí spíše do větších kuchyní; ze všech stran by měl mít 
k dalším pracovním plochám alespoň 120 cm. Pokud se 
v kuchyni pohybuje jen jedna osoba, připouští se vzdá-
lenost 90 cm.

Vše pro přehlednost
Při plánování nové kuchyňské linky je však třeba pře-
mýšlet také o jejích úložných prostorech s ohledem na 
dispozici kuchyně. Podstatná je přiměřená výška skří-
něk, polic a  zásuvek, jejich přehlednost a  snadný pří-
stup. Ten nám umožní výsuvné police stejně tak jako 
drátěné programy, které navíc působí vzdušným do-
jmem. Plné výsuvy s  praktickým vnitřním členěním 
zajistí pořádek a  přehled.  Výsuvy s  pojezdem umož-
ňují snadnou manipulaci a  jdou hladce úplně celé vy-
táhnout. Tak si zachováme bezproblémový přístup až 
do nejzazší části zásuvky. Zejména dvířka ve spodních 
skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. S kom-
fortními výsuvy a  výklopy máme pohodlný výhled na 
vše a dosáhneme kamkoli bez námahy. Moderní skříňky 
bývají vybaveny nejrůznějšími vychytávkami: například 
stojany na talíře s nastavitelnou šířkou podle jejich ve-
likosti talířů, vertikálními i horizontálními rozdělovači 
do zásuvek, boxy pro jídelní příbory nebo plastovými 
organizéry. Zkrátka vše pro přehlednost a systém, kde 
má každý předmět své trvalé místo. Zajímavým nápa-
dem na důsledné využití zadní plochy jsou například 
mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za posuvnými dvířky 
z podsvíceného mléčného skla se přitom efektně rýsují 
kontury uložených předmětů.

Skříň je dnes i spíž
V novostavbách dnes klasické chladné spíže s okénkem 
do světlíku nenajdeme. Místo na uchování potravin je 
ale nutnost. Spíž nahradily tzv. potravinové skříně. Vět-
šinou se vyrábějí v šířce 40 cm. Skříň je vybavená něko-
lika poličkami nebo drátěnými koši, které díky kolej-
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nicím můžeme zcela vysunout. Tak se dostaneme i do 
zadní části, která je v  obyčejné polici hůře dostupná.  
Do takové skříně se vejde až 100 kg potravin.

Zarovnaným linkám odzvonilo
Chcete-li jít s moderními trendy, zapomeňte na horní 
řadu skříněk, zarovnaných do bloku jak podle pravítka. 
Do kuchyně pronikla hravost a vynalézavost, při jejím 
zařizování můžete  uplatnit  vlastní  nápaditost.  Na 
trhu jsou variabilní sety různě velkých vrchních kuchyň-
ských skříněk, ale také otevřených polic, které společně 
tvoří jeden celek. Police pak mohou být vytvořeny z ma-
teriálu, který je použitý na dvířkách nebo naopak ze 
sádrokartonu s  barevným nátěrem ladícím s  ostatním 
zařízením kuchyně. Co se týká barev – nebojte se po-
pustit uzdu fantazii a pohrajte si s nimi. Optimální jsou 
tři různě zkombinované barvy – dvířka, zeď, obklady. 
V  různých modifikacích se pak stejné barvy objeví na 
pracovní ploše, úchytech a  doplňcích (talířích, hrneč-
cích, miskách, hodinách, zácloně v  okně, prostírání 
apod.) 

Méně uzavřených dvířek
Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se rozhodne-
te pro lakovaná dvířka, lamino, masiv, biodesky nebo 
MDF/foliová dvířka. Zda jejich otevírání bude klasické 
dvoukřídlé či jednokřídlé, výklopové, zásuvkové nebo 
to budou pouze police.  Nezapomeňte, že linka by na 
rozdíl od předešlých let měla být vzdušná a  co nejvíc 
otevřená. Můžete vybírat dvířka plná, prosklená, s vit-

ráží. Skleněná kuchyňská dvířka, většinou vyráběná 
z kaleného – tvrzeného skla, dodají vaší kuchyni neo-
byčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti 
nejrůznějších ornamentů si můžete pohrát s designem 
motivů, které na sebe navazují a dokonce se dají sladit 
s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. Nebo 
se vám nejvíc líbí rolety? Vše je dnes možné, nic není 
out, můžete použít třeba i  netradiční materiály, jako 
plech, kámen a keramiku.  Největší poptávka je zatím 
u nás po dvířkách z lamina. Lamino je cenově nejvýhod-
nější, snadno se udržuje, je velmi pevné a odolné. Po-
vrch lamina je navíc možné vybrat z velkého množství 
dekorů, ať už laminátových nebo dýhových. Velká po-
ptávka je po lakovaných dvířkách, vysoký lesk je nejen 
velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. U vyso-
kého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek apliko-
ván transparentní lak, který chrání dvířka před případ-
ným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný odstín. 
Jde o tzv. 3D efekt. Naopak hluboký mat zase evokuje 
závan tajemství a  přepychu. Někteří výrobci nabízejí 
polomatné provedení. Aktuálně je trendy kombinace 
matného a  lesklého provedení vnějších ploch v  rámci 
kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním z důvodů oblíbe-
nosti takové sestavy je snad nekonečná možnost kom-
binací barevných odstínů. 

Pestrá paleta pracovních desek
Ať už budete mít kuchyň sestavenou do tvaru U, L nebo 
G, jejím základem bude pracovní plocha, která by měla 
mít kvalitní užitné vlastnosti - přiměřený tvar, velikost, 
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barvu a hlavně by měla být vyrobena z vhodného ma-
teriálu s  patřičnou odolností a  povrchovou úpravou, 
která se bude dobře udržovat v čistotě. Neměli bychom 
podceňovat ani její vzhled. Barevné provedení a struk-
tura mohou pomoci zdůraznit nebo naopak potlačit 
celkový dojem z kuchyně a ovlivňují i vnímání prostoru. 
Pokud si vybereme desku výraznější barvy, měli bychom 
pro obklad zadní stěny zvolit světlejší tóny. Úroveň pra-
covní desky patří k  diskutovaným otázkám, zejména 
vaří-li členové rodiny různé výšky. V takovém případě 
se vyplatí investovat do víceúrovňové pracovní desky, 
výsuvných přípravných ploch nebo pohodlných a bez-
pečných přenosných stupínků. V současnosti trh nabízí 
různé druhy kuchyňských pracovních desek, každý ma-
teriál má svoje příznivce.

Rodinné schůzky u stolu
Při plánování kuchyně je velmi důležité vybrat i místo 
pro stolování.  Jídelní stůl bývá v otevřených kuchyních 
většinou součástí obývacího prostoru, takže designově 
by měl být dvojjediný – ladit jak s kuchyní, tak s interi-
érem obýváku. Velikost jídelního stolu je dána počtem 
lidí k němu usedajících. Vzhledem k občasným návště-
vám je pro čtyřčlennou rodinu vhodný stůl pro šest lidí 
nebo rozkládací varianta, která umožní přisunout dvě 
až čtyři židle.  Jaký tvar vybrat? Nejčastější bývá obdél-
níkový tvar, u něhož mají členové rodiny své stálé mís-
to. Do malých interiérů se hodí čtvercový stolek, třeba 
i nástěnný sklopný. Kulatý a oválný stůl vyžaduje více 
prostoru, pocitově se však u něj cítíme nejlépe, protože 
každý má pro sebe stejně velký prostor.
Na trhu je nepřeberné množství kompletních jídelních 
setů - skleněných, dřevěných i  laminových.  Toužíte-li 
po originalitě, můžete si jídelní stůl i  židle vybrat sa-
mostatně a stylově vyladit podle své chuti. Vybírat mů-

žete jídelní židle dřevěné, kovové, kožené, ratanové 
i plastové. Elegantní jídelní židle z moderních materiálů 
s  kovovou kostrou a  čalouněním z  umělé kůže či ko-
ženky mají ve srovnání s klasickými dřevěnými jídelními 
židlemi mnoho výhod: tyto židle jsou cenově dostupné, 
snadno se omývají a udržují a lze je velmi dobře sladit 
s  klasickým i  moderním interiérem kuchyně a  jídelny. 
Mnohé jídelní židle jsou také ergonomicky tvarované, 
což umožní pohodlné a zároveň zdravé sezení. Jídelní 
stoly se nabízejí v široké škále variant designů, materi-
álů i velikostí. Pokud si budete pořizovat židle a stůl sa-
mostatně, dejte pozor na správnou výšku nábytku, aby 
se vám pohodlně stolovalo. Sedák židle má jít pohodlně 
zasunout pod desku stolu, jejíž spodní část nesmí ome-
zovat osobu při sezení. Při nákupu vyzkoušejte, jak se 
vám se židlí manipuluje, zda není příliš těžká a spodní 
plošky noh neponičí podlahu.

Úsporný barový pult  
Jídelní sety mohou být částečně nahrazeny barovými 
pulty, ke kterým se pořizují zvýšené barové židle. Co se 
týče designu, záleží dnes již jen na vašem vkusu. Na čes-
kém trhu už seženete všechny možné typy, výšky, barvy, 
materiály i polstrování barových židlí. Na designu ně-
kterých z nich se podílejí i přední designéři. Takže, ať se 
rozhodnete pro klasickou čalouněnou, kovovou, plas-
tovou či chromovanou židli, určitě ji seženete. Skvělým 
řešením, zvlášť pokud máte děti, jsou židle s nastavitel-
nou výškou nohy. Každý člen rodiny si tak může nasta-
vit výšku posezení dle svého vzrůstu a pohodlí. Taková 
barová židlička má pak i tu výhodu, že ji lze podle libos-
ti přesunovat a používat ji i na jiných místech v domě.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



...sneseme Vám
kuchyn z nebe!
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INZERCE

DESIGNOVÉ 

ZAŘÍZENÍ 
DOMOVA
Jak dodat interiéru stylovost, a přitom se v něm 
necítit jako cizinec? Neupínejte se k nejmódnějším 
trendům a do bytu si dejte jen to, co se vám líbí.
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Co vlastně znamená design?
Anglické slovo design je odvozeno z latinského desig-
nare = označit, vyznačit. Postupem času se jeho význam 
posunul k návrhu, navrhování. Od poloviny 20. století, 
kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a rekla-
mu, se rozšířilo slovo design do mnoha jazyků včetně 
češtiny. Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční 
a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Což pla-
tí i pro design bytový.

Sami sobě designéry
Pro stylové bydlení platí několik pravidel: V místnosti 
nekombinujeme více než dvě barvy na stěnách a třetí 
na nábytek. Nebo bílou na stěny a dvě na zařízení a do-
plňky. Využíváme přitom i odstíny téže barvy.Zařízení 
by mělo odpovídat životnímu stylu obyvatel interiéru. 
Řídíme se citem. Pokud si tzv. nepotrpíme na kudrlinky, 
nebudeme se nutit do romantického stylu jen proto, že 
je třeba v módě. Pořídíme si doplňky a zvolíme styl po-
dle toho, co nám vyhovuje. Kdo má rád otevřený mo-
derní prostor, nebojí se např. zavěsit nádobí na háčky 
na stěnách a vytvořit z hrnců a pánví dekoraci. Design 
tak splňuje svou praktickou roli. Máme na paměti, že 
design obytných prostor souvisí s architekturou a cha-
rakterem stavby. Moderní strohá stavba si v některých 
ohledech zaslouží jednoduchost okořeněnou něčím ná-
padným, roubenku zařídíme spíše ve venkovském stylu. 
Anebo schválně ne – i o tom je design! Místnosti však 
vytvářejí harmonický celek, nemělo by nás v  nich nic 
iritovat. Snažíme se vytvořit rovnováhu, ať už postave-
ním některých barev do kontrastu (černá a bílá, spek-
trum neonových barev na jednom místě proti neutrál-
ním tónům v prostoru), nebo souhrou jejich odstínů či 
opakováním barev na různých předmětech v prostoru. 
Dispozice prostoru můžeme změnit japonskou posuv-
nou stěnou nebo paravánem. Existují stěny závěsné na 
konzole z bambusových čtverců, z juty nebo plastových 
dekorů.

Hrát si a experimentovat
Vsadíme třeba na vtipné detaily, nakoupíme např. stol-
ní nebo závěsné lampy ve tvaru květin a necháme roz-
kvést stoly, stěny. Vlastníme-li pěknou sošku, např. ibise, 
který kouká vzhůru, zavěsíme ve směru jeho pohledu 
svítidlo ve tvaru měsíce a na zeď nalepíme dekorativ-
ní fólii rákosí.Méně je více, necháme vyniknout solitéry 
a atypické prvky (různě tvarované sedačky, křesla). Mů-
žeme mít stovku sošek, ale pak nevynikne ani jedna. 
Zařízení tvořící základ místnosti by mělo být barevně 
neutrální (nábytková stěna, pohovka, kuchyňská linka), 
to se týká i výmalby stěn (není podmínkou, zvolíme-li 
neutrální zařízení). Volíme buď teplé, nebo studené 
tóny, nemícháme je. Neutrální by měla být také podla-
ha, dřevěná či z obkladů. Dekory na těchto materiálech 
nebo na PVC si schováme do stroze zařízené chodby 
nebo do dětského pokoje. Neutrální pohovku oživíme 
barevnými polštáři a přehozy. Je to lepší než investovat 
do pohovky s divokými těžko kombinovatelnými vzory. 
Jak se různé materiály hodí k sobě, vyzkoušíme jedno-
duše tak, že poskládáme k  sobě všechny vzorky látek 
a materiálů, které hodláme v místnosti použít. V těsné 
vzájemné blízkosti se ukáže, co se k čemu hodí či ne-
hodí.

Minimalistický obývák
 Zatímco v minulosti měli lidé obývák zaplněný masív-
ním nábytkem, jako byly bytové stěny, sedací soupravy 
a  šatní skříně, dnes je moderní velký obývací prostor, 
většinou propojený s  kuchyní, bez viditelných zbyteč-
ností. Často v sobě spojuje jídelní kout, místo pro od-
počinek a  zábavu, ale i  pro práci. Vznikne tak multi-
funkční prostor, který ale není lehké zařídit tak, aby vše 
k sobě ladilo. Platí, že méně je více. Lidé touží po ote-
vřeném prostoru, který dýchá – a to i v malých bytech. 
Zbavují se věcí a nepotřebného nábytku, případně se 
snaží úložné prostory skrýt, obývák prosvětlit a zdůraz-
nit detaily. Neuděláte chybu, pokud vsadíte na vestavě-
ný nábytek, který bude na první pohled k nerozeznání 
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od stěny. Získáte tak nejen minimalistický, ale i nadča-
sový design, který můžete dotvářet výraznými doplňky 
a barvami podle vlastního uvážení. Pro minimalismus je 
charakteristické také propojení nábytku s novými tech-
nologiemi. Například sedací soupravy mohou skrývat 
nabíječky na chytrá zařízení, elektrické zásuvky na po-
čítače, chladničky, reproduktory a jiné vychytávky. Díky 
tomuto spojení ušetříte v obýváku místo a váš životní 
prostor se opět o něco zvětší. 

Pohodlné a efektní sezení
Sedací souprava a k ní přidružená křesla (židle) nejpod-
statněji ovlivňují celkovou atmosféru obývacího poko-
je. Velikost, tvar a rozmístění jednotlivých prvků seda-
cího nábytku mají být výsledkem požadavků majitelů 
a  plánovaného způsobu užívání, přičemž je nezbytné 
zohlednit prostorové možnosti dané místnosti. Ideál-
ní je, pokud poskytne sezení všem členům domácnos-
ti i dvěma případným návštěvníkům. Uvolněně působí 
sedačky a  křesílka z  různých materiálů (jedno křesíl-
ko může být vysloveně kontrastní) doplněné několika 
stolky v různých výškách, případně i v různých tvarech. 
Mezi jednotlivými sedacími prvky je potřebné zabezpe-
čit dostatek místa – rozmístění, při němž se téměř do-
týkají, ubírá obývacím pokoji ze vzdušnosti. Oblibě se 
těší rohové sedací soupravy ve tvaru písmene L, které 
nabízejí úložný prostor nebo se dají roztáhnout a mo-
hou sloužit na příležitostné spaní pro hosty. Ve větším 
prostoru lze část sedací soupravy natočit do prostoru.

Teplá barevnost
Některé designové trendy jsou platné několik sezón, 

barevnost interiérů se však mění jako na houpačce. Ze 
sterilních bílých a  šedých tónů ke křiklavým barvám, 
z malých dekorativních vzorů k velkým jednobarevným 
plochám. Někdy doba přeje tlumeným, pastelovým 
tónům, jindy divokým a  přímo psychedelickým kom-
binacím barev. I příští rok bude patřit svěží, víceméně 
teplé barevnosti. V  kurzu budou  všechny barvy, ale 
s nejintenzivnějšími tóny pracujte opatrně a uvážlivě, 
což ostatně platí pro všechny výrazné prvky v interiéru. 
Světlý minimalistický interiér jednoduše doplníte výraz-
nými přírodními barvami jako je žlutá, zelená, růžová 
a  jinými odstíny, které působí pozitivně na  psychiku.  
Kromě módní zelené bude v  kurzu také temně mod-
rá a minerálně šedivá, která nejlépe vynikne v podobě 
doplňků, či pastelově růžová, tvořící ideální kombinaci 
s decentními šedými odstíny. Odvážná žlutá barva zase 
rozzáří místnost v podobě drobnějšího nábytku, jako je 
například samostatný odkládací stolek, nebo jako sou-
část většího vybavení, například v podobě lemu postele 
či komody. Zařízením minimalistický a barevně střídmý 
obývák dotáhnete do dokonalosti velkým pestroba-
revným obrazem. Podobný účel splní i moderní tapety, 
které jsou charakteristické velkými, nápadnými vzory 
a  dokážou nahradit i  obrazy, případně poslouží jako 
falešný výhled do krajiny.

Studenému sklu odzvání
Přírodní barvy vnesou do vašeho bytu pocit hřejivosti 
a útulnosti. K tomu přispívají matné povrchy nábytku. 
Pomalu mizí z výsluní lesklé plochy, které svým vzhle-
dem připomínají sklo a umocňují dojem chladu. Střídají 
je matné povrchy, na pohled sametové a hebké. Matné 
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povrchy vyniknou především na kvalitních materiálech, 
proto se prosazují akrylátová provedení nábytkových 
dvířek, zatímco fóliovaná ustupují do pozadí. Barevné 
a materiálové trendy potvrzují i světoví výrobci nábyt-
kových fólií. Tmavé dekory jsou moderní, ale měl by je 
vždy vyvážit teplý a světlý dřevodekor. Ani černá nemá 
být dogmatická, ale měla by být doladěná odstínem an-
tracitové rozsvětleným v  interiéru například žlutou či 
světlým dřevodekorem dubu. 
Nicméně lakovaný nábytek není tak úplně out. Faktem 
je, že lesklá úprava nábytkových povrchů dodává inte-
riéru punc vznešenosti, elegance a čistoty. Momentálně 
se v obývacích pokojích „nosí“ i barvené sklo, dýha, kov, 
kámen či plast a v neposlední řadě je aktuální i obývák, 
jemuž dominuje záplava nejnovějších technologií. Jed-
noduchý tvar nábytku s  vysokým leskem najde uplat-
nění s  výjimkou dětských pokojů v  každé místnosti.  
Lesklé prvky však milují volnost a  otevřený prostor.   
Kromě velkorysého prostoru vyžaduje lakovaný náby-
tek i o trochu náročnější údržbu. 

Comeback dřeva 
I když v minulosti móda hledala a nacházela nejrůzněj-
ší materiály včetně plastu a kovu a designéři navrho-
vali talíře z umělé hmoty a  železné postele, pokaždé 
se vrátily časy, v nichž se na výsluní bytového designu 
hřálo dřevo ve všech barevných podobách. Přírodní ma-
teriál je populární i dnes a v příštím roce tomu nebude 
jinak. Pokud budete zařizovat exkluzivní interiér s ne-
omezeným rozpočtem, asi sáhnete po exotických dře-
vinách. Jídelní stůl se židlemi pro šest osob provedený 
v palisandru si už zasluhuje povytažené obočí. Vynika-

jící službu však odvede u nás populární buk nebo dub. 
S dřevem nemůžet prostě nikdy šlápnout vedle, jde jen 
o to, jak kvalitní práci odvedou truhláři. Co však bude 
v roce 2018 opravdu IN, je dřevo s výraznou kresbou, 
které se dá dopomoci i tzv. kartáčováním, které přiro-
zenou strukturu dřeva velmi zvýrazní!
V  interiéru se však může skvěle uplatnit i tradiční ra-
tanový nábytek nebo naopak extravagantní knihovna 
z rezavého plechu. Naopak out budou nekonečné imi-
tace všeho možného jako například vinylová podlaha 
v dekoru keramické dlažby. Pokud jste propadli kouzlu 
starých věcí nebo specifických nálad a vaším ideálem je 
vintage, můžete v  tomto stylu klidně pokračovat. Ale 
pozor, pasé je koncepce kompletně historizujících inte-
riérů. Máte-li doma starožitný kus nábytku, radujte se 
z něj, ale nepouštějte se do pátrání po dalších historic-
kých či historizujících kusech. Ztratíte spoustu energie 
i peněz a výsledek bude velmi rozpačitý. Méně je více 
a všeho moc škodí.

Pohodová ložnice
Ložnice je klidová zóna, proto volíme co nejméně zby-
tečností a  nábytku. Důležitá je postel, noční stolky, 
správné umělé osvětlení, efektivní zatemnění oken, 
čerstvý vzduch, pohodlí a čistota interiéru. Každého sa-
mozřejmě zajímá vzhled postele jako dominantní části 
ložnice, ale ten nesmí být na úkor kvality konstrukce 
a funkčnosti. Samotná ložnice má být vzdušná, jedno-
duchá a stylová. Někdo pro ni volí tmavší odstíny, pro-
tože se v takové místnosti lépe usíná. Světlé tóny zase 
navozují klid a duševní pohodu. Obecně ale preferuje-
me zemité barvy, přírodní materiály, neutrálnost. Mezi 



30 | BYDLENÍ

nejoblíbenější barvy tohoto roku patří pastelové, jako 
je baby blue (světle modrá), baby pink (světle růžová) 
nebo také světle žlutá či zelená.  Stále velmi populární 
jsou jednoduše bílé postele – ty nikdy nevyjdou z módy. 

Postele s čely
Mnozí si oblíbili velmi praktické a  bytelné postele 
s úložným prostorem, kam můžete schovat různé lož-
ní prádlo či boxy s oblečením. Nejen malé slečny ocení 
návrat romantické postele s nebesy. Tento styl si potr-
pí na světlé barvy, jako je starorůžová, světle zelená, 
modrošedá či bílá. Oblíbeným vzorem je vzor malých 
kytiček. Ty můžete zakomponovat do závěsů, do pota-
hu křesla, které se bude nacházet v  rohu ložnice, do 
polštářů či deky, do stínidla od lampy nebo také do ta-
pety. Hitem se znovu stávají postele s čalouněnými čely. 
Jedná se o praktickou záležitost při čtení či sledování 
televize z  postele. Čela mohou být potažené různou 
látkou v různých barvách a vzorech. Stačí si vybrat ten, 
který vám sedne do stylu interiéru nejvíce. Velmi pěkně 
vypadá na čele také kůže či ekokůže. 

Vychytané úložné prostory
S  trendem zmenšování  bytů začíná být aktuální vyu-
žití každého prostoru. V malých prostorách se klasické 
závěsné kování stává neefektivním, protože otevřené 
skříňky překážejí a  omezují v  pohybu. Na nábytkář-
ských veletrzích dostávají slovo posuvné systémy, které 
lze zkombinovat do zajímavého celku. Ukazují se tak 
nové možnosti využití, jako například horní skříňky 
s posuvným kováním nebo posuvné kování i na zástěně, 
za kterou můžete elegantně skrýt nepotřebné věci. Za-
jímavé využití našly i elektrické výsuvné systémy. Jejich 
důvtip nespočívá jen v  přestavitelných stolových no-
hách. Vysouvací horní skříňka nad kuchyňskou linkou 
ukryje nevyužité věci a pouhým stiskem tlačítka je mů-

žete mít okamžitě po ruce. Stejně tak se dá efektivně 
využít slepý roh ve skříňce. Zasouvací skříňka se šikovně 
skryje do pracovní desky. A když je řeč o nastavitelných 
systémech, tak zajímavé řešení lze vytvořit i v koupel-
ně, kde si můžete nastavit výšku umyvadla pro všechny 
členy domácnosti. Jako třešnička na dortu u posuvných 
systémů působil koncept posuvného kování, při kterém 
je možné otevírat posuvné dveře vestavěných skříní 
jednoduchým mávnutím ruky. Skryté senzory zachytí 
pohyb a o zbytek se postará elektronika. Stejně tak se 
skříň mávnutím ruky zavře. Jde zatím jen o  koncept, 
nicméně věříme, že se promění v  konkrétní produkt 
a v blízké budoucnosti bude dostupný také u nás.

Designové dveře
Také povrchová úprava dveří a dveřních zárubní sledu-
je módní trendy, jelikož dveře jsou již dlouho považo-
vány za plnohodnotný nábytkový kus. Sériově se dnes 
vyrábějí dveře z  masivu, které dříve dokázali vyrábět 
pouze truhláři, a to ještě na zakázku. Do interiérů jsou 
stále častěji pořizovány dveře bezobkladové se skrytými 
panty, svou renesanci zažívají lamelové dveře, výjimkou 
v  moderních interiérech nejsou ani skleněné posuvné 
dveře anebo dveře z grafoskla s potiskem. V současnos-
ti jsou pro moderní dveře nejtypičtějšími prvky dokona-
le strukturované povrchy s letokruhy imitujícími dřevo, 
nebo hladký nenápadný design dveří bezfalcových. Ně-
které typy dveří se dají využít i tak, že slouží v dětských 
pokojích jako tabule na malování nebo v předsíních či 
koupelnách plní funkci odkládací plochy čili jakéhosi 
věšáku.
Luxusní interiérový prvek   představují skleněné dveře 
zvláště v kombinaci se dřevem. Výplň z bezpečnostního 
skla může být jak čirá, tak mléčná nebo neprůhledná. 
V případě, že je nutné řešit nedostatek místa jsou vhod-
né dveře s unikátní rámovou konstrukcí, která se běžně 
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používá i u dveří vchodových. Do dveří je možné vsa-
dit zrcadlo a dokonce  rozšířit je o malou poličku. Další 
flexibilní variantou je dveřní plocha jako magnetická 
tabule, což využijí hlavně děti Takovou plochu využijí 
k hrám hlavně děti.  Obměnou může být klasická omy-
vatelná tabule, nebo samolepka, která tabuli nahradí. 
Na dveře si pak může celá rodina psát nejrůznější vzka-
zy, harmonogram dne anebo nákupní seznam. Posuvné 
dveře volíme do prostor, kde otočné dveře pro nedo-
statek místa překážejí. Pokud chceme prakticky vyře-
šit dveře u dvou sousedících místností, nabízí se využití 
dvojitého stavebního pouzdra, které v  sobě uschová 
hned dvě dveřní křídla.

Místo otvírání posouvání
Přestože bytoví designéři v průběhu minulých let při-
cházeli s novými nápady, jak vylepšit a zjednodušit inte-
riéry přecpané nábytkem, stále něco chybělo. Například 
dlouho přetrvávaly staré kovové zárubně či standardní 
otočné dveře. Svěží styl do bytových interiérů přinesl až 
nový nápad konstruktérů – posuvné dveře do staveb-
ních pouzder a  skryté zárubně. Posuvné dveře se ob-
jevují především v moderních interiérech a všude tam, 
kde je potřeba šetřit místem. Na rozdíl od otočných 
dveří se otevírají pomocí ložiskového pojezdu a křídlo 
dveří se zasouvá do pouzdra nebo stěny. 
Také posuvné dveře lze vyhotovit z různých materiálů, 
oblíbené je dřevo, dýha nebo mléčné sklo. Jelikož se 
dveře pohybují v garnýži podél zdi, pro jejich otevření 
postačí prostor na jedné straně. Pro porovnání s otoč-
nými dveřmi posuvné dveře tak šetří místo, což oceníte 
především v malém prostoru místnosti. Svým zpracová-
ním a moderním vzhledem jsou posuvné dveře na zeď 
velice oblíbené pro svoji nápaditost a designový důvtip. 
Největší výhodou posuvných dveří na zeď a jeho systé-
mu je velice snadná instalace, neboť nevyžaduje žádné 
speciální stavební úpravy stavebního otvoru. Posuvný 
systém pro posuvné dveře na zeď, je oboustraně použi-
telný pro otevírání na levou i pravou stranu.

Bezfalcové dveře
Řešení skrytých zárubní pro otočné dveře spočívá v po-
užití speciálních skrytých 3D pantů, které jsou navíc 
seřiditelné. Toto řešení je možné využít i  pro dveře 
atypických výšek. Výjimečné nejsou ani kombinace bez-
obložkových dveří a polodrážkových dveří pro reverzní 
otvírání. To znamená, že otevírání dveří je v jedné části 
směrem od sebe a v druhé části směrem k sobě. Novým 
řešením jsou stavební pouzdra JAP, která se instalují 
do stěny už při výstavbě příček nebo při rekonstrukci. 
Vkládají se jak do zděné, tak i do sádrokartonové stěny. 
Zvenčí se omítnou a tvoří součást stěny. Posuvné dveře 
se potom zasouvají do pouzdra a zvenčí nejsou vůbec 
vidět. 
Bezfalcové dveře jsou velmi moderním a vyhledávaným 
typem dveří, které zapadají celou svou tloušťkou do 
zárubně mezi obložky. Tyto interiérové dveře opticky 

splývají se stěnou a  nevyčnívají z prostoru. Vyrábí se jak 
v klasickém obložkovém provedení, tak  v líci se stěnou. 
U  bezfalcového provedení dveří je důležité správné 
usazení křídla v zárubni, aby byla vzniklá spára souměr-
ná na všech stranách. To zajišťují skryté závěsy, které 
umožňují seřízení dveří ve 3D prostoru. Výsledkem jsou 
dveře s výjimečn ě čistými liniemi, které perfektně do-
tvoří styl moderního interiéru. Bezfalcové dveře se hodí 
do všech místností včetně koupelny a toalet.

Všechno spolu musí ladit
Okna, dveře a podlahy spolu musí v domě ladit.Existují 
vlastně dva základní způsoby, jak při výběru postupo-
vat. Buď vše barevně sjednotit, nebo naopak zvolit pro-
tikladné typy.Pokud se rozhodnete pro cestu kontras-
tu, patří k  nejoblíbenějším kombinace světlé přírodní 
podlahy s tmavými dveřmi, nejlépe z exotických dřevin. 
V domech s velkými místnostmi si však můžete dovolit 
i opačnou možnost – tmavou podlahu a  světlé dveře. 
O optickém zmenšení prostoru, podobně jako v bytech, 
zde mluvit nejde, a  tmavá barva na zemi prostor pří-
jemně „ukotví“. Když oba prvky sladíte, je na vás, zda 
sáhnete po světlém nebo tmavém tónu. Zde pak berte 
v potaz i barvu oken. Máte-li okna bílá, klidně zvolte 
i bílé dveře.Pokud máte nevýraznou barvu podlahy (na-
příklad světlé dřevo), může být zajímavým řešením vol-
ba tmavších dveří. Například k dubové podlaze můžete 
zvolit dveře v tmavém třešňovém dekoru. Pozor ale na 
barevné podlahy – například pestrá mozaika nebo lino 
s barevnými vzory budou ladit s jednobarevnými dveř-
mi. Obecně platí, že s barvami v  interiéru bychom to 
neměli příliš přehánět. Když si zvolíte dvě tři hlavní bar-
vy, kterým podřídíte i výběr dveří, bude interiér působit 
útulněji a celistvěji. Vhodné také je sladit barvu dveří 
v celém interiéru. Dveře do kuchyně v dekoru ořešáku 
vedle dveří v dekoru třešně mohou působit rušivě a ne-
vkusně. V módě platí, že bílou a černou můžete kom-
binovat téměř s  jakoukoli jinou barvou. To samé pra-
vidlo můžete uplatnit i v  interiéru. Černá barva může 
působit ponuře, ale bílá dodá interiéru světlo, působí 
svěžím dojmem a snadno ji sladíte s ostatním dekorem. 
Nevýhodou bílých dveří je, že jsou náročnější na údržbu 
– špína je na nich prostě víc vidět.

Na doplňcích záleží
Designové doplňky jsou moderní kusy nábytku nebo 
zařízení do domácnosti, které něčím vynikají a zaujmou 
hned na první pohled. Ať už jde o netradiční nástěnné 
hodiny, asymetrické zrcadlo v chodbě, trendy moderní 
závěsné křeslo či lustr nebo jiné osvětlení, vždy je to 
designový doplněk, který upoutá každé oko hned při 
vstupu do místnosti. Pokud upřednostňujete jednodu-
chý minimalistický interiérový design, postačí vám je-
den designový doplněk, který podtrhne celkový vzhled 
vašeho bydlení. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Koupelna se v  posledních letech stala stylovým prostorem  
k relaxaci. Celé její vybavení i s obklady na stěnách a dlažbou by 

tedy měly být sladěny v harmonický celek.

NOVÉ 
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Koupelna by měla být ve vašem stylu. Pokud nežijete 
sami, budete možná muset hledat kompromis, aby se 
líbila všem, kteří ji budou užívat. Koupelnu si může-
te nechat navrhnout profesionálem, nebo ji vymyslet 
sami.  Jakákoliv koupelna může mít svůj půvab, pokud 
se v ní budete cítit příjemně. Někdo má rád retro styl, 
jiný venkovský, a další touží po moderně. Svět koupe-
len se zkrátka řídí jen vaším vlastním vkusem a fantazií. 
Pokud chcete jít s posledními módními trendy, nebojte 
se extravagance v podobě kombinace výrazných barev.  
Nejvíc frčí tropická zelená, kanárkově žlutá či fuchsio-
vá, ale nic nezkazíte červenou ani černou. Že je to příliš 
odvážné? Pak tyto barvy použijte jen jako akcenty na 
menších plochách. Třeba jen na části obkladu nebo na 
ozdobných bordurách. Případně vyberte v trendy bar-
vách pouze doplňky, například ručníky a koupelnovou 
předložku. Nicméně pokud by vás takové barvy při rela-
xační koupeli rušily, můžete vsadit na jistotu a sladit kou-
pelnu do přírodních odstínů, které jsou nadčasové a ni-
kdy nebudou out. V tomto směru vítězí dřevo a kámen.  

Kam všechno schovat?
Koupelna je místem, kde potřebujeme mít po ruce 
spoustu věcí. Kam uložit všechnu kosmetiku, ručníky, 
čistící prostředky a další věci? Do praktického koupel-
nového nábytku samozřejmě. Základem jsou koupel-
nové skřínky,, které poskytnou dostatek úložného pro-
storu a  zároveň vše elegantně skryjí.  Kolik úložného 
prostoru máte ve své koupelně? Pokud málo, je načase 

s tím něco udělat. První otázkou, nad kterou se musíte 
zamyslet, jsou prostorové dispozice vaší koupelny. Čím 
menší koupelna je, tím úspornější musí být i její vybavení. 
Ani v takovém případě ale není třeba zoufat. Koupel-
nové skříňky jsou k dostání v mnoha variantách i pro 
malé místnosti. Vždy totiž zbývá dost místa, které se dá 
využít. 

Vše pro přehlednost
Určitě dobře poslouží skříňka pod umyvadlo, která 
nejen pojme potřebné věci, ale zároveň hezky schová 
spodní část umyvadla. A nad umyvadlo se skvěle hodí 
skříňka se zrcadlem, jež opět spojuje dvě užitečné vlast-
nosti. Zbude-li alespoň kousek místa, vyřeší požadavky 
na další úložný prostor vysoká úzká skříňka s  poli-
cemi a  třeba i  s  výklopným košem na špinavé prádlo.   
Za dvířky skříněk se velmi často ukrývají nejen police, 
ale i  výsuvné kontejnery s  variabilně děleným odklá-
dacím prostorem, takže vše uvnitř může být přhledně 
uspořádané.  Na trhu jsou I netradiční atypické skříňky, 
třeba jen dvacet centimetrů hluboké s výsuvným šuplí-
kem pro uložení koupelnových maličkostí.  Nebo skříň-
ky s malým úložným prostorem v podobě pojízdného 
kontejneru, v němž můžete skladovat čisticí prostřed-
ky. V malé koupelně oceníte také nástavec, který zaplní 
nevyužívaný prázdný prostor nad pračkou. 

Nábytek na stěnách
Zapomeňte na zastaralé zažité pravidlo, že nábytek  
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potřebuje místo na zemi. Dnes frčí závěsné systémy 
a  pro malé koupelny představují doslova výhru nad 
chybějícími centimetry. Snažte se využít každý prázdný 
kout, protože právě tam můžete uložit třeba kosme-
tiku, ručníky a  jiné koupelnové doplňky.  Závěsný ná-
bytek zaručuje dostatečnou nosnost a snadné seřízení 
při montáži. Další jeho výhodou je nastavení výšky po-
dle potřeby, což přivítají obzvlášť lidé nadměrných či 
podměrných velikostí. Zároveň vám umožní snadnější 
úklid, neboť zjednoduší přístup ke špatně dostupným 

místům. Zanedbatelný není ani fakt, že po něm nevzlí-
ná vlhkost od podlahy. 

Obklady různých formátů
Moderní koupelna by měla být vzdušná a dobře pro-
světlená, s  keramickými dlaždicemi a  obklady. Dotý-
kejte se jich. Nechte na sebe působit matné či lesklé 
obklady a kombinujte je. Můžete volit mezi celou šká-
lou teplých i  chladných odstínů. Současným trendem 
je kombinace různých formátů. Větší a menší obklady 
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kombinujte s  mozaikou. Využijte plastických reliéfů 
s novými, originálními dekory. Výběr obkladů do kou-
pelny není jen o  tom, co se nám líbí na pohled. Mu-
síme myslet i na praktické vlastnosti dlažby a kachlíků 
a na jejich budoucí údržbu. Velikost obkládaného pro-
storu je limitující pro výběr formátu obkladů a  dlaž-
by. Tvrdí se, že čím větší je koupelna, tím větší rozměr 
dlaždic můžeme zvolit. Je to ale pravda? Velikost for-
mátu je totiž ovlivněna i  odstínem –  i  menší koupel-
na proto snese velký formát, pokud použijeme světlé 

dlaždice. A  naopak kromě velkoformátových obkla-
dů a  dlažby vyniknou ve  velkých koupelnách naopak 
i formáty nejmenší – mozaiky. Mozaiky navíc vyniknou 
právě v  kombinaci s  velkoformátovými dlaždicemi.   
Ovšem i v malé koupelně můžeme kombinovat různé 
rozměry obkladů. Výrobci nabízejí série se sladěnými 
formáty, které umožňují pokládání menšího rozměru 
k většímu s plynulým pokračováním spár. A především 
v pravoúhlých místnostech dovede kombinace formátů 
vytvořit architektonicky čistý vzhled obkládaných ploch, 
který je typický návaznými spárami z dlažby na obklady 
stěn a nepřerušovanými spárami na stěnách.  

Velkoformátové dlaždice
Velkoformátová dlažba a  obklady mají délku nejvýše 
80  cm. Ve většině případů vypadají velkoformátové 
dlaždice v ploše velmi dobře včetně menších a malých 
prostor, které lze s  jejich pomocí na základě dobrého 
návrhu opticky zvětšit. Velkoformátové dlaždice se 
snadno udržují díky minimu spár, vyžadují ale naprosto 
přesnou pokládku. U složitějších ploch musíme praco-
vat s grafickým návrhem, abychom předešli nesouměr-
nému či  jinak nevzhlednému položení dlaždic. Nabí-
zené jsou přitom i dlaždice rektifikované (zabroušené 
na přesnou velikost). Velkoformátová dlažba a obkla-
dy jsou nejčastěji nabízené ve formátech 50x50, 60x60 
a 40x80 cm (od formátu 40x80 jsou odvozené formáty 
20x80, 40x40 a 80x80), vyrábějí se však i větší formáty.

Nekonečné designové možnosti
Co se týká vzhledu, můžete si vybrat od vysloveně mo-
derních dlaždic, přes klasiku, až po  neobvyklá řešení 
– třeba věrné napodobeniny prken, starého rustikální-
ho dřeva a u malých formátů třeba napodobeniny par-
ket. Komu přijde tato škála přece jen příliš decentní, 
může sáhnout po obkladech v barvě pálené hlíny, moře 
či zapadajícího slunce nebo po jemných pastelech, 
kterými základní neutrální tóny doplní. Pro oživení tu 
jsou menší formáty obkladů nebo listely s  dekorem. 
Ti, kteří milují výjimečné věci, možná rádi sáhnou po 
obkládačkách, které mixují vedle sebe různé retrovzory. 
Většinou u nich převládá jedna barevnost, ale mohou 
být i  pestřejší.doplní obklady se strukturou a  barvou 
betonu, jenž je svým charakteristickým a  velmi přiro-
zeným povrchem prakticky nerozeznatelný od přírod-
ního kamene. Jeho předností je stálobarevnost, velká 
pevnost, odolnost proti otěru, nenasákavost, paropro-
pustnost, a nízká hmotnost. Milovníky minimalismu jis-
tě nadchne, že beton nemá vždy čistou strukturu, ale 
záměrně jsou na něm vidět různé nedokonalosti a od-
stíny. Jednou z možností, jak si dopřát poslední trendy 
a nebát se, že vás za pár let omrzí, je použít neutrál-
ní dekor a pouze jednu stěnu či její část ozvláštnit vý-
raznějším obkladem. Pokud se časem okouká, nebude 
výměna tolik „bolet“. Takovou variantu nabízejí třeba 
plastické 3D obklady.
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Plastický efekt
Textura 3D obkladů může připomínat geometrické ob-
jekty nebo dřevo. Hra světla a stínu vykouzlí plastičnost. 
Pro 3D obklady je vhodné zvolit zeď, na které je hodně 
prostoru. Efekt vyžaduje rozsáhlejší plochu, kde kon-
trasty vyniknou a  nebudou splývat. Kromě optických 
klamů bývá na obkladech i textura, kterou si osaháte. 
Nepříliš výrazná, ale jemná a nenápadná struktura vy-
tvoří v  koupelně zvláštní prostředí. Jen mějte na pa-
měti, že zatímco 3D tapetu v obýváku můžete časem 
vyměnit, s  obkladem koupelny už to tak jenoduché 
není. Případná “divočina” se vám může  okoukat a ru-
šit při relaxaci. Když plánujete koupelnu s 3D obklady, 
počítejte také  s tím, že musíte případné další dekora-
ce omezit jen na nejnutnější minimum. Přece jen byste 
tam měli spíše relaxovat a 3D efekty vnášejí do prosto-
ru nečekanou dynamiku a určitý neklid.  

Mat nebo lesk?
Zkušenosti hospodyněk prozrazují, že lesklý obklad ve 
světlém odstínu se udržuje lépe, protože na něm nejsou 
příliš vidět zaschlé kapky vody. To samé platí o matném 
obkladu tmavé barvy. Takže když lesk, tak ve světlé, 
když mat, tak radši tmavší. Je to ale jen převládající 
názor, ze kterého nemůžeme vytvořit pravidlo. Záleží 
také na tom, jakou máte doma vodu a  do jaké míry 
bojujete s mapami od vodního kamene.
Pokud preferujete kachlíky, na nichž nebude „hned-
ka všechno vidět“, nepořizujte čistě jednobarevné, ale 
sáhněte po nějakých s nepravidelným vzorem či struk-
turou, nebo zvolte přímo mozaiku. Nepravidelnosti ob-
kladu dokážou skrýt mnohé, alespoň opticky.

Skleněné zástěny i obklady
Čím dál víc se pro oddělení koupelny používají skleněné 
dveře a zástěny. Lze si vybrat od transparentních až po 
neprůhledné varianty. Skleněné dveře a zástěny rovněž 
brání rozstřikování vody po koupelně a navíc se uvnitř 
nich drží teplo z proudící vody, což je příjemné přede-
vším při nízké teplotě v koupelně. V trendy koupelnách 
se zabydlují i  skleněné obklady stěn. Neotřelý design, 
široká škála barev či snadná údržba činí barevná skla 
jedním z nejžádanějších dekorativních prvků na součas-
ném trhu. Design si můžete nechat vytvořit podle svého 
vkusu, od čirého až po grafosklo s nejrůznějšími motivy, 
velmi efektní je například obklad prosvětlený z hrany 
páskem LED diod. Nehledě na praktičnost tohoto řeše-
ní: nemusíte se bát plísní a špíny ve spárách obkladů, 
ani náročné údržby. Dokonale hladký skleněný obklad 
se snadno čistí.

Pestrá paleta podlah
Zatímco kdysi se do koupelen pokládaly jen dlaždice, 
dnes je situace mnohem variabilnější. Kritériem pro 
výběr jsou odolnost proti vlhkosti a kvalitní povrchová 
úprava. Nové technologie přinesly do koupelny nové 
dříve nepoužívané materiály a pomohly vzkřísit i ty star-

ší. Jen se jednotlivé segmenty plošně zvětšily, aby ubylo 
špínou se zanášejících spár. Mezi koupelnové podlahy 
se vedle klasických dlažeb prosazují stále více i materi-
ály jako dřevo, korek, ale i PVC či laminát. O dřevu do 
koupelny pochybujete? Nemusíte. Dřevo jako přírodní 
materiál dobře odolá vlhkosti, samozřejmě při dodr-
žení určitých pravidel instalace a  pak i  údržby. Kvali-
ta a hlavně trvanlivost dřevěné podlahy v koupelně je 
daná jednak samotným materiálem podlahy, ale sou-
časně také její pokládkou. Pokládka musí být „těsná“, 
jednotlivé díky musí k sobě lícovat tak, aby vlhkost ne-
vnikala do podkladu. Podlaha musí mít voděvzornou   
povrchovou úpravu a platí to i pro zalištování podlahy. 
Chcete si pořídit do své koupelny opravdu moderní 
podlahu? Pak si pořiďte vinyl. Je vysoce odolný, ale má 
i kvalitní úpravu povrchu a skvěle propouští teplo, tak-
že je ideální pro podlahové vytápění. Vinylové podlahy 
sice nejsou vyrobeny z  přírodních materiálů, ale díky 
moderním výrobním postupům je od přírodních podlah 
jen stěží rozeznáte. 

Teplá podlaha i stěny
Nejčastější způsob vytápění je v  současnosti tvořen 
kombinací topení podlahového a otopného tělesa tzv. 
„žebříku“. Ten většinou plní i  funkci sušáku. Kromě 
toho může ale být zároveň také zajímavým designovým 
doplňkem celé koupelny. Volit můžeme z  radiátorů 
skleněných, trubkových, klasických litinových registrů, 
nebo těles deskových. Velmi populární jsou chromové 
radiátory, které se nejprve poniklují a  pak dostanou 
chromovou lázeň. Nejkvalitnější a nejodolnější vůči vlh-
kosti jsou radiátory nerezové. Dokonalou harmonii pak 
tvoří sladění se vzhledem koupelnových baterií.

High-tech zařízení v koupelně
Moderní technologie prostupují i  do koupelen a  mo-
hou mít různou podobu. Koupelnové rádio se zabudo-
vaným bluetooth ovládáním, tiché funkční odvětrávací 
systémy nebo regulovatelné podlahové topení jen do-
kazují pronikání moderních technologií do současných 
trendů v  koupelně. Do koupelny chodíme v  nočních 
hodinách nejčastěji kvůli toaletě. Jednou z inovativních 
možností, jak si ulehčit orientaci a obsluhu WC I v polo-
spánku, je pořízení moderních  bezdotykových ovláda-
cích tlačítek s podsvícením. Spláchnutí spustíte pouhým 
přiblížením ruky k ovladači. Jedná se o praktický desig-
nový doplněk, který je skvělou volbou při výběru tlačí-
tek pro předstěnové instalační systémy. Samozřejmostí 
je zpříjemnění osobní hygieny v pozdních hodinách po-
řízením zrcadla s podsvícením. Moderní technologie se 
týkají i vašeho zvířecího miláčka. Do modern koupelny 
u můžete kočičce pořídit moderní toaletu, kteráse sama 
spláche a ušetří vám mnoho starostí.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Na nejkrásnější svátky v roce se dlouho těšíme, a tak se stalo zvykem, že si 
adventní čekání zpříjemňujeme výzdobou našich domovů. 

VÁNOČNÍ SVÁTKY
JAK PŘIVÍTAT 
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Vánoční stromky, adventní věnce, svíčky, ozdoby a de-
korace – to jsou věci, bez kterých si většina českých do-
mácností Vánoce neumí představit a utrácí za ně tisíce. 
Podle průzkumu se víc než 80 procent Čechů neobejde 
bez stromku. Přes 60 procent Čechů preferuje ten živý 
a  téměř 82 procent lidí zdobení vánočního stromku 
baví. Kromě vánočního stromku má 80 procent Čechů 
doma i adventní věnec, 72 procent dává svícen na stůl 
a  61 procent lidí má vánoční hvězdu. Jen 16 procent 
Čechů každý rok mění vánoční výzdobu podle aktuál-
ních trendů. 

Nejen světla ozdobí váš dům
Žijete-li v  rodinném domě se zahradou, jistě si ji bu-
dete chtít nějak vánočně vyzdobit. Než se rozhodnete, 
jak  zahradní výzdobu pojmete, pamatujte na to, že zá-
kladním pravidlem pro výběr dekorací je jednota stylu. 
Vodítkem může být inspirace krajová, nebo například 
určité historické období, držet se můžete však i pouhé-
ho barevného sladění všech dekorací. Méně znamená 
často více.   Vánoční atmosféru vykouzlí několik jem-
ných světelných efektů, které rozzáří dům. K Vánocům 
totiž kouzlo světel neodmyslitelně patří. Řešení existuje 
i pro ty z vás, kdo elektrické světelné řetězy, rampou-
chy či padající déšť nemohou vystát. Lucerna se zapá-
lenou svíčkou u vchodu do domu je nejen romantická, 
ale přímo vybízí k myšlenkám na doby dávno minulé. 
Klasickou svíčku lze nahradit i její umělou imitací svíčky 
s LED světýlkem. Venkovní osvětlení vynikne i na stro-
mečku, který nemusí být nutně jehličnatý. Vyvarujete-

-li se blikání světýlek, zaručeně sklidíte pochvalu nejen 
nejbližšího okolí. 

Adventní věnec na dveře
Venkovní výzdobu by měl dokreslovat adventní věnec. 
Jak by měl vypadat? Protože je umístěn v  poměrně 
chladném prostředí, nebojte se zvolit klasický jehličnatý 
kulatý tvar. Mohou ho doplňovat vkusné přírodní gir-
landy nebo vyzdobené venkovní parapety. Do truhlíku 
stačí naskládat větvičky jehličnatých stromů, které ba-
revně dozdobte přírodninami či stuhou. Zdobit ho mo-
hou i živé rostliny odolné proti mrazu. Použít můžete 
cesmínu, břečťan, mahónii nebo vděčný vřes. A že vás 
nenapadá nic originálního? Nevěříte, že výzdobu zvlád-
nete? Zcela jistě ano. Stačí přinést z procházky zajíma-
vě členité větvičky, nastříkat je bílou barvou a poté je 
umístit do chvojí v truhlíku. Dozdobte přidáním nějaké 
vánoční koule a dekorace je na světě. Mnohdy stačí jed-
noduchý nápad a využijete k tvorbě dekorace kompo-
nenty, které najdete zapomenuté třeba ve sklepě či na 
půdě. 

Výzdoba oken
Nejjednodušší ozdobou jsou nalepovací průsvitné folie 
s vánočními výjevy, koupit lze také jednotlivé kompo-
nenty, jako jsou sněhové vločky, vánoční hvězdy, sně-
huláci, andílci, ptáčci a další motivy a sestavit si obrázek 
podle vlastní fantazie. V  nabídce lze najít též obrazy 
s bohatými kompozicemi a  celými vánočními příběhy. 
K tradiční okenní výzdobě patří po mnoho let papírové 
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ozdoby, které pro někoho nejsou tak efektní jako obou-
stranné folie, ale je možné se do jejich výroby osobně 
zapojit, případně je koupit za symbolické drobné.
Příznivce přírodních materiálů potěší nabídka sušených 
květin, plodů a proutí, kterou je pro výzdobu oken také 
možné využít.  Velmi oblíbené jsou i za okny “ledkové” 
svítící výrobky.

Tipy na výzdobu interiéru
Výzdoba bytu na Vánoce dotváří pocit útulnosti a po-
hody v  období, které mnoho lidí považuje za nej-
krásnější v  celém roce. Tohoto nevšedního pocitu 
docílíte různými způsoby, pokud zapojíte fantazii,  in-
vence  a  vkus.  V  žádném případě nešlápnete vedle se 
světelnými dekoracemi a systémy, jež umocní ten jedi-

nečný okamžik. Co se týká stylu, máte několik možností.

Rustikální styl
Rustikální nebo také venkovský styl si nejlépe rozumí 
s přírodními materiály. Ty se dobře kombinují s barva-
mi, jako jsou červená, modrá, zelená nebo neutrálnější 
bílá a zlatá. Základem by měla být snaha co nejvíce se 
přiblížit přírodě a  přinést domů kousek lesa. Klasické 
barevné baňky rozhodně doplníme větvičkami břízky, 
borovými šiškami, stuhou z juty či kostkovanou látkou.

Moderní styl
I když jsou Vánoce svátky tradiční, díky výzdobě si je mů-
žeme užívat i v moderním pojetí. Dáváme-li přednost 
nejnovějším trendům, stromeček si ozdobíme třeba 
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podle barev duhy.Ozdoby jsou na výběr v  barevných 
paletách podle jednotlivých odstínů. Mezi trendovými 
ozdobami najdeme pastelově růžovou, modrou i zele-
nou. Jemné barvy doplňuje výrazná fuchsiová, kanárko-
vě žlutá a třešňová. Pudrové barvy, jako jsou pastelově 
modrá, růžová či mentolová, si užijí milovníci romanti-
ky. Výrazné křišťálové poloprůhledné dekorace v živých 
odstínech v  kombinaci se zelenou dodají vánočním 
oslavám nový rozměr. V kurzu jsou i oblíbené metalické 
odstíny. 

Tradiční styl 
S vánočními svátky máme spojenou představu poletu-
jících vloček a sněhuláků. Vyplnit si ji můžeme alespoň 
výzdobou domu a výběrem baněk na stromek. Ozdoby 

jakoby ojíněné mrazem, ornamenty připomínající sně-
hové vločky, to vše tradičně v různých barevných varian-
tách – od bílé klasiky přes modrou až po luxusní zlatou.
Ručně vyráběné skleněné ozdoby jsou nejen zavěšené, 
ale poslouží také jako efektní stojánek na jmenovky 
pro slavnostní štědrovečerní večeři. Ty vhodně doplní 
výzdoba v tradiční červené či zlaté barvě.

Retro styl
Těší se velké oblibě. Pokud nám není tzv. stará škola 
proti srsti, použijeme podobné akcenty při vánoční 
dekoraci. Mohou to být červené, zelené a  bílé baňky 
s puntíky, které evokují styl šedesátých let. Ale mohou 
to být i nejrůznější figurky a nablýskané ozdoby, kte-
rými dekorovaly vánoční stromečky naše babičky.  Na 
bleších trzích je o ně v posledních letech velký zájem.

Adventní věnec na stůl
Tento tradiční symbol slouží k odpočítávání čtyř týdnů 
adventu. Obvykle má podobu věnce z  jehličnatých 
větví ozdobeného čtyřmi svícemi. Každou advent-
ní neděli se jedna zapálí. Svíček může být ale i více, 
mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, 
nebo asymetricky rozmístěné.
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje 
na židovskou tradici starou 2000 let, na svátek světel 
zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech 
se rozsvěcuje postupně osm světel.Klasické adventní 
věnce se zavěšovaly na stuhách pod strop, v posledních 
letech je nahradily věnce umístěné přímo na svátečně 
upravený stůl. Kruhový věnec představuje Boží věčnost, 
vzkříšení a  věčný život, ale i  ustavičnou cestu slunce. 
Stálozelené rostliny jsou symbolem života jako takového.
Adventní věnec by měl  ladit velikostí i  tvarem se sto-
lem: na kulatý či oválný patří věnec kulatý, na obdélní-
kovém vynikne vazba ve shodném tvaru. Dobře může 
vypadat adventní věnec i na stole se skleněnou deskou 
v  minimalistickém interiéru. Stačí zvolit třeba skleně-
nou misku či čtvercový talíř a použít čtyři svíčky, kolem 
nichž nasypete pár perliček nebo vše ponecháte zcela 
bez dalších ozdob. 

Svíčka jako symbol adventu i pohody
Krásné malované a  třpytivé ozdoby vyniknou nejlé-
pe při světle svíček, které vánoční atmosféru dokážou 
skvěle podtrhnout. Svíčky jsou také jedním z hlavních 
symbolů celého vánočního období, jelikož ústředním 
motivem ve většině domácností je adventní věnec se 
čtyřmi svíčkami. Těmi ale výzdoba bytu končit nemu-
sí. Zvolit můžete tematické svíčky s různými vánočními 
motivy či ve tvaru stromečku, ale také vonné svíčky.

Živá vánoční hvězda
Tato květina už je vánoční klasikou. Dříve bývala jen 
červená, alev současnoti jsou už vyšlechtěny i jiné tváře 
této rostliny, můžete si vybrat hvězdu s listeny růžový-
mi, broskvovými, krémovými, či sněhově bílými. Pokud 
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se nemůžete rozhodnout, existují i variety vícebarevné. 
Listeny mohou být navíc i rozmanitě tvarované, vroub-
kované, zvlněné. Využijte různorodé krásy při tvoření 
útulné vánoční krásy a pohody, krásná jsou i seskupe-
ní více různobarevných rostlin. Také velikosti se liší. Na 
stůl je ideální miniaturní, zakrslá forma, jako solitér 
v pokoji zaujme vánoční hvězda na kmínku.

Betlém je tradice
Domácnosti o Vánocích Betlém sluší a tam, kde žijí děti, 
je smutné jej nemít a děti připravit o sváteční zážitek, 
když si mohou na pár týdnů vytáhnout figurky a roze-
stavět je na čestné místo v domě… Každým rokem pak 
může do „vašeho“ Betléma nějaká figurka přibýt. Ne-
věřili byste, jak detailně děti figurky zajímají a kolikrát 
je během vánoční doby vezmou do ruky. Tradice Vánoč-
ních Betlémů sahá až k sv. Františkovi z Assissi. V Čes-
kých zemích se šíření Betlémů zasloužili od 16. stol. jezu-
ité. V baroku se rozšiřovaly hlavně po kostelích, což bylo 
za Marie Terezie zakázáno a tak se zvyk stavění Betlémů 
přenesl do domácností, kde vizualizuje nadějeplnou Bet-
lémskou událost dodnes. Pokud si někdo myslí, že stavě-
ní betlémů v rodinách mizí, byl by možná překvapený. 
Evropa se k nim opět vrací, protože patří k  její historii 
mnohem více (a také lépe) než Santa Claus.
Záleží na každém, jakému provedení nebo velikosti fi-
gur dá přednost, zpravidla platí, že menší provedení se 
kupují jako komplet, u větších si můžete kupovat po-
stavy jednotlivě.

Nejdříve byla chvojka
Za skutečného předchůdce vánočního stromku loze 
považovat tzv. chvojku –  velkou jedlovou větev zdo-
benou sladkostmi. Ta se zavěšovala na vchodové dveře 
špičkou dolů, aby se mrtví nasytili už venku a netouži-
li zaujmout místo živých u slavnostní večeře. Nicméně 
stolovníci pro jistotu své židle i tak raději neopouštěli… 
Postupně se chvojka začala zdobit jablky, ořechy, vejci, 
červenými stuhami a papírky, sušeným ovocem, perníč-
ky, cukrovím, dřevěnými ozdobami a lojovými svíčkami. 
Nakonec se z chvojky stal celý strom, obrátil se špičkou 
nahoru a přesunul až do domu.

Živý nebo umělý?
Tradice je tradice a  dodnes vánoční stromek kupuje 
skoro každá česká domácnost. V drtivé většině je uříz-
nutý v  přírodě či v  lesní školce. Těch umělohmotných 
je podle odhadů 15 procent, ještě méně pak stromků 
v květináči. Nicméně kvalita umělých stromků už je tak 
vysoká, že lidé i u nás začínají častěji uvažovat o tomto 
trvalém řešení. Umělé stromky nové generace jsou díky 
hustému a propracovanému 3D jehličí  téměř dokona-
lou kopií živých stromků. V nabídce naleznete oblíbe-
né smrky, úzké  jedličky  i hustě stavěné borovice. Tyto 
stromky  mají tu výhodu, že jsou nehořlavé a jehličí ne-
opadává. Na druhou stranu nevoní jako stromek živý. 
Ať už si vyberete letos jakýkoliv, přejeme vám šťastné 
a veselé Vánoce!

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Zdroje vytápění domácností jsou natolik pestré, že podat jejich přehled v jednom 
článku je skoro nemožné. Pokusme se však o to, vždyť jde o zajištění jednoho  
z nejdůležitějších prvků domácího komfortu – totiž tepelné pohody. A samozřejmě 
také o naše peněženky, v neposlední řadě pak i o občanský přístup k ochraně  

životního prostředí.

ŘEKNI MI, ČÍM TOPÍŠ...
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Je to jednoduché – člověk by neměl v bytě mít ani pocit 
přílišného tepla, ani nepříjemného chladu. Každý z nás 
má vnímání tepla nastavené individuálně, záleží také 
na tom, jak moc se pohybujete, jaké činnosti většinou 
v  konkrétní místnosti vykonáváte, jak jste oblečeni či 
zakryti. V ložnici pod peřinou tedy jistě nepotřebujete 
tolik vnějšího tepla jako v obývacím pokoji u  televize 
nebo v pracovně u psacího stolu. Zároveň ovšem platí 
také objektivní faktory pro dosažení tepelné pohody 
– teplota vzduchu, teplota okolních předmětů a stěn, 
vlhkost vzduchu a proudění vzduchu. Relativní vlhkost 
vzduchu by se při teplotě v místnosti okolo 20 °C měla 
pohybovat v rozmezí 35 – 65 %. Vyšší způsobuje pocit 
tepelné nepohody, nižší je zátěží především pro naše 
dýchací cesty. Proudění vzduchu ovlivňují především 
okna. Netěsnící stará okna, ale také špatný způsob vě-
trání umožňují v  bytě vznik průvanu, který okamžitě 
zvyšuje pocit tepelné nepohody. Pro volbu způsobu vy-
tápění a tím i vytvoření tepelného komfortu je nejdů-
ležitější rozumná teplota vzduchu a zároveň i vnitřních 
povrchových konstrukcí.
Jaké druhy tepla vlastně v  domácnostech využíváme? 
Naprostá většina bytů a domů je vytápěna konvekčním 
teplem, to znamená takovým, které ohřívá primárně 
vzduch a až od něj se ohřívají předměty i lidské tělo. Tak 
vytápějí tělesa ústředního topení, v nichž koluje horká 
voda, přímotopy s horkovzdušným ventilátorem. Litino-
vá kamna dávají poměr konvekčního a  sálavého tepla 
– záleží na jejich konstrukci, která složka bude převažo-
vat. Samotné uzavřené krby – krbové vložky, jsou také 
zdrojem kombinovaného sálavého a konvekčního tepla. 
Často se ale setkáváme s rozvodem horkého vzduchu od 
krbové vložky do dalších místností, většinou je vzduch 
hnán pomocí ventilátoru, toto topení je pak konvekční.

Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem od 
částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo proni-
kají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla. Rozdíl 
mezi oběma druhy tepla možná pochopíme nejsnáze, 
když si uvědomíme, že zatímco konvekční teplo potře-
buje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo bude objek-
ty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo poskytují kachlová 
kamna, ale dnes především podlahové topení a nástěn-
né nebo stropní infrapanely. Toto teplo je mnohem pří-
větivější a  vytváří i  úspory energie, protože pro pocit 
tepelné pohody je možno udržovat v místnosti o něco 
nižší teplotu než při konvekčním vytápění. Zejména 
topné kabely, rohože či fólie umístěné v podlaze vytvá-
řejí v místnosti příjemnou atmosféru. Teplo je totiž od 
podlahy, zatímco většina konvekčního tepla uteče ke 
stropu a  podlaha zůstává chladná. Rovnoměrné pro-
hřívání stěn a předmětů je pak další výhodou sálavého 
topení a jako bonus je zde i to, že se při tomto způsobu 
topení nevíří prach. Při stavbě je tedy dobré zvážit in-
stalaci podlahového topení. Jeho dodatečná montáž je 
velmi problematická, tady je pak možno využít stropní 
nebo nástěnné panely, případně celoplošné stropní sá-
lavé topení. Pokud použijeme nástěnné panely, je dů-
ležitá nejen jejich kvalita a kapacita, ale také umístění. 
Záření tepla nesmí totiž nic překážet – ideálně by měl 
panel být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor oza-
řoval protější stěnu (nikoliv okno!).

Čím topit…
Vysoké procento domácností používá stále k  vytápě-
ní kotle na pevná paliva. Pokud není v  obci zaveden 
plyn, býval tento způsob často jedinou možností jak ve 
starších objektech zvýšit komfort bydlení instalací těles 
ústředního topení, v nichž cirkuluje voda z výměníku, 
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ohřívaná kotlem na pevná paliva. Topit v nich je mož-
no dřevem, peletami, hnědým či černým uhlím, kosem 
nebo naftou, resp. lehkým topným olejem. Záleží jen 
na vás, čemu dáte přednost
Pokud má domácnost možnost a  chuť topit plynem, 
může si vybrat z několika variant plynového vytápění. 
K dostání jsou třeba moderní wawky, rozmanité typy 
plynových kotlů...
Výhodnější jsou samozřejmě nízkoteplotní a  zejména 
kondenzační kotle, které mají vysokou účinnost (vyš-
ší než wawky) a tedy nižší spotřebu paliva. Jsou velmi 
dobře regulovatelné ve velkém rozsahu a dají se připo-
jit k různým typům topných soustav, jako jsou například 
radiátory či podlahové vytápění.
I pokud ovšem není v obci plyn, vy plynem můžete to-
pit. Potom pro vás přichází v úvahu varianta s propa-
nem. Vytápění s  propanem je vhodné pro zákazníky, 
kteří mají zájem použít pro vytápění rodinného domu 
bezobslužný, velmi pohodlný a  ekologický topný sys-
tém. Propanové řešení je vhodné tam, kde není k dis-
pozici rozvod zemního plynu. 
Pro potřeby vytápění rodinných domů se využívá čistý 
propan, který je uložen v  zásobníku. Instalace veške-
rých plynových spotřebičů probíhá jako v případě pou-
žití zemního plynu, včetně plynové přípojky a plynomě-
ru. Přípojka je napojena na nadzemní, nebo podzemní 
zásobník, který je umístěn blízko rodinného domu.
Další možností je vytápění elektrickou energií. Vytápět 
můžete akumulačními kamny, přímotopy či tepelnými 
čerpadly.
• Akumulační kamna
Dávají možnost využití sazby v nízkém i vysokém tari-
fu podle potřeby odběratele, vyrovnání odběrového 

diagramu v  době celkově sníženého odběru, mohou 
nahradit lokální vytápění a  tato rekonstrukce je ve 
srovnání např. s realizací teplovodního vytápění časově 
a finančně nenáročná. Nenabízejí ovšem možnost řeše-
ní ohřevu teplé vody. 
• Přímotopy
Mají nejnižší nároky na dimenzování distribuční sítě, 
přípojky a hlavního domovního vedení (zhruba dvakrát 
nižší nároky ve srovnání s  akumulačním vytápěním), 
nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu (nejnižší 
ze všech elektrických otopných soustav), jednoduchou 
obsluhu, údržbu a opravy.
• Tepelné čerpadlo
Jako optimální volba pro moderní dům se doporuču-
je kombinace tepelné čerpadlo – teplovodní rozvod 
v podlahách (případně v  ložnicích místo podlahového 
topení radiátory, abyste si tu mohli teplotu lépe re-
gulovat). Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo jsou 
samozřejmě dosti vysoké, při stavbě se ale rozhodně 
vyplatí do nich investovat, protože dlouhodobé úspory 
spotřeby energií jsou rozhodně zajímavé. Vytápění te-
pelným čerpadlem lze dnes instalovat prakticky kdeko-
liv, protože moderní vzduchové jednotky jednak zajistí 
kvalitní vytápění v našich podmínkách celoročně, jed-
nak u nich již většinou odpadá jejich původní největší 
handicap – hlučnost. Není tedy třeba mít po ruce zdroj 
vody nebo podnikat hloubkové vrty a tepelné čerpadlo 
můžete mít. Inteligentní řídící jednotky vám pak bu-
dou regulovat teplo v  celém domě, aniž byste museli 
obíhat jednotlivé ventily. Při propočítávání nákladů je 
třeba samozřejmě vzít v potaz jistou spotřebu elektric-
ké energie na provoz čerpadla, ta je však v celkových 
nákladech minimální položkou. 

602 625 625, 0100@0100.cz, info@0100.cz, www.0100.cz 

Rekuperace na klíč 
Realizujeme rekuperace od fáze plánování, přes přípravu projektu, montáž 
vzduchotechniky po vyladění a servis jednotky. Dále zajišťujeme pravidelnou 
výměnu filtrů, čištění a servis jednotek po celé ČR a na SK. Provozujeme 
eshop se vzduchotechnikou. 

Poptejte u nás: 
■ odborné poradenství 

■ projektovou dokumentaci VZT 

■ kvalitní rekuperační jednotku 

■ montáž rozvodů vzduchu 

■ montáž rekuperační jednotky 

■ regulaci systémů řízeného větrání 

■ odborné čištění vzduchovodů 

■ autorizovaný servis jednotky 
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Infrapanely na strop a na stěny
I  tento zdroj vytápění jsme zmínili u  sálavého tepla. 
Tam, kde nechcete nebo nemůžete řešit topení v pod-
laze, vám instalace stropních topných panelů nebo vel-
koplošné stropní vytápění zajistí vysoce kvalitní tepelný 
komfort. Jste-li tedy rozhodnuti topit elektřinou, máte 
tuto možnost. Lze řešit i  umístění do stěn, v  praxi je 
to ale mnohem obtížnější než pod strop. Nemusíte se 
bát, že vám bude zima na nohy – infrapanely emitují 
záření, které ohřeje to, kam dopadá, tedy od stropu 
především podlahu. Nesmí mu ovšem nic bránit – lépe 
je tedy nepokládat velké koberce, ale nechat prohřívat 
dlažbu nebo dřevěnou podlahu. Instalace panelů pod 
strop je samozřejmě náročnější než jejich zavěšení na 
stěnu, pokud to ale má být jediný zdroj vytápění, pak 
je stropní umístění určitě vhodnější.

Žebra a panely
Řekne-li se ústřední topení, většině z nás se vybaví radi-
átory. V interiéru jsou nejnápadnější a ventilem na nich 
regulujeme teplotu v místnosti – pokud tedy nemáme 
inteligentní termostat, který řídí přidávání a snižování 
teploty radiátorů v  celém bytě nebo domě. Na výběr 
máte mezi žebrovými nebo panelovými tělesy. Výhřev-
nost žebrových neboli článkových a panelových radiá-
torů se totiž liší, rozhoduje také, zda u článkových zvo-
líte znovu litinu nebo plech. Panelové radiátory bývá 
třeba použít větší a mohlo by se stát, že se vám do niky 
pod okny nevejdou. Takže i u nového topení platí, dva-
krát měř – jednou kupuj.
Samostatnou kapitolou jsou moderní designové radiá-
tory, které jsou pak skutečně součástí interiérové de-
korace. Mohou být deskové, jejich povrch může být 
hrubozrnný nebo hladký, těleso je pak buď kompaktní 
deska, nebo je složené z  lamel, trubek, případně jsou 
topné trubky ukryté pod zrcadlovou plochou. Barevná 
škála je stejně nekonečná jako tvarová, topení můžete 
mít v jednoduchém obdélníku vertikálně či horizontál-
ně uloženém, ale může to být také třeba vlna, šesti-
úhelník, spirála, ovál... 
Trubkové radiátory – různé registry – nahrazují článko-
vá tělesa hlavně v koupelnách. Tam z estetického hle-
diska trubkový žebříček stačí a navíc má tu výhodu, že 
se přes něj dají přehodit vlhké ručníky nebo přeprané 
prádlo, aby vše rychleji uschlo. O úspoře místa u podla-
hy, kam se nám díky tomu vejde pračka nebo větší vana, 
už není třeba ani mluvit – každý ví, že trubkové radiáto-
ry se dají v různé velikosti zavěsit na stěnu.

Teplo od podlahy
U podlahového topení máte dvě možnosti – buď roz-
vod teplovodní nebo pod podlahu uložit elektrické 
topné kabely či rohože. Jako zdroj teplovodního vytá-
pění můžete použít kotel plynový nebo na pevná pa-
liva, elektrokotel, krbovou vložku s  výměníkem nebo 
tepelné čerpadlo. V každém případě budou pořizova-
cí náklady vyšší než u elektrického topení, naopak ale 

provozní náklady nižší (snad jen použití elektrokotle 
bude v provozních nákladech srovnatelné a není tedy 
pro teplovodní rozvod příliš vhodné). V praxi se často 
volí kombinace. Tam, kde je třeba topit stále, se umístí 
teplovodní rozvod, tam, kde stačí jen v podlaze rychle 
přitopit na krátký čas (koupelna), se pokládá elektrická 
rohož. Teplovodní podlahový rozvod se totiž obtížně 
rozděluje a topí tedy většinou celý stále, takže v kou-
pelně byste zbytečně vytápěli naplno celý čas. Pozor na 
nábytek v místnostech s elektrickým podlahovým tope-
ním – měl by mít vždy nožičky, jinak by pod ním moh-
lo docházet k přehřívání kabelů. Podlahové topení má 
velkou výhodu v tom, že jeho životnost je velice dlouhá 
a  je prakticky bezúdržbové. Teplovodní rozvod potře-
buje občasné seřízení a kontrolu kvality vody, elektrický 
prakticky nic. Při pokládání je nutno pamatovat u obou 
systémů na přístup pouze ke spojkám, aby bylo možno 
opravit případnou závadu.

Kamna a krby jsou moderní
Do rodinných domů, ale také do nových nízkoenerge-
tických bytů se vracejí houfně krby a kamna. Zatímco 
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krby, či spíše krbové vložky, jsou zpravidla určené k vy-
tápění moderních velkých společných obytných prostor 
v rodinných domcích, krbová kamna často slouží v níz-
koenergetických domech a  bytech jako jediný zdroj 
vytápění. Jsou pak napojená na horkovzdušný systém 
rozvedený do celého příbytku. Pokud v nízkoenergetic-
kém bytu máte ještě rekuperační jednotku, která vrací 
zbytkové teplo do bytu, budete nejspíš kamna roztápět 
jen ve velmi chladných dnech. Krbová kamna mohou 
vytápět celý objekt také v kombinaci s teplovodním vý-
měníkem. Kvalitní kamna s terciálním spalováním mají 
vysokou účinnost, a tak pokud se rozhodnete, že tope-
ní plynem je pro vás příliš drahé, můžete stávající roz-
vod od plynového kotle vyměnit za rozvod od kamen 
s výměníkem. Při topení dřevem uspoříte oproti plynu 
asi polovinu nákladů.
Oplechovaná nebo kachlemi obložená „obyčejná“ 
kamna ale zdaleka ještě nezmizela. Ta první rychleji 
vytopí místnost, ta druhá díky kachlím zase déle udrží 
akumulované teplo. Své uplatnění nacházejí stále ze-
jména v rekreačních objektech, majitelé starších rodin-
ných domků, kteří si zvýšili komfort instalací plynového 

ústředního topení, si často jedna taková kamna pone-
chávají pro přitápění v chladných dnech mimo topnou 
sezónu. Mimo jiné i proto, že drobný dřevěný a rostlin-
ný odpad ze zahrady, kterého je vždycky dost, se v nich 
dobře spálí a není třeba řešit problém s jeho likvidací.
Krbová litinová kamna jsou komfort vyšší třídy. Pokud 
jimi chcete vytápět celý byt s návazností na horkovzduš-
ný rozvod, budete jistě vybírat kamna s vysokou účin-
ností spalování, po níž zůstává minimu zplodin i pope-
la. V každém případě jsou moderní kamna designově 
řešena tak, že jsou ozdobou interiéru, stačí si jen vybrat 
tvar, který se do vašeho bytu nejlépe hodí.

Jak ale správná krbová kamna vybrat?
Na trhu v současné době najdeme kamna různých de-
signů, typu i  výkonu a  je otázkou přímo do pranice, 
na základě jakých faktorů se rozhodnout pro ta pravá 
kamna právě pro naše obydlí. Každého zřejmě napad-
ne, že hlavním údajem, o který bychom se při pořizová-
ní krbových kamen měli zajímat, je jejich výkon. To je 
samozřejmě důležitý parametr, ale v potaz musíme brát 
i  jiné faktory jako je tah komína, jeho účinná výška, 
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průměr kouřovodu (sopouchu), ale třeba i  opláštění.   
Budete chtít, aby se vaše kamna rychle ohřála nebo aby 
spíše déle hřála? Vím, asi řeknete obojí. Aby se rychle 
rozehřála a aby pak déle hřála. To vás pak zřejmě od-
káži na odstaveček o kamnech peletových, ale nepřed-
bíhejme. 
Obecně krbová kamna rozdělujeme na plechová, tedy 

kamna s  plechovým opláštěním, a  kachlová. Rozdíl 
mezi nimi je právě ve výše položené otázce, tedy ve 
způsobu akumulace tepla. Výhodou krbových kamen 
s  plechovým opláštěním je ten, že se rychleji zahřejí, 
tedy začnou dříve hřát. Tzv. jednoplášťová sálavá kam-
na jsou vhodná k vytápění jedné místnosti, kterou ale 
vytopí poměrně rychle. Dvouplášťová konvekční kamna 
naproti tomu ohřívají vzduch v mezeře mezi dvojitým 
pláštěm, který stoupá a  šíří se po místnosti. Na jiném 
principu pak fungují kamna kachlová, která se ve srov-
nání s kamny plechovými rozehřívají o něco déle. O to 
déle ale zase hřejí. 

Důležitý je výkon
A dostáváme se k  již zmíněnému výkonu. Při jeho vý-
počtu musíme vycházet z  plochy, kterou se chystáte 
kamny vytápět. Užitnou plochu v metrech čtverečných 
vynásobíte výškou stropu a dostanete údaj v metrech 

krychlových. A jak zjistíme potřebný výkon? Vycházej-
me z  toho, že 1kW vyhřeje 20m3 (ve starším domě) 
a  40 m3 (v  novostavbě). Zateplené novostavby býva-
jí až o  polovinu energeticky méně náročné než staré 
domy. K vytopení stejné plochy v novostavbě potřebu-
jeme o polovinu méně energie, než k vytopení starého 
domu. Dále můžeme pokračovat následujícím jednodu-
chým výpočtem: pokud v domě budete chtít vytopit 100 
m3, vydělte tuto cifru 40 (pro případ novostavby, u sta-
rého domu dělte dvaceti). Vyjde vám cifra 2,5 (u  no-
vostavby, 5 u staršího domu).  A to je ten požadovaný 
výkon. Starší dům tedy bude vyžadovat kamna s mini-
málně dvojnásobně vyšším výkonem než novostavba.  
Obecně platí čím hůře zateplená stavba je, tím vyšší 
výkon kamen budete potřebovat. Výkon u  krbových 
kamen rozhodně nepodceňujte. Pokud si pořídíte kam-
na s  nižším než pro vaše prostory určeným výkonem, 
budete je přetápět a kamna budou poddimenzovaná, 
což jim rozhodně nebude svědčit. Mohou začít praskat 
a hrozí jim i vážné poškození. A pokud si zase koupíte 
kamna s vyšším výkonem, budete mít v místnosti přeto-
peno a kamna budou předimenzovaná. To budete zřej-
mě řešit tím, že do nich nebudete moc přikládat. A i to 
může kamna poškodit s tím, že začernání předního skla 
je zřejmě tím nejmenším poškozením.

Krbová kamna s výměníkem
Klasická krbová kamna v  první řadě slouží k  vyhřátí 
místnosti, ve které se nachází. Taková kamna jsou tedy 
spíše doplňkovým způsobem vytápění. Pokud chcete 
vytápět i jiné místnosti, měli byste uvažovat o kamnech 
s výměníkem. Ty jednoduše napojíte na nový nebo stá-
vající rozvod tepla, které teplo rozvedou i do ostatních 
místností. Taková kamna pak mohou být hlavním zdro-
jem tepla. 

Kamna s terciálním spalováním
Pojem terciální spalování znamená využití zbytkových 
hořlavých plynů, které při spalování vznikají. Taková 
kamna vlastně efektivně využívají druhotný produkt 
vznikající při spalování, tedy kouř, který by za normál-
ních okolností vyšel ven komínem. Jedná se o  něco 
podobného jako při využívání tzv. šedé vody v domác-
nosti, kdy například vodou z koupání či sprchování vyu-
žijeme pro splachování záchodu. Předehřátý vzduch je 
v těchto kamnech odváděn do spalovací komory, čímž 
velmi napomáhá lepší eliminaci zplodin, snižuje tedy 
obsah škodlivých látek a také zvyšuje účinnost kamen. 
Taková kamna mají i nižší spotřebu paliva. 

Čím topit?
Většina krobvých kamen je konstruovaná na dřevo 
či dřevěné brikety. Kamna na uhlí se už stávají téměř 
vzácností, i  když najdou se i  výrobci, kteří stále nabí-
zejí i  ty. Hlavním problémem uhlí je, že při spalování 
kouří a  dehtuje a  tím špiní nejen sklo, ale i  samotná 
kamna a komín, který se pak musí častěji čistit. Pokud 
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Topné panely Teploceramic jsou průlomovou technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují na principu 
infračerveného záření a proudění teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu se keramický nebo metalový 
panel stane krásným doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat přes mobilní 
telefon a nikdy už nebudete přijíždět do vymrzlé chaty. Metalový topný panel má integrovaný digitální termostat, 
kterým můžete regulovat teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic od 370W/hod)
• Krytí IP54, jednoduchá instalace

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM

Teploceramic   tel.: +420 608 201 041   e-mail: obchod@teploceramic.cz   www.teploceramic.cz

TEPLOCERAMIC SWRE 700
(700 W, VYTOPÍ AŽ 16M2 / 35M3, METAL)

TEPLOCERAMIC SWRE 1000
(1000 W, VYTOPÍ AŽ 24M2 / 50M3, METAL)

Nyní jen za 5690,- Kč
sleva 500,- Kč

Nyní jen za 6190,- Kč
sleva 500,- Kč

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA Hledáme obchodní spolupráci s velkoobchody

V NABÍDCE KERAMICKÉ I METALOVÉ PANELY

teploceramic.indd   1 26.10.2018   10:26:54

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+420 515 241 848
+420 725 311 119
drevoprodukt@drevoprodukt.cz 
kotle@drevoprodukt.cz

18.–22. 9.
hala 4 - C 16

Kotle na štěpku
• výkon 20–330 kW
• kaskáda až 6 kotlů (max. 2 000 kW) 
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na kusové dřevo
• výkon 20–60 kW pro 0,5m polena
• výkon 35 nebo 49 kW pro 1m polena
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na pelety
• výkon 6–330 kW 
• kaskáda až 6 kotlů
• 5. emisní třída
• ekodesignpozvánka
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každopádně chcete ušetřit, ale i tak trochu šetřit příro-
du a životní prostředí, měli byste volit paliva z obnovi-
telných zdrojů, mezi které dřevo, brikety i pelety patří. 
Palivo obecně by mělo být dobře vysušené, jeho vlhkost 
by se měla pohybovat mezi deseti a patnácti procenty. 
Palivové dřevo z lesa by se například mělo sušit až dva 
roky. Lepší pro spalování je dřevo tvrdé, které má lep-
ší výhřevnost a není tak třeba často přikládat. Ideální 
jsou v tomto smyslu dřevěné brikety, které jsou lisované 
a tím problém s vlhkostí odpadá.

Kamna peletová
Topení peletami patří mezi nejmodernější technologie. 
Protože je jejich režim plně automatický, nevyžadují 
téměř žádnou obsluhu. Palivo dokáží zapnout a  jsou 
schopny i regulovat teplotu. Pro samotné pelety v kam-
nech slouží samostatný zabudovaný zásobník, který je 
udrží v chodu i několik dní.

Vybíráme okem
A  ještě jsme nezmínili jednu důležitou věc a  tou je 
vzhled kamen. Nejenom ženu, ale snad každého, kdo 
má alespoň základní dávku vkusu a není mu jedno, jest-
li obývá prostor, kde je tzv. páté přes deváté, bude zají-
mat design, tedy to, jak kamna budou vypadat. Kamna 
přeci jen jsou výrazným doplňkem interiéru a oko tedy 
osobní vkus má při výběru i takového prvku, jakým je 
topné těleso, své místo. Rozhodně vám tedy nebudeme 
doporučovat pořídit si kamna, která se vám designově 
nebudou líbit, vždyť se na ně budete dívat každý den. 

Mějte ale na paměti, že jejich vzhled rozhodně není je-
diným parametrem, podle kterého byste měli kamna 
vybírat. Je to jako se vším. Uklidnit vás můžeme snad 
jen tím, že současný trh uspokojí i ty nejnáročnější de-
signéry.  
Tak, ať se vám vaše kamna líbí a hlavně, ať vám dobře 
hřejí. Ne moc ani málo, tak zkrátka akorát.

Foto: Shutterstock.com
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Podle psychologů na nás uklízení působí terapeuticky. Kdo si čistí svoje obydlí, 
dělá si zároveň i pořádek ve své vlastní duši. Takže vzhůru na to!

DOMOVA
OČISTNÁ KÚRA 
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Dříve býval velký úklid pořádná dřina. Dnes ale máme 
mnoho pomocníků -  vysavače, pračky, sušičky, myčky, 
napařovací žehličky, sušáky, antistatické prachovky, pa-
pírové utěrky, prací prášky a škálu účinných saponátů. 
Jenom za čisticí prostředky tuzemské domácnosti kaž-
doročně utratí 1,8 miliardy korun. Zvlášť před Vánocemi 
jejich prodej dramaticky stoupá. Kdo by nechtěl mít 
před nejkrásnějšími svátky v roce domov jako klícku?

Vánoční úklid a tradice
K  vánočnímu úklidu historicky patří svatá Lucie, sym-
bol čistoty a patronka švadlen, sklenářů, brousířů a ko-
čích. Dříve Lucie slavily svátek 21. prosince, kdy měly 
hospodyně již naklizeno a věnovaly se dalším vánočním 
přípravám. V  předvečer svátku chodily Lucie po do-
mácnostech, nosily s sebou koště, kterým ve staveních 
vymetaly pavučiny a kontrolovaly, jestli hospodyně ne-
předou, neperou či netkají. V tento den byla totiž ta-
ková práce zakázaná a ženy či dívky si měly od práce 
odpočinout. V dnešní době je to jinak. Lucie slaví svůj 
svátek 13. prosince a to mají ženy nejvíc práce, od které 
si oddechnou snad až na Štědrý večer.

Úložné prostory úklid usnadňují
Předpokladem snadnějšího úklidu je dostatek úložných 
prostor, do kterých se schovává vše nepotřebné, a tudíž 
se vyloučí chaos. Kdo má tedy doma přehledný pořádek 
i  během roku, nemusí před Vánocemi propadat úkli-
dovému šílenství. Zaměřte se na to, aby každá věc ve 
vašem domově měla své místo. Pokud tomu tak bude, 
vyhnete se kopám oblečení na židli, přeplněnému stolu 
a dalším horám věcí, které vypadají nevzhledně a člo-
věk jejich úklid neustále odkládá, protože vlastně ani 
neví, kam jinam by je vlastně dal.

Nábytkové schovávačky
Moderní nábytek nabízí  různé vychytávky. Třeba kon-
ferenční stolek se zvedacím víkem, samostatné zásuvky 
pod pohovku, na kolečkách. Jednoduše je po naplnění 
zasunete pod pohovku. Praktické a  hezké jsou právě 
mobilní kusy nábytku. Kontejnery na kolečkách či po-
jízdné komody dokážou skrýt spoustu věcí, a přitom je 
můžeme libovolně přemisťovat, dobře se pod nimi uklí-
zí a místnost celkově opticky odlehčí. Další úložné pro-
story se dají vytvořit snížením stropu  v předsíni nebo ve 
schodišti či pod ním.

Boxy pod postele
K uložení věcí v bytě můžete využít prostor pod poste-
lemi. Pořiďte si pod ně úložné boxy. Pro snadnou ma-
nipulaci s nimi je vhodné volit ty na kolečkách. Na trhu 
jich najdete velké množství v nejrůznějších velikostech. 
Hodí se k ukládání rezervních lůžkovin, polštářů a při-
krývek. Nejvhodnější jsou boxy, které jsou uzavíratelné, 
aby do nich nevnikal prach.

Pryč se vzduchem
Obrovské úspory místa můžete dosáhnout použitím 
vakuových pytlů. Jsou vhodné pro uložení rezervních 
lůžkovin, sezónního oblečení, věci, které momentálně 
vyšly z módy, ale časem by se ještě mohly hodit apod. 
Na výběr jsou pytle různých velikostí. Věci uložíte do 
pytle, zavřete ho a běžným domácím vysavačem z něj 
odsajete přebytečný vzduch. Objem, který zaujímají 
uložené věci, se tímto způsobem zmenší až čtyřikrát.

Gravitační shoz prádla
Také vás obtěžuje špinavé prádlo, které musíte nosit 
do koše v koupelně? Pokud máte patrový rodinný dům 
nebo mezonetový byt, velkým pomcníkem se může stát 
shoz prádla přímo k pračce. Musíte mu jen najít správ-
nou cestu. Měla by začínat v koupelně anebo na chod-
bě, zkrátka na místě, ke kterému mají všichni snadný 
přístup, a končit v technické místnosti nebo v přízemní 
koupelně, kde je pračka. Má-li budova více pater, pak 
se v každém instalují další dvířka.Vhozová dvířka jsou 
součástí interiéru, a tak je výrobci nabízejí v nejrůzněj-
ším designu, široká škála barevných laků či dřevěných 
dýh je samozřejmostí. Při výběru dbáme na kvalitu ko-
vání, které by mělo fungovat i desítky let, a podcenit 
samozřejmě nesmíme jejich umístění. Může být jak 
vertikální, tak horizontální, velmi pěkně působí, jsou-
-li dvířka součástí vestavěné skříně. Jsou-li ve shodném 
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designu, nikoho ani nenapadne, že za nimi je díra až 
do suterénu.

Strategie úklidu
Jak co nejefektivněji domácnost uklidit? Začít by se 
mělo nejdříve v místnosti, která je obývána co nejmé-
ně, což bývá ložnice. Uklidí se rychle a  pořádek v  ní 
vydrží nejdéle. Potom přijdou na řadu místnosti, jež 
jsou v  bytě nejfrekventovanější. Kuchyně (nejlépe až 
po vaření a pečení), toaleta a naposledy koupelna. Jde 
o místnosti, v nichž je udržení optimální čistoty nejslo-
žitější. Koupelna má přijít na řadu jako poslední, pro-
tože se zde při úklidu nejvíce pohybujeme. S prachem 
bojujete každý týden, takže to můžete dělat téměř po-
slepu. Tentokrát do svého repertoáru zapojte i skříně, 
ve kterých se prachu za ten rok usadilo dost. Vyluxujte 
pořádně i všechny vzdálené rohy. Pokud se pustíte i do 
mytí oken, postupujte klasickým a  zaručeným způso-
bem: Nejdřív omyjte rámy a vnitřní parapet a nakonec 
si vyhrajte se skleněnými výplněmi. Vysát celý byt, pak 
vzít mop, celý byt oběhnou ještě jednou a vytřít. Je to 
únavné a časově náročné. Na trhu však existují zařízení, 
které vysávají, vytírají a vysouší zároveň. Tyto pomocníci 
tak mohou značně zefektivnit a  zrychlit každý úklid 
podlah v domácnosti, kde jsou především tvrdé podlahy.  
Jaké vysavače jsou vlastně k mání?

Sáčkový vysavač
Tento druh vysavače je klasický a  nejvíce používaný 
v minulosti. Dnes jsou tyto modely hodně nahrazovány 
cyklonovými a  robotickými vysavači. Avšak je dobré 
poukázat na to, že tyto klasické sáčkové vysavače se 
vyznačují vysokým výkonem a  kvalitnějším sacím vý-
konem. Zvláště pro alergiky jsou vhodnou volbou. Ve 
spojení s HEPA filtry, které zachycují prachové částice 
vzduchu a to na výstupu, tak aby se nedostávaly zpět 
do ovzduší, jsou výbornými pomocníky. S nečistotami, 
které se v sáčku hromadí, prakticky nepřijdete do styku 
– vše vyhodíte do koše. Sáčky bývají papírové, ale i z ne-
tkané textilie. Naopak nevýhodou může být fakt, že 
nečistoty nějakou dobu v  sáčku zůstávají. Nevýhodou 
je také nutnost dokupovat náhradní sáčky. Obvykle ka-
ždý model vysavače vyžaduje jiný typ sáčku. Často za 
poměrně vysoký finanční obnos.

Bezsáčkové vysavače 
U bezsáčkových vysavačů se nečistoty a prach zachytá-
vají ve speciální, většinou plastové nádobce, odkud je 
kdykoli jednoduše vysypete. Prach tedy nikde nehro-
madíte, navíc je sběrná nádobka omyvatelná. U  těch-
to vysavačů je ale nutné zvolit typ s kvalitním filtrem. 
Mnohé moderní modely využívají takzvaného cyklóno-
vého efektu, při kterém se díky odstředivé síle oddě-
lí nečistoty od vzduchu a až pak zůstanou v nádobce. 
Díky tomu se prach nedostává z vysavače opět do míst-
nosti. Existují také bezsáčkové vysavače s vodní filtrací. 

Multifunkční vysavače
kMultifunkční vysavač reprezentuje vysávání mokré 
i suché s dalšími funkcemi, jako je například šampono-
vání nebo třeba vysávání se sáčkem či bez.  Dražší mo-
dely umožňující i hloubkové čištění koberců pak mají 
navíc vodní filtr, která je považován za jeden z nejkva-
litnějších. Kromě možnosti mokrého vysávání mají navíc 
víceúčelové vysavače větší objem nádoby na nečistoty 
a nabízejí široké spektrum nástavců pro různé podla-
hové krytiny. Dalšími funkcemi jsou schopnost vytíraní 
podlah, mytí oken či parní čištění. Funkce foukání vám 
umožní nejen rychlé nafouknutí matrací, ale pomůže 
i při uvolnění ucpaného odpadu.  Nicméně oproti kla-
sickým podlahovým vysavačům mají ty multifunkční 
větší rozměry, jsou těžší a také má nižší sací výkon.
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Vysavače parní a s vodním filtrem 
U těchto vysavačů můžeme mluvit o domácím použití 
nebo jako o  profesionální výbavě. Vysavače, které se 
vyznačují vodním filtrem a  parním čištěním, vysávají 
suché i mokré nečistoty nebo kapaliny a filtrují jí přes 
vodu. Umožňují také čištění párou nebo vodou. Odsá-
vají buď samostatně či kombinovaně. Parní vysavače 
se hodí na čištění velkých ploch, např. oken, koberců, 
matrací, dveří vestavěných skříní, různých čalounění 
nebo zasklených lodžií. Spousta lidí může zaměňovat 
parní vysavač za parní čistič. Ten se používá pro čistění 
špatně přístupných míst a není vhodný na velké plochy. 

Ruční a tyčové vysavače
Ruční vysavače se díky svému objemu hodí spíše na 

drobné úklidy, např. vysávání drobků, chlupů na čalou-
něních a jiné. Tyto vysavače se většinou prodávají bez-
sáčkové. Tyčové vysavače mohou být akumulátorové, 
tedy bez šňůry s baterií nebo s dobíjecí stanicí. Stoja-
cí tyčový vysavač je takový, který nemusí mít dobíjecí 
stanici. Prodávají se i kombinované a to ruční, který je 
zabudovaný do tyčového a v případě potřeb jej můžete 
vyndat. Vyznačují se úsporou místa a jednodušším ovlá-
dáním. Vhodné na plovoucí podlahy a dlažby. Jestli se 
tedy nechcete tahat s ničím těžkým a dáváte přednost 
lehkým kompaktním přístrojům, pak zvažte právě ruční 
a tyčové vysavače. Ty už dnes dávno nefungují jen jako 
nepříliš účinný doplňkový nástroj, naopak – ty nejlepší 
jsou vysoce výkonné a mohou se stát skvělým pomocní-
kem. Tyčové bezšňůrové vysavače mohou bez problémů 
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nahradit klasické podlahové. Potřebná výkonná cyklo-
nová technologie se stará o maximální účinnost vysává-
ní a dlouhodobě vysoký sací výkon. V takovém případě 
mohou tyto vysavače poskytnout kvalitní výsledky úkli-
du, což podporují i výkonné lithiové baterie, které umož-
ní vysávání v rozmezí 55 až 75 minut dle napětí baterie 
podle modelu. Taková výdrž zajistí, že během vysávání 
i velkého bytu nemusíte přerušovat úklid kvůli dobíjení.  

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysa-
vače, které odstraňují nečistoty na základě zvoleného 
programu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysá-
vání kontroluje čistotu podlahy jen od oka, robotické 
vysavače na to jdou mnohem vědečtěji a jsou opatřeny 
speciálními optickými snímači prachu, které vidí více. 
Výhodou je také úspora času a pravidelnost úklidu, je-
likož je můžete nastavit tak, aby robot uklízel ve vaší 
nepřítomnosti. Funkcí odloženého úklidu disponují 
dražší modely. Některé lze nastavit manuálně, přímo 
na robotovi. Pro milovníky moderních technologií exis-
tují modely, které se ovládají pomocí mobilní aplikace. 
Nevýhodou je menší velikost odpadního prostoru. Ro-
botický vysavač je vhodný zejména do velkých místnos-
tí nebo do bytů bez prahů, s tvrdými podlahami nebo 
koberci s nízkým chlupem. Zakoupit můžete vysavače 
s rotačními kartáči, ale i bez. Robotický vysavač bez kar-
táče disponuje menším sacím výkonem než ty s kartáči. 
Vybírat budete také podle počtu programů a nastave-
ní. Podle zkušeností si uživatelé většinou volí progra-
my na úklid celých místností, i když vysavač nabízí více 
možností. Před koupí je vhodné vidět vysavač v  akci, 
kvůli efektivitě vysávání, využití kartáčů a  jejich spo-
lehlivost v  odstraňování nečistot a  prachových částic. 

Centrální vysavače
Centrální vysavače jsou rozšířené zejména v severských 
zemích.  Praktické jsou ale také ve vícepatrových bytech, 
protože se vyhnete tahání vysavače po jednotlivých 
místnostech. Princip je jednoduchý. Někde v suterénu je 
umístěna sací jednotka s odlučovačem prachu a všude 
po domě je rozvedeno sací potrubí, které je v jednotli-
vých místnostech zakončeno speciální zásuvkou. Do ní 
stačí zasunout hadici a můžete vysávat. Nevýhodou je 
jejich vyšší cena. Zásobník na prach je opravdu velký, 
stačí ho vyprázdnit párkrát za rok. 

Trubice a hubice
Při vybírání vysavače se rozhodujte podle jeho parame-
trů. Bohaté příslušenství v ceně potěší, ale zajisté není 
to nejdůležitější. Standardní výbavou každého vysavače 
je sací trubice a podlahová hubice. Podlahová hubice 
by měla mít pohyblivý podvozek, který vám zpříjemní 
vysávání. Velmi praktická je také hubice s ochranným 
nárazníkem z gumy. Na první pohled nepatrné vylepše-
ní spolehlivě ochrání váš nábytek před šmouhami, které 
vznikají při nárazech hubice do jeho spodních částí. Sací 

trubice se vyrábí z plastu či různých kovů. Ocelové tru-
bice jsou sice kvalitnější, ale jejich nevýhodou je fixní 
délka. Za ideální můžeme považovat teleskopické tru-
bice, které si každý přizpůsobí na požadovanou délku.

Netradiční vysavače
Výrobci nabízejí také krbové vysavače popela (s moto-
rem i bez motoru), vysavače na listí (případně prachový 
sníh), vysavače na mytí oken (mop s elektrickým odsá-
váním vody) i vysavače do auta (napájené akumuláto-

rem). Před koupí vysavače je dobré zvážit, k čemu má 
vysavač sloužit, zda vám nevadí hlučnost, jestli je doma 
nějaký alergik, jaké máte doma podlahoviny, nebo 
hodně chlupatých zvířat. Dobré je také pročíst si testy 
vysavačů na internetu.

Nakonec trochu vůně
Není nad  domov vonící čistotou. Někdy stačí důkladně 
vyvětrat, utřít prach a vyprat záclony i povlečení, aby 
se vzduch v místnosti dobře vyčistil a byl opět příjemný. 
Obzvlášť před Vánoci ale toužíme po vůních. Voňavé 
svíčky, aromalampy, vonné tyčinky i  přípravky na to-
aletu mohou ještě více umocnit tu správnou sváteční 
atmosféru. Lepší je to však nepřehnat a vůně příliš ne-
kombinovat. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Firmu HYLA  založili v roce 1990 slovinští inženýři Janez Pogačar a Doro Erjavec  
a na českém trhu je již od roku 1994. Její začátky jsou spojeny s městem Liberec. 
V roce 2004 se centrála fi rmy přestěhovala do Poděbrad, přímo do středu města.  
A jak vznikl název Hyla? Hyla Arborea je malá zelená žabka, kterou nacházíme ve 
vlhkých evropských lesích. Do jména fi rmy se dostala právě pro svoji potřebu čis-
tého vzduchu a vody, která je stejná i u lidí. V přírodě tedy žije pouze v optimál-
ních podmínkách, a optimální podmínky pro život pomáhají vytvářet i přístroje 
HYLA v našich domácnostech již celá desetiletí.
V první řadě si musíme říct, že Hyla není pouze vysavač. HYLA funguje také jako 
čistička vzduchu což znamená, že vysáváte a zároveň čistíte vzduch.  Vysavač ne-
používá žádné soustavy fi ltrů, které byste museli kontrolovat a měnit. Ionizace
vzniká přirozenou cestou  a  záporné ionty jsou rovnoměrně v  celé místnosti. 
Do vody navíc můžete přidávat desinfekci, nebo různé vůně a  při následném 
úklidu místnosti také pěkně provoníte. Pokud zrovna nevysáváte, můžete nechat 
běžet pouze čističku vzduchu.
Velkou předností vysavače je snadná a jednoduchá obsluha. Žádný složitý návod. 
Nádobu naplníte vodou, vložíte do podstavce, uzavřete a  vysáváte.  Na barvě 
vody vidíte, kolik nečistot vysavač zlikvidoval. Průhledná 
se pozvolna mění v barvu černé kávy.  
K přístroji je také možno dokoupit si spoustu dalších do-
plňků.  Ideální je nástavec, který kromě vysávání i nakle-
pává matrace, či polštáře sedačky, čímž se odstraní mno-
hem více nečistot.
K vysavači se nabízejí i nástavce na čištění oken a vaky na 
peřiny a matrace, které působením podtlaku zbavíte roz-
točů. Pokud máte domácího mazlíčka, existu-
je i nástavec, kterým ho vyčešete a uvolněné 
chlupy rovnou odsajete.
Prostě tento vysavač má mnoho možností vy-
užití a obzvláště alergici a astmatici ho jistě 
velmi ocení.

Více na www. hyla.cz
Bezplatná linka: 800 100 053

Nabídka vysavačů na trhu je pestrá. Když si ale defi nujete, co 
vše by měl vysavač umět a co od něj očekáváte, najednou je vše 

jinak. Pokud tedy nenarazíte na fi rmu Hyla…

STOP ALERGII 
A ROZTOČŮM...
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NEŽ SE 

ZEPTÁ...
Opatření, která mají zlepšit energetickou bilanci 
domu, míří nejčastěji na jeho obvodové stěny a stře-
chu, kudy uniká nejvíce tepelné energie. A to zvnějšku  

i zevnitř.

ZIMA 
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Tepelně izolační ochrana se proto orientuje většinou na 
vnější stranu obvodových zdí, kde se otevírá škála mno-
hem efektivnějších typů zateplení a  úpravy vzhledu 
stěn. Nejrozšířenější jsou kontaktní zateplovací systémy 
sizolantem s polystyrenu nebo minerálních vláken. Je-
jich použití má v řadě evropských zemí více než třice-
tiletou tradici a úspěšně se díky nim dosahuje snížení 
tepelných ztrát staveb. Ochrana před přehříváním kon-
strukce v létě i před promrzáním v zimních měsících při-
spívá jak ke zvýšení stability domu, tak k celkové vyšší 
tepelné pohodě pro jeho obyvatele.

Polystyren a minerální vlna
Při aplikaci kontaktního systému se nejčastěji používají 
dva klasické izolační materiály - polystyren a minerální 
vlna. V případě polystyrenu se desky lepí pomocí tmele 
přímo na obvodovou stěnu a kotví se plastovými talířo-
vými hmoždinkami. Součástí systému je souvrství vyrov-
návací malty, sklotextilní síťovina a omítka.
Nevýhodou polystyrenu, uplatněného v  kontaktním 
izolačním systému, je jeho malá propustnost pro vod-
ní páru, tedy velký difuzní odpor, což může znamenat 
kondenzaci vlhkosti ve stěně. Proto je vhodný na stěny 
z materiálu, který má rovněž difuzní odpor vyšší - např. 
beton. Pro aplikaci na cihelné nebo plynosilikátové zdi-
vo se hodí méně. Riziko kondenzace vodních par lze 
snížit použitím polystyrenových desek s malými otvory, 
které zajistí odvádění vodních par.
Minerální vlna se v  kontaktním zateplovacím sytému 
uplatňuje ve formě minerálních desek, které tvoří send-

vič s kolmými nebo podélnými vlákny. Desky se lepí na 
fasádu a kotví se plastovými hmoždinkami. Sendvič je 
uchycen i vrstvou lepidla a v konstrukci jsou ještě armo-

vací výztuže a  omítka. Desky se používají na všechny 
typy zděných a betonových konstrukcí.
Riziko kondenzace se ale týká částečně i  kontaktních 
systémů, které jako izolantu využívají minerální vlnu, 
pokud je použit lepicí tmel. Pokud chceme předejít 
případným problémům s kondenzací vodní páry ve stě-
nách, je vhodnější použít minerální tenkovrstvé omítky. 
I když jsou dražší, jsou podstatně difuzně propustnější.
V případě kontaktního vnějšího zateplení jde o ucelený 
stavební systém a jeho funkčnost a životnost zaručí jen 
použití certifikovaných materiálů a výrobků. Stejně dů-
ležitá je i kvalita přípravy a vlastních prací při realizaci 
zateplení. K častým chybám patří provádění zateplení 
zcela bez projektu nebo podle špatně provedeného 
projektu, který neřeší podrobně jednotlivé detaily za-
teplovacího systému.
Patřičnou pozornost je také nutné věnovat provede-
ní řemeslných prací - přípravě podkladu před lepením 
tepelného izolantu, lepení desek tepelného izplantu 
a správnému provedení armovací vrstvy. Ke vzniku vad 
u kontaktních systémů často také dochází kvůli nevy-
hovujícím povětrnostním podmínkám při zateplování.

Výhody provětrávaného systému
Vedle kontaktních systémů se při zateplování vnějších 
plášťů budov uplatňuje i  systém provětrané fasády. 
Nejčastěji používaným materiálem jsou minerální des-
ky s  hydrofobizační, vodoodpudivou úpravou, které 
se vkládají do profilů nebo držáků fasádního obkladu 
ukotvených ve stěně. Mezi nimi a izolační vrstvou je vě-

traná vzduchová mezera. Vnější úprava 
skýtá různé možnosti s  použitím osvěd-
čených materiálů. Systém je univerzální 
a  hodí se jak pro velké administrativní 
budovy, tak pro rodinné domky.
Díky tomu, že je izolace vložena do roš-
tu, lze v  konstrukci provětrávané fasá-
dy použít i  poměrně měkkých a  vysoce 
prodyšných desek minerální vlny. Tím, že 
mezi vatou a  krycími deskami je odvět-
raná mezera, není odchod vodní páry ze 
stěny prakticky nijak omezen. Proto se 
tento systém hodí zejména pro dodateč-
né izolování starších staveb, jejichž zdivo 
bylo sanováno proti vlhkosti a  nestačilo 
ještě zcela vyschnout. Vzduchová mezera 
zároveň snižuje tepelnou zátěž v letních 
měsících. K výhodám provětrávaných fa-
sád patří i  skutečnost, že tato technolo-
gie umožňuje suchou montáž, takže stav-
ba není tolik závislá na počasí a  ročním 
období.Cena takové fasády je ale oproti 
kontaktnímu systému vyšší a také řešení 
detailů je obtížnější.

Kromě praktických výhod nabízejí provětrávané fasády 
i pestré možnosti estetického řešení. K možnostem pa-
tří obkladové materiály na bázi dřeva, plasty s různou 



Neplaťme za to, co můžeme mít zdarma

Investice do vlastní výroby tepla nebo elektřiny je vlastně investicí do vlastní 
technologie, bez dalších mezičlánků a zbytečných poplatků. Energie ze 
slunce, nebo vzduchu, se nachází všude kolem nás a je jí pro každého 

dost. Nejlevnější energie je proto ta, která je zdarma.

Férové   energetická řešení ze slunce
Sluneční energie je nejdostupnější a nejčistší forma obnovitelné energie, kterou můžeme získat. Za jeden den její dopadne 
na zemský povrch v průměru 1000 W / m2. Za celý rok její u nás dopadne na 1 m2 cca 950 - 1200 kWh. Sami uznáte, že to není 

málo. A přitom je k dispozici zdarma.

Teplo a teplá voda ze slunce - fototermika
Fototermickém systém je schopen ohřívat zásobník s vodou, která se potrubím dostane do rozvodů vytápění, zásobníku teplé 
vody na mytí, či bazénu. Optimální navržený a kvalitně namontován pokryje bez problémů, prakticky v plném rozsahu, spotře-
bu teplé užitkové vody pro jakýkoliv rodinný či bytový dům, nebo fi remní budovu. Nejvíce užitku přináší od jara do podzimu, 
tedy během slunečných dnů, proto je jeho základem primární zdroj tepla, např. plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo.

Ekonomika a návratnost
Závisí na velikosti systému, geografi ckých podmínek a množství technologických prvků použitých v konkrétním případě. Život-
nost fototermickém systému je v současnosti 25 - 30 let, návratnost investice je cca 6 - 12 let. Montáž je jednoduchá a rychlá, 
údržba téměř žádná a slunce vám fakturu nepošle. Navíc šetříte naše životní prostředí a může vám na ni přispět stát. Vyšší 
investice na začátku znamená od začátku nižší náklady na elektřinu, nebo i na přípravu teplé vody, či vytápění. Záruka na celé 

dílo může být až 5 let, na výkon solárních panelů až 25 let.

ekologické hledisko
Nakolik solární systémy, kromě malého množství elektřiny, nepotřebují žádný jiný pohon, nevylučují ani žádné CO

2
. Pokud si 

vyrábíte vlastní elektrický proud pomocí fotovoltaiky, nejste odkázáni ani na elektrickou síť. Sluneční kolektory jsou schopny 
přeměňovat na teplo odražené sluneční záření, takže fungují i   během zamračených dní a v zimě. I během zimních dnů vám 
dokáže solární systém ušetřit až 20% nákladů na ohřev teplé vody. Záleží jen na tom, z jakých komponent je sestaven.

Sunmander vám zajistí teplo domova
TWI group vznikla v  roce 2017 vlastnickým propojením dvou výrobních a dvou obchodních společností z Česka, Slovenska 
a Rakouska. V roce 2018 začíná skupina nabízet své produkty a služby pod novou značkou Sunmander, která lépe vystihuje 
podstatu tohoto seskupení. Ekosystém, který vytvořili společnosti v rámci TWI group, vznikl spojením zkušeností, jejichž histo-
rie začíná v jednom případě v roce 1992. Toto spojení vznikalo postupně, na základě společně vyznávaných hodnot až vyústilo 
do vzniku značky Sunmander. Příběh značky Sunmander je příkladem toho, že pracovitost, poctivost a odhodlání zlepšovat se 
přinášejí dlouhodobé výsledky a dlouhodobou udržitelnost. Toto je na jedné straně důvod k hrdost, ale zároveň je to obrovský 
závazek do budoucna.
Sunmander je spolehlivým partnerem ve vývoji, výrobě, instalaci a servisu efektivních energetických řešení a poskytování od-
borného poradenství. Každý zaměstnanec a spolupracovník je profesionálem ve své oblasti a garantem vysoké kvality, která 
je synonymem značky.

knut&knut.indd   1 30.11.2018   17:11:50



74 | BYDLENÍ

povrchovou úpravou, vláknocementové desky, obklady 
z keramických desek, obkladové prvky z umělého nebo 
z přírodního kamene, ale i obklady na bázi kovů a skla. 
Lze tak dosáhnout vnější fasády se stálým vzhledem, 
dlouhou životností a snadnou údržbou.
Provětrávaná fasáda s  kvalitním vnějším obkladem je 
proto vhodnou variantou jak pro novostavby, tak pro 
rekonstrukce stávajících starších domů. Výhodou  typu 
použití je to, že není zapotřebí původní fasádu upravo-
vat a její statické zajištění lze provést současně s upev-
ňováním nosné konstrukce.
Tloušťka izolace při materiálovém návrhu zateplení by 
neměla být určována náhodně ale tepelně-technickým 
výpočtem, který vychází ze stávající skladby obvodové-
ho pláště a stavu budovy. Předem by měl být stanoven 
cíl, kterého chceme dosáhnout – například parametry 
nízkoenergetického domu.
Zateplení domu je investičně velice nákladná záležitost. 
Proto je nezbytné si ohlídat záruky, které na kompletní 
systém bývají dnes již standardně 10 let i více. Kontakt-
ní zateplovací systémy jednotlivých výrobců mají danou 
skladbu a nahrazovat je jinými materiály není doporu-
čeno právě z  toho důvodu, že v případě reklamací se 

problém vztahuje pouze na jednotlivé materiály nikoliv 
na skladbu jako celek. Žádný výrobce neuzná reklamaci 
svého systému s jinými, předem neodsouhlasenými prv-
ky. Zažitý názor, že k zateplení domu je dostačující 5 cm 
izolant, je mylný. Dnes se běžně používají tloušťky 12 
cm, 14 cm v některých případech i 25 cm.

Zateplení a izolace střechy
Střechu nemusí tvořit složitá soustava izolačních vrstev, 
jednodušší řešení nabízí jednoplášťový systém. Oblíbe-
ná je také izolace z technického konopí nebo foukaná 
celulózová izolace. 
Aplikace nadkrokevní izolace v  jednoplášťové střeše je 
rychlá díky speciálním šablonám, jež se kladou nad krokve. 
Podkroví už dávno nepatří k „nouzovým“ řešením pro 
rozšíření obytného prostoru, vznikají v něm  působivé 
interiéry s nezaměnitelným charakterem. O oblibě to-
hoto typu bydlení svědčí jak adaptace ve starších do-
mech, tak podkroví, s nimiž počítají návrhy novostaveb. 
Podstřešní interiéry jsou specifické nejen svou dispozicí, 
ale i ze stavebního hlediska. Dělicí prvek mezi obytný-
mi místnostmi a vnějším prostředím totiž netvoří stěna 
z klasických materiálů, ale upravená konstrukce krovu. 
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To představuje docela jiné nároky, od přípravy projektu 
přes volbu materiálů až po řemeslné provedení. Jde při-
tom zejména o požadavky na tepelnou izolaci a vzdu-
chotěsnost, s  tím souvisí skladba střešního pláště, typ 
krytiny a zejména volba izolačního materiálu.
O  střeše nad podkrovím se někdy mluví jako o „páté 
stěně“ domu a z toho vyplývá, že musí sloužit (kromě 
požadavku na dokonalou hydroizolaci) jako kvalitní 
tepelně izolační prvek. Pro takové konstrukční řešení 
podkroví je podstatný materiál nosné konstrukce kro-
vu, může být ze dřeva, ze železobetonu nebo z oceli. 
Pokud jde o konstrukci krovu, pod nímž má vzniknout 
podkroví, jde u  rodinných domů se šikmou střechou 
nejčastěji o dřevěné trámy. 
Izolaci lze umístit mezi krokve (v případě dvouplášťové 
střechy) nebo nad ně (u jednoplášťové). Při izolaci krovu 
je situace složitější než třeba při izolaci zdí a k omezení 
tepelných ztrát nestačí pouze umístit mezi krokve co 
největší vrstvu izolačního materiálu. 
Musí se počítat s vlastnostmi trámů, které se stávají sou-
částí zmíněné „páté stěny“. Dřevo má totiž jiné hodno-
ty prostupu tepla, které jsou horší než třeba v případě 
polystyrenových desek nebo panelů z  minerální vlny. 

Pokud by byla střecha izolována pouze mezi krokvemi, 
každý z trámů by pak tvořil tepelný most, tedy zónu, 
skrze kterou uniká z interiéru teplo. Aby se tomu zame-
zilo, je nutné izolovat ze strany interiéru i trámy.

Tradiční izolace stále ve fóru
Klasickým materiálem pro izolaci krovů je pěnový poly-
styren (EPS), který se dodává v nařezaných blocích a vy-
značuje se velmi dobrými tepelně izolačními paramet-
ry, jeho součinitel tepelné vodivosti se pohybuje kolem 
0,035 W/(m.K). Problémy mohou nastat, pokud je tento 
materiál delší dobu vystaven vlhku, což snižuje jeho 
izolační schopnost. V případě použití v krovu to zname-
ná nutnost zajistit spolehlivou hydroizolaci. K výhodám 
užití EPS patří jeho přijatelná cena.
Podobnou tradici jako polystyren má v  oblasti tepel-
ných izolací též užití minerální vlny, která se vyrábí 
tavením hornin (nejčastěji čediče nebo křemene). Mi-
nerální vlna je po tepelném vytvrzení a ochlazení ře-
zána do rolí nebo desek standardních rozměrů. Oproti 
polystyrenu má tento materiál vysoký bod tání a odo-
lává lépe ohni. Ani minerální izolace by ale neměla být 
dlouhodobě vystavována vlhku.
Minerální vlna se často úspěšně používá v difúzně ote-
vřených konstrukcích nebo u  dvouplášťových střech. 
Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 
0,035 W/(m.K). Dodává se v řezaných blocích nebo v po-
době pásů, komplikací při její instalaci bývá nutnost 
chránit pokožku a dýchací cesty před prachem z mine-
rálních vláken.

Celulóza: novinka ze 70. let
Své místo mezi systémy tepelné izolace vhodnými pro 
adaptaci podstřešních prostorů si za posledních dvacet 
let vydobyla novinka, foukaná celulózová izolace Cli-
matizer Plus. Jde o  patent ze 70. let minulého stole-
tí a technologie spočívá v zafoukání izolace vyrobené 
z novinového papíru. 
Díky unikátnímu systému aplikace lze zabránit energe-
tickým ztrátám přes těžko přístupná místa (zákoutí nad 
krokvemi apod.), kam běžnou izolaci nelze aplikovat. 
Speciální stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, 
střech nebo stropů, a  vytvoří tak kompaktní izolační 
vrstvu. Celulóza je přitom upravena tak, že odolává po-
žáru, hnilobě, hlodavcům i hmyzu. Pro vstup do kon-
strukce postačuje například odtržení jednoho záklo-
pového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do 
vzdálenosti čtyř metrů. 
Podkroví je citlivé nejen na tepelné ztráty v zimě, ale 
i  na přehřívání, během letních dnů můžeteplota pod 
krytinou dosahovat až 80 °C a není pak snadné udržet 
v  obývaných místnostech teploty kolem 25 °C. Uplat-
nění foukané celulózové izolace má pozitivní vliv i na 
tepelný režim v tomto období. 
Ve srovnání s minerální izolací nebo polystyrenem po-
skytuje výhodu, díky měrné tepelné kapacitě celulózy 
se značná část tepla procházejícího z exteriéru do in-
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teriéru absorbuje v  izolaci a během noci se opět celá 
konstrukce ochladí. Climatizer Plus tak účinně vyrovná-
vá náhlé výkyvy teplot a tlumí jejich nápor v interiéru.

Kamenná vlna a konopí
Další druh foukané izolace představuje například vý-
robek Climastone z  kamenné vlny. Izolace je k  mání 
ve třech modifikacích označených L, Standard a  Mini 
a každá se hodí k různým možnostem použití. Foukaná 
izolace z kamenné vlny zvyšuje odolnost správně vypl-
něných konstrukcí. Výborná je reakce na oheň, a to na 
stupni A1.
Oblíbeným a s ohledem na environmentální trendy čas-
to využívaným stavebním materiálem je konopí. Přizpů-
sobil se tomu i  trh se stavebními materiály, na němž 
je dostupná škála výrobků z konopí, jež jako přírodní 
produkt neobsahují přídavné látky poškozující životní 
prostředí. Široké uplatnění má konopí zejména v oblas-
ti tepelných izolací. Manipulace s konopnými deskami 
je příjemná a nehrozí podráždění z úlomků vláken.
Z  konopných vláken jsou vyráběny tepelně izolační 
materiály ve formě desek či rouna - termokonopí. Díky 
tomu, že jde o přírodní materiál, je manipulace a prá-
ce při aplikaci mnohem příjemnější a bez zdravotního 
ohrožení ostrými úlomky vláken, jak je tomu například 
u minerální vlny.
Snadná manipulace umožňuje rychlou a  jednoduchou 
montáž konopné izolace mezi krokve a díky srovnatel-
ným tepelně izolačním vlastnostem, součinitel tepel-
né vodivosti 0,04 W/(m.K), mohou konopné materiály 
nahradit minerální vlnu. Uchovávají si dlouhodobě své 

vlastnosti, jsou pevné, odolné proti vlhkosti, nehrozí 
ani napadení škůdci či hnilobou.

Efektní jednoplášťové řešení
Zmíněné typy izolace se používají v konstrukcích dvou-
plášťových střech, které se budují jako součást krovu, 
vyplňují mezery mezi krokvemi i  další součásti krovní 
konstrukce. Jiným přístupem k izolaci podkrovního pro-
storu je umístění izolační vrstvy nad krokve.
Jde o systém jednoplášťové střechy (Thermodach), kdy 
se na volné krokve kladou speciální izolační šablony 
z polystyrenu a teprve na tuto kompaktní izolační vrst-
vu se pokládají tašky. Systém vylučuje vznik tepelných 
mostů i problémy s vlhnutím dřevěných trámů. 
Desky z minerální vlny se díky své pružnosti po vtlačení 
mezi krokve vrátí do původního stavu a dokonale při-
lnou k trámům. Pak lze dokončit finální montáž sádro-
kartonového obkladu. Takto konstruovaná jednopláš-
ťová střecha tvoří kompaktní hydro- i tepelnou izolaci, 
ale izoluje také dobře zvuk. I v případě jednoplášťové 
střechy je ale nutné uplatnit parozábranu.
Díky tomu, že celý vnější plášť vlastně leží až na kro-
vu, se podkrovní prostor zvětší o objem, který by jinak 
zaujímala izolace mezi krokvemi. Přiznaná konstrukce 
krovu může být navíc zajímavým prvkem podstřešního 
interiéru. Výhodou je rovněž rychlá realizace stavby, 
a dokonce i možnost výměny střechy, aniž by byl nějak 
zásadně narušen běžný provoz v obytném podkroví.
Krov je třeba chránit nejen před venkovní vlhkostí 
a chladem, ale i před vlivy působícími ze strany interi-
éru. V  interiéru při pobytu osob vzniká vlhkost odpa-
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řováním vody, která proniká do obvodového pláště, 
„prosakuje“ konstrukcí stěn, kde může způsobit jejich 
poškození (např. hnití krovů, vznik plísní apod.). 
K ochraně slouží parozábrana, neprodyšná vrstva vlo-
žená do skladby stěny nebo střechy, která zabraňuje 
vnikání vodních par proudících z interiéru do střešního 
nebo stěnového souvrství. Správně aplikovaná parozá-
brana zabraňující proudění vzduchu přes stěnu nebo 
střechu z interiéru ven navíc omezí i energetické ztrá-
ty. Pro zřízení parozábran se užívají materiály s velmi 
nízkou propustností: polyetylenové či hliníkové fólie. 
Parozábrana přitom musí být umístěna co nejblíže k in-
teriérové části obvodové stěny a nesmí dojít k  jejímu 
porušení nebo nepřesnému spojení. Pro vstup do střeš-
ní konstrukce stačí odtržení jednoho prkna a následně 
lze konstrukci plnit celulózou.

Výměna oken
Výdaje za vytápění lze snížit i tím, že si pořídíte nová 
kvalitní okna. Často mají lidé obavy, že výměna oken 
„vyřadí domácnost z provozu“ na řadu dní. Časová ná-
ročnost výměny závisí zejména na počtu oken. V bytě 
běžné velikosti je to většinou jeden den u  rodinného 
domku dva nebo více dní, a  to podle náročnosti. Od-
borný konzultant dodavatele by měl sdělit, jak dlouho 
výměna potrvá. Obavy, že budete v noci bez oken, jsou 
zcela liché. Vybourání starých oken probíhá postupně 
tak, aby vždy večer byly veškeré otvory vyplněny.
Pokud se chcete na výměnu řádně připravit, je třeba 
počítat s tím, že montážníci musí manipulovat s velký-
mi prvky, proto je dobré odstranit z okolí oken vše, co 

by bránilo dobrému přístupu nebo by se při manipu-
laci mohlo rozbít. Obvykle ale stačí asi 1 metr volné-
ho prostoru před oknem. Pokud na odklizení nábytku 
zákazník nestačí, tak montážníci špičkových firem vždy 
ochotně pomohou.
Přístupové cesty k oknům je dobré zakrýt, ale není to 
nutné. Většina firem považuje za samozřejmost, že si 
přístup k  oknům sami zakryjí, aby ochránili podlahu 
a  koberce. Pokud si chcete ušetřit práci s  úklidem, je 
dobré chránit nábytek fólií, při úpravě stavebního ot-
voru po vybourání oken se práší.
Při výměně oken je možné objednat si také likvidaci starých 
oken, montážníci pak vybouraná okna rovnou odvezou. 
Demontáž oken je třeba provádět opatrně, aby došlo k co 
nejmenšímu poškození ostění a omítek. Vybourání špale-
tových oken s sebou nese větší poškození ostění a nutnost 
stavební úpravy před montáží nových oken, je to výrazně 
náročnější práce než u jednoduchých tzv. rekord oken.
Vzniklý otvor se připraví k  osazení nových oken, to 
může nést nutnost drobných zednických prací, aby 
nová okna v otvoru dobře seděla. Zde je třeba počítat 
s prašností. Hrubé nečistoty montážníci sami uklidí.
Pokud jednáte o  smlouvě na nová okna, doporučuje-
me dobře si dobře projít služby, které objednáváte, aby 
montážníci provedli i tzv. zednické začištění tedy začiš-
tění ostění. Nakonec jsou nová okna osazena objedna-
nými doplňky, parapety, žaluziemi, sítěmi, případně je 
provedena i výmalba ostění z interiérové strany.

Příprava plastových oken na zimu
Moderní nejen plastová okna jsou osazena celoobvo-



dovým kováním, které zajišťuje jejich optimální izolační 
vlastnosti. Zásadní roli má kování v zajištění bezproblé-
mové funkčnosti tedy snadné otevírání a bezpečné uza-
vření oken. Pokud plastová okna drhnou, může dojít 
k poškození či nadměrnému opotřebení součástí ková-
ní a tak i k případnému znehodnocení prvků.
Seřízení kování plastových oken je velice jednoduché, 
s návodem od dodavatele to zvládne pomocí imbuso-
vého klíče prakticky každý. Někdy také pomůže, pokud 
kování oken promažete. V  návodu k  údržbě a  také 
přímo na kování by měla být vyznačena místa, kam je 
třeba kápnout kapku oleje. Nejvhodnější je olej na šicí 
stroje. Obecně platí, že by neměly být používány oleje 
s příměsí kyselin a pryskyřic, je třeba vyvarovat se i pou-
žití kuchyňského oleje.
Nejen plastová okna musí mít kvalitní a nepoškozená 
všechna těsnění na rámu i  křídle. Při běžném mytí je 
třeba vždy odstranit nečistoty a  zkontrolovat v  jaké 
kondici těsnění je. V případě mechanického poškození 
je dobré kontaktovat servis dodavatele, protože jinak 
se může stát, že okna budou v zimě táhnout, případně 
jimi může i zatékat. Při výměně těsnění musí být použit 
doporučený typ těsnění, včetně tvaru, rozměru i mate-
riálu, jinak může opět dojít k omezení izolačních schop-
ností okna.
Návod na údržbu těsnění by měl být obsažen v zásadách 
pro používání oken přímo od dodavatele. Doporučený 
přípravek na ošetření těsnění totiž závisí na materiálu, 
ze kterého je těsnění vyrobeno. Může jít o běžný glyce-
rin či silikonový olej. Vždy je dobré vyhnout se minerál-
ním olejům a ropným látkám.

Péče o garážová vrata
Stejnou péči, jako věnujeme oknům, musíme věno-
vat i dveřím a především garážovým vratům. Ta  jsou 
mnohdy opomíjená, zapomínáme na ně, byť se jedná 
o další ze vstupů do domu. Stejně jako u oken musíme 
i u vrat zkontrolovat kování, veškeré zámky, pokud je 
někde oprýskaný nátěr, opravit ho, pokud máme vrata 
dřevěná, samozřejmostí by mělo být je před zimou na-
třít. Pokud máme vrata z materiálů, které jsou de facto 
bezúdržbové, měli bychom je alespoň před příchodem 
mrazů umýt.

Vlhko a plísně – nepřátelé našich obydlí
Veškerá izolace je samozřejmě super, ale pozor na vlh-
kost zdí. Pokud jste v  létě zjistili, že máte v  místnos-
tech vlhké mapy na zdi, nebo že se dokonce odlupuje 
omítka, je právě teď čas na sanaci zdí. Příčinou vlhkosti 
může být voda, která kondenzuje nejčastěji tehdy, když 
je v  místnosti nízká teplota (která se blíží k  rosnému 
bodu: závisí na teplotě a  vlhkosti) nebo se ve zdech 
hromadí vodní páry, které se díky vnější izolaci nedo-
stanou přes zdivo ven. Nejvíce případů vlhkosti je způ-
sobeno kondenzací páry v interiéru a vlhkosti podloží. 
Srážení vody trápí zejména koupelny, místnosti, kde se 
pere, žehlí a suší prádlo a kuchyně bez digestoře. Ře-
šení spočívá v instalaci ventilátoru, který umožní vzdu-
chu v místnosti cirkulovat. Často je nutné vybourat ve 
zdi průduch, do nějž je ventilátor (v kuchyni digestoř) 
instalován. Často za problémy s  vlhkostí stojí obvykle 
závady v odvádění dešťové vody. Může pronikat stře-
chou či trhlinami ve fasádě – tento problém můžeme 
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odstranit použitím fasádní omítky nebo nátěru, který 
nepropouští srážkovou vodu do zdiva, ale zároveň je 
prodyšný a  propouští vodní páry.terén, Další příčinou 
mohou být špatné omítky, neprodyšné podlahy, dlou-
holeté zanedbání údržby stavby. Ta představuje větší 
problém a  odstraňuje se poměrně náročněji. Zatímco 
přistoupíte k sanaci zdiva,  dejte si udělat sanační roz-
bor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí nej-
kritičtější místa výskytu vlhkosti a  navrhne adekvátní 
způsob sanace zdiva.
Ať už je příčinou cokoli, řešení je jedno – odvlhčení zdí 
a  odstranění závad. Pokud máte dostatečné znalosti 
a fortel, můžete to zvládnout svépomocí, nebo se spo-
lehnout na specializované firmy, které nabízejí kom-
pletní program odvlhčení bytu, domů, sklepů i komerč-
ních objektů včetně diagnostiky vlhkosti. 

Sanační prodyšné omítky 
Jsou vysoce prodyšné, pórovité a tím pádem lehké, mají 
velmi nízkou kapilární nasákavost a  ideálně odpuzují 
vodu. Voda pak kapilárami neproniká ze zdiva do omít-
ky, jejíž povrch zůstává suchý a čistý. Odpařování vody 
probíhá pouze na vnitřní straně omítky, kde také zů-
stávají vysrážené soli. Sanační vodotěsné omítky jsou 
prakticky totožné s prodyšnou omítkou, ale mají obrá-
cený efekt – zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu 
do zdiva. Používají se zejména v místnostech s  vysokou 
vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, prádelny, atd. 
V  současnosti jsou nahrazovány hydroizolačními stěr-
kami a aplikují se jen výjimečně. 

Řetězová pila a diamantové lano 
Smyčka tvořená lanem s  průmyslovými diamanty po-
stupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez 
průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační 
fólie o  síle 2 mm. Zdivo se klínuje pevnostními klíny 
a  závěrem se proříznutá spára injektuje cementovou 
směsí. Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost 
a dlouhou životnost. Takto provedené odvlhčení domu 
vydrží až do konce životnosti celé stavby. 
Další možností je vrážení plechů. Do průběžných spár 
ve zdivu se zarážejí ocelové desky. Použití je omezeno 
pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu. Při 
této metodě nedochází k razantnímu zásahu do statiky 
budovy, celá metoda je velmi šetrná. Odvlhčení domů 
pomocí vrážení plechů je poměrně rychlé a lze jej pro-
vádět i za současného provozu objektu. 
Odvlhčení zdí pomocí injektáže je účinné hlavně proti 
vzlínající vlhkosti. Nejdříve se navrtají injektážní otvo-
ry, které se vyčistí od prachu a hrubých nečistot. Potom 
se do těchto otvorů natlačí hydrofobní vodoodpudivý 
roztok. Vrty se provádějí cca 12 cm od sebe a v úhlu 20-
40°. Touto metodou lze odvlhčit téměř všechny druhy 
zdiva, jako například - cihlu, beton, žulu a  jiné druhy 
kamene. Pro sanaci podlah se používá několik různých 
řešení v  závislosti na konkrétních dispozicích stavby. 
K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie 

nebo modifikované asfaltové pásy s  kvalitní vložkou. 
Důležitý krok pro kvalitní funkčnost sanace je napojení 
podlahového systému na sanaci stěn. 

Jak vysušit vlhké zdi?
Pokud se chystáte vysušit zdi svého domu či bytu své-
pomocí, doporučuje se aplikace zateplovacího systému 
nebo jen samotného termokeramického nátěru. Ten 
vyspraví fasádu poškozenou trhlinami a  udrží zdivo 
v suchu, což zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách. 
Odstranění plísní a řas totiž nebývá vždy snadné a vždy 
je lepší snažit se tomuto kroku vyvarovat.
Termokeramický nátěr rovněž zajistí, že se do fasády 
nedostane dešťová voda, přičemž stěny budou „dý-
chat“.  Dále dokáže účinně odvádět vlhkost ze zdiva, 
takže poskytuje výbornou ochranu pro stavební kon-
strukce. Po aplikaci nátěru vytvoří na povrchu termoke-
ramickou membránu, která zabraňuje vnikání vlhkosti 
do podkladu Termokeramický nátěr má vysokou život-
nost, tudíž fasádu není třeba každých 3-5 let renovovat. 
Nátěr reguluje vlhkost v podkladu (zdivu) a tím udržuje 
stavební konstrukci po celý rok v  suchém stavu, čímž 
snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.
Pokud nám zdi absorbují vlhkost ze země od základů 
domu, účinným řešením je odvodnění okolí domu vy-
tvořením drenáže při základech. Vykope se vyspádo-
vaná rýha u  stěn až do úrovně základů,  dno rýhy se 
vyloží drenážní fólií, která se vytáhne podél stěny nad 
terén. Do takto připravené rýhy se položí perforované 
trubky, které vodu odvedou mimo objekt, a zasypou se 
štěrkem. 
Aby nedocházelo k  zanášení zeminy mezi kamenivo, 
vrstvu štěrku je vhodné od zeminy separovat geotex-
tilií. Po odstranění zdroje vlhkosti ještě před stavební 
konstrukcí lze použít některou ze sanačních metod, 
které odstraňují vlhkost ze zdiva a zabraňují postupu 
vody zdivem.

Důležitá je prevence
Jakmile jsme se plísně zbavili, je důležité ztížit její ná-
vrat. Největším nepřítelem plísní je čerstvý vzduch, pro-
to větráme zejména za slunečného počasí (za deště si 
domu přivedeme jen další vzduch o  vysoké vlhkosti). 
Ideální jsou okna otevřená na mikro ventilaci. V míst-
nostech nesušíme prádlo a udržujeme stálou pokojovou 
teplotu. Nábytek neumisťujeme na doraz ke stěně, ale 
necháme mezi zdí a zády nábytku několika centimet-
rovou mezeru, aby vzduch mohl cirkulovat. Je dobré 
pořídit si vlhkoměr a udržovat vlhkost v místnosti pod 
50 %. Pokud omítka vašeho bytu pamatuje nějaký ten 
pátek, nejlepší bude její odstranění a obnova nátěrem 
s protiplísňovým přípravkem. Obnova omítky v dobře 
větrané místnosti bez stavebních závad by měla spoleh-
livě zabránit vstupu plísní na několik let.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Volejte naši zákaznickou
linku 601 245 245

Využijte bezplatně, náš nový online 
kalkulátor www.motorius.cz. 

V klidu domova si vše 
prohlédnete a pročtete. 

garážová vrata

sekční, rolovací, průmyslová

markýzy, žaluzie, 
předokenní rolety, mříže

brány a branky

posuvné, křídlové

24 hod ON-LINE

Kalkulátor sekčních 
vrat, předokenních 
rolet, mříží a bran

www.motorius.cz

Izolace vlhkého zdiva všemi metodami

• Zarážení nerez desek – systém VODIZOL
• Kompletní řešení sanací včetně projektové 

dokumentace
• Bourání pomocí demoličního robota

VODIZOL, s.r.o.
tel. +420 777 606 273, 
e-mail: izolace@vodizol.cz
www.vodizol.cz

vodizol_2.indd   1 27.11.2018   11:54:52
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INZERCE

JAK FINANCOVAT 

NOVÝ DOMOV
Většina lidí si na koupi nemovitostí bere nějakou formu úvěru. Nákupy bytů 
a domů výhradně za úspory nebo dokonce v hotovosti jsou naprosto výjimečné.
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Nejčastěji jde o hypotéční úvěry nebo úvěry ze staveb-
ního spoření, případně jejich kombinace. Ve většině 
realitních kanceláří klientovi poradí, který z  možných 
nabízených produktů je nejvýhodnější. Případně za-
jistí službu finančního poradce, který dokáže poradit 
s nejvýhodnějším způsobem financování a zároveň umí 
porovnat nabídku hypotečních bank, stavebních spoři-
telen a podobně. Podobnou službu poskytují i někteří 
velcí developeři. Hypotéky si nejčastěji berou lidé ve 
věku od 30 do 44 let. V současné době ji splácí dvě pěti-
ny z nich. Nejčastěji se čerpá hypotéční úvěr od jednoho 
do dvou miliónů korun, přičemž jeho výše je závislá na 
věku, ale i na příjmech domácnosti. Nejvyšší hypotéky 
mají lidé ve věku 30 až 44 let (třetina od 1 do 2 miliónů, 
pětina od 2 do 3 miliónů korun), stejně tak mladí lidé 
od 18 do 29 let (třetina od 1 do 2 miliónů, třetina od  
2 do 3 miliónů korun).
U lidí starších 45 let jsou pak obvyklé hypotéky do jedno-
ho miliónu korun. Především muži s vyšším příjmem si do-
volí hypotéku přesahující tři milióny korun. Lidé nejčastěji 
čerpají hypoteční úvěr od jednoho do dvou miliónů ko-
run, přičemž jeho výše je závislá na věku, ale i na příjmech 
domácnosti. Nejvyšší hypotéky mají lidé ve věku 30 až 44 
let (třetina od 1 do 2 miliónů, pětina od 2 do 3 miliónů ko-
run), stejně tak mladí lidé od 18 do 29 let (třetina od 1 do 
2 miliónů, třetina od 2 do 3 miliónů korun). U lidí starších 
45 let jsou pak obvyklé hypotéky do jednoho miliónu ko-
run. Především muži s vyšším příjmem si dovolí hypotéku 
přesahující tři milióny korun. Sjednaná doba splatnosti je 
většinou do dvaceti let. Její délka pochopitelně závisí na 
věku. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na 
více než na 20 let se upisují lidé do 44 let. Sjednaná doba 
souvisí rovněž s výší hypotéky, čím více si lidé půjčí, tím se 
i prodlužuje doba splatnosti.
A jak je u nás oblíbené stavební spoření? Velmi, Česká 
republika je za Rakouskem na druhém místě v rozšíře-
ní stavebního spoření. V Rakousku ho má 60 procent 
populace, v Česku je to 39 procent. Vyplývá to z údajů 
Evropského sdružení stavebních spořitelen za loňský 
rok, o kterých informovala Asociace českých stavebních 
spořitelen.  Na třetím místě v rozšíření stavebního spo-
ření je Německo s necelými 37 procenty.

Comeback stavebního spoření
V  myslích mnoha občanů je „stavebko“ minulostí, 
protože není už tak výhodným produktem. Jistě, kde 
ty časy jsou, kdy tento ho podporoval stát svým vyso-
kým příspěvkem. Dobám supervýhodného stavební-
ho spoření opravdu dávno odzvonilo – snížila se výše 
státní podpory, výnosy se začaly danit, úroky klesají. 
Ale v době ultra nízkých úrokových sazeb na spořicích 
účtech začíná stavební spoření opět slavit návrat. A to 
především kvůli zvýšené potřebě rekonstrukcí stárnou-
cího bytového fondu, což je trend, který začíná české 
domácnosti hodně trápit. Podle nedávného průzku-
mu během posledních tří let prováděla nějaké úpravy 
ve svém bytě či domě třetina lidí a dalších 16 procent 
se na rekonstrukci během následujících tří let chystá. 
Nejčastěji rekonstruovanými částmi bytu jsou kuchyně 
a koupelny. Ale z úvěru ze stavebního spoření si někteří 
klienti i  kupují nemovitosti nižší kupní ceny nebo ho 
využívají na doplatek. Na financování koupě dražší ne-
movitosti se hodí spíš hypotéka.

Termínovaný vklad se státním 
příspěvkem
Stavební spoření je navíc zajímavě úročený a  hlavně 
státem garantovaný produkt – o  naspořenou částku  
nemůžete přijít, protože je ze zákona pojištěná podle 
zákona o bankách č. 21/1992 Sb., až do výše 100% vkladu, 
avšak s maximální výší náhrady do 100 000 EUR. Úrok 
stanovený ve smlouvě je garantovaný po celou dobu 
smluvního vztahu a  tedy víte, jaký výnos můžete na 
konci spořicího programu očekávat. Vedle původního 
účelu, tedy k nákupu, stavbě či rekonstrukci nemovitosti, 
můžete stavební spoření použít i  jako výhodný a bez-
pečný způsob ukládání a zhodnocení peněz, se kterými 
máte jakékoli plány.  Stavební spoření využijete také 
na spoření na penzi, na spoření dětem, případně jen 
k ukládání volných finančních prostředků. V  takovém 
případě se na stavební spoření lze dívat jako na jistou 
formu termínovaného vkladu, navíc ovšem se státním 
příspěvkem jako bonusem. Se stavebním spořením zís-
káte eventuálně i mnohem výhodnější úvěr na financo-
vání například rekonstrukce bytu.
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Bydlíte v bytě, ale rádi byste poseděli u krbu, kde bude hořet skutečný teplý oheň? Nebo zrovna řešíte, 
jak si pořídit krb do domu za skvělou cenu bez problému s komínem, se dřevem a následnou údržbou?

Všechno vyřeší biokrby!
Nedělají nepořádek, v  místnosti nebudete mít žádný prach ani špínu, výhodou je snadná instalace 

a jsou vhodné pro interiéry, terasy či venkovní prostředí.

Biokrb používá speciální palivo – ekologický biolíh, který při spalování vytváří jen teplo, vodní páry 
a oxid uhličitý (tedy ten, co vydechujete)

Nejlepší biokrby za bezva ceny a zákaznickou podporou najdete na www.biokrby.cz

biokrby.indd   1 3.12.2018   16:08:34

BODUJ V NAŠÍ LIZE ODMĚN
Zabodujte do

Odměny 
vybírejte do

PODZIM 
2018
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Kdy se vám „stavebko“ vyplatí?
K  získání maximální státní podpory 2 000 korun roč-
ně je nutné za rok na stavební spoření uložit nejméně  
20 000 korun. Pokud uvážíme měsíční úložku ve výši  
1 500 Kč, můžete po 6 letech získat zpět částku až  
120 027 Kč (po započtení poplatků), což odpovídá prů-
měrnému ročnímu zhodnocení 3,02 %. Vyšší zhodnocení 
dnes nenajdete na spořicích účtech, termínovaných 
vkladech (mimo termínované vklady s vysoko nastave-
ným minimálním vkladem), a  zpravidla ani u  státních 
dluhopisů vyspělých zemí. Pokud se však připočtou 
všechny úhrady, úroky, úrokové bonusy, daň a  doda-
tečně připsaná státní podpora, může zhodnocení vlo-
žených prostředků činit něco kolem 4 % samozřejmě 
v závislosti na nabídce konkrétní stavební spořitelny.

Využijte on-line kalkulačku
Nejvýhodnější stavební spoření je především takové, 
které nabízí za nejmenší objem poplatků, nejefektivněj-

ší zúročení vkladů. Stavební spořitelny se většinou snaží 
pokrýt vysoké úroky vysokými poplatky, proto vám dopo-
ručujeme srovnat jednotlivá stavební spoření před jejich 
objednáním. Na českém trhu se pohybuje pět renomova-
ných stavebních spořitelen, které mocně a hlasitě lákají na 
své stavebko ze všech marketingových kanálů. Jsou velké, 
známé, důvěryhodné a Češi u nich mají v tuto chvíli na-
šetřených téměř 400 miliard korun. Takže jde o sázku na 
jistotu. Kromě výběru jedné ze spořitelen je důležitá část-
ka, kterou jí budete měsíčně odevzdávat. Od její výše se 
totiž odvíjí výše státní dotace, která se rovná 10 % z výše 
vašich splátek. Zvolená výše splátek by však neměla být 
tak vysoká, aby negativně ovlivnila váš rodinný rozpočet.
Zajímá vás, kolik našetříte za pět nebo deset let na staveb-
ním spoření? Využijte online kalkulačky stavebního spo-
ření. Odpověď získáte zdarma a hlavně okamžitě. Kromě 
celkové sumy vám online kalkulátor vypočítá také výnos 
z úroků a celkový objem příspěvků od státu.
Pokud chcete využít všech výhod, které vám stavební spo-
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ření nabízí, musíte spořit minimálně šest let. Poté je již na 
vás, zda se rozhodnete v ukládání peněz dál pokračovat 
(nejdéle však do naspoření zvolené cílové částky) či si pe-
níze vyberete nebo třeba požádáte o úvěr.

Překlenovací úvěr
Potřebujete už vybrat finance, ale nemáte potřebnou 
částku naspořenou, takže nedosáhnete na řádný úvěr? 
Pak je pro vás možným řešením překlenovací úvěr. Sta-
vební spořitelny nabízí velmi často několik variant pře-
klenovacích úvěrů, lišících se například dobou splatnosti, 
garancí úrokové sazby apod., což v konečném důsledku 
ovlivňuje nabízenou úrokovou sazbu. Na rozdíl od hypo-
tečních bank uvedené sazby nejsou uváděny jako sazby 
„od“, ale jsou dostupné pro všechny klienty bez rozdí-
lu. Úrokové sazby platí pouze pro překlenovací úvěr. Po 
dosažení hodnotícího čísla je překlenovací úvěr splacen 
řádným úvěrem ze stavebního spoření, u  kterého se 
úroková sazba odvíjí od sjednaného tarifu a  je zpravi-

dla nižší než u překlenovacího úvěru. Kromě úrokových 
sazeb se do ceny úvěru promítají další náklady, které 
s vyřízením a správou úvěru souvisí. Jsou to především 
poplatky za zpracování žádosti o úvěr a poplatek za ve-
dení úvěrového účtu, který zpravidla stavební spořitelny 
účtují na roční bázi. Dále je třeba počítat s poplatkem za 
vedení spořícího účtu (účtován až do doby přidělení řád-
ného úvěru ze stavebního spoření) a především potom 
s poplatkem za uzavření samotné smlouvy o stavebním 
spoření. Tento poplatek je u všech stavebních spořitelen 
stanoven stejně, a to na úrovni 1 % cílové částky. Někte-
ré stavební spořitelny mají pro výši poplatku stanovenu 
maximální hranici, což ocení především klienti žádající 
o vyšší částku úvěru. Velmi často také stavební spořitelny 
nabízí v  rámci svých marketingových kampaní slevy na 
poplatky za uzavření smlouvy.

Stavebko nahrazuje úspory
V současné době je hodně využíváno v podobě překle-
novacího úvěru na koupi vlastního bydlení. To se týká 
zejména domácností, které nemají naspořeno. Stavební 
spoření v  tomto případě nahrazuje vlastní úspory. Po 
zásahu ČNB hypoteční banky neposkytují 100% hypo-
téky, ale maximálně 90% hypotéky. Omezený je i počet 
poskytnutých hypoték mezi 80-90 % LTV. To znamená, 
že zájemce o vlastní bydlení potřebuje nejméně 10 %, 
spíše však 20 %, získat z jiných zdrojů. Ideální jsou sa-
mozřejmě vlastní úspory, ty však většina českých do-
mácností nemá. Jedním z řešením je právě překlenovací 
úvěr od stavebních spořitelen.

Zpřísnění podmínek pro hypotéky
Pro získání hypotéky je potřeba splnit několik základ-
ních podmínek. Mimo dostatečného příjmu a  čistých 
rejstříků je třeba mít i adekvátně hodnotnou zástavu, 
přiměřený věk a aspoň přechodný pobyt v ČR. Od dub-
na 2017 lidé nemohou získat stoprocentní hypotéku. 
Česká národní banka vydala doporučení, které bankám 
zamezuje poskytovat hypotéku nad 90 procent hodnoty 
nemovitosti (tzv. LTV). Hypotéky s  rozmezím LTV 80 
až 90 procent mohou banky poskytovat jen částečně.  
Protože lidé začali nové omezení hypoték obcházet, 
doporučila ČNB bankám a  finančním institucím, aby 
takový postup u  klientů neakceptovaly. Kdo chce na 
hypotéku dosáhnout, musí mít své finanční prostřed-
ky (mít k  dispozici přibližně pětinu žádaného úvěru).  
Banky jsou proto nyní opatrnější. Můžete se setkat i s tím, 
že v  bance budete při žádosti o  hypotéku podepisovat 
prohlášení, že finanční zdroje, jimiž chcete zbývající část 
nemovitosti financovat, nepocházejí z dalšího úvěru.

Možnost hypotéky ovlivňuje i měsíční 
příjem
Od letošního října se cesta k získání hypotéky ještě více 
ztížila. Česká národní banka zpřísnila od října pravidla 
pro jejich poskytování o požadavky na výši příjmu. Výše 
dluhu žadatele o hypotéku nesmí překročit devítináso-
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bek jeho ročního čistého příjmu.  V praxi to znamená,  
že banky budou více zkoumat, kolik žadatel o hypotéku 
vydělává. Celková výše dluhu by nově neměla překročit 
devítinásobek ročního čistého příjmu a  na splátku by 
měl žadatel vydat nejvýše 45 procent čistého měsíčního 
příjmu. Podobná doporučení ČNB sice nejsou striktně 
závazná, ale banky a  stavební spořitelny se jimi zpra-
vidla řídí. Dosáhnout na hypotéku nebo překlenovací 
úvěr v dostatečné výši tak je pro některé žadatele slo-
žitější. Průměrná mžda je u nás 30 265 korun hrubého, 
což je zhruba 23 tisíc korun čistého. S tímto příjmem si 
člověk může vzít hypotéku nejvýše 2,48 miliónu. Jak ale 
upozorňují statistici, dvě třetiny lidí pobírají méně než 
průměrnou mzdu, a hodnota maximální výše hypoteč-
ního úvěru se tak dramaticky snižuje.

Pomoc mladým rodinám
Nicméně pro mladé rodiny, kterých se tato situace nej-
víc dotýká, existuje nová pomoc od státu. Státní fond 
rozvoje bydlení vyřizuje žádosti o  půjčku pro mladé 
rodiny do 36 let na modernizaci či pořízení nového 
bydlení. Půjčka může dosáhnout až dvou milionů ko-
run, úroková sazba bude jedno procento s garantova-
nou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve 
výjimečných případech 25 let. Tato příležitost určitě 
pomůže části mladých rodin s řešením bytové situace. 
Problém je zejména ve vysoké ceně bytů, na které řada 
mladých rodin nedosáhne. Za aktuálně nastavené limity 

sice mladé rodiny celý byt nepořídí, ale určitě jim po-
může každá koruna.

Družstevní bydlení
Alternativou k pořízení vlastního bydlení do osobního 
vlastnictví financovaného pomocí hypotéky je  nová 
družstevní výstavba. Zájemce o  takový byt musí složit 
obvykle 25 procent z  ceny formou členského vkladu. 
Ten lze financovat nezajištěným úvěrem ze stavební-
ho spoření, zbylou část ceny bytu pak splácí formou 
nájmu družstvu, které si na výstavbu bere hypotéku. 
Jednou z nevýhod je ovšem vyšší úročení a kratší splat-
nost obou úvěrů, a tedy i celkově vyšší měsíční zatíže-
ní rodinného rozpočtu. V  80. letech minulého století 
bylo běžné bydlet v družstevním bytě. Dnes je to podle 
mnohých přežitkem. Bytová družstva však stále existují 
a forma družstevního bydlení se znovu oživuje.  Jen pro 
srovnání: podle posledních odhadů ceny družstevních 
bytů v Česku loni vzrostly na 25 328 korun za metr čtve-
reční, zatímco byty v osobním vlastnictví v ČR ve stej-
ném období zdražily na 28 700 korun za metr čtvereční. 
V případě středního a velkého bytu je tak rozdíl v ceně 
znatelný, i v řádu několika set tisíc korun.
Aktuální nabídka takovýchto bytů je ovšem mizivá 
a s ohledem na složitost povolování nových staveb ne-
bude v nejbližších letech stačit očekávanému zájmu.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Dveře a okna jsou nezbytnými prvky našich domovů. Umožňují nám kontakt 
s vnějším světem, otevírají přístup k dennímu světlu, zároveň ale musí chránit 

naše soukromí a bezpečí.

ZABEZPEČENO
ZAVŘENO
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Vybrat vhodné dveře či okna proto není snadný úkol. 
Záleží na tom, kam je chceme zabudovat a jakou míru 
bezpečí od nich očekáváme. Při výběru oken i dveří na 
rodinný domek, na chatu či do chalupy je třeba dbát 
také na vzhled a estetické ztvárnění, které většinou vy-
plyne z celkového vzhledu objektu.

Dodržení pojistných podmínek
Vsadíme-li na nízké zabezpečení domu proti krádeži, 
pojišťovna nám v případě vloupání nemusí poskytnout 
plnou náhradu. Případů překonaných nekvalitních, lev-
ných bezpečnostních dveří je přitom stále dost. Většina 
pojišťoven vyžaduje ve svých podmínkách u  pojištění 
domácnosti proti krádeži zabezpečení dveřmi 3. a  4. 
bezpečnostní třídy. Pokud nedodržíme úroveň zabez-
pečení, porušujeme pojistné podmínky. Jsme-li zabez-
pečeni více, než pojišťovna požaduje, můžeme získat 
zajímavé slevy za způsob zabezpečení – kvalitní zajiště-
ní někdy přispívá k nižším platbám pojistného při faktu 
vyššího plnění v případě pojistné události. Proto je lepší 
před nákupem bezpečnostních dveří zajít do pojišťov-
ny a zjistit si potřebnou míru zabezpečení domu nebo 
bytu ve vztahu k pojistným podmínkám.

Elektronické či mechanické zabezpečení?
Můžete si zvolit mechanické zabezpečení, jehož cílem 
je maximálně ztížit přístup do domu či bytu. Patří sem 
bezpečnostní zámky a dveře, bezpečnostní fólie, mříže 
či rolety. Posláním elektronického zabezpečení je upo-
zornění majitele na pokus o  vloupání, případně vyle-
kání zloděje. Do elektronického systém jsou napojena 
čidla pohybu, senzory tříštění skla, vnější kamery a další 
části podle přání a finančních možností majitele objek-
tu. Systém lze vyvést na vnější či vnitřní sirénu, mno-
hem účinnější je zasílání zpráv při pokusu o vloupání na 
několik mobilních telefonů či do systému bezpečnostní 
agentury - pultu centralizované ochrany. 

Mechanické prostředky nejsou schopny chráněné ob-
jekty zabezpečit absolutně. Proto se oceňuje především 
jejich zpomalovací faktor, který naznačuje, jak dlouho 
dokážou dveře, mříže či okna odolávat hrubému násilí 
způsobenému kladivem, kleštěmi nebo heverem v ru-
kou zloděje. Elektronické zabezpečení zase nezabrání 
vloupání. Proto se stále více doporučuje doplnit mecha-
nické zabezpečení o zajištění elektronické, které odhalí 
případné vniknutí do bytu nebo objektu a vyšle signál 
na pult centrální ochrany. Tam operátor vyhodnotí situ-
aci a pošle na místo zásahovou skupinu. V lepším přípa-
dě zloděje chytí. Na jedno zajištění jsme možná trochu 
zapomněli - dobré pojištění nezklame. Takže nakonec 
zjišťujeme, že nejlepší je trojkombinace: mechanika, 
elektronika a dobré pojištění.

Alarmy a kamerové systémy
Kromě mechanického zabezpečení můžeme vybírat 
i z bohaté nabídky alarmů. V dnešní době můžeme již 
alarm pořídit za velice zajímavou cenu. Je pravda, že 
občas nás vyleká planý poplach, ale raději přijet dva-
krát zbytečně než situaci podcenit a  zloděje nechat 
i s lupem utéct. Mezi nejjednodušší a nejlevnější alarmy 
patří GSM alarm. Jeho instalace i obsluha je jednodu-
chá, přesto se jedná o plnohodnotné zabezpečení. Fun-
guje i při výpadku napájení, protože má vlastní záložní 
zdroj. Narušení objektu odhalí detektor pohybu větši-
nou v kombinaci se snímačem otevření dveří.   Alarm 
je ovládán přes mobilní telefon. V případě poplachu se 
spouští siréna na náš mobilní telefon přijde SMS zpráva. 
Výhodou profesionálních alarmů je možnost následné 
instalace dalších modulů nebo detektorů. Zabezpe-
čení tak může hlídat nejenom neplánované otevření 
dveří a pohyb osoby, ale můžeme být připraveni také 
například na únik plynu, vznik požáru nebo vytopení 
vodou. Alarm tak nemusí naši garáž chránit jen před 
nevítanými hosty, ale i před ostatními živly. Alarmy jsou 
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Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak vyska.indd   1 10.3.2016   20:08:12

Domov je tam,  
kde se cítíme bezpečně

• Garážová sekční vrata RenoMatic light

• Domovní dveře Thermo65  
s bezpečnostní výbavou RC 2

• Více informací na  
www.hormann.cz

Motiv 102-18
koncoví zákazníci ze soukromé sféry

Domovní dveře  
bez bočního dílu

31.999 Kč*od

Garážová vrata
s pohonem

20.499 Kč*od

* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH, bez vyměření, demontáže  
a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců v České republice. 
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ovládány pomocí klávesnice, bezkontaktní karty nebo 
například čipu.
Alarmy mohou být propojeny s kamerovým systémem. 
Zatímco se zloděj rozhlíží a hledá, co by ukradl, kamera 
již odesílá na náš mobilní telefon SMS i  MMS zprávu 
s obrázkem zachycující vstup lupiče. Kamery mívají za-
budované i infračervené světlo, takže fotka bude vidi-
telná i v případě, že je v garáži tma. Celé video je uklá-
dáno v kameře jako stream video. Alarm bývá vybaven 
i mikrofonem, takže můžeme celou dobu poslouchat, 
co se v garáži děje. Mezitím se můžeme na místo vypra-
vit sami nebo zavolat Policii ČR.

Vchodové dveře
Největším oříškem bývají pro zloděje vchodové dveře. 
Na jejich zabezpečení totiž majitelé domů dbají pod 
tlakem pojišťovny nejvíce. Naopak často se podceňuje 
zajištění oken, balkónových a sklepních dveří i garážo-
vých vrat. Vedle pořízení bezpečnostních dveří je třeba 
myslet i na bezpečnostní zárubně a zámkovou vložku, 
která má být ještě vyšší bezpečnostní třídy, než jsou 
dané dveře.Některé modelové řady lze osadit i do stá-
vajících bezpečnostních zárubní, ale pouze u novosta-
veb. U starších zárubní hrozí jejich nerovnost, následně 
netěsnost dveří a celkově špatná funkce dveří a bezpeč-
nostních prvků. 
K orientaci v zabezpečení vchodových dveří slouží stup-
ně bezpečnostních tříd RC. Vyjadřují, co musí dveřní 
bezpečnostní prvky vydržet při úsilí zloděje dostat se 
dovnitř hrubou silou či rafinovanými metodami. O tom, 
kterou bezpečnostní třídu je vhodné pro vchodové dve-
ře do domzvolit, rozhodují především požadavky jed-
notlivých pojišťoven. Za nejvhodnější se u bezpečnost-
ních dveří považují třídy 3 a 4.Zámek i vložka by měly 
být minimálně 3. bezpečnostní třídy. Výhodou bezpeč-
nostních vložek je nemožnost jejich zkopírování.
Pro výrobu nové cylindrické vložky ve 4. bezpečnostní 
třídě je zapotřebí mít bezpečnostní kartu. Samotný 
zámek chrání také kování, které ho překrývá. Bezpeč-
nostní kování se vyznačuje kvalitou použité oceli, jeho 
montáž i  demontáž je možná pouze zevnitř. Bezpeč-
nostní klíče mívají chráněný profil, zamykat můžeme 
mechanicky klíčem, elektronicky otiskem prstu nebo 
na dálku třeba mobilním telefonem. Při výběru bez-
pečnostních dveří sledujeme kvalitu a typ závěsů, počet 
a  sílu uzamykacích čepů. Mohou být pevně vysunuté 
ze dveří v oblasti závěsů, které chrání dveře před vysa-
zením (pasivní), nebo tzv. aktivní vysouvací čepy, ovlá-
dané klíčem v zámku. Vyhledávanou alternativou jsou 
také tzv. háky, které nahrazují čepy (tyče).Přidáme-li na 
dveře chytré kukátko, uvidíme na jeho digitální obra-
zovce, kdo stojí za dveřmi kdo se v okolí domu pohy-
buje v době, kdy jsme pryč. Záznamové snímky zachytí 
každou podezřelou aktivitu.

Ochrana proti ohni
Vchodové dveře do bytu by také měly splňovat potřebné 

třídy požární odolnosti, které jsou rozděleny do několika 
kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě. Úroveň 
kategorie určuje doba, po kterou zůstanou plameny 
izolované za dveřmi a dveře je nepustí do chráněného 
nezasaženého prostoru. Jde o odolnost v délce 30 mi-
nut, pak mají označení EI230 – EW30 a 45 minut, pak 
mají označení EI245 – EW45.  Oba typy dveří zahrnují 
dveře jednokřídlé, dvoukřídlé, plné, i prosklené. Proti-
požární dveře mohou splňovat i odolnost proti průniku 
studeného a  teplého kouře. Podmínkou pro instalaci 
kouřotěsných dveří je použití těsněné zárubně nebo 
speciální kovové zárubně s  těsněním, které u klasické 
kovové zárubně nebývá automaticky. Na rozdíl od stan-
dardních požárně odolných dveří mají ty s kouřotěsnou 
úpravou zabudovaný vysouvací mechanický práh, který 
zajistí úplné utěsnění průchozího otvoru proti vniknutí 
kouře. Kvalitní bezpečnostní protipožární dveře se in-
stalují do originálních ocelových, bezpečnostních zá-
rubní, které jsou ze všech stran celkově vylité betonem 
a kotvené.
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Výběr a materiál 
Bezpečnostní dveře si vybíráme podle odolnosti, certi-
fikace, kvality, životnosti a až nakonec podle designu. 
Podle těchto kritérií se pozná výrobce nabízející účinné 
a  funkční bezpečnostní dveře, které splňují veškeré 
požadavky na odolnost, legislativu v certifikaci a  jsou 
vyrobené z prověřených materiálů s dlouhou životnos-
tí. Běžné bezpečnostní dveře jsou vyrobené z různých 
materiálů, často z  nesourodých (dřevo, drátěný rošt 
nebo pletivo apod.). Nemusí být ani protipožární, nebo 
naopak jsou pouze protipožární a nikoli bezpečnostní. 
Proto je vždy lepší ptát se na materiálové složení kvalit-
ních bezpečnostních dveří.
Kvalitní bezpečnostní dveře by měly být celokovové, 
dvouplášťové, s  vnitřní výztužnou konstrukcí. Ta by 
měla obsahovat protipožární vložku. Vnější provedení 
je většinou lamino, dýha nebo jiné varianty povrchů. 
Montáž dveří by měl ideálně provádět výrobce nebo 
subjekt autorizovaný výrobcem či výhradním zastou-
pením výrobce. Ale nemusí. Pokud některá firma tvrdí, 
že montáž kvalitních značkových bezpečnostních dveří 

nutně musí provádět pouze vlastní zaměstnanci výrob-
ce a nikdo jiný, podává zákazníkům zavádějící informa-
ce, které hraničí s neseriózním obchodním přístupem.
Obavy z toho, že montážní firma, byť se prokáže pově-
řením od výrobce, je neseriózní, jsou na místě v přípa-
dech instalací levných bezpečnostních dveří od pochyb-
ných prodejců. Pak je pravděpodobné, že autorizace od 
výrobce může být falešná a tato firma patrně provádí 
neoprávněnou činnost nebo dokonce tipuje objekty 
pro krádeže. Záruku na výrobek upravuje zákon.

Pod svícnem (ne)bývá tma
Nepodceňujte útočníka, který se připravuje k průniku 
do vašeho domu ze „zadní strany“, tedy ze zahrady, 
mimo pohled z  ulice. Tam se často nacházejí žebříky, 
stoly a židle a jiné věci, které jste mu tam neplánovaně 
připravili pro usnadnění jeho „návštěvy“. Nezapomí-
nejte také opakovaně kontrolovat svítidla. Žádný zlo-
děj nemiluje světlo, a tak raději odkvačí pod roušku tmy 
o dům dál.  Máte-li zapojeny soumrakové senzory, což 
lze pro úsporu energie jedině doporučit, čas od času 



96 | BYDLENÍ

musíte na rozhraní soumraku zkontrolovat, že jsou se-
řízena opravdu přesně a fungují opravdu od setmění. 
Občas je také vhodné utřít (berte v potaz, že se jedná 
o venkovní čidla, na která prší) jejich vnější čočky. Máte-
-li zahradu, přístupovou cestu, okolí vchodových dveří, 
stání pro auta, prostor kolem branky a poštovní schrán-
ky doplněn o další alespoň tři až čtyři spínaná světla, 
rozhodně uděláte pro zabezpečení svého domu víc, než 
si myslíte. A to ani nemluvíme o světle v domě, jehož 
nahodilé rozsvěcení během vaší dovolené je užitečným, 
levným a také podceňovaným prvkem ochrany.

Ani přes garáž to nepůjde
V garáži často schováváme věci, které nám jsou drahé. 
Ať už se jedná o  našeho motorového miláčka, kola, 
potápěčskou výstroj nebo ostatní osobní předměty, jis-
tě bychom jejich odcizení nebo poškození těžce nesli. 
Nebezpečí hrozí jak u  odlehlých řadových garáží, tak 
u garáží, které jsou součástí obytného objektu. Vzdá-
lené umístění garáže působí na zloděje jako magnet. 
Garáže často stávají na místech s minimálním provozem 
a minimem osvětlení. Vykradení takovéto garáže může 
být pro zloděje snadná záležitost. Na druhou stranu 
velké riziko hrozí i u garáží sousedících přímo s domem. 
Přes málo zabezpečenou garáž se zloděj může snadno 
dostat i do našeho obytného prostoru. Běžná dvoukří-
dlová vrata můžeme zabezpečit pomocí ocelových tyčí, 
které se zasunují po zavření jednoho křídla do ocelo-
vého rámu v podlaze a do zárubně vrat. Druhé křídlo 
zamkneme vložkovým zámkem. Můžeme navíc přidat 
ještě přídavný visací zámek.
Další variantou zabezpečení je využití závorového 
systému (nabízejí například firmy FAB nebo TOKOZ).  
Závory jsou vyrobeny z pásové oceli tloušťky přibližně 
4mm. Obě části závory jsou připevněny na pravé i levé 
křídlo. Uprostřed mají oka, do kterých se vkládá zá-
mek. Překonání zámku mechanickým způsobem zne-
snadňuje speciální konstrukce závory. Některé závoro-
vé systémy zvyšují odolnost proti korozi skrytím zámku 
v tělese závory. Podobný způsob zabezpečení nabízejí 
i přídavné závorové systémy (nabízí firma FAB) osazené 
na vnitřní straně vrat. Otočením klíče se z pouzdra zá-
vory vysunují ocelové závorové tyče, které se zasunou 
do ok přivařených na zárubních. Tato přídavná závora 
tak znemožňuje vysazení nebo vyražení dveří. Speciální 
cylindrická vložka je zajištěná proti odvrtání nebo roz-
lomení.
Pro zvýšení bezpečnosti můžeme využít i  tzv. tříbo-
dového systému pro dvoukřídlá vrata. Ten kombinuje  
zajištění jednoho křídla pomocí tyčí do horní a spodní 
zárubně a druhého křídla obvyklým způsobem zasunu-
tím západky zámku do prvního křídla a zárovně vysu-
nutím dvou tyčí do zárubně nahoře a dole. Klikou po-
souváme tyče. Po uzamčení patentním klíčem je klika 
blokována. Vrata rolovací, sekční nebo posuvná mívají 
ruční nebo elektrické ovládání zámku. Jednotlivá kon-
strukční řešení jsou dána typem vrat a výrobcem. Okna 

v garážích se doporučuje přišroubovat napevno, k vě-
trání postačí garážová vrata. Na skla můžeme přilepit 
speciální bezpečností fólii.

Zazimování chat a chalup 
Je zvláštní, že v případě rekreačních objektů jsme často 
benevolentní a věříme mýtům. Třeba že zloději vykrá-
dají chaty zásadně v noci. Opak je pravdou: nikdo se ne-
plíží ve tmě, ale podle statistik se zloději převléknou do 
běžného pracovního oblečení a vydávají se před případ-
nými zvědavými sousedy za údržbáře. Proto neinvestuj-
te peníze do světla se spínačem, ale raději si pořiďte 
zvukovou ochranu objektu. Mnoho majitelů chalup 
také myslí jen na vchodové dveře, ale zloději preferují 
alternativní vchody jako zadní okna či dveře od skle-
pa. Pokud nejsou zabezpečené, snadno je překonají 
a lehce vniknou dovnitř. Volte zabezpečovací prvky, na 
které nestačí jen hrubá síla: kvalitní dveře a zámky, ne-
vyrazitelné petlice. Zloděj často odpíská akci, když zjistí 
překážky. Zámky s bezpečnostní třídou 4 odolají deset 
minut elektrické vrtačce, sekeře a překonávání takové 
překážky si zloděj často rozmyslí.
Čím rychleji se zloděj dostane dovnitř, tím delší dobu 
tam může strávit a více škody napáchá. Myslete určitě 
i na zabezpečení věcí uvnitř chaty, chalupy. Větší cen-
nosti lze schovat do bedny, zajistit kvalitním zámkem 
a řetězem připevněným k podlaze. Na kůlny a stodoly 
je vhodný velmi kvalitní zámek, který odolá i  mrazu, 
celoročním výkyvům teplot. Věci uvnitř kůlen opatřete 
sekundárním zabezpečením: bedny s nářadím a skříň-
ky zamkněte pomocí visacího zámku a stroje, zahradní 
techniku nebo sezónní pneumatiky zabezpečte zámky 
X  Box pro volně stojící objekty. Pamatujte na zlaté pra-
vidlo: veškeré cennosti odvezte sebou domů, aby pří-
padná kořist byla co nejmenší.

Zabezpečení oken
Při výběru bezpečnostních prvků domu mějte na paměti, 
že útokům lupičů nejčastěji čelí  vstupní dveře, okna, 
balkonové dveře, ale také větrací otvory do suterénů, 
garáží a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní 
vstupní dveře. U každého otvoru ve svém domě myslete 
na možnost proniknutí dovnitř. Platí to samozřejmě ze-
jména pro neuralgická místa, jimiž jsou okna. K nim si 
můžete pořídit bezpečnostní zamykací kliky, a to buď se 
zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek), 
nebo kliky, u nichž je nutné při otočení kování zmáčk-
nout knoflík. Okna i dveře se navíc dají zabezpečit čidly, 
které reagují na pohnutí kliky, a která jsou napojena na 
elektronický zabezpečovací systém, případně na panel 
centralizované ochrany. Dalšími ochrannými prvky jsou 
mříže a rolety, jimiž ze svého domova vybudujete izo-
lační pevnost. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Chytré technologie stále více pronikají do našich každodenních životů i domovů. 
Potvrzuje to i nárůst v oblasti Smart Home – neboli chytrého bydlení, inteligent-
ních domů, internetu věcí.   Cílem konceptu chytré domácnosti je zajistit nad-
standardní komfort bydlení a zvýšit tak životní úroveň a zároveň ušetřit životní 

náklady.

SMART HOME, NEBOLI 
INTELIGENTNÍ BYDLENÍ
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Vstupní energie, jako elektřina, ohřev teplé vody a to-
pení totiž stále dražší a my se proto snažíme cenu za 
energie snížit a docílit tak úspor aniž bychom se museli 
nějak uskromnit.
Ideální možností samozřejmě je, umět si energii vyro-
bit.
Jednou z možností je pořídit si svou vlastní fotovoltaiku 
kde základem pro výrobu el. energie jsou buď fotovol-
taické panely, nebo dnes již zcela běžně používané fo-
tovoltaické solární tašky.
Dnes již pořízení a připojení své fotovoltaiky do distri-
bucni sítě není složitou záležitostí, nicméně pořízení 
fotovoltaiky bychom měli věnovat velkou pozornost.  
Je to zdroj elektrické energie, který nám dokáže uspo-
řit velké částky nebo způsobit velké následné výdaje. 
Vše záleží na výběru kvalitních panelů, střídačů, baterií 
nebo další technologie a hlavně vhodném výběru mon-
tážní firmy.

Čím víc slunce, tím víc energie zdarma? 
Záleží na střídači
Zní to zcela logicky – mám elektrárnu, svítí slunce, tu-
díž si vyrobím víc energie, za kterou neplatím. Tak proč 
ten otazník? Skutečně platí, že fotovoltaika vyrobí tím 
víc energie, čím víc na ni svítí slunce. Věc ale kompliku-
je legislativa, která v tuto chvíli není natavená zrovna 
ideálně. 
Od roku 2011 se v České republice spotřebovaná ener-
gie měří tzv. „po fázích“, nikoli „součtově“. V souvis-
losti s FVE to hraje zásadní roli. Součtové měření bere 
v potaz kompletní spotřebu celého domu. Jestliže máte 
v  určitý moment spotřebu 3 kW a  zároveň ve stejný 
okamžik vaše fotovoltaické panely 3 kW vyrábějí, pak 
se spotřeba i  výroba vzájemně vynulují, vy pokryjete 
veškerou spotřebu z vlastního zdroje a ze sítě nemusíte 
odebírat vůbec nic, tudíž energii máte zadarmo. 
Jenže měření po fázích nepočítá dům jako celek, ale ka-
ždou jednotlivou fázi. Pak hraje roli, na které ze tří fází 
máte doma zásuvky, rychlovarnou konvici nebo lednici 
a další spotřebiče a jaký máte střídač. Střídače se dělí na 
symetrické a asymetrické. Symetrické střídače rozdělují 
vyrobenou energii rovným dílem mezi všechny tři fáze. 
Spotřeba na jednotlivých fázích se však může výrazně 
lišit. 
Zjednodušeně to lze vysvětlit na příkladu rychlovarné 
konvice o příkonu 1500 W. Symetrický střídač způsobí, 
že 1500 W ze solárních panelů nepošle do jedné fáze 
na pokrytí spotřeby konvice, ale rozdělí je na 500, 500 
a 500 pro každou fázi. Ke konvici tak z FVE dorazí pou-
ze třetina potřebné energie, zbytek si budete muset 
koupit ze sítě, a  to dost draho. Ve stejnou chvíli vám 
v důsledku symetrického rozdělení odteče dvěma dru-
hými fázemi 2x 500 W. 
Řešení nabízí asymetrický střídač. Ten se dokáže spo-
třebám na jednotlivých fázích přizpůsobit. Konvici z na-
šeho příkladu tak pošle přesně tolik, kolik potřebuje, 
nebo kolik mohou panely v daný okamžik nabídnout. 

Je to ale složitější, a tudíž nákladnější zařízení.
Druhou možností, jak patálii s fázovým měřením obe-
jít, je pořídit si jednodušší jednofázový střídač a v rámci 
projektu optimalizovat rozmístění spotřebičů na jed-
notlivé fáze tak, aby užitek z  fotovoltaiky byl co nej-
větší. 
Vyřešit se dá prakticky cokoli, jen je potřeba mít zmí-
něná úskalí na paměti, včas se zamýšlet nad vhodným 
řešením, a především zvolit správného dodavatele, kte-
rému nechybí potřebné znalosti a orientace na zákaz-
níka. Pak můžete z  fotovoltaiky skutečně profitovat 
a užívat si sluneční energii maximálně efektivně.
Je téměř jisté, že do budoucna se tyto služby budou 
ještě rozvíjet, protože v kombinaci s baterií mohou do-
mácí fotovoltaiky sloužit jako efektivní prvek stabiliza-
ce sítě. Ve chvílích, kdy bude v síti nedostatek elektřiny, 
bude možné ho vyrovnat využitím energie uskladněné 
v bateriích domácností. Samozřejmě s tím, že za to tyto 
domácnosti dostanou zaplaceno. Stejně tak v opačných 
situacích, kdy je v síti elektřiny až příliš, můžou baterie 
v domácnostech fungovat jako její úložiště. 

Volte správné čerpadlo
Dalším zařízením, které nám dokáže dodat očekávané 
úspory je tepelné čerpadlo.
Tepelné čerpadlo je tzv. násobící energie. V  praxi to 
znamená, že když do tepelného čerpadla vložíte 1 kw 
energie tak tepelné čerpadlo je vám schopné tuto ener-
gii několikrát znásobit. Kvalitní tepelná čerpadla doká-
ží z  jedné kW vyrobit 5a více kW. Pomoci tepelného 
čerpadla mohu topit, ohřívat bazén a ohřívat  TUV.
Kombinací tepelného s fotovoltaikou dosáhnete dalších 
úspor. V praxi to funguje tak, že když vyrábí el. energii 
fotovoltaika, tak tepelné čerpadlo pracuje a  uspoko-
juje potřeby domu přednostně. Tím dojde k vytápění, 
ohřevu bazénu nebo TUV aniž bychom museli nějakou 
elektřinu na tyto činnosti nakoupit. 
Obě tyto předchozí technologie jsou sami o sobě velmi 
efektivní a úsporné. Muže se stát, že tepelné čerpadlo 
má natopený a tepelně připraveny objekt a fotovoltai-
ka stále vyrábí. V  tuto chvíli by se zbytečně vyrobena 
energie mařila a řídící jednotka by omezila výrobu. Ta-
kovéto nakládání s vyrobenou energii není úplně opti-
mální, ale existuje řešení, pomocí kterého se i v těchto 
případech může využít maximální energie z fotovoltaiky.
Tímto řešením je chytrá domácnost známa jako Smart 
Home.

Co si představit pod pojmem Smart 
Home
Můžeme začít automatickým ovládáním elektrických 
spotřebičů, jako jsou pračky a myčky, které se zapína-
jí ve chvíli nízkého tarifu a šetří tak finanční prostřed-
ky. Úspory a  komfort přináší také efektivní ovládání 
a kombinace klimatizace, vytápění a stínění. Příjemné 
je  samozřejmě i nastavení režimu, při němž se v noci 
světla na chodbách a  v  koupelně samy tlumeně roz-
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svítí, když čidla zaznamenají pohyb.  Automatické na-
stavení světelné scény při zapnutí televize zase navodí 
příjemnou atmosféru. Díky mobilnímu telefonu a všu-
dypřítomnému internetovému připojení získáváte pře-
hled a kontrolu nad domem i ve chvíli, kdy jste třeba 
v práci nebo na dovolené. Vy tak můžete vzdáleně ovlá-
dat spotřebiče, světla, žaluzie a  vytápění. Odešli jste 
z domu, ale zapomněli jste zhasnout? Nevadí. Vše vyře-
šíte z pohodlí své kanceláře nebo se o to postará vaše 
chytrá domácnost sama, když vyhodnotí, že v domě ni-
kdo není. Zabezpečovací systémy ve spojení s řízeným 
osvětlením simulují přítomnost obyvatel v domě. To vše 
vede ke zvýšení komfortu, ochraně majetku a finanč-
ním úsporám.

Kolik se dá ušetřit?
Například při ostrém slunci smart systém roztáhne mar-
kýzy, aby chránily a ochlazovaly okna, při silném vět-
ru je zase zatáhne, aby se nepoškodily. Při dešti zavře 
okna, aby dovnitř nenapršelo. Ekonomicky nejzajíma-
vější je ale, jak už jsme si řekli, automatické řízení vy-
užití energie. Třeba tak, aby teplo z kotle a elektřinu 
ze sítě doplnil co nejvýhodněji přísun energie z tepel-
ného čerpadla, slunečních termálních i fotovoltaických 
panelů či z rekuperace (zpětného získávání) tepla z tzv. 
odpadního vzduchu.

Scény a profily 
Snad největší výhodou systémů chytré domácnosti jsou 
scény a profily. Jakmile vámi vybraný profil aktivujete, 
centrální jednotka spustí sekvenci příkazů, jimiž ovládá 
několik zařízení najednou. Profil „Ráno“  zapne rychlo-
varnou konvici, roztáhne žaluzie, zvýší teplotu termo-
statu a rozsvítí světla. Profil „Příchod domů“ odemkne 
vstupní dveře, rozsvítí světla a zapne termostat. Profil 
„Jít spát“  zhasne světla v domácnosti, až na lampičky na 
nočním stolku, zatáhne žaluzie, zamkne dveře a ztlumí 
termostat. Profily se navíc mohou spouštět automatic-
ky na základě nastavení času nebo místa. Můžete tak 
jednoduše nastavit, v kolik hodin se ztlumí termostat 
nebo co vše se má stát v domě při vašem odchodu.

Vyplatí se vysoká investice?
Komplexní systém chytré domácnosti samozřejmě není 
nejlevnější, v  novém domě může být takové řešení 
i o třetinu nákladnější než běžný projekt. Kabeláž pro 
chytrou domácnost se musí promyšleně pokládat už od 
začátku stavby. Od té chvíle už musí být na stavbě pra-
covník, který má instalaci techniky chytré domácnosti 
na starosti. Ve starším objektu některé komponenty 
není možné dodatečně zavést. Mnohé firmy ale dnes 
na trh přicházejí s řešeními, která některé chytré funk-
ce doplní i tam, kde se s nimi původně nepočítalo.

A co se stane při  black-outu?
Samozřejmě že může dojít k  výpadku proudu. Inteli-
gentní elektroinstalace je na elektrické energii závislá 

stejně jako jakákoli běžná elektroinstalace. Pokud ne-
disponujete záložním zdrojem energie (např. dieselo-
vým agregátem), nebudou vám zařízení, připojená do 
elektrické sítě, fungovat. Řídící jednotka inteligentní 
elektroinstalace má ale vlastní zálohu. Po obnovení do-
dávky proudu dojde k automatickému spuštění systé-
mu do původního stavu. Nemusíte se tak bát, že přijde-
te o svá nastavení, vše se vrací do stavu před výpadkem.

O co je u nás největší zájem?
  v Česku obrat Smart Home systémů mezi lety 2012 až 
2016 téměř čtyřnásobně. Loni stoupl nárůst počtu chyt-
rých domácností až na 90 tisíc, což odpovídá podílu 2% 
z celkového počtu domácností. Jsme tak na 16. příčce 
z evropských zemí. Znatelný náskok mají země Spojené 
království, Francie a  na prvním místě Německo, které 
patří mezi vedoucí země v této oblasti nejen v Evropě. 
V Česku je největší zájem o regulaci topení a zabezpe-
čení domu. Mezi další žádané technologie patří ovládá-
ní světel (spínání, regulace intenzity osvětlení, změna 
barevného spektra, a další), ovládání příjezdové brány 

a garážových vrat či audio-video zařízení. Velmi žádoucí 
je také vizualizace měření energií. Zájemci dále uvítají 
ovládání venkovních rolet a žaluzií, klimatizace, ohřev 
a cirkulace TUV, doplňkově pak zavlažování a ovládání 
bazénové technologie či vířivky. 

Foto: Shutterstock.com
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Navzdory ročnímu obodí nám zahradu ještě stale nepokryl sníh, který by ledaccos 
schoval a my tedy stalemusíme být v pohotovosti a poklízet a udržovat vše, co je 

potřeba.

ZIMNÍ ZAHRADA
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Předpokládám, že květináče a květiny již jsou v bezpečí 
doma, vyrovnány s tepelním rozdílem a buď jim dopřá-
váte období vegetačního klidu, nebo je naopak v teple 
zaléváte, aby pokračovalyv růstu. Pokud nemáte mož-
nost rostliny někm přestěhovat, je nutné je ochránit 
před zimou. První možností je obalení nádob rostlina-
mi dobře tepelně izolujícím materiálem, jakým je napří-
klad pěnový polystyren, juta či chvojí. Druhou variantou 
je, že rostliny budete mít v termoizolačních nádobách, 
které je ochrání ve vedru I mrazech. Rostliny budou 
zkrátka prosperovat i při extrémních výkyvech poča-
sí.. První možností je obalení nádob  rostlinami dobře 
tepelně izolujícím materiálem, jakým je například pě-
nový polystyren, juta či chvojí. Druhou variantou je, že 
rostliny budete mít v termoizolačních nádobách, které 
je ochrání ve vedru I mrazech. Rostliny budou zkrátka 
prosperovat i při extrémních výkyvech počasí.

Venkovní nábytek
Speciální pozornost si zaslouží  terasový nábytek. Ne-
jde-li ho přestěhovat  do zimní zahrady, bude potřebo-
vat náležitě ošetřit, aby vydržel dlouhé chladné měsíce. 
Přeci si na jaře nechcete kupovat nový. Máte-li kovo-
vý nábytek s ochrannou vrstvu proti korozi, klidně ho 
nechte venku. Najděte mu místo, kde na něj neprší, 
a přikryjte ho plachtou. Plastový nábytek omyjte, vysto-
hujte a zcela jistě ho chraňte před mrazem. Ideální mís-
to je půda či garáž. Když zůstane venku, bude ztrácet 
na pevnosti. Umělý ratan s polstrováním také potřebuje 
schovat, a  dřevěný nábytek po náležitém impregnač-
ním ošetření klidně přežije I mrazy venku.

Péče o podlahu terasy
Dřevo ve venkovním prostředí podléhá povětrnostním 
vlivům. Pokud se o něj dostatečně nestaráte, ztrácí pů-
vodní barvu a praská. V každé škvírce dřevěné podlahy 
se následně snáz usadí špína, houby, řasy nebo mech. 

Než udeří sychravé počasí, připravte si speciální pří-
pravky, které povrch vyčistí, a samozřejmě myslete na 
impregnační olej, ten jej ochrání před deštěm, sněhem 
a  mrazem. Zametenou podlahu vytřete navlhčeným 
hadrem, nechte pořádně vyschnout a teprve pak ji na-
pusťte olejem.

Dřevoplast, kámen, beton, dlaždice
V poslední době se do obliby dostaly podlahy z dřevo-
plastu. Údržba je o něco jednodušší než u dřevěného 
povrchu. Pokud teploty klesnou pod nulu, i na dřevo-
plastu se utvoří námraza, ale ta povrch nijak nezničí. 
Opět platí, že se nejprve zbavíme velkých nečistot, kte-
ré se dají vymést koštětem. Na větší špínu klidně vezmě-
te kartáč, ale používejte jen ve směru prkna. Následně 
podlahu vytřete čistou nebo mýdlovou vodou. Můžete 
použít vysokotlakou čističku s tlakem max. 80 barů.  Ká-
men, beton a dlaždice je třeba očistit od mastnot a pak 
už podlahu jen omýt proudem vody z hadice. 

Poslední sekání trávy
Před posledním sekáním je nutné zbavit trávník napa-
daného listí. Ideální je hrabat průběžně, dokud je spa-
dané listí suché, aby nezačalo tlít na místě a také aby 
se nepodpořil růst mechu nebo tvorba plísní, to pak na 
trávníku zůstanou hnědé fleky. Na hrabání listí použijte 
ploché či vějířovité hrábě s co největším záběrem, ide-
ální jsou lehké plastové. Těm, kteří vlastní větší poze-
mek nebo si chtějí namáhavou fyzickou práci usnadnit, 
se vyplatí zahradní  vysavač či výkonný fukar. Moderní 
elektrické či benzinové přístroje jsou vybaveny funkcí 
drcení. Navíc odpad rozsekají na malé částečky, takže se 
ho do sběrného koše vejde mnohem více a odpadá tak 
nutnost často ho vysypávat. Trávu před zimou naposle-
dy posekejte. Ne však úplně na nejnižší stupeň u země, 
vhodnější je nechat asi 5 cm vysokou, protože pak lépe 
přijímá sluneční paprsky a zůstane tak déle zelená. Je 
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vhodné provést také vertikutaci, aby se půda provzduš-
nila a nezarůstala mechy, a potom trávník pohnojit.

Vyčištění záhonů
Po ukončení sklizně zbavte záhony zbytků rostlin a zre-
generujte je rycími vidlemi. Nakypřením vylepšíte půdní 
strukturu a zajistíte lepší přísun živin. Zapravte kompost 
nebo jiné hnojivo. Na volná místa můžete vysít špenát 
a polníček či vysadit zimní cibuli a česnek. Ukliďte také 
květinové záhony a  rabata. Odstraňte letničky, trval-
ky seřízněte, případně omlaďte dělením trsů. K růžím 
a  jiným choulostivým rostlinám nakopčete zeminu, ve 
vyšších polohách ještě přidejte přikrývku z chvojí. Jiřiny, 
gladioly, begonie, frézie a další hlíznaté rostliny vyryjte 
vidlemi, zbavte nečistot, nechte oschnout a uskladněte. 
Naopak nemrzne-li, můžete do země ještě sázet cibulky 
jarních rostlin – bledule, modřence, narcisky a další.

Chráníme růže
Růže chráníme před mrazem nahrnutím okolní zeminy 
do středu trsu, do výšky cca 40 cm. Stromkové růže od-
vážeme před zimou od opory a skloníme k zemi. Celý 
kmínek zapustíme I  s  částí korunky do vyhloubeného 
rigolu a zahrneme. A pozor - růže ohýbáme každý rok 
na stejnou stranu. Též je vhodné kmínek I korunu obalit 
papírem či textilií. Mladé sazenice se po ořezu přikryjí 
například sklenicí. 

Bylinky nechte v záhonech
Většina zahradních bylinek snáší i  mrazivé počasí, 
a může tak přes zimu zůstat v záhonu. Jedná se zejmé-
na o  petržel, pažitku, tymián, mátu, estragon, šalvěj, 

yzop, meduňku, saturejku, oregano, levanduli či libeček. 
Prostor kolem rostlin pokryjte mulčovací kůrou, která 
udrží více vlhkosti a současně ochrání kořenový systém 
před mrazy, a jemně k nim vložte větve z jehličnatých 
stromů. Pokud jsou byliny již vzrostlé, s největší pravdě-
podobností zimu přežijí i bez takovéto ochrany. Pokud 
ale máte v  záhodně třeba víceletou bazalku, citrono-
vou trávu či rozmarýn, raději je přesaďte do květináče 
a přestěhujte do místa, kde bude přes zimu 10 až 20 
stupňů Celsia.

Keře a stálezelené rostliny 
Z keřů a okrasných stromů je nutné odříznout poško-
zené a  nemocné části, čerstvě vysazeným ovocným 
stromkům zkrátit větve o třetinu. Poslední letošní střih 
mohou dostat také živé ploty. Vysoké konifery a druhy, 
které by se mohly pod tíhou sněhu rozlomit či vyvrátit, 
svažte. Stálezelené dřeviny většinou nechráníme para-
doxně před mrazem, ale před prudkým zimním sluníč-
kem. Právě v zimě se dovede za slunných a  teplejších 
dní sluníčko opřít do zahrady takovou silou, že by to 
některé rostliny nemusely ustát. A  právě mnohé stá-
lezelené listnaté dřeviny se nedovedou účinně bránit 
slunečnímu úpalu. Musíme je proto přistínit. S nižšími, 
poléhavými, půdopokryvnými keři to máme poměrně 
snadné – prostě je přikryjeme chvojím, které je navíc 
také zelené. Na vyšší dřeviny pak můžeme aplikovat 
rákosové stínovky a  stínící textilie, se kterými se sná-
ze pracuje. Nejméně stíní bílá netkaná textilie. Určitě 
nesmíme použít igelit a  jiné neprodyšné fólie, které 
nejenže nechrání před mrazem, ale sráží se pod nimi 
vlhkost a rostliny uhynou působením plísní a hnilob.
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Zahradní zbytky zkompostujeme
Nejjednodušší je kompostování v  kompostéru. Zabírá 
mnohem méně místa než kompostování v  hromadě, 
je estetičtější, také má sofistikovaný systém větracích 
otvorů, proces probíhá rychle, navíc je můžeme oteví-
rat ze všech stran. Kompostér vybíráme podle velikosti 
a materiálu, ze kterého je vyroben. V součastné době 
jsou nejoblíbenější plastové kompostéry. Pro vytvoření 
kvalitního kompostu je nezbytné vrstvy z jednotlivých 
druhů odpadů střídat. Zelené, tzn. dusíkaté vrstvy, jako 
např. zelené pozůstatky rostlin a posekaná tráva, pro-
kládáme vrstvami hnědými, tedy uhlíkatými, jako jsou 
např. suché větve a  listí. Při podzimním prořezávání 
stromů a keřů vzniká spousta odpadu, který se do kom-
postéru nevejde. Pomůže ho zlikvidovat drtič a štěpko-
vač. Díky těmto pomocníkům si téměř bezpracně a za-
darmo pořídíte palivo do kamen, mulčovací materiál 
a zbytky zkompostujete. 

Jak ochránit stromy
Naprosto nejlepší zimní ochranou pro stromy je krytí 
ze slámového hnoje. Na podzim obložíte kořeny tímto 
hnojem, který přes zimu předá živiny do půdy. Na jaře 
pak tento perfektní humus rýčem vpravíte do půdy.  Po-
kud máte zahrádku v místě, kam se může dostat zvěř, 
chraňte okrasné i  ovocné stromy například pletivem, 
k  choulostivým dřevinám nahrňte listí (musí však být 
zdravé) nebo borku, chvojí… A jak se to má s řezem? 
Obecně platí, že v listopadu už není vhodný čas na řez. 
Větve odstraňte jen tehdy, když jsou evidentně uschlé 
nebo napadené škůdci či chorobami. Stromy si také za-
slouží předzimní hnojení. Dřevinám pomůžeme zapra-

vením rašeliny či kompostu pro dřeviny. K dispoziici je 
ale I řada průmyslově zpracovaných organických hnojiv. 
Poraďte se s  odborníkem v  prodejně, jaké hnojivo je 
pro jakou rostlinu vhodné. 
Pokud je vaše zahrada či dřeviny rostoucí před plotem 
(obzvláště ty mladé) dostupná zvěři, je vhodné tyto 
stromky a  keře ochránit pletivem. Okus zvěří může 
mnohdy způsobit naprostou katastrofu a dřeviny téměř 
zcela zničit. 

Péče o plot
Nepříliš oblíbenou činností před zimou bývalo ošetře-
ní plotu, aby přes zimu nezrezivěl, neshnil, či jinak ne-
strádal. Naštěstí jsou na trhu bezúdržbové ploty, které 
za nás tento problém vyřešily. Bezúdržbové ploty ne-
jenže šetří váš čas a námahu. Nepodléhají povětrnost-
ním podmínkám, nepodlehnou ani vysokým teplotám, 
ani mrazu. UV záření na ně nemá žádný vliv. Vypadají 
zkrátka efektivně po celý rok. A co trh nabízí?
Plastové ploty 
Nejlevnější variantou bezúdržbových plotů, navíc eko-
logicky přijatelné jsou ploty plastové. Vyrábí se ze sta-
rých PET lahví a  recyklovaného odpadu a  probarvují 
se skrz materiál. Nelze je považovat za imitaci dřeva, 
i když tak na první pohled vypadají. Ploty jsou dostupné 
v zelené, hnědé a šedé barvě tak, aby se překryla barva 
původního odpadového materiálu. Jako spojovací ma-
teriál se doporučuje nerez. 
Výběr plastových plotů samozřejmě nekončí recyklova-
nými materiály. Tak například plastové plotové profily 
se vyrábějí z ušlechtilého PVC velmi vysoké kvality po-
dle nejpřísnějších evropských norem. 
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Z dřevoplastové směsi se vyrábí další plotovka – dřevo-
plast. Jedná se o kombinaci dřevěných pilin se zdravot-
ně nezávadným, termoplastickým polypropylenem. Ne-
obsahuje žádné PVC. Materiál je recyklovatelný. Vyrábí 
se ze stále se obnovujících přírodních zdrojů (jehličí). 
Vyrábí se v pěti barevných odstínech (hnědá, písková, 
šedá, červenohnědá a oranžová) a ve třech provedení 
(do oblouku, zkosené a rovné).
Kompozitní ploty
Vzhledem i na omak připomínají dřevo. Jsou vyrobené 
z WPC (woodplastic), tedy z kombinace dřeva a moder-
ních plastových materiálů. Tvoří duté desky s přepážka-
mi. Tak se nemůže stát, že by v dutinách zůstávala voda 
a  plot zahníval. Často se používají nejen jako hlavní 
oplocení, ale také na balkonech, terasách či zimních za-
hradách. Jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám.
Hliníkové ploty
Hliníkové bezúdržbové ploty představují o něco dražší, 
ale zato autentičtější oplocení než plast. Kvalitní hliní-
kový materiál s odolnou povrchovou úpravou brání od-
lupování barvy, korozi a jinému znehodnocování. Ušet-
říte tak nemalé peníze za čištění, broušení a natírání. 
Oproti plastu je tvarově stálejší, snese vyšší zatížení.
Hliníkové ploty nabízejí širší designové možnosti. Vybí-
rat můžete z velkého množství tvarů a barev, například 
okenicové či ve tvaru žaluzií. I takový plot si nadlouho 
zachová eleganci a vzdušnost.
Ocelové ploty
Naprostou špičkou v  tomto segmentu jsou ocelové 
ploty. Nabízejí se ve dvou možných úpravách. Jednou 
z možností je žárové zinkování, které zaručuje dlouhou 
životnost, vytvoření rovnoměrného a kvalitního povla-
ku ocelových konstrukcí. Zinek je stříbřitý kov s teplo-
tou tání 419oC. Jako stopový prvek je nezbytný pro živé 
organismy, hraje důležitou roli v metabolismu člověka 
a zvířat. Zinek lze nalézt také v  lécích, pneumatikách 
a plastech. K všestrannému použití zinku je nejdůleži-
tější jeho schopnost 100% ochrany před korozí. Žárové 
zinkování představuje moderní trend v oblasti povrcho-

vé úpravy ocelových konstrukcí, k jeho výhodám patří 
především dlouhá životnost, vytvoření rovnoměrného 
a kvalitního povlaku, a to i na vnitřních a obtížně do-
stupných plochách, dobrá odolnost proti mechanickým 
vlivům, možnost využití dalších nátěrových hmot, ale 
také ohleduplnost k životnímu prostředí. Podstatou žá-
rového zinkování je ponoření oceli do zinkované lázně, 
kdy se na povrchu materiálu vytvoří intemetalická fáze 
železa a zinku, vysoce odolná proti otěru. Touto tech-
nologií se zaručí vyplnění mezer v ocelové konstrukci 
zinkem, a  tím ochrání všechny části před korozí. Tep-
lota zinkované lázně se pohybuje okolo 450oC. Zinek 
chrání povrch nejen mechanicky, ale také chemicky. 
I při lokálním porušení vrstvy zinku, probíhá koroze jen 
na zinkované vrstvě, zatím co ocel zůstane neporuše-
na. Zinek vytváří pevný a nepropustný povlak s dlouho-
dobou životností.
Druhou možností úpravy je práškové lakování. Práškové 
barvy se řadí do skupiny tzv. průmyslových nátěrových 
hmot. Skládají se ze směsi pryskyřic, pigmentů, případ-
ně dalších surovin, které například dodávají práškovým 
barvám tvrdost, lesk nebo požadovanou hloubku matu, 
vytvářejí strukturní povrch apod. Tato směs má práško-
vou konzistenci. Prášková barva se pro aplikaci ničím 
neředí, ani se v žádné tekutině nerozpouští. Nanáší se 
v práškové barvě pomocí stlačeného vzduchu, který po 
smísení s práškem vytváří tekutou směs.
Betonové ploty
Betonový panelový systém je cenově přístupná varian-
ta bezzákladového plotu. Má barvu přírodního betonu 
s  tím, že jej lze později upravit fasádní barvou. Mezi 
základní vzory patří: cihla, kámen a  štípaný kámen, 
zadní strana panelu je hladký beton. Nejčastěji se užívá 
k výstavbě klasického plotu s podezdívkou a dřevěnou 
nebo plastovou výplní, ale i neprůhledné zdi do výšky 
až 3m.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Domovní čistírny, septiky, jímky, šachty, nádrže, lapoly.
Český výrobce, již 26 let na trhu. Výroba, projekce, servis, poradenství

Ekonomicky Ekologicky Efektivně
vyřešíme problémy s odpadní vodou

Nitranská 418, 460 01, Liberec 1
Tel: 482 712 925, 724 100 064, www.ekona.cz
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BERKEY
jediné filtry na trhu, které vyčistí vodu z řeky, rybníku i okapu 

a udělají z ní pitnou vodu. Nejdelší výdrž filtrační náplně. 

Jediný pár vložek vyčistí 22.700 l vody.

Pro rodinu dle spotřeby vydrží 5-10 let

www.vodnifiltryberkey.cz

BEZPEČNOSTNÍ VCHODOVÉ DVEŘE NEXT SD 102
Masivní bezpečnostní dveře se skvělými tepelně izolačními vlast-

nostmi se hodí jako vstupní dveře do bytů i rodinných domů. 

Splňují nejvyšší požadavky na zabezpečení. Vyrábí se v mnoha 

atraktivních designech. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce, 

mohou být prosklené nebo doplněné o světlíky.

www.next.cz

NA DŘEVO

A TUHÁ PALIVA

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE

KOTEL FÉNIX

ZÁRUKA

20
LET

HOŘENÍ

20
HODIN
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DÉLKA POLEN

90
CM

AŽ

KOTEL 
FÉNIX

AKUMULAČNÍ

NÁDOBY
ŠPALÍKOVAČ

www.akunadrze.cz 

E-mail: lumiservis@lumiservis.cz   
Tel.: +420 725 995 255 / +420 607 999 100

INTERIÉROVÉ DVEŘE OD HÖRMANNA
Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,  

pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet 

rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností 

jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zákazník si může vybrat 

z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Průřez sortimentem 

interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhle vzorkovně společnosti 

Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315.

Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.

BLOK NA NOŽE S FLEXIBILNÍ VLOŽKOU
Univerzální a  elegantní blok na nože Continenta s  lakovaným 

povrchem je úzký a prostorově úsporný. Blok je vyroben z vysoce 

kvalitního dřeva gumovníku, výhradně 

z obnovitelných zdrojů. Blok je vybave-

ný pružnou, hygienickou, 

plastovou, omyvatelnou 

vložkou, která poskytuje 

dostatek prostoru pro in-

dividuální skladování nožů. 

Ve vložce může být libovol-

ně uloženo až 10 nožů. Blok 

je k  dispozici ve variantách 

s  přihrádkou a  bez přihrádky 

na uložení kuchyňského náčiní.

www.kuchyn-domov.cz

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • MLADÁ BOLESLAV • ZLÍN • TÁBOR • PLZEŇ • OLOMOUC 
ZNOJMO • TEPLICE • ČESKÉ BUDĚJOVICE • BRNO • CHOMUTOV • HRADEC KRÁLOVÉ   www.asko.cz

Sedací souprava by měla být komfortní a harmonizovat nejen s interiérem, ale i s vaším 
společenským nebo rodinným životem. Na ní máte zapomenout na problémy všedního 
dne, pohodlně se usadit a vychutnat si chvíle oddechu. Pokud hledáte podobný kousek, tak 
navštivte prodejnu ASKO - NÁBYTEK, kde na vás čeká sedačka VITO BUDDY. Potah z jemné 
látky v tmavě šedohnědém provedení vytváří příjemné prostředí stvořené pro oddych u sle-
dování televize, čtení či obyčejného lenošení. Skvělým wellness doplňkem jsou polohovatelné 
podhlavníky. Relaxaci se můžete oddat také na prostorném výsuvném otomanu. Jestli máte 
jinou představu ohledně barevného provedení, k dispozici máte širokou paletu potahových 
látek. U soupravy VITO BUDDY oceníte funkci rozkladu na příležitostné lůžko, úložný pros-
tor důmyslně skrytý pod otomanem a možnost variabilního sestavení jednotlivých částí. Při-
jďte si svého nového parťáka pro lenošení do našich prodejen ASKO - NÁBYTEK vyzkoušet!

ilustrační foto



• váš dům
• vaši továrnu
• váš byt
• vaše kanceláře
• váš obchod
• váš pozemek

zn. ihned

PRODÁME NEBO
PRONAJMEME

Jsme draví a rychlí

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90 www.jacobb.cz
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného
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1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

CO VÁM USNADNÍ 
ÚKLID DOMOVA

FUNKČNOST 
I PŮVAB OSVĚTLENÍ
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PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • CHOMUTOV • ČESKÉ BUDĚJOVICE • TÁBOR • OLOMOUC • ZNOJMO • TEPLICE • ZLÍN • BRNO • MLADÁ BOLESLAV • HRADEC KRÁLOVÉ • PLZEŇ

www.asko.cz

CHYTRÉ PLÁNOVÁNÍ PRO OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU

Alpská bíláDub řezaný Buk šlechtěný

VÝBĚR DEKORŮ

APARTMÁN

TECHNICKÁ MÍSTNOST

PŘEDSÍŇ / CHODBA GARÁŽ / DÍLNA

KANCELÁŘŠATNAJÍDELNA

TEPLICE • MLADÁ BOLESLAV • PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • ZLÍN • ZNOJMO
CHOMUTOV • BRNO • TÁBOR • HRADEC KRÁLOVÉ • ČESKÉ BUDĚJOVICE • OLOMOUC

ADVENTNÍ NADÍLKA

• Systematické uspořádání 
• Maximum úložného prostoru
• Flexibilní plánování

PŘEDSTAVUJEME VÁM
VARIABILNÍ SKŘÍŇOVÝ

PROGRAM MRK

• skříně hloubka 40 cm, 6 šířek
• skříň se šuplíky hloubka 40 cm, 2 šíře
• šatní skříně hloubka 54 cm, 5 šířek
• nástavce ke skříním 
• rohové skříně a ukončovací regály
• komody, 5 šířek
• regály, 5 šířek, 3 výšky
• rohové regály, 3 výšky


