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NA TERASE OD JARA DO PODZIMU

Učení čísel
a písmenek
může být velká
zábava!
Hra je pro batolata přirozený způsob, jak poznávat svět.
I díky výběru správných hraček tak rodiče mohou ovlivnit
budoucí úspěch svých dětí. Stavebnice LEGO® DUPLO®
rozvíjejí myšlení i emoce batolat a učí je tvořivosti,
pozornosti, jemné motorice, vyprávění a nespočtu dalších
dovedností. Při společném hraní s kostkami LEGO DUPLO
se učí nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se o svých
drobečcích dozví mnoho nového.
Jak představit budoucím spisovatelům a matematikům
svět písmenek a čísel? Kromě oblíbené stavebnice
LEGO DUPLO Vláček s čísly (10847) najdete nově
mezi sety i LEGO DUPLO Náklaďák s abecedou
(10915), který s sebou přiváží spoustu legrace. Děti si
obě stavebnice zamilují!

HERNÍ
TIP:

S písmenky se batolata hravě seznámí při nakládání
a vykládání kostek v pastelových barvách na Náklaďák
s abecedou. Mohou s nimi postavit i vysokou věž,
protože stavebnice obsahuje hned 26 kostek s písmeny!
Do krabice se vešly i dvě figurky dětí a malý lední medvídek,
s nimiž je hra ještě zábavnější.
Vláček s čísly zase batolatům představí svět čísel.
Užijí si spoustu legrace při stavění vláčku s 10 kostkami
s číslicemi, ježdění po podlaze i hře s figurkami dětí
a kočičky. S malou pomocí rodičů se děti naučí čísla
i jednoduché počítání a ještě je to bude bavit.

Jak pomůžete svému dítěti rozeznat jednotlivá písmena?
Vyložte všechny kostky s písmenky ze stavebnice
Náklaďák s abecedou a nechte je dítě nakládat na přívěs
tak, že řeknete, které písmeno má z hromady vybrat
a naložit zpět na náklaďák.

Více herních tipů na stranách 44 – 45.

www.LEGO.cz/DUPLO

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítejte ve světě, který jsme doteď
znali jen ze sci-fi filmů. Ve světe
roušek, strachu a obav. A také ve
světě obrovské lidské solidarity,
obětavosti a hrdinství. Ve světě, kde
se začalo hrát s odkrytými kartami.
Nemožná mládež, kterou starší generace mnohdy nechápala a nemohla
vystát je tou, která bez ohledu na své
ohrožení nakupuje a rozváží nákupy a roušky. Sousedka odvedle tím
obětavcem, který se hrbí každý večer u šicího stroje. Prodavačka v supermarketu hrdinkou, která denně
nasazuje vlastní zdraví. O lékařích
a sestřičkách nemluvím, snad je tato
doba dobrá alespoň na to, abychom

si uvědomili, jaké jméno má anděl.
Situace je vážná, ale docela přehledná. Nikdo se o nás nepostará, pokud
to neuděláme sami. Buďme rádi, pokud jsme mezi těmi, kteří ještě moINZERCE
hou pracovat. Pobyt zdarma doma je
cestou do pekel na skluzavce, která
je namazaná hezkými sliby a tím víc
klouže. Odklad splátek a daní hezký
pokus oddálit nevyhnutelné – opravdu za dva měsíce budeme všichni tak
ekonomicky prosperovat, že zvládneme zaplatit za předchozí život?
Bude hůř. A potom taky někdy bude
líp.
Ochraňujte sebe a své blízké a na
brzkou shledanou v lepších časech…
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MODERNÍ INTERIÉR
MÁ MNOHO PODOB

Stejně jako módní návrhář, i interiérový architekt či designer se
snaží vyhovět požadavkům a fantazii spotřebitelů. Byt si však nezařizujeme na jednu nebo dvě sezóny. Kromě toho ne vše, co je
módní, splňuje nároky na účelnost a pohodlí, což jsou dva hlavní
ukazatele, jimiž se při zařizování interiéru řídíme. V potaz bychom měli brát také několik nepsaných pravidel, které je radno
respektovat.
INZERCE

BYDLENÍ | 7

Centrem bytu je obývací pokoj. Před zařizováním bychom si měli uvědomit, jaký má tvar, kde jsou umístěny
dveře a okna a podle toho se rozhodnout, kde vytvoříme jeho „srdce“, místo, které upoutá při vstupu pozornost. Nikdy neuděláme chybu, umístíme-li „srdce“
místnosti do jejího středu, takže veškerý nábytek je
rozmístěn okolo pomyslného průsečíku, který protíná
horizontální a vertikální osa. Vertikální osa protíná centrální světlo, okno a prochází středem konferenčního
stolku. Horizontální osa rozděluje místnost na horní
a spodní polovinu a ukazuje, jak vysoko máme zavěsit
obrazy, poličky a televizi, abychom správně vyvážili levou i pravou stranu.

Pravidlo páru a osvětlení
Toto jednoduché pravidlo vyvažuje interiér a vnáší do
něj řád. Jde o to, aby bytové a dekorativní doplňky tvořily pár – obrazy, svícny, velké nástěnné lampy, zrcadla,
atd. Chceme-li mít interiér rozmanitější, nevybíráme
identické párové doplňky, pár nejsou dvojčata. U obrazů zachováme jednotu ve velikosti a barvě rámů, obrazy samotné mohou mít zcela odlišnou tématiku. Pro
vytvoření funkčního osvětlení a zároveň příjemné atmosféry je důležité, aby měl pokoj několik druhů osvětlení – centrální, přídavné a náladové. Přídavná a náladová světla jsou vždy rozmístěna protilehle, ideálně
v každém rohu místnosti.

Pravidlo oblých tvarů a spojování tvarů
Kulaté, zaoblené tvary působí vždy útulněji než ostré
hrany. Pocitově si lépe odpočineme v křesle a na gauči
s oblými područkami. Oblé tvary nesmějí chybět v interiéru zařízeném ve venkovském, antik či vintage stylu.
A nejde pouze o tvar křesel a pohovek, ale také o konferenční a odkládací stolky a drobné dekorace.
Propojování různých tvarů zařizovacích předmětů a vytváření kompozic není snadné a bývá to práce pro bytového architekta. My si budeme pamatovat jednoduché
pravidlo – kulaté ke kulatému, hranaté k hranatému.

Moderní bydlení od podlahy po strop
Zařizování bytu je krátká, ale důležitá fáze našeho života, neboť vytváříme z několika prázdných stěn domov. Máme-li možnost podílet se na první fázi, kdy se
rozhodujeme, jak budou vypadat podlahy, stropy, topení nebo dveře, jsme ve výhodě. Pro výběr nábytku
a dekoračních předmětů máme základ, vodítko, podle
něhož budeme vybírat a ladit.
Začněme barvami stěn našeho budoucího domova. Pro
jejich výběr neexistuje striktní pravidlo, podle kterého
bychom se měli řídit. Existuje však několik dobrých rad,
které bychom měli respektovat, abychom si z bytu neudělali depresívní doupě či psychedelickou sluj.

Jedna barva, několik odstínů
Při vybírání barev si uvědomte, jaký tvar mají místnosti a jakým způsobem jsou členité. Stejná barva použitá
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v místnostech s nedostatkem světla bude totiž vždy působit o jeden až dva tóny tmavěji, než tón, který jste
si vybrali v obchodě za denního světla. Každý slušně
zavedený obchod s malířskými potřebami by vám měl
nabídnout malý 100 ml vzorek vybrané barvy, který nanesete na tvrdý karton a v různou denní dobu přiložíte
ke stěně. Barva se bude měnit v závislosti na denním
a večerním světle, jiná bude na ploše, jiná v rohu místnosti. Tento postup je zvláště žádoucí, pokud chcete zakoupit kvalitní, ale dražší barvy nebo barvy v interiéru
kombinovat. A jaké barvy pro výmalbu bytu zvolit?

Pravidlo neexistuje, ale...
Při výběru barevnosti obývacího pokoje se necháme inspirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme
vyzkoušené, na něž jsme si už zvykli a o nichž víme, že
odpovídají našemu naturelu i stylu a charakteru bytu.
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich světlé odstíny působí vesele, lehce, povzbudivě. Místnost opticky rozšiřují a oživují. Teplé barvy v tmavých odstínech uklidňují.
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky
pasívní, navozují pocit svěžesti a čistoty, ale opticky
ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy
v tmavých odstínech působí přísně a noblesně a opticky
prohlubují prostor. Co z toho vyplývá?
Obecné pravidlo říká, že pro stěny obývacího pokoje
volíme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, kterou nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném,
tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu, maximálně
dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá barva
může být nudná, nicméně je to sázka na jistotu, protože se dobře snese s nábytkem a doplňky v různých
barvách.
Pro výběr barev přece jen jedno pravidlo platí. Pro interiéry s nepravidelnými stěnami volíme světlou, monochromatickou barevnost, která pomáhá vyžehlit optické poruchy. Naopak tmavé odstíny na nedostatky ještě
více upozorní.

Univerzální (lomená) bílá
Hodně lidí přísahá na bílou barvu stěn. Kromě pocitu
čistoty a světla nám dovoluje experimentování s barevným nábytkem a dekorativními prvky. Bílá však působí
studeně, proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou bílou, což je kombinace bílé a malého množství světlého
okru. Čistě bílé stěny se hodí ke strohému, funkcionalistickému nábytku. Je však třeba sladit barvu nábytku
s barvou podlahy, která na sebe nesmí strhávat pozornost.
Příkladem optimální kombinace barev v obývacím pokoji je lomená bílá (šampaň) s jemnou levandulovou
a světlou olivovou. Toto harmonické spojení se vrací
z doby rokoka a dnes působí velmi moderně. Tato kombinace se hodí k chromu, sklu a tmavému až černému
dřevu.

Moje koupelna, můj styl
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Po podlaze nejen chodíme
Výběr podlahy by měl být motivován nejen jejím stylem, ale také praktickými vlastnostmi. Správná podlaha
musí zajišťovat komfortní chození celé rodině, ale měla
by mít také snadno udržitelný a omyvatelný povrch. Výběr podlahy se samozřejmě odvíjí od nároků a vkusu
spotřebitelů. Jinou podlahu si vybere rodina s malými
dětmi, jinou starší pár a úplně odlišnou chovatelé psů
a koček.
Moderní podlahové trendy
Modernímu bydlení na podlahách jednoznačně vládne
design dřeva. V té nejušlechtilejší podobě jsou to parkety nebo prkna ošetřená lakem, aby údržba byla snadná.
Dubové a bukové parkety, mozaiky z exotických tvrdých
dřev bílá smrková či do červena zbarvená modřínová
prkna - záleží na stylu interiéru, jaká bude vaše luxusní
dřevěná podlaha. Pokud k tomu chcete přidat technologickou úroveň 21. století, vyberete podlahu z kompozitního materiálu na bázi dřeva - do dřevěné hmoty jsou
přimíchané mleté minerály a z této masy jsou lisovány
desky nebo prkna. Pigmentací lze dosáhnout prakticky
jakékoliv barevnosti, nejoblíbenější jsou ovšem dokonalé nápodoby dřeva s kresbou letokruhů nebo suky.
Woodplast a další podobné kompozitní podlahové materiály mají oproti dřevu výhodu v dlouhé bezúdržbové
životnosti a hlavně v tom, že podlahové topení pod nimi
má větší efektivitu než pod samotným dřevem.
Do popředí se v současnosti dostávají také bezespárové podlahy, které dříve patřily zejména do komerčních
prostor a chodeb. Lité či stříkané podlahy je možné
aplikovat v různých barvách i vzorech a jsou tak nejen
velmi praktické a vzhledem k topení pod nimi teplé, ale
mohou být i výrazným prvkem interiérového designu.
Vinyl – oblíbené a levné řešení
Vinylová podlaha patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak klasické role jsou v současnosti na ústupu.
V obchodech se čím dál častěji setkáme s mnohem praktičtějším formátem, kterým je pruh. Vinylová podlaha
se prodává v široké paletě barev a vzorů. Jde o finančně
dostupný materiál, imitující jiné, v první řadě dřevěné,
podstatně dražší podlahy, ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. Velkou výhodou vinylu je
snadná výměna poškozených míst, aniž bychom museli
rozebrat polovinu místnosti, jako je tomu např. u laminátových podlah. Vinylová podlaha se snadno udržuje,
při chůzi „neklape“ a díky dokonalé imitaci dřeva vytváří pocit tepla a pohodlí.
Linoleum/marmoleum – spolehlivé a trvalé řešení
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes podobnost je vyrobeno z jiného materiálu – lněného oleje,
pryskyřice, dřevité moučky a dalších sloučenin. Velkou
výhodou linolea/marmolea je, že může být vyrobeno
v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Můžeme je pořídit
v pruzích, prodává se i v zaklikávacích dlaždicích o roz-
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měrech 30x30 a 30x60 cm. Navíc díky široké barevné
škále a dlaždicovému systému si můžete sestavit vlastní
design podlahy. Kdo si místo koberce chce dopřát něja-

složeny z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy
a vzory. Na jejich údržbu stačí vlhký hadr nebo mop.
Nevýhodou laminátu je, že se na rozdíl od dřevěných

ký vzor přímo na omyvatelné podlaze, pro toho je linoleum/marmoleum jako stvořené.

podlah, které se po čase přebrousí, musí vyměnit, což
není tak snadné, jako u vinylových pruhů.

Korek není jen špunt
Pokud si myslíte, že korková podlaha musí vypadat jako
špunt lahve od vína, jste na omylu. Díky moderním technologiím si můžete pořídit desénové korkové chuťovky
a recyklací korku a 100% kůže si můžete dopřát luxusní
koženou podlahu za slušnou cenu. Ochránci zvířat pak
můžou zvolit příjemnou, jednobarevnou podlahu zvanou linokork, která v sobě spojuje výborné vlastnosti
lina a korku a navíc je dostupná v mnoha barevnostech.
Korek se dodává v mnoha odstínech a vzorech a potěší zejména příznivce ekologického bydlení, protože je
k přírodě šetrnější než většina ostatních podlahových
krytin. Klasická korková podlaha je však náchylnější
k poškození. Menší vady je možné bez problémů opravit, rozsáhlejší trhliny představují větší problém. Korek
musí být pečlivě čištěn a dobře utěsněn, aby se zabránilo zachycení nečistot na jeho povrchu.

Koberec do obýváku i ložnic
Zvolíte-li bezespárovou podlahu, bude jedno, maximálně dvoubarevná, doplněná designovým kobercem.
V současné době díky podlahovému vytápění ztrácejí
koberce svou zateplovací funkci a primárně se stávají
dekorativním doplňkem interiéru. Na výběr jsou koberce z tradičních materiálů, především vlny a umělých vláken. Ty skutečně luxusní jsou z upravované vlny, takže
se dají česat a stříhat do plastických obrazců, případně
zpracovávat do zfilcovaných polotovarů pro další designové využití.
V moderním interiéru se na kobercích uplatňují často
velké nápadné vzory podobě jako na tapetách. Barvy
jsou dvě, maximálně tři, o to ovšem ta základní může
být nápadnější. V exkluzivních interiérech najdeme
koberce s brilantní růžové, zelené či modré s nápadnými bílými a černými vzory, které korespondují se
vzorem na tapetě či na čalounění nábytku. Oblíbené
jsou také vzory zebří či žirafí kůže, případně „etno“
pískové se zelným, hnědým či oranžovým pruhem,
kostkou či kruhem.

Laminátová podlaha aneb stylovost a snadná
údržba
Laminát patří k velice oblíbeným řešením podlahy zejména díky praktičnosti a finanční dostupnosti. Laminátová podlaha skvěle imituje dřevěný obklad, ovšem bez
nutnosti jeho náročné a pečlivé údržby. Lamináty jsou
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Dubová klasika i moderna
Proč je dubový nábytek stále považován za jeden

ORION
svítidla

Uhříněveská 581
252 43 PRŮHONICE
pondělí – sobota 9 –18

Email: olp@orion.co.at
Tel: 267750950

www.svitidla-orion.cz

z nejelegantnějších a nejodolnějších? Jaké jsou důvody,
že je dub nejpoužívanějším materiálem pro vybavení
jídelen, kuchyní a obývacích pokojů? Tím hlavním důvodem je beze sporu životnost dubového nábytku. Dub
je pro svou pevnost a sílu optimální volbou pro rodinu
s malými dětmi, které si z nábytku rádi dělají překážkovou dráhu či bicí soupravu. Dubový nábytek je elegantní a díky kresbě dřeva a způsobu povrchové úpravy
nebývá nudný. Díky nábytku z dubového dřeva získá
váš interiér přírodní styl a moderní barevnou image.
Dub patří k univerzálním a všestranným materiálům,
a proto jej lze použít téměř v jakémkoli interiéru a ve
všech místnostech. Stylový nábytek z dubového dřeva
bude dlouhodobou a nadčasovou ozdobou každého interiéru, která nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Dokáže
skvěle propojit špičkové řemeslo s moderností a stylem.

Jak zařídit stylový obývák

telnou inspirací zejména šedesátá léta minulého století. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov v kombinaci se sytými (psychedelickými) barvami vnesly do
této krátké éry zvláštní náboj a nebývalou dynamiku.
Květinové vzory symbolizují svobodu, návrat k přírodě
a romantiku a v jemném provedení vypadají elegantně
na kobercích, závěsech i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě. Například efektní je oranžovo
růžový květinový vzor polštářků pohozených na šedé
pohovce.
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí,
čistými liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová
úprava, která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty. Vhodnými doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov
či plast. Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém,
otevřeném prostoru.
Nábytkové stěny – staronový hit
Hitem byly v 70. letech minulého století. Masívní, těžké,
neohrabané, sahající od podlahy ke stropu a od stěny
ke stěně. Vyráběly se většinou z dřevotřísky polepené
tapetou napodobující dřevěný dekor. Mohutnosti odzvonilo, nosí se jednoduché geometrické tvary odlehčené prosklenými plochami. Skla nemusí být nutně čirá,
trendy je mléčná, pískovaná a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní vzhled, tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň či calvados. Do módy se
vracejí solitérní kusy jako skleníky a komody. Obývací
prostory si nárokují otevřenost a minimalizmus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních linií. Vysoké
kompaktní obývací stěny jsou nahrazeny nízkými obývacími sestavami, jež doplňují atypické poličky a regály.
Dominantou zůstává televizní stolek v podobě delšího,
nízkého kusu se subtilním podnožím, na který navazuje
skříňka či police. Nezanedbatelná je snazší manipulovatelnost dnešních nábytkových stěn.
U sestav se většinou používá prakticky stejné kování
jako v kuchyních, stejně jako vyklápěcí dvířka. Zajímavým prvkem je posuvná část stěny, za kterou je instalována televize. Pokud ji zrovna nesledujeme, je stěna
zasunuta a tvoří s ostatní plochou sestavy jednolitý povrch. Zasunovací díly mají často automatické ovládání.
Dříve jsme skříně, police a regály mohutných nábytkových stěn používali jako úložné prostory pro sezónní
oblečení nebo málo používané věci. To vše dnes ukrýváme do velkých vestavných skříní nejlépe v hale a v ložnici. Dnešní stěny v obývacím pokoji už neslouží jako
úložiště, ale nahrazují TV stolek, menší knihovnu, polici. Oživením pro obývák může být prosklená vitrína
se zajímavými artefakty či dekorativními předměty, ve
čtenářském bytě zajímavě řešená knihovna.

Dnes vévodí obývacím pokojům vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční
řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného
plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými programy, můžete využít některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model. Nebraňte se fantazii a do obýváku zapojte i prvky, které se
tam na první pohled nehodí.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li
na nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou kombinací je dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo
mléčné sklo-kov (mosaz, chrom nebo hliník). Obývací
pokoje jsou především určeny k relaxaci a k posezení
s rodinou a přáteli. Můžete se samozřejmě pustit do
nejdivočejších kombinací, nicméně pokud nejste profesionální interiérový stylista, držte se raději jednotného
stylu a materiálové harmonie. Co se barevnosti týče,
nosí se retro styl ve znamení oranžové, rudé, zelené
a bílé s černou. Trendy jsou minimalistické interiéry, romantické, vintage a rustikální styly. Jejich výhodou je,
že můžete použít celou řadu původních prvků, které
se dají sehnat v starožitnictvích, bazarech či na bleších
trzích.
Pokud jde o barvy potahových textilií, divoké vzory
devadesátých let vystřídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici se dlouhodobě mezi návrháři drží bílá
a světle béžová. Tyto barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za běžného provozu čisté bývá
problém. Kompromisem jsou tlumené přírodní odstíny
neboli barvy podzimu. Už několik let je v kurzu také
modrá a fialová. Při výběru barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá místnost snese tmavou a výraznou
barvu, malému obýváku sluší sedačka světlá. Pokud
si nechcete odpustit vzory, volte spíše méně nápadné
a v tlumených barvách.

Kuchyňské ostrůvky pro radost z vaření

Šedesátky jsou stále trendy
Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčerpa-

Moderní byty pracují v naprosté většině s obývacím
pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou do jediného
co největšího prostoru prosvětleného okny z několika
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stran. Po době polotovarů a rychlých občerstvení svět
dospěl k tomu, že nejlepší a nejzdravější je přece jen
čerstvé domácí vaření. Kuchyň se tak přestala skrývat
v koutě a stala se z ní ikona moderního životního stylu.
Čím nápadnější, tím lepší. Povrchovým úpravám kuchyní dominuje vysoký lesk, nerez a sklo. Barevnost je neomezená a záleží jen na celkovém ladění interiéru, zda
bude kuchyň v dekoru dřeva, v ostře barevných lesklých
plochách nebo v jemnějších tónech, zato zdobených
obrázky zatavenými pod lak nebo do Grafoskla.
Vaříme a dohlížíme na děti, vaříme a konverzujeme
s rodinou či přáteli - proto chceme být obrácení směrem
do obytného prostoru. Oblíbenou verzí kuchyní se tak
stávají velké úložné skříně s lesklými dvířky, do nichž
jsou zabudované pečicí trouba a mikrovlnka, a příprav-
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ná a varná plocha na předělu kuchyňské a obytné části
místnosti, takzvaný kuchyňský ostrůvek. Luxusní návrhy kuchyni vytvářejí ostrůvky nejen z klasických skříněk,
ale v nejrůznějších tvarech - jako ovály, ledvinky, kruhy, esíčka... Nad ostrůvkem je pak samozřejmě umístěna designová digestoř, od stropu se ale zavěšují i rošty
nebo plata, které slouží jako odkládací plochy na nádobí i podstavce pro květináče s bylinkami.
Hit posledního období jsou ekologické kuchyně. Na
prvním místě umožňují z oddělených boxech snadno
třídit odpad. Některé počítají také s kompostérem na
odpad biologický, ze kterého si pak odebíráte zeminu
na bylinky a ještě promyšlenější systém umí i recyklovat
odpadní vodu z myčky.

Chceme-li, aby se místnost zdála větší, vsadíme na světlé
barvy a hladké a lesklé struktury odrážející světlo. Obývák
zařízený ve veselých barvách, nepotřebuje příliš intenzívní
osvětlení, takže světelné zdroje mohou plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem jsou tmavé barvy a dřevěné či kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což vyžaduje vysoce
intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj rozjasní.
Studené světlo se hodí do pokojů se strohým, geometrickým nábytkem, intimního efektu docílíme zabudováním
LED světel do prosklené obývací stěny.

Dveře v moderním pojetí

Byt v proměnách světla
V moderním interiéru je běžné do podhledu montovat
bodové osvětlení. Designérům se ale fádnost bílého
stropu pro velké moderní obývací pokoje s kuchyní a jídelnou nelíbí. S pomocí sádrokartónu lze vytvořit na
stropě nejrůznější prvky, např. přidat v podhledu další
vrstvu a provést ji v barvě nábytku. Ani bodovky nemusí
být rozmístěny stereotypně, ale mohou spoluvytvářet
členění prostoru na menší sekce. Stačí dobře zvolit jednosvětla nebo podlouhlá trojsvětla, osadit je do čtverce a doprostřed instalovat jednoduché stropní svítidlo.
Pro milovníky luxusních moderních interiérů s lehkou
atmosférou starých dobrých časů se nabízí kombinace
bodového osvětlení a křišťálových lustříků nad jídelní
stůl a sedací soupravu.

Uvažujeme-li o moderním interiéru, neměli bychom zapomenout ani na tak prozaickou věc, jako jsou dveře.
I ty jsou součástí bytu, a ač se nám to na první pohled
nemusí zdát, pomáhají jej vytvářet a dokonce vylepšit.
Řešení pojezdů na posuvných dveřích velkých skříňových stěn jako by vneslo nový vítr i do stylu ostatních
dveří v interiéru. Jestliže do nedávna se jako největší
designový hit jevilo nahrazení starých kovových zárubní obložkovými ve stejné barvě jako dveře, dnes
je moderní zárubně pokud možno úplně zneviditelnit
a dveře co nejvíce sjednotit se stěnou. Tam, kde jsou
pro dělicí příčky mezi místnostmi použity jen tenké zdi,
to jde i oboustranně, kde je zeď silnější, lícujeme dveře
zpravidla ze strany pokoje a zapuštěné do niky zůstávají z předsíně či haly.
Klasické otočné dveře, zejména když jich je v místnosti
několik, nás připravují o možnost využití stěn a otevřené směrem do pokoje často působí pohledově rušivě,
protože narušují kompozici nábytku a dekorací. Řešením jsou pojezdové dveře, ideálně skryté do pouzdra
ve stěně, kterou tak můžeme z obou stran využít k rozestavění nábytku.
Dobře ale vypadá i systém pojezdových dveří zavěšených na vodící kolejnici. Pro celkový dojem bude samozřejmě hrát roli volba materiálu. Dřívější bílé nebo
dřevěné dveře se proměnily do barevných ploch, které
slaďujeme s detaily na nábytku nebo jim dáváme samostatně vyniknou jako součásti barevných dekorací.
Stále častěji nalézají své místo v moderních interiérech
skleněné dveře. Problém s bezpečností odpadá, protože tvrzené sklo nabízí plnou bezpečnost už při minimální tloušťce 80 mm. Sklo může být plně průhledné, ale
pro ložnice a místnosti vyžadující intimitu se nabízejí
dveře z mléčného skla nebo dveře s dekorem zabraňujícím průhledu. Efektní je i barevné provedení skleněných dveří, které mohou mít zelený, modrý, bronzový či
šedý nádech, ale nabízejí se i sytě žluté nebo oranžové.
Speciální technologie Grafosklo umožňuje do skleněných tabulí zatavit jakýkoliv dekor, obrázek nebo třeba
textilii, která může být stejná či podobná čalounění na
nábytku, látce na závěsech nebo vzoru na koberci. Skleněné dveře v čistotě materiálu nechtějí být rušené klikami či zámky, ideální kování je téměř žádné. Moderní
panty a závěsy umožňují „měkké“ otvírání dveří pouhým stisknutím kovové destičky v místě dřívější kliky,
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zavírání probíhá pneumatickým dorazem.
Ještě sofistikovanější systém pak nabízejí čidla na otvírání dveří - lze je rozmístit jak u dveří posuvných, tak
otočných. Chytrá čidla zvládnou dokonce i otvírání pro
domácí mazlíčky. Čistota skleněné dveřní tabule nejlépe vynikne jako jednolitý celek, když se podaří dveře
zavěsit na panty skryté ve zdi a dokonale tabuli dveřního skla vycentrovat do dveřního otvoru, máte postaráno o skvostnou dekoraci, zejména když stejné sklo použijete v interiéru i jinde - na dvířkách baru či skleníčku,
na stínidlu stojací lampy, na desce stolku a podobně.
Nemusíte mít ovšem dveře skleněné, abyste se zbavili zbytečné nadstavby obložkových zárubní. Takzvané
skryté zárubně jsou skutečně skryté (zabudované) ve
zdi a vše, co z nich mírně vyčnívá, jsou u otočných dveří
závěsné panty, aby dveře šly otvírat. Skryté zárubně lze
použít i u posuvných dveří, které mají pouzdro ve stěně
a vodicí kolejnici skrytou pod překladem dveří.

drobné detaily, které prostor zútulňují a dodávají mu
na osobitosti. Vintage přináší klid, harmonii a rodinnou
atmosféru. Neexistují žádná pravidla, prostě hledáte,
nacházíte a kombinujete to, co se vám líbí.

Trendy, trendy, trendy!
A na závěr „výkřiky“, které jsou typické spíše pro módní stylisty a módní guru než bytové designéry. Proto je
berme s jistou nadsázkou…
Rok 2020 si zakládá na vaší osobnosti, v níž se má odrá-

Vintage aneb domov s duší
Nebaví vás strohá a chladná moderna? Přitahuje vás
vše, co má tradici, co voní dávnými časy? Milujete pastelové barvy, krajky, slunečníky, klobouky, šperky, starý
nábytek, romantický a ženský styl? Pak si zařiďte osobitý interiér ve stylu vintage. Je to v současnosti hodně
často používané slovo, ale oč vlastně jde?
Tak především, vintage není retro. Nejde o zastaralý
styl, ale styl, který přežil svou dobu. Zatímco retro znovu objevuje zastaralé trendy a dělá z nich opět hit, vintage se obrací k původnímu. Vintage vyžaduje příběh
a osobitost. V optimálním případě by měl být vintage
poskládán z kousků, které mají už desítky let za sebou,
což bývá potíž. Půdy starých chalup už jsou většinou
prázdné a „staré harampádí“ se dávno přestěhovalo do
bazarů a starožitnictví. A právě bazary a bleší trhy jsou
jednou z možností, jak získat staré kousky, tou další je
inzerce nebo návštěva obchodů specializujících se na
nové předměty ve vintage stylu. Nejsou to sice originály, ale v interiéru se budou vyjímat stejně dobře.
Barevný základ vintage stylu tvoří neutrální barvy jako
šedá , hnědá, béžová a pastelové tóny – zelená, růžová,
modrá. Bytové doplňky bývají zdobeny motivy v krásných, výrazných barvách, často se používají něžné květinové vzory.
Pokud si zařizujete kompletně nový byt, nebo plánujete rekonstrukci stávajícího, můžete si s vintage krásně
pohrát. Začněte už podlahou, která bude samozřejmě
dřevěná nebo hliněná a pokračujte k nábytku a doplňkům. Nicméně vintage zvládnete i v případě, že větší
zásahy do interiéru neplánujete. Základem tohoto stylu je detail, takže zkuste začít drobnými doplňky, jako
jsou polštářky z hedvábí a sametu, kovové svícny s patinou nebo měkké závěsy. K postupné přeměně interiéru napomohou tkané koberce, přehozy, obrazy a fotky
ve starých rámech. Nic nezkazíte ani omšelými knihami
z antikvariátu.
Vintage interiér je jednoduchý, vzdušný, ale potrpí si na
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žet i váš vkus. Začleňte do vaší domácnosti velké barevné spotřebiče, skříňky s barevnými úchytkami, barevné
polštáře, zkrátka všechno, co bude ukazovat, že vaše
domácnost s vámi žije!
Zápasíte s myšlenkou, jak zkombinovat obývací pokoj
s pracovnou a být tak stále nablízku své rodině? Investujte do nábytku na kolečkách, s kterým jde snadno pohybovat. Vytvořte si svůj prostor a obklopte se věcmi,
které mají pro vás význam a vyzařují vaše pravé já!
Vestavěné skříně nepatří k designovým vrcholům bytu,
věci v nich ukryjeme v hale, šatně nebo ložnici. To, čím
chceme a potřebujeme být obklopení průběžně, odkládáme do krabic, „truhliček“ a zásuvek z ratanu, proutí,
dřeva nebo krásného upraveného kartonového papíru.
Chróm a další chladné kovy můžete umístit úplně všude. Neváhejte je i kombinovat se zlatem nebo mosazí.
Nejlépe jejich spojení vynikne v osvětlení, nábytku, ale
i v doplňcích. Zaměřte se na nejmenší detaily, které dokončí jedinečný styl!
Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

KUCHYNĚ
BEZ HRANIC

Dříve bývala kuchyně samostatnou místností. Dnes už nerozlišujeme mezi
kuchyní a obývacím pokojem, zóna věnovaná vaření je samozřejmou součástí obytného prostoru. Proto jí věnujeme stejnou pozornost jako ostatním
částem bytu.
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Pokud jste vyznavači moderního stylu, budete jistě vybírat z nejnovějších trendů, ať už jde o materiály nebo
spotřebiče. Designové kuchyně hýří pestrými barvami
a lesky, neobejdou se bez skla, hliníku, nerezu a spousty místa. Mladá generace hledí víc do budoucnosti a vyhledává „techno-trend“, který miluje hladké plochy
a strohé vertikály bez okras. Tatam je tradiční touha,
aby v kuchyni bylo útulno a vyzařovalo z ní teplo domova. Mládí dává přednost čistým liniím a chladným barvám. Bude zajímavé pozorovat, zda tento trend v českých kuchyních časem převezme otěže nebo se vytratí.
Velká kuchyně spojená nejen s jídelnou, ale otevřená
do dalšího obytného prostoru získává stále větší přízeň
designérů, výrobců, a tedy i uživatelů. Nabízí totiž místo nejen pro aktivity spojené s vařením, ale znovu se tak
stává centrem života celé rodiny. Je to srdce domova,
ale ne přesně ohraničené. Mnohdy jsou proto na trhu
celé nábytkové sety bez výrazného odlišení účelu, a lze
je tudíž použít k vybavení kterékoliv části multifunkčního prostoru. Kuchyňské skříňky mají zkrátka stejná styl
jako obýváková stěna. Dnešní moderní kuchyně a interiéry se vyznačují jednoduchostí tvarů a vzdušným designem. Propojené místnosti umožňují vytvořit celistvý
prostor, kde není kuchařka zavřená o samotě v malé
místnosti. Tento způsob bydlení, ale vyžaduje celkové
zamyšlení nad designem a prostorovým řešením jednotlivých obytných prostor.
Čím se designová kuchyně od běžné? Samozřejmostí je
dokonalá kvalita materiálu. Specifičností jsou přímé čisté linie a detaily – osvětlení, barvy, tvary. U designové
kuchyně se často používá bezúchytové dotykové otvírání skříněk a zásuvek. Velmi oblíbené je podsvícení poliček, kombinace lesklých a matných materiálů a kontrastních barev. Prostě efektní vychytávky s účelným
vytěžením prostoru.

Funkční zóny
Pokud jde o celkovou sestavu, je dnes několik možností,
jak vařící a jídelní zónu pojmout. Při plánovaní kuchyně
je rozhodující daný prostor a jeho správné využití pro
pět funkčních zón, které při jsou potřebné pro různé
činnosti. Jde o prostor pro zásoby potravin (např. chléb,
pochutiny pro přípravu snídaně, chlazené potraviny
v lednici atd.), jejich ukládání (nádobí, jídelní příbory,
dózy s otevřenými baleními potravin, univerzální kráječe atd.), mytí (místo u dřezu je ideální pro umístění
pomůcek pro čištění a mytí, pro tříděný odpad atd.),
příprava (pracovní plocha v kuchyni a pracovní příbory,
pracovní pomůcky, misky, kořenky atd.) a vaření/pečení
(uskladnění pracovních příborů na vaření, hrnců a pánví, pomůcek na pečení atd.)
Uspořádání zón je ideální podřídit vašim rukám. Jste-li pravák, naplánujte si zóny v kuchyni ve směru hodinových ručiček. Jste-li levák, bude pro vás výhodnější
uspořádání zón opačné, čili proti směru hodinových
ručiček. Systém kuchyně se plánuje podle vašich prostorových možností a také vkusu, může mít různé tvary.
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Jednoduché tvary představují jednořadá a dvouřadá
kuchyň, pak velmi oblíbená sestava do L. Komplexnější
řešení tvaru, nabízející více možností, představují kuchyně ve tvaru písmena G, ve tvaru písmena U a kuchyně s ostrůvkem. Ostrůvkové varianty s mycím či varným
centrem, ukládacími i pracovními plochami jsou velmi
nápadité a praktické. Ostrůvek lze z jedné strany využít
i jako barový či jídelní pult a tvoří plynulý přechod či
spíše spojovník s další částí bytu.

Především praktičnost
Výběr kuchyňské linky a celého vybavení kuchyně je
nemalá investice, které by měl předcházet důkladný
výběr. Nejdůležitější vlastností je jednoznačně praktičnost. Abyste se ve svém kuchyňském království cítili
komfortně, funkční prostor musí být vyřešený tak, aby
se vám v něm dobře pracovalo. Musíte pečlivě zvážit,
kam umístit svůj sporák, ledničku a skříňky a zajistit tak
dostatek prostoru pro vaření, podávání jídla, ale také
zábavu. Dále byste měli mít na paměti dostatek úložného prostoru na velké množství nádobí, hrnců, pánví
a ostatních zařízení. Teprve pak přichází na řadu estetická stránka. V zásadě máme na výběr tři možnosti
– kuchyň moderní, rustikální nebo retro. Když máme
jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh korpusu nebo
jednotlivé dílčí komponenty, kupř. úchytky. Naštěstí
designéři, kteří navrhují současné kuchyňské linky v jakémkoliv z uvedených stylů, myslí i na její praktickou
funkci, proto mají nejen krásný design, ale i dostatečný
pracovní prostor.

Úsporná kvalita, luxus i design
Výběrem vhodných doplňků ke kuchyňské lince, výběrem kuchyňských modulů a jejich dotvořením na míru
lze vytvořit jak moderní kvalitní kuchyň za rozumnou
cenu, tak luxusní designovou kuchyň z nejnovějších
materiálů a s nejnovějšími spotřebiči. Moderní kuchyňské linky jsou určeny do rozlehlé a prostorné kuchyně.
Místo klasických obkladů se na obklad kuchyně používá barevné sklo, dvířka kuchyňské linky na míru jsou
vyrobena z lamina vysokého lesku a jsou opatřena luxusními hliníkovými madly kulatého průřezu. Veškeré
šuplíky kuchyňské linky už jsou plně výsuvné s tichým
dojezdem, důležitým faktorem pro celkový moderní vzhled kuchyně na míru doplňují hliníkové sokly
a nohy. Nicméně pozor. Designově odvážná kuchyně,
ale sestavená z co nejlevnějších materiálů, sice nadchne
návštěvu, která se pokochá vnější krásou, jejímu dennímu uživateli ale poskytne medvědí službu. Uživatelskou
pohodlnost určuje chytrá ergonomie prostoru a detaily,
se kterými přijdete denně do styku. Když si připlatíte
za design, ale ušetříte na moderním technologickém
řešení, můžete se ve své kuchyni po pár měsících začít podvědomě cítit velmi nekomfortně. Ani po hodinovém úklidu nevypadá kuchyně jako na katalogové
fotce (dvířka nedovírají, olupuje se barva, nedostatek
úložných prostor), vaření je namáhavé (špatná ergo-

PRO VÁŠ DOMOV

KUCHYŇSKÉ STUDIO

Pořiďte si svou kuchyni snů
Kuchyně není pouhou obyčejnou místností. Často bývá označována jako srdce
celého domova – a není divu. Pro mnohé je symbolem harmonie, bezpečí a pravého domova. Dnes už není jen místem pro vaření, ale často také společenským
centrem celého bytu. Proto se výběru nové kuchyně vyplatí věnovat dostatek
času a péče. Vytvořit krásný a funkční kuchyňský prostor je mnohdy náročné,
a tak se neváhejte obrátit na odborníky v kuchyňských studiích společnosti
ASKO - NÁBYTEK, kteří vám pomohou s realizací vaší vysněné kuchyně.

Široký sortiment a různé variace barev nabízejí i řadu designových
řešení. Kuchyně zároveň nabízejí velký výběr pracovních desek,
korpusů i dekorů skříněk, které můžete kombinovat podle svých
preferencí a vkusu.

Řada kuchyní Asko line nabízí variabilní řešení pro každého. Díky širokému
výběru kuchyní, cenové dostupnosti a vysoké kvalitě patří tato řada
k nejprodávanějším a nejúspěšnějším kuchyním v ASKO - NÁBYTEK. „Dalo by
se říct, že se jedná o naše tradiční kuchyně, které si získaly mezi zákazníky
velkou oblibu, a poptávka po nich neustále roste,“ uvádí Andrea Štěpánová,
marketingová specialistka společnosti ASKO - NÁBYTEK. Kuchyně řady A-line
jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných materiálů. Zároveň je řada
cenově dostupná a poměr kvalita vs. cena je více než uspokojující. Díky své
variabilitě jsou tyto kuchyně také ideální pro rozličná prostorová řešení.
Ať už zařizujete malé nebo naopak rozlehlé prostory, kuchyně A-line lze
navrhnout dle individuálních nároků dané místnosti.

Kuchyni naplánujeme do každého prostoru.
3D
PLÁNOVÁNÍ
ZDARMA

ZAMĚŘENÍ

PORADENSTVÍ

DOPRAVA

MONTÁŽ

DOHODNĚTE SI SCHŮZKU NA WWW.ASKOKUCHYNE.CZ

nomie prostoru) a prostor – byť rozlehlý – působí stísněně (špatné osvětlení, únik pachů z lednice či koše).
Opravdu kvalitní kuchyně jsou sestaveny tak, aby každý
detail činil práci snazší a přirozenější. Speciální závěsy,
robustní kovové zásobníky, praktické rohové zásuvky,
skleněné dveře s hliníkovým rámem, nehlučné chromové koše. Méně hluku, méně zbytečných shybů, méně
nevítaných pachů a nevyužitých míst.
Dnes je trh plný nejrůznějších nabídek. Můžete si vybrat z typizovaných souprav v určitých rozměrech, pestré portfolio nabízejí sektorové kuchyňské linky v široké
paletě designů, a pak jsou tady kuchyňská studia, která
vám vytvoří kuchyň vašich snů přesně na míru pomocí
3D návrhů.

Pracovní plochy
Trendy jsou desky robustní, byť jen zdánlivě. Nejdůle-
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žitějším parametrem pro výběr pracovní desky je samozřejmě funkčnost, tedy odolnost a stálost. Ovšem
ani design nesmí pokulhávat: efektní a především pro
vyznavače minimalismu a „kosmického vzhledu“ je
nerezový materiál, který je dnes hodně módní. Skvěle vypadají ale i desky z pravého nebo kompozitního
kamene, který lze většinou aplikovat v praktické bezespárové podobě. Možnou a pěknou, ovšem na údržbu
a hygienu náročnější volbou je určitě masivní dřevo. Do
výběru lze zařadit i keramický materiál, který vytváří
stále žádanější ultra tenké desky. Cenově nejpřijatelnější, a taky proto v českých domácnostech nejčastější, jsou
dřevotřískové korpusy s potahem z vysokotlakého laminátu nejrůznějších dekorů. Záleží jen na vašich finančních možnostech a nárocích, kterou možnost zvolíte.

takže při jejím použití v kuchyni získáte ještě více úložného prostoru. Rodiče jistě ocení i dvojitou zásuvku,
která je rozdělená na dvě nezávislé části tak, že je možné ji využít i jako „tajný“ prostor, částečně chráněný
před přístupem dětí. Samozřejmé je i inovativní řešení
výsuvu na utěrky s pevnými držáky, plným dnem a bočním zábradlíčkem, které zajišťuje lepší stabilitu věcí a je
volitelné dle umístění výsuvu v rámci kuchyně.

Stěna za pracovní deskou
Co se týká obkladů, tak v současné době hrají stále prim
mozaiky. Lze si zvolit z široké škály barev a designů. Ale
nabízí se i jiné možnosti. Nejcitlivější místo, které se
rádo špiní, a mělo by se proto dobře udržovat, je za
pracovní deskou. Zapomeňte na keramické obkladačky,
ty už nejsou in! Pozadí linky je totiž přesně to, co dnes
lahodí oku vyznavače módních trendů. Za kuchyňskými linkami se nejčastěji používá sklo barvené ve hmotě,
tónované do rozmanitých odstínů, zcela neprůsvitné
nebo částečně průsvitné, ale přitom neprůhledné - aby
nebylo vidět podklad a připojení. Za linkou je důležitá
mimořádná pevnost materiálu, proto se používá lepené
sklo - mezi dvě vrstvy čirého skla se vlepuje barevná,
neprůhledná nebo reflexní a zároveň i bezpečnostní
fólie. Matné sklo se upevňuje na začištěný podklad, například na sádrokarton. Pod průhledným sklem, které
je vlastně jen jakýmsi ochranným prvkem, by měla být
například fóliovaná deska vhodné barvy. Horkým hitem
na zadní plochy je sklo, do kterého se zakomponovaly
upínací prvky na závěsný program, velmi efektně působí zezadu podsvícené sklo. Velmi žádané je v poslední
době i grafosklo s nejrůznějšími motivy v zatavené folii,
na trhu jsou i skla s motivy jen natištěnými. Grafosklo
se dá použít na další místa v intériéru, ať se již jedná
o pracovní a stolové desky, interiérové stěny, celoskleněné dveře či zábradlí.

Jaká dvířka jsou in?
Skříňky různých velikostí
Pryč je doba, kdy horní sektorové skříňky byly zarovnané jak podle pravítka. Moderním trendem jsou různě
velké vrchní skříňky kuchyňské linky, které jsou doplněny policemi tak, aby tvořily jednotný celek. Police
pak mohou být vytvořeny z materiálu, který je použitý
na dvířkách nebo naopak ze sádrokartonu s barevným
nátěrem ladícím s ostatním zařízením kuchyně. Co se
týká barev – nebojte se popustit uzdu fantazii a pohrajte si s barvami. Optimální jsou tři různě zkombinované
barvy – dvířka, zeď, obklady… v různých modifikacích
se pak stejné barvy objeví na pracovní ploše, úchytech
a doplňcích (talířích, hrnečcích, miskách, hodinách, zácloně v okně, prostírání apod.)
Pokud toužíte po praktických novinkách, můžete si pořídit třeba pivní zásuvku. Tato spodní zásuvka řeší využití místa v prostoru soklu, do kterého volně přechází,

Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se rozhodnete 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. Dáte přednost plným dvířkům,
proskleným, s vitráží nebo raději roletu… záleží pouze
na vašem vkusu! V moderní kuchyňské sestavě se však
nejvíce uplatňují lakovaná dvířka či lamino. Lze použít
také netradiční materiály, jako plech, kámen, keramiku či sklo, které je dnes v módě. Skleněná kuchyňská
dvířka, většinou vyráběná z kaleného – tvrzeného skla,
dodají vaší kuchyni neobyčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti nejrůznějších ornamentů
skleněná dvířka dokonale doladí interiér vašeho bytu
či domu. Jednotlivá skleněná dvířka a jejich motivy na
sebe dokonale navazují. Skvěle také vypadá, když se
motiv na skleněná dvířka sladí s motivem, který se ve
vašem interiéru opakuje. K nejluxusnějším provedením
patří kuchyňská laminová dvířka, která jsou stále více
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žádaná. Vysoký lesk je nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. 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 oblíbenosti této
sestavy spočívá v možnosti kombinace tisíce barevných
odstínů.
U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný
odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných dvířek je
stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje nejnáročnější
hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek je možnost opravy povrchu při případném poškození vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.

Aby chutnalo i očím
Velmi důležitým prvkem je barevná harmonie kuchyňského prostoru. Ve velké kuchyni se můžete vyřádit,
i tady se ale doporučuje ladit barvy „tón v tónu“, například tak, abyste s pomocí barev oddělili obytnou
část pokoje od jídelny. Studené odstíny barev mají sice
v kuchyni své místo, ale hodí se jen do místností s dostatkem přirozeného světla a prostoru. Zvlášť v dnešní
době, kdy je kuchyň často propojena s obývákem, se
hodí sáhnout spíš po přírodních, teplých tónech. Nicméně pokud máte extravaganci a syté barvy, nemusíte
se jich vzdávat ani v kuchyni. Mějte ale na paměti, že
ty křiklavé vzory a pestrobarevné kombinace budete
mít na očích každý den. Proto je potřeba uvažovat vždy
o kuchyni jako celku a vnímat i to, jak bude vypadat
sytě růžová linka za umělého osvětlení nebo jakou náladu vám po ránu vyvolají černé obklady a deska z tmavého kamene.

Kuchyňští pomocníci
Kuchyňská linka bývá osazena kvalitními vestavěnými
spotřebiči, přičemž samozřejmě stále záleží na tom, kolik jste se do vaší kuchyně na míru rozhodli investovat.
Mezi vestavěné spotřebiče pro moderní kuchyně patří např. vestavná trouba, mikrovlnná trouba, lednice,
mrazák, myčka nádobí a indukční varná deska. Svou
podstatou, tvarem a rozměry tyto spotřebiče přesně
zapadnou do kuchyňské linky, tvoří s ní společně jeden
kompaktní celek, šetří drahocenné místo a centimetry
v kuchyni, a jsou co nejvíc „neviditelné“. Například i takový kávovar či čajovar mohou být zabudované a nebudou zabírat cenné místo na kuchyňské lince. Velmi oblíbenou novinkou v designových kuchyních je i vestavná
vinotéka s ideální vlhkostí a teplotou, odpovídající vinnému sklípku. Tvarem připomíná lednici, nicméně má
tmavý interiér a skleněná dvířka. Při zařizování nové
kuchyně doporučujeme porozhlédnout se po již sladěných setech spotřebičů za výhodnější cenu, než by vás
vyšel nákup jednotlivých přístrojů.

Spolehlivá digestoř
Velmi důležitým kuchyňským zařízením – zvláště v otevřených prostorech – je kvalitní a tichý odsavač par
a pachu. Při výběru digestoře je vedle výkonu důležitý i design. Rozhodovat se můžete mezi typem komínovým (ostrůvkovým nebo nástěnným), teleskopickým
(výsuvným) nebo zvonovým. Každá digestoř má osvětlení, alespoň dvě až tři rychlosti, jeden nebo dva motory a možnost přidání uhlíkového filtru. Odtah zvonových odsavačů je obvykle 250 až 450 m3 za hodinu
a výkon 150340 W, což stačí pro běžný provoz domácnosti. Vyrábějí se v šířkách od 50 do 120 cm a většinou
ve stejných barevných provedeních jako sporáky (bílá,
hnědá, černá, nerez, měď, sklo a další). Komínové odsavače dosahují při intenzivním stupni provozu odtah
kolem 600-750 m3 za hodinu. Některé kvalitnější modely jsou vybaveny šikmo posuvným štítem, který lze
spustit až o dvacet centimetrů, a tak odsávat výpary na
samém okraji varné plochy. Luxusní komínové digestoře jsou vybaveny např. dálkovým ovládáním, hydraulickým snižováním výšky, automatickým spínáním odtahu
a dalšími technickými vychytávkami, jako je mřížková
police nebo nástěnný panel chránící stěnu mezi sporákem a digestoří.

Inteligentní přístroje
Příjemné vylepšení představuje tlačítko pro turbo výkon, které zapínáme při nadměrném množství páry či
pachu. Některé odsavače se samy dokážou z této polohy přepnout na předchozí výkon. Špičkové digestoře
nás upozorní na nutnost vypláchnutí tukového filtru
(po 30 hodinách) provozu, jednodušší typy nabízejí barevné proužky signalizující nutnost očisty. Nepodceňujme mytí filtrů! Filtr přesycený tukem nad plynovým
hořákem by se mohl vznítit. Štěrbinový odsavač par
KS-910 X o šířce 90 cm je oblíbený díky neobvyklému
tvaru a elegantní kombinaci nerezové oceli se sklem.
Odsavač s tlačítkovým ovládáním má čtyři stupně výkonu, časování, sací výkon 613 m3/hod. a zpětnou klapku.
U vyšších tříd odsavačů par se můžeme setkat nejen s
displejem, ukazateli, indikátory a dálkovým ovládáním.
Také s řízenou hlučností a několikastupňovou regulací
výkonu přístroje či s funkcí autokomfort, která zajistí
v místnosti čistý vzduch 24 hodin denně. Důležité je i
osvětlení, které potřebujeme hlavně pro zadní plotýnky. Stejně jako výkon se dá regulovat osvětlení, a tím v
místnosti navodit příjemnou atmosféru.
Malí kuchyňští pomocníci
Stejně inteligentní samozřejmě mohou být i kuchyňští
pomocníci: existují již přístroje, ve kterých sekáte, mixujete, mícháte i vaříte, navíc v sobě mají stovky receptů
podle kterých můžete dokonalé jídlo připravit. Navíc
nabízejí i funkce jako Sous Vide, Fermentace, Pomalé
vaření či Vysoká teplota, které vaše vaření posunou do
jiných dimenzí...
Foto: Shutterstock.com
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OČEKÁVEJTE
NEOČEKÁVANÉ

Vychutnejte si svou kolekci oblíbených vinylů, nyní s možnostmi
bezdrátového propojení prostřednictvím aplikace MusicCast.
Gramofon MusicCast VINYL 500 představuje moderní interpretaci
klasického média, jelikož umožňuje bezdrátové připojení
k reproduktorům a dalším zařízením prostřednictvím sítě MusicCast.
Mobilní aplikace MusicCast je sofistikovaným, zároveň uživatelsky
přívětivým rozhraním, jež umožňuje ovládání a intuitivní přístup
k hudebním playlistům a médiím navíc s možností přehrávání
v jednotlivých místnostech, přesně tak jak si to budete přát.

Exkluzivním distributorem elektroniky YAMAHA pro
Českou Republiku je společnost K+B Progres a.s.

www.yamaha-hifi.cz
yamahahifi.cz

LOŽNICE
MUSÍ BÝT
PŘÍJEMNÁ

Ložnice coby relaxační místnost má vyzařovat pozitivní energií, která
nás nabíjí. A to nejen během spánku, ale i ve chvílích pouhého odpočinku.
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Ložnice vyžaduje vhodné podmínky k nabírání sil. Narušitelů, kteří nás o tuto funkci mohou okrádat, je celá
řada – hluk, světlo, teplota, velikost pokoje, tvrdost matrace, nepohodlí polštáře. Ale vadit může i barevnost
ložnice, každý z nás má svoje oblíbené i neoblíbené
barvy. Abychom v ložnici nabrali maximum sil a pohody, měla by být vzdušná, s prostorem, kde se neusazuje
prach, nemnoží roztoči, a který neustupuje zbytečnému nábytku. Vytvořte si v ložnici skutečnou oázu klidu.
Nenechte se v ní rušit televizorem, počítačem, mobilním telefonem a další elektronikou.

Současné trendy ložnic
Ložnice by měla být umístěna do východní části obydlí. Do východního okna příjemně svítí ranní slunce.
Během dne ale zůstane místnost ve stínu, a tedy příjemně chladná. Je dobré, pokud okno z ložnice směřuje do zahrady, a ne do rušné ulice. Vůbec nevadí, když
je východní pokoj malý – ložnici můžete sestavit přesně na míru a podle svých potřeb. Současným trendem
v interiéru ložnic jsou přírodní materiály – dřevo popřípadě imitace dřevěných dekorů, které jsou cenově
dostupnější. Oblíbený a moderně působící je nábytek
v odstínech tmavý ořech, třešeň, hruška v kombinaci se
světlou krémovou barvou, která odlehčuje tmavé odstíny. Klasikou je přírodní buk, který působí příjemným
dojmem, stejně jako doplňky ze skla či kovu. Ti, kteří upřednostňují venkovský styl, volí selské provedení
v borovici nebo smrku.

Neviditelné skříňové stěny
Prostor – to je asi nejdůležitější rozměr, na který musíme při zařizování ložnice myslet. Nepřehledné skladiště
ručníků, oblečení a věcí, které se nikam nevešly, vám
na klidném spánku nepřidá. Většinu těchto problémů
ale dokážou jednoduše a elegantně vyřešit vestavěné
skříně. Moderní vestavěné skříně a nábytek do ložnice
jsou navíc velmi hezkou dekorací celého pokoje. Skříň
nemusí mít záda ani strop – ušetří se z výsledné ceny
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a pár centimetrů vzniklých vynecháním zad se také
hodí. Skříň nebude překážet a narušovat tvar místnosti,
a ještě získáte spoustu úložného prostoru navíc. Místo
ušetří i posuvná dvířka na kolejnicích. Ty musí být nahoře i dole, protože ve spodní kolejnici jezdí kolečko,
které nese váhu dveří, horní kolejnice pouze vymezuje distanční mezeru u stropu a udržuje dveře ve svislé
poloze. Výhodou tohoto systému je, že není náročný
na vysokou nosnost stropu. Nepopiratelnou výhodou
vestavěných skříní je jejich systematické využití úložného prostoru. O jeho přehlednost se postarají například
průhledné kontejnery, prosklená čela
zásuvek a drátěné programy. Dosažitelnost uložených věcí zase zaručí
výsuvné a sklápěcí šatní tyče. Výsuvné
police jsou zase například vhodné pro
odkládání bot. Platí zásada, že místo nahoře u stropu a dole u podlahy
náleží věcem nejméně potřebným
a užívaným. Věci, které potřebujeme
mít po ruce často, ukládáme do zóny
mezi výškou očí a pasu. Stále více se
prosazuje u zásuvek používání pojezdů s dotahem stejně jako u posuvných
dveří, které skříň dovřou. Určitě stojí
za to nechat si při plánování udělat
počítačovou vizualizaci vnitřního prostoru, nebo si aspoň udělat nákres.
Pokud vám to prostor umožňuje, mů-

Český výrobce zdravotních matrací,
lamelových roštů a postelí z masivu
Postel z masivu FIONA buk, dvoulůžko

11.490,-

17.990,-

Postel z masivu TENNO buk, dvoulůžko

FIONA

8.990,-

17.990,-

TENNO

PRAHA I BRNO I PLZEŇ I TÁBOR
+ 420 383 136 000 I www.spime.cz
INZERCE
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TRUHLÁŘSTVÍ
S TRADICÍ

- ŽIDLE - STOLY - KOMODY - KUCHYNĚ JOSEF HORYNA ✳ VOLEČ 133, 533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ ✳ TEL.: 777 280 880 ✳ WWW.HORYNA.CZ

žete ložnici dále vybavit policemi, toaletním stolkem
nebo můžete použít komody na odkládání prádla. Ideálním řešením je sektorový nábytek, který Vám umožní
poskládat si ložnici přímo na míru a nabízí tak ideální
využití každého prostoru. Pokud nemáte příliš úložného prostoru, vhodné pro vás budou manželské postele
s úložným prostorem.

Trendové postele
Kvalita lůžka je bezesporu v ložnici to nejdůležitější. V ložnicích se v posledních letech prosazují kontinentální postele s lehací plochou ve výši 70 cm a více.
Umožňuje snazší uléhání i vstávání, což ocení především osoby s nemocnými klouby a těhotné ženy. Kontinentální postele (boxspringy) jsou charakteristické
také vysokým čelem postele. Z konstrukce postele je
nejdůležitější rám s tzv. box-springovou základnou,
odtud její druhý název. Základnu tvoří boxy se speciálními pohyblivými pružinami, které zaručují dnu
postele pod samotnou matrací poddajnost, pracující
s hmotností i správným protitlakem k ležící osobě. Na
základně v rámu pak leží samotná matrace. Stále oblíbené jsou tradiční postele s rámem a matrací, které
si volíme podle svých potřeb. K oblíbeným materiálům
rámu patří dřevěný masiv, výjimkou nejsou ani zdobené kovové nebo celočalouněné postele. Zvýšení lehací
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plochy je žádoucí také u klasických postelí, a to k výšce
až 60 cm.

Rošty pevné, nebo polohovací?
Rošty jsou buď pevné (laťkové a lamelové), nebo polohovací (ručně nebo motorem). Můžeme mít v posteli
i pevnou desku, v tom případě je vhodnější použít pružinové nebo taštičkové matrace, protože ty na pevném
podkladu dýchají lépe než ostatní. Na rošt pevný i polohovací jsou vhodné různé sendvičové PUR pěnové matrace, na všechny druhy roštů, včetně motorových polohovacích, odborníci doporučují matrace pěnové (BIO
pěna, studená pěna, latex). Polohovatelný rošt odvádí
dobře vlhkost, rovnoměrně rozkládá zatížení matrace,
umožní změnit naši polohu. Kvalitní rošt vydrží navždy,
nemusíme ho na rozdíl od matrace vůbec měnit. Rošt
pevný je buď laťový, nebo složený z většího počtu pružných lamel (dřevěných nebo syntetických), jejichž šířka
je různá podle výrobce. Počet lamel na lůžku je obvykle
28 a více kusů, mezera mezi nimi cca 4 cm. Dobré lamely se v kloubech pohybují, natáčejí a přizpůsobují tvaru
těla. V oblasti beder mají některé rošty i zdvojené lamely
a poskytují větší pružnost. Když si pořizujete polohovací
rošt, určitě vyzkoušejte, jak snadno se s ním manipuluje.
Pokud vám ruční polohování nevyhovuje, zvolte motorové provedení, které se ovládá stiskem tlačítka.

INZERCE

Správná velikost a tvrdost matrace
S rozměry roštu by měla odpovídat i matrace. Neměla
by na roštu ani létat ze strany do strany, ani by neměla
být na jednom nebo druhém konci prohnutá, pak by
ztratila své vlastnosti a škodili byste tím svým zádům.
Obecně ale platí, že by měla být asi o 20 centimetrů
delší, než je vaše výška. Šířka by pak neměla být menší
než 90 centimetrů. Ideální tloušťka je pak alespoň 15
centimetrů. Pak bude odolná, neproleží se hned, a ještě
na ní nepocítíte ani náznakově tvrdost roštu.
Pak je jedním z nejdůležitějších parametrů tvrdost matrace. Pokuste se napřed poznat sami sebe, snažte se
pochopit své spací návyky a podle nich, své výšky, hmotnosti, návyků nebo i zdraví a věku nakonec zvolte konkrétní typ. Obecně platí, že lidé s vyšší váhou by měli
mít matrace tvrdší, „hubeňouři“ mohou vybírat i z těch
měkčích. Dalším faktorem pro výběr je pak materiál,
který matraci vyplňuje. V dnešní době existují tři základní typy – pružinové, latexové a pěnové. Každému
z nás vyhovuje něco jiného, záleží na tom, co si vaše
tělo při nákupu samo vybere vyzkoušením.

lépe bude matrace vašemu tělu uzpůsobena. Souvisí to s různým rozložením váhy na vašem těle a také
s různým tlakem, který bude v jednotlivých bodech na
matraci vyvíjen. Ohledně matrace je nejlepší poradit se
v obchodě se zkušeným prodavačem. Ten vám vybere
produkt, který bude nejlépe vyhovovat z pohledu tuhosti, nosnosti a výšky tak, aby matrace respektovala
vaše fyziologická specifika. Materiálů a různých funkčních a sendvičových řešení je dnes tolik, že se v jejich
možnostech můžete úplně ztratit.

Kam s knihou nebo budíkem
Noční stolek vedle postele je praktický doplněk. Slouží
k odkládání různých drobností: rozečtené knihy, sklenice s vodou i nesympatického budíku. Může být zcela jednoduchý, nebo vybaven zásuvkami, kdy nabídne
další úložný prostor. Noční stolek je zpravidla součástí
sestavy ložnice a ladí s ní tvarově, materiálem i stylem.
Můžeme ho pořídit i zvlášť a pokládat ho za designový
prvek, který přitáhne hned pozornost. Jedinými kritérii
jsou správná výška, velikost a stabilita.

Zaměřte se i na počet zón

Neviditelná lůžka

Třetím důležitým kritériem je po tvrdosti a materiálu
počet zón. Ten se může pohybovat od tří až do sedmnácti, nejběžněji však do sedmi. Čím více jich je, tím

Pokud máte malý byt, jistě oceníte výklopné postele.
Dokážou šetřit místo, skvěle splynout se zbytkem nábytku a bez problémů poslouží svému hlavnímu účelu
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– spánku. Výklopné postele oceníte zejména v malých
prostorách, které během dne mění svou funkci, například z obývací na spánkovou. Zatímco přes den může
postel zůstat bezpečně ukrytá ve zdi, resp. ve skříni
nebo komodě, večer nabízí pohodlný prostor k dokonalé regeneraci. Výklopné postele mají praktické popruhy, do nichž lze uchytit přikrývku a polštář tak, že se
během manipulace vyklopí nebo skryjí společně s celou
postelí.

Záclony a závěsy nejsou out
Ke kvalitnímu spánku je totiž potřeba dostatečná tma
a jakékoliv nadbytečné světlo ho může narušit. K oknům ložnice už neodmyslitelně patří záclony. Mnoha
lidem ale připadají zbytečné, zvláště v případě, mají-li
žaluzie. Záclony jsou však vynikající v případě, že máte
rádi své soukromí, protože přes ně, na rozdíl od žaluzií,
nejde přes den vidět. Navíc jsou skvělým dekoračním
doplňkem, bez nich místnost vypadá suchá a nevýrazná. Výběr je dnes více než široký, takže na klasické záclony, jaké měla na oknech vaše babička, můžete zapomenout. Na trhu najdete různé varianty, ať už co do
materiálů, barev, délek, vzorů či struktur. Největší oblibě se dnes těší provázkové záclony nebo záclony z organzy – lehkého a průsvitného materiálů, který zjemňuje dopad paprsků slunce. Zanevřít nemusíte ani na
závěsy, které nejsou jen úžasným bytovým doplňkem,
který vám vnese nádech noblesu do ložnice, ale také
velice účinným prvkem pro zajistění naprostého soukromí. Pokud máte ložnici tmavší, můžete vybírat i lehké a průsvitné závěsy, naopak do světlejších ložnic, kde
je dostatek přirozeného světla, zase zvolte spíše silnější
závěsy. Vyzkoušejte například blackoutové závěsy, které
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místnost krásně zatemní, a navíc ještě utlumí zvuk
zvenku. Tím si zajistíte ničím nerušený spánek.

Módní žaluzie a rolety
Co se týče zastínění oken proti slunci, účinné jsou již
výše zmíněné žaluzie. Pokud si chcete interiér ozvláštnit a klasické se vám nelíbí, zkuste látkové, dřevěné či
bambusové žaluzie. Zkusit můžete také rolety, zvláště
pokud nejste zastánci závěsů. Ty mají tu výhodu, že vám
vytvoří ideální podmínky ke spánku tím, že skvěle zastíní celou místnost. Ráno je však srolujete, v oknech vám
nic nezaclání ve výhledu (jako v případě žaluzií) a navíc
vám na ně nepadá prach. Opět je na výběr spousta variant, ať už látkové římské rolety nebo z bambusu.

Ideální osvětlení
Základem dobrého osvětlení ložnice jsou centrální svítidla s nepřímým osvětlením, tedy budou svítit nahoru.
Stropní svítidla mohou být buď jednoduchá nebo se
mohou skládat z více menších samostatných světel. Pro
ložnici s nižším stropem se doporučují přisazená stropní svítidla, která místnost opticky zvětší. Výhodou také
je, že některá přisazená stropní svítidla jsou na dálkové
ovládání. Jednoduše si tak z postele můžete nastavovat různá barevná nasvícení. U postelí by měla být ještě
stolní lampa se stínítkem. Ideální je lampa polohovatelná či s kloubovým ramenem, které umožní nastavení
sklonu světla. To oceníte, když budete chtít u čtení nejen ležet, ale i sedět. Výhodné také je, když lze lampičku
stmívat.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

POZVEDNĚTE SVOU KUCHYŇ
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Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
DUOLIT, s.r.o. je certifikovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.
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Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.
Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.
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MŮŽETE
VSTOUPIT
INZERCE

Dveře v interiéru ovlivní dojem z celé místnosti. Typ povrchu, materiál, barevný odstín, způsob otevírání, výběr zárubně a samozřejmě i kliky můžeme
poskládat do působivé mozaiky.
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Na venkovní vchodové dveře se nedívejte pouze jako
na estetický doplněk vašeho vchodu. Je sice důležité,
aby se vám líbily, ale samy o sobě musí plnit důležitou
funkci: chránit vaši domácnost. Konkrétní požadavky
na nové vchodové dveře budou vycházet z parametrů
vašeho domu nebo bytu. U vstupu do domu budou mít
smysl dveře s přidanou tepelnou izolací, v bytě možná
oceníte hlukovou izolaci. Byla by velká škoda zapomenout naplánovat vzhled a velikost dveří již při stavbě
domu. Už na začátku můžete totiž počítat s větším stavebním otvorem a využít možnosti vchodových dveří
s bočním fixem (pevná boční část). I zde se nabízí mnoho variant prosklení, které celkový vzhled dveří podpoří a navíc Vám přivede do vstupního prostoru spoustu
příjemného osvětlení.

Materiál vstupních dveří
Pravděpodobně jste si dali záležet na výběru fasády vašeho domu, dlouho jste řešili výběr oken, a stejnou pozornost byste měli věnovat i výběru venkovních vchodových dveří. Požadujte od nich komfort, bezpečnost,
snadné ovládání, nadčasovost, nenáročnou údržbu
a dlouhou životnost. Nejdříve se zaměřte na výběr materiálu vstupních dveří. Materiál vstupních dveří mimo
jiné rozhodne o tom, kolik vás budou ve výsledku stát.
Nejdostupnější bývají plastové dveře, jejichž ceník pro
vás může být příjemným překvapením. Neznamená to
ale, že jsou vždy nejlevnější. Cenově dostupné jsou také
dřevěné dveře, a pokud máte štěstí, v akcích najdete
I hliníkové dveře za zajímavou cenu. Mezi trendové varianty patří i tzv. dřevohliník, který využívá výhod obou
materiálů. Kdo si potrpí na čistý styl a eleganci, vybere
si z různých povrchů a barev. Dveře také mohou mít
bezpečnostní prosklení, světlík, kazetové zpracování
nebo frézovaný povrch.
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Mnoho barev a dekorů na výběr
Barevné možnosti jsou téměř neomezené. Výběr je
důležitý už při volbě materiálu a tedy i volbě dostupné technologie povrchové úpravy. Není problém přizpůsobit dveře oknům nebo garážovým vratům. Chybu neuděláte ani se stále trendy šedými odstíny nebo
efektními strukturálními barvami. V současnosti je ale
nejnovějším trendem dveře odlišit a mít vlastní originální design. Nebojte se výrazných barev RAL anebo jejich kombinací například s dřevodekorem. Velmi často
se barevně odlišuje výplň dveří od rámu. Díky jedinečnosti, i v podobě odvážnějších barev, kterou do svých
vchodových dveří promítnete, z nich uděláte skutečný
klenot vašeho domu.
Dřevo stále žádané
Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, zaručují
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale
není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů.
Vzhled dveří má být podle architektů maximálně jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily. I díky
výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní
v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu.
Opět je populární také dub, smrk, borovice a modřín, zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické
dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou takzvané sesazenky.
Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého
kusu originál. „Natur“ vzhledu se dosahuje speciálními
odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak
a zároveň mu zachovají původní dezén.
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MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

INZERCE

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

NOVINKA: Dřevěné interiérové
dveře Hörmann

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře

Více informací na

www.inpg.cz

s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic

pro bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou
povrchovou strukturou

Premium partner
českého
národního týmu

Duradecor

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

MDF, ocel nebo plast?
Pod označením MDF se skrývají dveře z dřevovláknitých desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch,
nízkou hmotnost a výbornou další opracovatelnost.
Tyto desky se využívají jako nosné a lze na ně nanášet lamináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní
dýhy. Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou
úpravu představuje vodou ředitelný nátěr. Součástí kovových dveří bývají obvykle ocelové zárubně. Pořizovací
cena ocelových dveří je vyšší, ale získáváte opravdovou
kvalitu.
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Kovové dveře vynikají extrémní odolností, kupujete
tak dveře pro několik generací. Výhody kovových dveří
jsou bezpečnost, vynikající tepelně i zvukově izolační
vlastnosti, minimální nároky na údržbu a již zmíněná
téměř neomezená životnost. Nemůžete si sice vybírat
z tak široké nabídky jako u hliníkových dveří, ale určitě
si vyberete.
Ocelové vchodové dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní technologií. Jejich charakteristickou vlastností je elegantní vzhled a dlouhá životnost.
Ocelové dveře jsou odolné vůči povětrnostním podmín-

kám, takže se nedeformují a nedochází k prověšení jejich křídel.
Hliníkové dveře
Také hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové
domy. Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající
vlastnosti. Kromě skvělé odolnosti mají vchodové hliníkové dveře velmi dlouhou životnost. I po deseti letech
vypadají jako nové, alespoň co se týče jejich funkčnosti,
otevírání a zavírání. Nároky na údržbu takových dveří
jsou nulové, stačí je jen občas umýt. Moderní hliníkové
dveře mají i velmi dobré izolační vlastnosti, nepustí tak
do chodby ani horko ani zimu, čímž ušetříte za vytápění
společných prostor.
Hliníkové dveře mohou být kompletně vyplněny bezpečnostním sklem nebo můžete zvolit kombinaci skla
a pevné neprůhledné výplně, která je ještě odolnější
než sklo. Hliníkové dveře můžete koupit v nejrůznějším barevném provedení, dokonce i jako dekory dřeva
apod. Jednoduše je můžete sladit s fasádou domu nebo
vybrat decentní či výstřední barvu podle svého gusta.

nosti, které jednotlivé materiály nabízí. Vzhled dřeva
vytváří z vnitřní strany vstupní části domu příjemnou
atmosféru a zaujme svou robustností. Hliníkový plášť
chrání dveře zvnějšku před nepříznivými vlivy počasí
a snadno se udržuje.
V případě dřevohliníkových dveří je struktura tvořena několika vrstvami, které zajišťují vynikající tepelně
a zvukově izolační vlastnosti a vysokou stabilitu. Povrch
vchodových dveří lze z interiérové i exteriérové strany
provést v různých barevných kombinacích a přizpůsobit
jej vzhledu okenních rámů. Dveřní křídla v různých designových provedeních pak umožňují individuální zhotovení s ohledem na přání zákazníka.
Důkazem kvality a vynikajících vlastností dřevohliníkových dveří je vhodnost jejich použití pro nízkoenergetické i pasivní domy, u kterých se klade důraz na minimalizování tepelných ztrát. Vybíráte-li vchodové dveře
právě pro dům v pasivním standardu, zaměřte se zejména na tepelněizolační vlastnosti. Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou totiž důležité nejen v případě
oken nebo zdvižněposuvných dveří, ale právě také dveří vchodových.
Plastové vchodové dveře se vzhledem k nízké ceně řadí
k těm nejvyhledávanějším. Při jejich výrobě se používají
plastové profily v různých barvách, snadno se udržují
a při správné konstrukci mají i dobré tepelněizolační
vlastnosti. Na pohled však působí dveře z plastu obyčejně a nevynikají ani z hlediska životnosti. Časté změny
teplot během střídání ročních období mohou způsobovat rozměrové změny, a tak je dobré je jednou za čas
nechat seřídit.
Bezpečnostní dveře
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc trvají pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové kování
je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to jak vzhledem, tak odolností. K bezpečnostním prvkům patří například skutečnost, že šroubky má klika pouze z vnitřní strany dveří, aby nebylo možné kliku odmontovat
z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše štítového stylu, na trhu jsou ale i rozetová provedení tohoto kování.

Dřevohliníkové a plastové dveře
Dřevo svým nezaměnitelným vzhledem vyvolává pocit tepla a útulnosti a svou nadčasovostí skvěle doplní
i starší zástavbu. Jak jsme však již zmínili, dveře by měly
plnit především bezpečnostní funkci. Proto najdete
v naší nabídce dveře kombinující dřevo s odolným hliníkem, které vás spolehlivě ochrání jak před vloupáním,
tak před hlukem z vnějška a tepelným ztrátám. Vychutnáte si tak přívětivý vzhled i maximální ochranu.
Dřevohliníkové dveře se považují za nejkvalitnější typ
vchodových dveří, protože kombinují ty nejlepší vlast-

Pro vyšší bezpečnost se používají vícebodové zámky a panty s čepy odolnými proti vysazení. Klasickým
zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou vybaveny
např. magnetickou střelkou, která je schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavření. Takový
systém je velmi výhodný do prostor, kde se předpokládá
časté otevírání a zavírání dveří. Magnetická střelka šetří
vaše kování a prodlužuje mu životnost. Rádi boucháte
dveřmi? Magnetická střelka je přesně pro vás. A nebo
také takzvané automatické samozavírače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale také k pohodlí
procházejících osob.
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Interiérové dveře
Jsou bezpečné? Propouští hluk? Hodí se k podlaze?
Musí ladit s okny? Kolik stojí a je to adekvátní cena?
Vybrat interiérové dveře není tak jednoduché, jak se na
první pohled zdá. Je potřeba pohlídat si spoustu detailů, které ve výsledku udělají velký výsledek. Interiérové
dveře se dnes chovají jako učiněný chameleon. Dokážou na sebe vzít prakticky jakoukoli podobu, anebo
rovnou zmizet. Bytovým architektům i běžným majitelům domů a bytů tak vycházejí vstříc v míře, v jaké to
dosud nebylo možné. Stačí si jen vytvořit návrh místnosti a dveře se pro ni vždy najdou. Přesně tak velké,
barevné a v takovém provedení, jaké si kdo může přát.
Jednou z prvních novinek oproti klasice je nahrazení
tradičních dřevěných rámů dveřních křídel hliníkovými.
Tento lehký kov má dostatek pevnosti na to, aby křídla
mohla být vyrobena prakticky z jakéhokoli materiálu.
Díky tomu se na nich může objevit stejně tak barevné
sklo, jako dýha, ale třeba i velmi moderní stěrka, případě tapeta. Tyto materiály lze přímo na křídlech dveří
elegantně kombinovat. Skládat je lze jak v horizontální, tak vertikální orientaci. Výsledek působí neobyčejně
hezky a hlavně: každého hned zaujme nápaditost takového řešení.
Vnitřní rám dveří by měl být z masivního dřeva, zámek
by měl být celokovový, úchytky u skleněných dveří by
měly být z ušlechtilého kovu. Důležitá je i kvalita kování. V případě, že zvolíte nekvalitní kování, budou dveře
vrzat a skřípat. To samé pak platí i pro pojezdy u posuvných dveří. Ty by také měly být co nejkvalitnější.
Bezpečnostní podmínky musí u dveří splňovat například i kování, nebo laky, kterými jsou některé modely
natřené.

Design a rozměry
Věděli jste, že dveře zabírají zhruba dva metry čtvereční
plochy? A přesto jejich výběr podceňujeme. Pamatujte,
že správně vybrané dveře by měly ladit se zárubní, v ideálním případě by měl být materiál a jeho design totožný.
Dveře by také měly ladit s podlahou (doporučuje se nikoli stejný, ale podobný barevný odstín) a nemusí ladit
s okenními rámy (ty stejně nejsou vidět). Dál už se fantazii meze nekladou. Pořídit si můžete dveře skleněné,
doplněné třeba grafikou, dveře prosklené jen částečně,
nebo třeba posuvné dveře, které výrazně šetří místo.
Hitem posledních měsíců jsou potom dveře se skrytými
zárubněmi. Pokud vyznáváte čisté linie a opravdu jednoduchý design, jsou ideální volbou. Stěna, ve které jsou
umístěné, zůstává naprosto plochá bez výstupků.

Vede bílá barva a dřevo
Pokud existuje něco jako designová jistota, je to v oblasti interiérových dveřích bílá barva a dekor dřeva. Ty se
těší oblibě českého spotřebitele už mnoho let. V případě dýhy se rozšiřuje nabídka, vybírat lze z horizontálního i vertikálního provedení dýhy, případně z kombinací
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dvou různých dýh. Dřevěné dekory nabízíme také u laminátových povrchů CPL, a to včetně stále oblíbenější
sukaté dýhy. Dřevěný dekor se patrně nikdy neokouká.
Působí hezky, lze jej kombinovat s většinou myslitelných
materiálů a zároveň i příjemně protepluje interiér.
Laminátové dekory jsou o něco levnější než dýhované
dveře, ale kvalitou a vzhledem jim rozhodně mohou
konkurovat. Bílé dveře jsou věčnou klasikou, která nezestárne. Vhodné jsou do každého interiéru, kde chcete dveře opticky upozadit, nebo když vyhledáváte čistý
design v severském stylu.

Trend – dveře bez obložek
Současné trendy hovoří jasně – zárubně nechat zmizet!
Skryté zárubně skutečně dělají čest svému jménu, protože se umí zcela schovat do zdi a dokonale s ní tak
splynout. Skryté zárubně jsou tvořeny hliníkovými profily, které jsou schované pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru. Jednotná linie dveří a stěny tak
není ničím narušena.
Nejenom z estetických důvodů, ale často i kvůli nedostatku místa, jsou někdy lepší variantou místo otočných dveří posuvné. Tento typ dveří prochází neustále
velkým vývojem. Výrobci vylepšují nejenom samotnou
techniku posuvu, ale i samotnou technologii výroby
tak, aby s nimi byla co nejsnazší manipulace.

Kolik toho vydrží
Pro úplnost doplňme, že výběr dveří by se neměl omezit pouze na estetickou stránku. Velmi důležitou vlastností interiérových dveří je jejich schopnost odolat nejrůznějším vlivům. Podle toho, na jakém místě mají být
instalovány, je dobré zvážit jejich schopnost odolávat
vlhku (například koupelny), zvukotěsnost (dětský pokoj, případně ložnice), ale také například tepelnou izolaci (předsíň, zádveří, chodba) a v neposlední řadě také
protipožární odolnost (celý interiér).

Kliky, madla, kování
Kvalitu a zajímavý vzhled většinou určuje materiál, z něhož je kování vyrobeno. V nabídce jsou kování z nerezu, chromu, niklu, bronzu, mosazi nebo hliníku. Každý
materiál má své přednosti i nevýhody, jinak reaguje na
venkovní podmínky nebo frekvenci užívání. Moderním
materiálem, který se používá pro dveřní kování, je eloxovaný kov. Je to kov s ochrannou vrstvou na povrchu.
Eloxováním se zvyšuje odolnost výrobku vůči povětrnostním vlivům a mechanická otěruvzdornost. Zároveň
se sníží tepelná i elektrická vodivost, ale také drsnost
povrchu. Kromě ochranné funkce má eloxace také svůj
estetický význam, umožňuje podstatné zvýraznění povrchu, včetně případného zabarvení. Výsledkem je tak
dveřní kování s falešným pozlacením nebo například
postříbřením.”
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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REPASE AKU-BATERIÍ

provádíme výměnou všech článků
v původním pouzdře
Repasujeme a renovujeme baterie pro:
• vrtačky, šroubováky, nůžky, pily, brusky a nářadí vůbec
• elektrokola, skútry a koloběžky, dětská vozidla na baterie
• vysavače, holící strojky, měřící a medicinskou techniku apod.

Hlavními výhodami repase jsou:
• obnovení funkce a zvýšení výkonu stroje
• odstranění samovybíjení baterie
• úspora oproti koupi nové baterie / stroje

Informace a dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci společnosti
Jan Melichar - BATERIE, Pod strašnickou vinicí 3a, 100 00 Praha 10, tel.: 222 767 640.
Navštivte www.janmelichar.cz

Komerční prezentace

TIPY NA HRANÍ S LEGEM
Díky hře je učení zábavou, není proto divu, že rané dětství, a dokonce i základní vzdělávání po celém světě, jsou založeny na hře. Při učení základních dovedností, jako je
výuka jazyka a matematiky, je nesmírně důležité, aby učení probíhalo formou, která
bude děti bavit a motivovat je tak k dalšímu vzdělávání.
ˇ
Ucení
hrou
Stačí několik kostek LEGO® DUPLO® a pár předmětů, které
najdete doma, a vaše malé dítě se může učit prostřednictvím těchto jednoduchých her a stavebnic.
Děti si díky nim osvojí základní koncepty učení, natrénují
řešení problémů a rozvinou si tolik důležité logické myšlení, které budou potřebovat při nástupu do školy.
A víte, co je na těchto malých aktivitách to nejlepší? Zatímco si vaše dítě myslí, že si pouze hraje, ve skutečnosti
rozvíjí svou mysl a učí se neuvěřitelnou rychlostí
Podle výzkumu společnosti LEGO věří děti i jejich rodiče
v sílu hry, která jim napomáhá při učení. Celkem 8 z 10
rodičů si myslí, že děti, které si pravidelně hrají, dosahují
vyššího vzdělání a získávají lepší zaměstnání.

ˇ ˇ
TIP 1: PRIRAZOVÁNÍ
BAREV
Vše, co pro tuto velmi snadnou hru budete potřebovat, je
plato na vajíčka, pár LEGO® DUPLO® kostek, barevné tužky

nebo voskovky a zbytky papíru. Na kus papíru namalujte
mřížku a požádejte své dítě, aby každé okénko vybarvilo
(různými barvami). Papír pak vložte do víka plata na vajíčka a dítě požádejte, ať zkusí k jednotlivým barvám přiřadit
LEGO® DUPLO® kostky stejné barvy.

TIP 2: SPRÁVNÉ TVARY
Chcete, aby hra byla náročnější? Vybarvěte pár okének, papír s okénky svému dítěti ukažte, pak jej schovejte a nechejte
jej, ať zkusí sestavit stejné uspořádání barev z LEGO® DUPLO®
kostek.
Obkreslete nějaké LEGO® DUPLO® kostky na papír a pak
řekněte svému dítěti, aby do tvaru vložilo správnou kostku. Tato hra je skvělá pro rozvoj jemných motorických
dovedností a koordinaci zraku a hmatu. Zkuste z tvarů
vytvořit písmeno, číslo nebo jméno vašeho nejmenšího nebo se podívejte na naše
nápady hned vedle, kde můžete načerpat
další inspiraci.

Lego Duplo Vláček s čísly l 10847

Doporučená cena: 499,-

LEGO® DUPLO® Moje první houpací zvířátka l 10884
Doporučená cena: 399,-

°

ˇ PRÍBEHU
ˇ
TIP 3: VYPRÁVENÍ
Vyprávějte svému dítěti nějaký příběh, začít můžete například větou: „Skončila škola
a děti vyrazily se svými rodiči do parku.“
Požádejte své dítě, aby vám příběh zopakovalo pomocí postaviček nebo zvířátek
LEGO® DUPLO® (použít můžete cokoli, co máte
po ruce). Tato hra pomáhá vašemu dítěti porozumět návaznosti činností jak v rámci příběhu, tak během skutečného dne.
Pracují tím na své krátkodobé paměti, a navíc se učí o čase!

TIPY NA HRANÍ OD BLOGERKY TEREZY VESELÉ
Máte doma kostky a podložku? Procvičte s jejich pomocí
s dětmi poznávání barev. Stačí postavit na podložku šest
různobarevných ohrádek a poté nechat dítko. Aby do
nich kostky podle barev roztřídilo…
Nebo trénujte s dítětem orientaci v prostoru hravou formou. Z kostek LEGO DUPLO postavte bludiště a nechte
dítě, aby pomohlo figurce, zvířátku nebo postavenému
autu najít cestu ven. Náročnost bludiště můžete jednoduše přizpůsobit věku svého dítěte a jeho schopnostech.

Stavebnice, které vám pomohou...
Barevný Vláček s čísly (10847) představí dětem svět čísel
a počítání. Se dvěma figurkami dětí a kočičkou představuje tato stavebnice nekonečné možnosti budování, hraní
a učení plného zábavy. DUPLO kostky jsou navrženy tak,
aby byly bezpečné a vhodné ke hře i pro malé ručky, proto
jsou dvakrát větší než klasické kostičky.
Procvičit abecedu zase můžete se stavebnicí LEGO DUPLO
Náklaďák s abecedou (10915). Děti si mohou s písmenky

Lego® Duplo®
Náklaďák s abecedou
l 10915
Doporučená cena:
799,-

užít spoustu legrace. Zvláště pak, když za nimi abeceda
dorazí na přívěsu nákladního auta LEGO DUPLO Náklaďák
s abecedou. Celkem 26 barevných kostek je navrženo tak,
aby se děti během jejich nakládání a vykládání seznámí
s písmenky dřív, než se naučí číst.
Produkty LEGO se prodávají po celém světě a prozkoumat
je můžete virtuálně na webových stránkách

www.LEGO.com
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VELIKONOČNÍ
ÚKLID

V PŘÍMÉM
PŘENOSU…

INZERCE

Velikonoce jsou za dveřmi a vůbec, zima už je díkybohu za námi, ovšem díky
slunečním dnům je vice vidět, jak na nás jaro kouká přes špinavá okna. Nám
nezbývá, než se pustit do generálního jarního úklidu. S chutí se do toho
pojďme pustit…

BYDLENÍ | 49

Efektivní úklid domácnosti udržuje domov čistý, zdravotně nezávadný a příjemný. Spousta lidí je ale často
zoufalá, když bezradně stojí v místnosti a přemýšlí, čím
vlastně začít. Jak uklízet nejefektivněji? Postup by
měl mít logiku. Jedna z cest je podle odborníků začít
u nejvzdálenějšího bodu bytu či domu – bráno od vchodových dveří, a skončit u nich. Zákldní úklidové pravidlo zní „odshora dolů“. Úklid by měl probíhat směrem
od stropu na podlahu. Nejdřív smeťte pavučiny, pak utírejte prach v policích, myjte okna, perte záclony, leštěte
dvířka nábytku, až naposledy vysávejte a drhněte podlahu. Pokud nemáte vhodné nástroje, úklid bude trvat
zbytečně dlouho. Pokud můžete, zkuste si pořídit efektivní pomocníky. Čtyři pomocníci nesmí chybět: hadříky
z mikrovlákna, parní čistič, prodlužovací tyč, a výkonný
vysavač (včetně nástavců). Obyčejné hadry na prach ho
jen rozvíří a příliš nepomohou. S rozvojem moderních
technologií se lze stále častěji setkávat s rostoucím
množstvím nejrůznějších produktů, které jsou určeny
pro úklid. Některé jsou vyrobeny pouze pro konkrétní
účely, jiné mají zase širší spektrum svého využití. Ať tak
či onak, v každém případě se jedná při jejich využívání
o zkvalitnění úklidu a v neposlední řadě také o jeho
ulehčení, případně urychlení.

Vyberte ten správný vysavač
Asi největším pomocníkem bude vysavač. Ale jaké druhy jsou vlastně na trhu a jak se v nich vyznat?
Možná vás bude zajímat, odkdy vysavač existuje. První
elektrický vysavač zkonstruoval Huber Cecil Booth, anglický strojní a stavební inženýr, který si v situaci, kdy
byl svědkem čištění železničních vozů, uvědomil, že je
mnohem praktičtější vysát prach usazený na povrchu,
než jej sfoukávat dolů. Booth proto udělal úplně jednoduchý pokus. Před ústa si položil kapesník a nasál
přes něj vzduch. Na kapesníku se objevil prach. A na
tomto principi vyvinul roku 1901 pvní vysavač, k jehož přemísťování ovšem bylo zapotřebí vozu taženého koňmi. Jeho hadice byla dlouhá 244 metrů a dělala takový rámus, že se v okolí plašili koně. Přístroj byl
ovšem velkolepou novinkou, která byla prezentována
jako naprostá nezbytnost na většině významných slavnostech a dokonce jeho veličenstvo Eduard VII. ihned
objednal dva tyto magické stroje – jeden pro Buckinghamský palác, druhý pro zámek ve Windsoru.
Po sto letech jsme na tom s vysáváním úplně jinak. Trh je zasypán nepřeberným množstvím
různých druhů a typů. Vybírat můžete ze sáčkových, cyklonových, tyčových, robotických
nebo i multifunkčních. Kritéria lze rozdělit
také podle typu filtrace, výkonu, hlučnosti
či objemu prachových sáčků nebo nádob.
Odborníci se shodují, že nejpodstatnější
je správná konstrukce a kvalitní uchycení filtru.
Důležitým kritériem
pro výběr vysavače

u většiny lidí je počet wattů, avšak podle dostupných
testů neznamená vyšší počet wattů, vyšší výkon. Důležitá je celá konstrukce vysavače, hubice a tedy proudění
vzduchu. Hodně nakupujících také přihlíží k počtu filtrů, což také není zárukou kvality. Zárukou kvality je
kvalitní zpracování výrobku. Což znamená, že pokud
nebude filtr dobře těsnit, prachové částice se vám budou vracet v určité míře do místnosti , což bohužel při
nákupu nepoznáte. Konec hubice se musí dobře přisát
na místo, tak aby byl rozložen výkon sání v celé šíři hubice.
Sáčkové vysavače
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 výkonem. 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 netkané textilie. Naopak nevýhodou může být fakt, že
nečistoty nějakou dobu v sáčku zůstávají. Nevýhodou je
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také nutnost dokupovat náhradní sáčky. Obvykle každý
model vysavače vyžaduje jiný typ sáčku. Často za poměrně vysoký finanční obnos.
Bezsáčkové vysavače
U bezsáčkových vysavačů se nečistoty a prach zachytávají ve speciální, většinou plastové nádobce, odkud je
kdykoli jednoduše vysypete. Prach tedy nikde nehromadíte, navíc je sběrná nádobka omyvatelná. U těchto vysavačů je ale nutné zvolit typ s kvalitním filtrem.
Mnohé moderní modely využívají takzvaného cyklónového efektu, při kterém se díky odstředivé síle oddělí nečistoty od vzduchu a až pak zůstanou v nádobce.
Díky tomu se prach nedostává z vysavače opět do místnosti. Existují také bezsáčkové vysavače s vodní filtrací.
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Multifunkční vysavače
Multifunkční vysavač reprezentuje vysávání mokré i suché s dalšími funkcemi, jako je například šamponování
nebo třeba vysávání se sáčkem či bez. Dražší modely
umožňující i hloubkové čištění koberců pak mají navíc vodní filtr, která je považován za jeden z nejkvalitnějších. Kromě možnosti mokrého vysávání mají navíc
víceúčelové vysavače větší objem nádoby na nečistoty
a nabízejí široké spektrum nástavců pro různé podlahové 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 klasickým podlahovým vysavačům mají ty multifunkční
větší rozměry, jsou těžší a také má nižší sací výkon.

drobné úklidy, např. vysávání drobků, chlupů na čalouněních a jiné. Tyto vysavače se většinou prodávají bezsáčkové. Tyčové vysavače mohou být akumulátorové,
tedy bez šňůry s baterií nebo s dobíjecí stanicí. Stojací 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 ovládáním. 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 pomocníkem. Tyčové bezšňůrové vysavače mohou bez problémů
nahradit klasické podlahové. Potřebná výkonná cyklonová technologie se stará o maximální účinnost vysávání a dlouhodobě vysoký sací výkon. V takovém případě
mohou tyto vysavače poskytnout kvalitní výsledky úklidu, což podporují i výkonné lithiové baterie, které umožní 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.

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. Odsávají 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

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysavače, které odstraňují nečistoty na základě zvoleného
programu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysávání kontroluje čistotu podlahy jen od oka, robotické
vysavače na to jdou mnohem vědečtěji a jsou opatřeny
speciálními optickými snímači prachu, které vidí více.
Věděli jste například, že právě tento typ vysavače nasadila americká vláda během záchranných prací po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v roce
2001. Robot rovněž mapoval zamořené prostory po havárii japonské elektrárny Fukušima v roce 2011. Poradí
si tedy s mnohým a výhodou je velká úspora času a pravidelnost úklidu, jelikož 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 existují modely, které se ovládají pomocí
mobilní aplikace. Nevýhodou je menší velikost odpadního prostoru. S tím už si ovšem dobré vysavače umějí
poradit. Největší novinkou totiž je, že si můžete pořídit
i model s funkcí automatického vysypávání sběrného
koše. To vám umožní zapomenout na vysávání na celé
týdny. Jednorázový sáček na nečistoty uvnitř čistící stanice pojme až 30 sběrných košů robota. Jeho praktické
zpracování znemožňuje únik prachu a nečistot zpět do
okolí. Jakmile je čas sáček vyměnit, indikátor na stanici
vás upozorní.
Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích mazlíčků,
kteří měli problem s tím, že se nádoba brzy zaplnila psími chlupy a nečistotami a robot pak nedokončil čistící
cyklus. To už v tuto chvíli je jen historií.
Robotický vysavač je vhodný zejména do velkých míst-
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ností 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 kartáče disponuje menším sacím výkonem než ty s kartáči.
Dva kartáče, které se točí proti sobě si poradí s téměř
každou nečistotou. Vybírat budete také podle počtu
programů a nastavení. Vždy je dobré zvolit vysavač, který dovede uklidit i rohy a pojede důsledně kolem stěn.
Podle zkušeností si uživatelé většinou volí programy 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 spolehlivost
v odstraňování nečistot a prachových částic.
Na trhu už jsou i sety vysavačů a mopů, kde vysavač
douklízí a vydá pokyn vytírači, aby začal pracovat.

Hadříky, utěrky a mopy
Jak již jsme řekli v úvodu, samozřejmě nesmíme zapomínat ani na klasické pomocníky, kterými jsou mopy,
utěrky z mikrovlákna, či kvalitní čisticí prostředky.
Víte jak vybrat správný mop?
Vytírat podlahu ručně za pomoci hadru a kbelíku je
vážně otrava. S příchodem praktických mopů je ale
všechno jinak. Nyní je to pohodlnější, zároveň také
účinnější. Ovšem pozor – není mop jako mop. Na našem trhu existuje celá řada druhů, jež se liší materiály,
způsobem ždímání, velikostí i tvary. Jak tedy provádět
úklid s minimální námahou a s dokonalým výsledkem?
Při výběru mopu je dobré zohlednit následující kritéria:
• Velikost vytírané plochy
• Typ podlahy
• Systém ždímání – ideálně, když nepřijdou ruce do
kontaktu s vodou
• Snadnost ovládání (nastavitelnost násady, flexibilita
kloubů,…)
• Úspora času
• Kvalita materiálu – nejen vytírací části s návlekem,
ale také násady mopu
• Cena mopu a případně příslušenství
Novinkou na trhu mopů je systémový mop, který umožňuje vytírání podlahy pouze čistou vodou. Tento mop
striktně odděluje čistou a špinavou vodu – ta během
ždímání odchází na dno kbelíku. Toto kouzlo je skryto ve dvou kbelících zasazených do sebe. A právě díky
němu bude vaše podlaha krásně čistá.
Vždy si musíme take uvědomit, jaký povrch budeme ošetřovat. Velmi módní jsou dnes dřevěné podlahy, o ty je
ale nutné se dobře starat. Je potřeba si ujasnit, o jaké
dřevo je jedná, zda přírodní, neošetřené, olejované
a nebo lakované. Při vytírání dřevěné podlahy je důležité si uvědomit, že přírodní dřevo si vždy vytvoří vlastní
patinu a obecně se má za to, že není na dřevo vhodné používat velké množství vody. Při vytírání podlahy je
proto lepší použít mop s integrovanou nádrží na sprejování a nebo mikrovláknový mop a sprejovací lahev.

54 | BYDLENÍ

Vhodný mop by měl být především kvalitní a něco vydržet. Proto dejte přednost značkovým výrobkům prověřených firem, kteréžto se specializují na úklidové pomůcky.
Samozřejmě uklízet musíme i plochy, kde mop nepomůže. Pak přichází na řadu hadřík chemie. Víte například, jak si poradit s koženou sedačkou?

Voda, hadřík, nebo sprej?
Kůže je živý materiál a je potřeba o ni pečovat. K čištění potřebujeme ideálně utěrku z mikrovlákna, která
dokáže vyčistit póry kůže a není drsná, aby kůži poškodila, kartáček na zuby, který je jemný, ale pomůže s nečistotami a díky kterému se snáze dostaneme do úzkých prostor a kolem švů a měkkou utěrku na nanesení
krému a závěrečné přeleštění. Je důležité si uvědomit,
zda sedačka, které říkáme kožená, není ve skutečnosti
semišová či z přírodní nepravené kůže, kdy bychom nemohli použít vodu.
Na lakovanou kůži můžeme použít vlhkou utěrku, ale
s vodou bych to také nepřeháněla. Na nelakovanou
kůži mohu doporučit čistící pěny, pěna je šetrná a přitom dokáže prostoupit hluboko do struktury kůže a nečistoty uvolnit, povrch stačí jemně setřít vlhkou utěrkou.
Pěnu je možné použít i na barvenou kůži, ale v tomto
případě je lépe někde na skrytém místě vyzkoušet stálobarevnost.
Kůži po takto důkladném vyčištění je vhodné ošetřit,
určitě je vhodné doplnit živiny a kůži natřít krémem
s přírodními lanoliny. A sedačka bude zase jako nová...

Křišťálový lustr
Ted na jaře je vhodné vyčistit i křišťálový lustr, je dlouho světlo a není potřeba svítit. Velkým pomocníkem
v tomto případě je sprej na čištění lustru, při jeho použití lustr není nutné rozebírat. Bez práce to samozřejmě
ale také není. Pokud má lustr miskovité části, je potřeba je vyčistit ručně, odstranit napadané mouchy a velké
nánosy prachu.
Pod lustr je potřeba umístit igelitovou plachtu, aby
sprej nekapal na zem a neudělal fleky. Po té sprej nastříkat a nechat skapat. Odměnou je krásný zářivý lustr.
Foto: Shutterstock.com
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STĚNAMI
Potřebujete vykouzlit v bytě či domě místnost navíc?
Vyřeší to chytré předělení nebo posunutí stěny v hlavním obytném prostoru.

INZERCE
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Podle účelu, kterému bude příčka sloužit, musíme vybírat materiál, ze kterého bude, a také musíme zvážit
její tloušťku. Nejčastěji používané materiály příček jsou
cihly, pórobetonové tvárnice, sádrové tvárnice a sádrokartonové desky. Dají se ovšem vyrobit i příčky z plastu,
dřeva, skla, betonu, oceli nebo jednoduše z nábytku.

Sádrokarton
Tajemství optimálního působení sádry v obytných budovách znali již stavitelé pyramid ve starém Egyptě.
Sádra se skládá z vápníku, síry, kyslíku a vody. Člověk

dou sádrokartonových desek je nemožnost zavěšovat
na ně těžší předměty a nábytek. Další nedostatkem je
špatná zvuková izolace, což se řeší vložením tepelné
izolace mezi desky před uzavřením příčky a odizolováním nosné konstrukce pomocí pružných pásků. Desky se
montují na ocelovou nebo dřevěnou konstrukci. Spáry
mezi deskami se spojují pomocí bandáže, která se přetmělí a po zaschnutí zabrousí, což je podobně jako při
řezání sádrokartonových desek, dost prašný proces.

Sádrovlákno
Novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu
představují sádrovláknité desky. Vyrábějí se ze sádry,
papírových vláken a minerálních přísad. Vynikají jak
mechanickými vlastnostmi, tak nízkou hmotností. Konstrukce desek se vyznačuje vysokou pevností a stabilitou. Lícová strana desky je velmi pevná, dává desce
tvrdý a příjemně hladký povrch.
Použití těchto desek je univerzální. U příček mohou
plnit nejen funkci stavební (rozdělení prostoru), ale
i vytvářet účinnou tepelnou, zvukovou či protipožární
izolaci. Nabízejí se i další možnosti využití: na předsazené stěny, podhledy, úpravu podkroví nebo vytvoření
suché podlahy. Materiál je hygienicky nezávadný, má
překvapivě vysokou odolnost proti požáru a dá se snadno zpracovat i povrchově upravit běžným nářadím používaným pro sádrokarton. Díky vloženým papírovým
vláknům má vysokou stabilitu.

ji vnímá jako dotekově příjemnou, navíc je zcela bez
zápachu a má hodnotu pH blízkou lidské pokožce.
Rovněž z hlediska stavební biologie jde o nezávadný
produkt. Přispívá k tepelné pohodě, zlepšuje zvukovou
izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb.
Sádra také reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které
v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu
ji opět vracejí do místnosti. Díky tomu sádra přispívá
k optimálnímu klimatu obydlí. Sádrokartonové desky
vnímáme jako teplé a vytvářejí útulnost prostoru.
Dalšími nespornými výhodami sádrokartonových příček jsou nízká hmotnost a rychlý postup výstavby. Navíc se vytvářejí ucelené sádrokartonové systémy pro
svislé, vodorovné i šikmé stavební konstrukce.
Konstrukce příčky může být provedena z dřevěných
hranolů nebo z kovového systému tenkostěnných profilů (např. z pozinkovaného plechu). Dutinou příčky
lze bez potíží vést potřebné instalace a sítě. Do dutiny se obvykle vkládá také minerální izolace, opláštění
sádrokartonovými deskami může být – podle potřeby
konkrétního prostoru – v několika vrstvách.

Proč hraje prim
Největší oblibě se těší sádrokartonové příčky, protože mají celkem krátký čas výstavby a dokonalý povrch
k výmalbě. Pro rozdělení například koupelny a toalety
existují speciální desky s menší nasákavostí. Nevýho-
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Existují dokonce sádrovláknité desky, které se dají za
sucha ohýbat. Takové desky lze použít pro montáž ohýbaných konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů
apod. Splní i náročné architektonické požadavky, nabízejí nadprůměrnou flexibilitu a hladký povrch. Rovněž
se můžete spolehnout na jejich neprůzvučnost a protipožární odolnost.

Cihly a jejich druhy
Mezi tradiční zdicí materiály patří cihla. Používá se jak

Když měníte své plány
ve skutečnost.
Když roste váš domov.
Když máte oporu,
se kterou zvládnete vše.

Když stavíte chytře,
je se na co těšit.

pro stavbu obvodového zdiva (vnější nosné konstrukce), tak pro vnitřní nosné i nenosné konstrukce. Jako
základní druhy cihelného zdiva rozlišujeme plné pálené
cihly, vápenopískové cihly a termoizolační cihly.
Plné cihly znamenají klasiku, kterou však moderní stavebnictví pomalu opouští. Hodí se pro konstrukce, které nekladou vysoké nároky na tepelný odpor. Jde o materiál všeobecně známý a osvědčený, vysoce trvanlivý
a s velmi dobrými akustickými vlastnostmi. Nevýhodou
je větší pracnost při stavbě, protože musíte zdít s viditelně promaltovanými spárami. Práce tudíž vyžaduje
nejen výrobu malty, ale také precizní provedení. Pokud
se nerozhodnete přidat do stěny izolační vrstvu, počítejte s nižším tepelným odporem.
Vápenopískové cihly používali již staří Řekové. Oceňovali na nich především technickou kvalitu a dekorativní
vlastnosti. Možnosti jejich použití jsou dnes široké: pro
obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělicí stěny.
Navíc je vápenopísková cihla ideálním materiálem také
pro vyzdívání vícevrstvých tepelněizolačních obvodových stěn. Jako její hlavní přednosti lze uvést vysokou
pevnost, vysokou hustotu (umožňuje stavbu úzkých
zdí, a tedy úsporu vnitřního prostoru) a rovněž optimální ochranu před ztrátami tepla. Co je nevýhodou?
Opět zvýšená pracnost spojená s nutností výroby malty
a ve srovnání s plnými pálenými cihlami vyšší cena.

Termoizolační keramické tvárnice
Nové technologie zdění a především zvýšené požadavky na tepelně-technické vlastnosti staveb daly
průchod vzniku nových forem pálených keramických
prvků. Mluvíme o tepelněizolačních keramických
tvárnicích nebo krátce o termocihlách. Jsou schopny
dosáhnout velmi kvalitního parametru tepelného odporu R (u nosných stěn v rozmezí 2,5–3 m2K/W). Tvarovky mají pero a drážku – při zdění tak ušetří nejen
čas, ale i zhruba 30 % malty. Zatímco vodorovná styčná spára se nadále spojuje maltou, nové řešení svislé
styčné spáry promaltování nevyžaduje. Zdění se stává
jednodušším a hospodárnějším, ale nejen to: navíc se
zvyšuje i jeho přesnost.
Termoizolační keramické tvárnice nabízejí vyvážený
vztah mezi tepelným odporem a tepelnou setrvačností, objemovou stálost, pevnost, protipožární odolnost
a kvalitní parametry zvukové izolace. Mezi nevýhody můžeme zařadit křehkost tvárnic, poněkud vyšší
hmotnost a skutečnost, že ani tady se zdění neobejde
bez mokrých procesů (vodorovné promaltování).

Pórobeton
Dalším významným materiálem pro stavbu příček je
pórobeton. Jakkoli to může znít překvapivě, jsou pórobetonové tvárnice a příčkovky šetrné vůči životnímu
prostředí. Jejich základ totiž tvoří přírodní suroviny. Například u Ytongu jsou hlavními komponenty písek a vápenec. Výroba je zde méně energeticky náročná nejen
ve srovnání s klasickým (tzv. těžkým) betonem, ale na-
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příklad i s cihelným zdivem. Úspory pokračují také při
dopravě, protože tato masivní stavebnina je relativně
lehká.
Odpad vznikající při výrobě se v plném rozsahu vrací
zpět do výrobního procesu. Navíc jde o materiál s kvalitní tepelnou izolací, takže realizované objekty už není
třeba dodatečně izolovat. Nízké tepelné ztráty snižují
náklady na vytápění, a tím i emise oxidu uhličitého do
ovzduší. A aby se ekologický kruh uzavřel, dá se pórobeton bez potíží také recyklovat.
Díky výše zmíněným vlastnostem, jednoduchému opracování a zpracování se dnes pórobetonové tvárnice
stávají jedním z nejoblíbenějších stavebních materiálů.
Podstata výborných tepelných vlastností pórobetonu

INZERCE

spočívá v tom, že má strukturu z makropórů vyplněných vzduchem. Právě vzduch tu účinkuje jako přirozený tepelný izolant a umožňuje dosáhnout u pórobetonového zdiva nadstandardního tepelného odporu.
Jaké jsou další výhody pórobetonu? Snadná výstavba
bez mokrých procesů (místo malty se používá lepidlo),
jednoduché řezání, nízká hmotnost a povrch vyhovující
pro omítky. Abychom byli spravedliví, uveďme i nevýhody: vysoká expediční vlhkost materiálu, jeho menší
pevnost v tlaku a poruchy dotvarování (mohou se objevit trhlinky).

Skleněné příčky
Chcete-li vnést do svého života více světla, použijte pro
rozčlenění vnitřního prostoru skleněné dělicí příčky. Jde

v podstatě o soustavu pevných, otvíracích, případně
posuvných stavebních prvků. Celá soustava musí být na
jedné straně ukotvena ve stěně, jednotlivé prvky jsou
navzájem spojeny vhodným typem kování. Skleněný
předěl může být v určitém prostoru výhodný: nejenže
interiér prosvětlí, ale dokáže splnit dva zdánlivě neslučitelné požadavky. Vytvoří vám totiž soukromí pro
osobní jednání, a současně vám zajistí dokonalý přehled o tom, co se kolem vás děje.
Žádoucí pohledový efekt můžete snadno doladit vhodnou volbou typu skla. Kromě čirého zasklení máte na
výběr barevná lepená skla, sítotisk, polopropustná zrcadla nebo dokonce vysoce atraktivní ohýbaná skla.
Atraktivitu pak samozřejmě poznáte i na ceně příčky.
Pokud máte požadavky na odhlučnění prostoru, ani to
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není zásadní problém: lze použít lepené sklo se zvukově izolační fólií.

Posuvné a přestavitelné příčky
Nejen v kancelářských prostorách, ale také v moderním
bytovém interiéru najdou uplatnění elegantní a praktické mobilní příčky. Mohou být buď posuvné, nebo dokonce zcela přestavitelné (potom jsou schopny vytvořit
prakticky libovolné dispoziční řešení prostoru).
Mobilní příčky mohou mít pro interiér leckdy vyšší
hodnotu než pevné stěny. Jejich výhodou je na jedné
straně variabilita prostoru, na druhé straně úspora stavebních, provozních a energetických nákladů. Vhodně
zvolená mobilní příčka vám nahradí pevnou stěnu, ale
není pouhou náhražkou. Nabízí totiž vysokou stabilitu a vzduchovou neprůzvučnost, která je s pevnou stěnou srovnatelná. Navíc můžete prostor kdykoli otevřít
a nechat do něj proudit vzduch i světlo. Pokud chcete
trochu experimentovat a zvolíte některý z méně používaných materiálů příček, odměnou vám bude zajímavý
prostor v interiéru, ale počítejte s vyššími náklady. Chcete-li například oddělit místnost s okny a bez oken, použijte skleněnou příčku. Výrobci dnes už nabízí široké
možnosti individuálního pojetí těchto příček.
Pokud použijete nábytkovou stěnu, získáte úložný prostor při maximální úspoře podlahové plochy.

Průsvitný beton
Zajímavé řešení představuje také tzv. průsvitný beton.
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Produkt je registrován pod názvem LiTraCon. Maďar
Áron Losonczi přišel s nápadem nedávno a rovnou
se setkal s velkým nadšením a úspěchem. V angličtině znamená zkratka Light transmission concrete, což
v nejpřesnějším překladu znamená „světlo přenášející beton.“ To je umožněno díky unikátnímu složení.
Průsvitný beton je vlastně směsí jednozrnného betonu
obsahujícího 4-5% skelnch vláken. Ty umožňují prostupovat světlu skrze hmotu a tím vytvářet ojedinělý efekt
propustnosti, přičemž zůstává zachována typická šedá
barva i všechny důležité vlastnosti. Zůstává stále homogenní a lze do něj zapustit izolaci. Uvnitř místnosti jsou
vidět stíny zvenčí a zase naopak. Skelná vlákna jsou
uspořádána paralelně, a tak strana, jenž přijímá světlo,
obsahuje stejnou světelnou hodnotu, jako protilehlá.
Průsvitný beton na pohled působí lehce a vzdušně,
avšak je stále stejně pevný a odolný. Využívají se hlavně
prefabrikované díly a panely, které dodají každé stavbě
ojedinělou atmosféru. Skvělé se hodí také pro vytvoření zástěny nebo efektní rozčlenění místností. V tomto
případě se dá navíc efektně operovat s osvětlením. Pěkně působí i na balkonech. Materiál je stále v plenkách,
a proto se dá očekávat, že přibude celá řada způsobů
využití, případně stavebních prvků.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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NA TERASE
OD JARA DO PODZIMU

Terasa by měla ladit s domem, ať už v romantickém, rustikálním nebo stroze
funkcionalistickém stylu.
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Těžko hledat další prvek, který by desítky nejrůznějších
rodinných domů spojoval do té míry, jako terasa. Dnes
skoro každý rodinný dům z hlediska řešení interiéru
charakterizuje možnost přímého vstupu z jeho obytné
části právě na terasu. Ta se tak stává jakousi “místností”
navíc, kde trávíme v sezóně co nejvíc času. Formálně je
terasa sice velmi variabilním prvkem, ale její nejčastější
podoby vyplývají z konstrukčních zásad, jimiž je vedena
stavba rodinného domu, k němuž přiléhá. To znamená,
že terasa obvykle využívá přesahu střechy nad domem,
často bývá s ohledem na zvětšení takto kryté plochy
podřízeno i situování obvodové stěny domu. Za terasu
se považuje v dnešní době i přizemní plocha, která je
mostem od domu k zahradě, případně k bazénu. Samozřejmostí jsou terasy u rodinných domů se zahradou,
ale nabízejí je i nové bytové domy, a to nejen v přízemí, ale i ve vyšších patrech. Novým trendem se stávají
také terasy na rovných částech střech. V době, kdy každý metr čtvereční stojí horentní sumy se zkrátka ploché
střechy využívají prodloužení obytného prostoru nejrůznějších velikostí a tvarů. Terasa tedy už dávno není
jen pravoúhlý prostor před francouzskými dveřmi jako
kdysi. Ale třeba zálivem organického tvaru, který dovnitř přivádí zahradu, nebo otevřeným koutem u bytu,
nabízejícím pohled jak z rozhledny.

Jaký typ podlahy?
Terasu lze postavit z přírodního kamene, keramické či
betonové dlažby, ze dřeva, ale i z moderních kompozitních materiálů, např. bezúdržbového dřevoplastu.
Materiál vybíráme nejen v souladu se stylem domu,
ale i s již použitými architektonickými prvky na zahra-
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dě. To vše v případě, že budujeme terasu dodatečně.
Výběr materiálu ovlivní nejen naše finanční možnosti,
ale i vlastnosti jednotlivých materiálů. Vše má ale i své
stinné stránky. Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, mohou se na kamenné či dlaždicové podlaze zranit,
obzvláště když jsou zvyklé na terase pobíhat. Rozhodnete-li se pro dřevo, musíte vybírat opravu důkladně
a vyplatí se investovat nejen do materiálu, ale také do
údržby. Pokud budou prkna nekvalitní, hrozí zadření
třísky. Vyznavači high tech designu možná zatouží po
betonu, který je odolný proti poškrábání. Musíte však
počítat s tím, že se v létě bude od podlahy odrážet silné
sluneční záření a teplota u ní může dosáhnout až 60
stupňů Celsia. Pokud hledáte levnou variantu podlahy,
tak tou je podlaha asfaltová. Dobře izoluje vodu, ale
nevýhodou je její špinění a měknutí za teplého počasí.
Štěrková podlaha vám déle vydrží a nepraská. Nevýhodou je její náročné čištění a nepříjemnost povrchu pro
váš pohyb. Pokud terasu máte částečně krytou a využíváte ji téměř po celý rok, tak zvolte dlažbu protiskluznou a mrazuvzdornou. Vybírat můžete z dlaždic betonových nebo keramických, ze zámkové dlažby nebo
přírodního kamene, který může na vaší terase vytvořit
hezké vzory. V současnosti si stále větší popularitu získává dřevoplast. Kvalitní dřevoplastová prkna by měla
obsahovat 60% dřeva a 40% polymeru HDPE (high-density polyethylen. Jejich výhodou je vysoká trvanlivost, skvěle odolávají působení deště, slunce, mrazu
a dalších běžných povětrnostních vlivů.

Koberec pod nebe?
Především ke koloniálnímu nebo romantickému looku
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terasy se koberec opravdu hodí. Vybírejte koberce se
zvýšenou odolností proti zašpinění, antistatické, nejlépe v nesmáčivé úpravě, odolné vůči propálení a také
barevně stálé. Nezapomeňte, že zahradní koberec
bude vystaven slunečnímu záření a i pod zahradním

přístřeškem na něj bude působit mnohem intenzivnější světlo, než je tomu v interiéru. Zahradní koberec
by měl být pevný, kompaktní, nenasákavý. Ideální do
vlhkého prostředí jsou pevné kusové koberce vynilové
nebo syntetická tráva. Vysoce esteticky působí koberce
kokosové. Nechte je venku bez obav, jen za dlouhých
dešťů je uložte, aby zbytečně nezvlhly. Výborný je koberec z bambusového vlákna odolný vůči vodě a vzdušné vlhkosti - a také koberec ze stejně odolného vlákna
sisalového.

Zastínit, nebo zastřešit?
Zastínění terasy u nového domu řešíme už v rámci
vlastního objektu – přesahem střechy, nebo speciální
konstrukcí. U starších domů musíme vymyslet řešení
dodatečné. Někomu postačí slunečník, jiný zvolí markýzu, solární plachtu nebo terasu rovnou zastřeší. Velmi oblíbeným řešením je i slunolam, tedy horizontální
nebo vertikální lamely, které se plynule naklápějí. Při
otevřené poloze lamel propouštějí světlo, při úplném
uzavření lamel příštřešek nejen zastíní , ale i částečně
chrání před deštěm. Zastřešení terasy je rychlý a elegantní způsob, jak rozšířit a zútulnit prostor u domu
pro venkovní posezení. Zastřešená terasa se stane novým místem lákajícím k posezení od jara do podzimu
i přes nepřízeň počasí. Jsou dvě hlavní kategorie, do
kterých můžeme zastřešení rozdělit. Tou první je pevné zastřešení, které je nejčastěji realizované klasickou
střešní krytinou, jako jsou tašky nebo polykarbonátové
desky. Ty však neumožňují terasu “otevřít” a užít si tak
například večerního slunce. Druhou a stále častější variantou je zastřešení pohyblivým prvkem.
Zastínění terasy pergolou
Populární variantou jsou stínící pergoly s posuvnou
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látkovou střechou. Je to jediná varinta pohyblivého
zastřešení terasy, která je opravdu určena nejen jako
ochrana před sluníčkem, ale i proti dešti. Ty se skládají z pevné konstrukce, nejčastěji z hliníku nebo dřeva.
Místo střešní krytiny je “látková” střecha. Tu můžete
buď ručně nebo elektrickým motorem stáhnout. Nicméně pergola může být chráněna i pevnou, posuvnou
nebo skleněnou střechou, záleží na jejím typu, materiálu a konstrukci. Velkým, ale poněkud dražším hitem
se stává bioklimatická pergola v minimalistickém a industriálním designu. V konstrukci ukrývá pohon lamel
slunolamu, rozvody elektřiny, ambientní, bodové nebo
LED osvětlení, rozvody pro reproduktory, odvod vody,
topné zářiče a rovněž konstrukčně počítá s uchycením
systémů pro uzavření bočních částí, jako jsou např. rolety (screen), posuvné skleněné stěny, fixní zasklení
a mnoho dalších variant. Dokonalé odvodnění Vám
umožní umístit pod pergolu vířivku, kulečník, stolování, odpočinkovou sedačku, televizi i zahradní kuchyň.
Boom výsuvných markýz
Jedno z nejoblíbenějších možností, jak řešit zastínění.
Markýzy mají tu výhodu, že jsou velmi nenápadným
prvkem na domě. Zvládnou Vás ochránit proti ostrému slunci a velmi lehkému dešti. Navíc Vám v pohybu
na terasu nepřekáží žádné sloupy. Podle typu uložení
stočené látky na hřídeli se rozlišují markýzy kazetové,
polokazetové a bez krytu. Kazetové markýzy jsou nejdražší. Uzavřené pouzdro chrání látku před vnějšími vlivy. Kazeta však limituje markýzu v jejích rozměrech, pro
zastínění velké plochy se příliš nehodí, spíše pro okna,
balkóny a lodžie. Polokazetová markýza je chráněná
proti nepříznivému počasí shora, obvykle hliníkovou
stříškou. Je pevná i ve větších velikostech, nosným i stabilizačním prvkem bývá ocelová torzní tyč, můžeme ale
použít i více držáků. Chrání-li konstrukci markýzy krov,
stříška domu, spodní část balkónu, obejdeme se bez kazety, takže markýza snese větší rozměry. Do zahrady,
ale i k proskleným stavbám, jsou vhodné tzv. samostojné markýzy, samostatně stojící clony pro šikmé a svislé
stínění. Jejich konstrukce se skládá většinou z kazety
s hřídelí a přechodových vodicích lišt a trubek.
Terasa s atikou
Současným horkým trendem je zastřešení teras s obvodovým pohledovým atikovým pásem. Beze zbytku splňuje požadavky moderní architektury na začlenění vzdušné terasy do obytné plochy současných novostaveb. Celý
koncept zastřešení, čisté linie, barevné sladění a celková
maximální příslušnost ke stávajícímu objektu je prvořadým určujícím parametrem. Atikový pás opticky skrývá
nevhodné technické podmínky. Minimální nutný sklon
střechy včetně příslušenství pro odvod dešťové vody,
případně stínící techniku, podoba a materiál atikového
pásu by měl být odvozený a sladěný s charakterem původní stavby. Materiálem může být dřevo, hliníkové lamely nebo nečleněná barevná hliníková plocha.

Prodej materiálu
a realizace oplocení
z pletiva, svařovaných
sítí a panelů
i dřevoplastových
plotovek na klíč

Zpracování nabídky a návrh řešení zdarma, zaměření na místě, profesionální montáž
www.plotyunger.cz

www.ploty-doplnky.cz

info@plotyunger.cz
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Pohodlný polstrovaný nábytek
U čeho budeme sedět, napadne každého, kdo si pořizuje terasu. Nábytek může být dřevěný (z čehož nejtrvanlivější je teakový), kovový (nerezový, hliníkový, ocelový,
z drátěných sítí) vyplétaný (ratanový, nebo třeba z palmového listí) a nakonec nový plastový nábytek, často
v podobě designérských lahůdek. Mezi něj zařadíme
nejen kompaktní plastové výlisky, ale například i syntetický ratan. Třešinkou na dortu - u jakéhokoliv nábytku - je pak lehké, hezké a příjemné polstrování. Různý
design sedáků a polštářů dokáže to, že terasa s nábytkem vypadá pokaždé jinak. Jemná kostka navozuje domácký vzhled, zatímco okrovo-černé a žlutě oranžové
odstíny v typických vzorech inspirovaných Afrikou přinášejí pocit exotiky. Jasně identifikovatelné jsou středomořské barvy a motivy. Od bleděmodré řecké až po
vzory a kombinace hráškové, růžové a modré typické
pro Provence. Co se týká trvanlivosti, voděodolnosti
a nešpinavosti, moderní „venkovní“ látky jsou ošetřeny
vodoodpudivou úpravou, kdy se kapky vody do polštářů nevsakují, ale stékají po nich. Jiné úpravy textilu mají
žáruvzdornou úpravu, potah je více chráněn před propálením cigaretou. Při vytrvalých deštích a přes zimu je
pak nezbytné všechny polštáře uložit v suchu doma.

tmění, které zapíná světlo po setmění a s ranním rozbřeskem ho opět vypne. Kromě toho lze světlo vypínat
a zapínat vestavěným vypínačem.

Večery pod lampou
K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější nenápadná zápustná svítidla, která se instalují do dlažby
či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás mohou ochránit před pádem. K přímému osvětlení se hodí
nástěnná venkovní svítidla nejrůznějších typů. K dekorativnímu osvětlení terasy dokonale poslouží svítící
květináče a svítící podstavce pod květiny. Dekorativní
jehlan či svítící koule můžete instalovat přímo na terasu, nebo osvětlit její okolí a zajistit si tak fascinující výhled na noční scenerie. Svítící krychle mohou posloužit
jako servírovací stoleček nebo zahradní židle k sezení,
čímž vyřešíte nábytek i osvětlení terasy současně. Zajímavé světelné efekty umí i supermoderní stojací tyčová
či sloupková svítidla strohých tvarů, poskytující nepřímé tlumené světlo díky jeho opalpolykarbonátovému
difuzéru a otvoru v horní části.

Posviťte si sluncem
Velkým hitem je podlahové solární světlo, napájené ze
zdroje umístěného uvnitř tělesa světla. Zdroj světla je
dobíjen pomocí několika mikro solárních panelů, které
jsou součástí světla. Takže nemusíte řešit vůbec přívod
elektrické energie, což je v mnoha případech problém,
pokud se jedná o dodatečnou montáž v již hotové terase. Světla jsou vyráběna z různých, povětšinou odolných materiálů, včetně nerezavějící oceli, nebo s různou povrchovou úpravou. Samozřejmostí je odolnost
vůči vodě a klimatickým podmínkám všeobecně. Světla
jsou osazena akumulátory, které vydrží bezproblémově
napájet světla až 12 hodin v kuse. Venkovní podlahové
solární osvětlení bývá standardně osazeno čidlem se-
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Teplo pro chladné dny
K vytvoření pohody na terase dopomohou rovněž venkovní plynová či elektrická halogenová topidla, která
zaženou chlad při večerních posezeních. Manipulace
i instalace se zářiči je jednoduchá, hlavní je jejich stabilní umístění na rovné zpevněné ploše, přičemž je zářič
dostatečně vzdálen od ohřívaných předmětů – minimálně 1 m. Topidla jsou vybavena bezpečnostním ventilem, který v případě pádu topidla automaticky uzavře
přívod plynu, takže se nemusíte bát zbytečného úniku
či dokonce vznícení. Na terasách oceníte praktická halogenová topidla přímo do zásuvky s připojením na 230
V. Tím odpadne starost táhnout těžkou plynovou bombu např. do patra. Výkon těchto topidel se pohybuje
kolem 2100W. Topidla mají plynulou regulaci výkonu
ve třech stupních výkonu. Bývají vysoká 2,10 m a váží
kolem 15 kg. Plynová topidla mají regulovatelný výkon
kolem 5-13 kW a jsou vhodná pro použití na venkovních terasách, kde je zaručeno dobré odvětrání plynových spalin. Vyžadují samozřejmě bezpečné připojení
plynové bomby.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

PERGOLA ARTOSI

z dílny společnosti ISOTRA

Pergoly představují v zahradě či na terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje
každý z nás. Vytváří elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým
výjimečným designem budou dotvářet Vaše nové zážitky v zahradě. A právě proto
v posledních letech, přední výrobce stínící techniky, společnost ISOTRA uvedla na trh
hned několik druhů pergol.
Jednou z nich je samonosná bioklimatická pergola ARTOSI, která je absolutní novinkou přicházející přímo z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Tato pergola svým inovativním a čistým designem splňuje náročné požadavky současného uživatelského komfortu nejen tím, že může mít šířku až 4 metry, výsuv až 7 metrů a výšku až
3 metry, ale také jejími dalšími přednostmi. Hliníkové lamely lze orientovat od 0° do 130°, samozřejmostí je dokonalé těsnění a sklon lamel pro řízený odtok vody stojkou. Nosnost lamel je od 116 kg/m2 při rozměru 6x4 metrů.
Do pergoly je možno integrovat stínicí prvky a také LED osvětlení.
Další předností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí ovládaných individuálně
podle pozice slunečních paprsků. Lamely jsou tvarově optimalizovány tak, aby vykazovaly co nejlepší pevnostní
výsledky s co nejmenším nárokem na materiál. Pohon je umístěn v obvodovém rámu, což zajišťuje, že není viditelný z žádné strany a nenaruší tak celkový vzhled pergoly. Je použit standartní žaluziový motor Somfy, přičemž
je možné použít veškeré běžně použitelné příslušenství.
Stojku pergoly lze umístit až jeden metr mimo roh pergoly. Jednotlivé pergoly lze k sobě spojit, potom ve spoji
pergol zůstává pouze jedna stojka. Pergolu ARTOSI lze sestavit třemi způsoby a lze kombinovat volně stojící
část s částí kotvenou do zdi. Pergolu ARTOSI si je možné vybrat v šesti základních barvách. Lze ji také vyrobit
s přesností na jeden centimetr a tím i dokonale uzpůsobit Vašim potřebám. Montáž i demontáž lamel je velmi
jednoduchá, sestavení pergoly je vysoce variabilní. Vzhledem ke všem těmto parametrům pergoly je její cena také
významnou předností.
Více nejen o pergolách, ale i dalších výrobcích z oblasti stínění se můžete dozvědět na www.isotra.cz

STŘECHA
Střecha je dominantou každého domu. Chrání jej před větrem, sluncem,
sněhem a mrazem, odvádí dešťovou vodu a brání jí v nahromadění. Díky
střešním oknům prosvětluje dům i shora a v neposlední řadě jej dotváří
z estetického hlediska. Střecha plní mnoho funkcí, takže její stavba se musí
dobře promýšlet.
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Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před
povětrnostními vlivy. V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její stavbu kladeny mnohé
požadavky. V zásadě jde o uzavřený vnitřní prostor
(obytný dům, veřejná budova – střecha zateplená) či
prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště – střecha nezateplená). Každá střecha má
odvádět vodu z horní části stavby, zabraňovat jejímu
nahromadění a chránit tak stavbu proti zatékání, plísním a růstu dřevokazných hub. V oblastech s častým
a vydatným sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby unesla váhu ležícího sněhu.

Konstrukce střechy
Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce a střešního
pláště. Nosná konstrukce přenáší zatížení ze střešního
pláště do ostatních nosných částí domu a může plnit
i funkci jeho nosné vrstvy. U šikmých střech rodinných
domů tvoří hlavní nosnou konstrukci zpravidla střešní
dřevěný krov, který vyžaduje kvalitní, vyschlé a dobře
impregnované dřevo. Klasická tesařská stavba krovů je
vysoce odborné dílo, vyžadující znalosti a praxi. U ploché střechy tuto funkci většinou plní stropní konstrukce
stejného stavebního systému, ze kterého je dům postaven. V obou případech musí být konstrukce dimenzována tak, aby dokázala přenést trvalá zatížení, t.zn.
váhu střešní krytiny, tepelné izolace, hydroizolace. Musí
bezpečně vydržet i nahodilá, krátkodobá, ale extrémní
zatížení sněhem a větrem.
Hlavní nosné konstrukce zastřešení mohou být dřevěné,
železobetonové nebo ocelové. U rodinných domků jsou
konstrukce většinou dřevěné, někdy vyztužené ocelo-
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vými prvky. Počítáme-li se střešními okny nebo arkýři,
je třeba s tím při projektování konstrukce krovů počítat
od samotného začátku. Dodatečné osazení je sice možné, ale vyžaduje zásah do střechy i do její konstrukce.

Aby na nás nefoukalo
Střecha musí být patřičně zateplena, aby poskytovala
ochranu a pohodlí. Podle způsobu větrání a umístění
větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové. Jednoplášťové
střechy, tedy střechy bez zateplení, bez fólie, s taškami volně položenými na latích, jsou dnes používány
minimálně.
Tloušťku
tepelné izolace a hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce střechy, tedy vzdálenost
trámů. Z toho vyplývá,
že neexistuje jednotný způsob zateplování
střešních krovů. Existují
však normy pro tepelnou ochranu budov,
které by měly být respektovány a dodržovány.
Důležitou součástí střechy je izolace, která
nás chrání před povětrnostními vlivy, především deštěm a zimou.
Vodotěsná může být
samotná krytina – nejsvrchnější vrstva střešní
konstrukce. Často však
bývá doplněna samostatnou
vodotěsnou
vrstvou ve formě fólie,
asfaltového pásu či stěrky. Zvláště u plochých střech je
třeba věnovat vodotěsnosti a odvodňování zvýšenou
pozornost. Neméně důležité jsou tepelně izolační vlastnosti střechy. V mírném podnebí plní střecha dvě hlavní funkce: v zimním období brání prochládání domu,
v letním jeho přehřívání. Právě špatně izolující střechou
uniká v zimě největší množství tepla. Kvůli energetické
úspornosti při vytápění existují ve stavebnictví závazné formy stanovující minimální tepelný odpor střešních
konstrukcí pro různé typy budov.
Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se většinou provádí v rámci krovu, nejčastějšími izolačními
materiály jsou polystyren a minerální vlna. V ekologickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materiály
jako ovčí vlna, starý papír či sláma.
Izolace v šikmé střeše může podle svého umístění tvořit „teplou“ nebo „studenou“ střechu. Pokud je položena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou, hovoříme o „studené“ střeše. Výhodou tohoto řešení jsou

Řešení pro šikmé střechy

Moderní taška
pro stylový dům

Elegantní pálená
taška Tondach
Moderní střecha z designové střešní krytiny je výrazným architektonickým
prvkem, ve kterém se zrcadlí osobnost a individualita majitele. Šikmá
střecha z pálených tašek Tondach je uceleným systémem. Její krása,
barevnost a funkčnost se během dlouhodobého užívání nemění.

www.tondach.cz

nižší náklady ve srovnání s izolací provedenou v úrovni
krokví. Instalace v úrovni stropu vyžaduje jen minimum
odborných znalostí a souvisejících stavebních prací, takže může být realizována svépomocí.

Jak vybrat střechu
Při výběru střechy klademe důraz na tři hlavní vlastnosti: funkčnost, životnost a vzhled. Nejběžnějším typem
střechy je střecha šikmá, která má dvě střešní roviny
s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty.
Podle všeobecně rozšířeného trendu v současném stavebnictví se šikmá střecha skládá ze střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených
vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi
a prvky.
K nejběžnějším typům střech patří střecha sedlová, se
sklonem 25–35 stupňů, jejíž výhodou je možnost maximálního využití podkroví. Rozdílnou výškou hřebene
lze střešní plochy spojovat do výškových úrovní. Přesahy
střechy chrání fasádu, okna a dveře před povětrnostními vlivy. Sedlová střecha splňuje další technické funkce,
jako je snadná údržba či použití krajových tašek. Nespornou výhodou je snadná pokládka střešní krytiny
a v neposlední řadě i splnění estetických požadavků.
V posledních letech se stále častěji objevují na střechách fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny nebo
solární systémy pro ohřev vody. Sedlová střecha má
z hlediska snadné pokládky těchto systémů ideální tvar
a postupem času snižuje energetickou náročnost stavby. A vzhledem k jednoduchému tvaru a tudíž úspoře
materiálu ocení sedlovou střechu i peněženka majitele
domu.
Jedním z nejoblíbenějších typů střech je střecha valbová, vhodná pro bungalovy. Díky zkoseným střešním
plochám bývá podkroví nižší, při sklonech na hranici 20
stupňů pak minimální. Pultová střecha se uplatňuje zejména u pasívních, nízkoenergetických domů. Její sklon
bývá nižší, okolo 20 stupňů. Pokud je zvolena správná
orientace střešní plochy, je pultová střecha optimální
řešení z hlediska tepelných ztrát.

Tašku, plech, došky nebo trávu?
Konstrukce střechy je hotová, zbývá otázka, co na ni?
Střešních krytin se nám nabízí celá řada, výběr záleží na
typu a charakteru našeho domu, na klimatických podmínkách místa, kde stavíme, na očekávané životnosti
střechy, na vkusu a samozřejmě na finančních možnostech. Začněme klasikou, tedy pálenou taškou. Ty
mohou mít matnou i lesklou glazovanou povrchovou
úpravu. Vyrábějí se z přírodního materiálu – keramické
hlíny, takže neobsahují žádné škodlivé přísady a snadno se recyklují. Jejich výhodou je vzhledová a barevná
stálost a dlouhá životnost. Nevýhodou jejich váha, která se projevuje zejména při rekonstrukcích.
Dalším z klasických materiálů je beton. Betonové střešní tašky jsou vyráběny z písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa. Jejich povrchová úpra-

76 | BYDLENÍ

va zahrnuje hrubou texturu i hladký povrch, bohatá je
nabídka barevné škály a rozmanitost profilů. Betonové
tašky vykazují dlouhou životnost, výrobci udávají až 80
let bez údržby. Velká váha materiálu je dnes řešena použitím technologicky odlehčeného betonu, z něhož se
dělají velkoformátové desky.
Břidlicové desky jsou určeny pro náročné zákazníky,
kteří jsou ochotni investovat do dražších přírodních
materiálů. Břidlice je metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí, která vzniká z jílovců a prachovců. Má
šedou až černou barvu a přírodní texturu. Břidlice může
být štípaná (nepravidelné tvary) a řezaná (pravidelné
tvary). Používá se k pokrývání různých druhů střech, je
velmi populární i jako obkladový a dlažební materiál,
nenáročný na údržbu. K výhodám břidlice patří nepropustnost vody a oleje, dále výborné tepelné a protihlukové vlastnosti. Vyznačuje se dlouhou životností a v neposlední řadě dekorativností. Díky množství minerálů
a oxidů kovu hýří přírodními barevnými odstíny.
Před lety byly velmi oblíbené vláknocementové šablony, známé pod názvem eternit. Současné výrobky na
rozdíl od těch letitých neobsahují azbest ani jiné škodliviny. Jsou vyráběny z cementu, vody, mletého vápence
a celulózových vláken. Eternit má dlouhou životnost, je
nehořlavý, dobře odolává mrazu, jeho výhodou je malá
váha a snadná pokládka.
Mnoho stavitelů volí jako krytinu střechy plech. Do plechových skládaných střešních krytin zahrnujeme plechové taškové krytiny, trapézové plechy a tvarované
plechové šablony. Plechové skládané krytiny mají nízkou hmotnost a vyrábějí se v mnoha tvarech, barvách
a povrchových úpravách. Jako plechové pásy se pokládají od hřebene k okapu. Tyto krytiny však nedosahují tak vysoké životnosti, jako výše uvedené materiály,
výrobci poskytují záruku kolem 10 let. Záleží na kvalitě plechu, povrchové úpravě a povětrnostních vlivech,
kterým je střecha vystavena. Obecně je životnost kvalitních plechových skládaných krytin odhadována přibližně na 40 let.
Plastové střešní krytiny mají padesátiletou tradici ve
skandinávských zemích. Plastové šablony se vyrábějí
jako imitace břidlice, dřevěných došků a jiných krytin.
Ty, které propouštějí světlo, se dají použít k prosvětlení
interiérů nevytápěných prostor, jako doplněk k jiným
krytinám či jako krytina na pergoly, altány, automobilová stání apod. Jejich výhodou je malá váha a nízká
cena.
PVC plastové krytiny vynikají nízkými pořizovacími nálady a snadnou montáží. UV ochrana polykarbonátových plastových krytin zvyšuje jejich kvalitu, životnost
a mechanickou odolnost. U polyesterových (PES) plastových krytin je skelné vlákno nahrazeno efektivnějším
a účelnějším nylonovým. Jejich další výhodou je teplotní a materiálová stálost, pevnost a chemická odolnost.
V Čechách mají velmi dlouhou tradici slaměné a rákosové střechy. Došková střecha má výborné izolační
vlastnosti a brání rychlému střídání teplot v interiéru.

Pokládka probíhá na laťování, tloušťka krytiny se pohybuje kolem 30 cm. Došková krytina se většinou pokládala svázaná povřísly, později drátem. Hodně používané byly i dřevěné šindele. Jejich přednostmi jsou
výborné izolační a tepelné vlastnosti a nízká hmotnost,
což je výhoda hlavně při pokrývce starých krovů.

ná střecha. Její založení a udržování je však kombinací
odborné znalosti stavebních materiálů a zahradnických
postupů. Ozelenění střechy vyžaduje profesionální návrh skladby střechy, který vychází z individuálních konstrukčních a provozních podmínek objektu. Vegetační,
extenzívní, zelená neboli ozeleněná střecha má řadu
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Dřevěné šindele se dnes uplatňují zejména při rekonstrukci památkových objektů a starých venkovských
chalup, nicméně vhodné jsou i pro moderní stavby, dřevostavby, roubenice a sruby. Šindele bývají ze smrkového nebo modřínového dřeva, které obsahuje množství
silic a tudíž je odolnější proti povětrnostním vlivům.
Šindele se vyrábějí štípáním, povrch je dále upravován.
Bitumenové šindele se vyrábějí z asfaltových pásů
s vložkou. Skládají se ze skelné nosné vložky, technologicky upraveného asfaltu a kamenného posypu. Jsou
levným řešením zastřešení přístřešku pro auto, altánu
či zahradního domku, ale jako plnohodnotná krytina se
hodí i pro obytné domy. Bitumenové šindele jsou lehké,
snadno se tvarově upravují a dají se ohnout. Pokládají
se na rovný povrch z OSB desek, prken nebo překližky.
Díky odolnosti proti povětrnosti i agresívním chemickým zplodinám a možnosti pokládky do úžlabí a ohybů
jsou dnes bitumenové šindele žádanou krytinou.
Moderní ekologickou variantou došků a šindelů je zele-

nesporných výhod. Zabraňuje přehřívání, chrání před
chladem, zvyšuje množství kyslíku ve vzduchu, snižuje
podíl CO2, prašnost, hladinu hluku, pojme až 50% dešťové vody, zlepšuje mikroklima, zachytává prach a nečistoty a zvyšuje protipožární odolnost.

Cesta vody
Optimálně řešený sběr dešťové vody je jednou z podmínek dlouholeté životnosti celého domu. Současným
řešením jsou okapové systémy nabízející všechny prvky,
od střešních žlabů různé délky, háků na uchycení, spojek až po odtokové roury s napojením na odvod dešťové vody. Z hlediska materiálu máme i v tomto ohledu
široký výběr. Klasikou jsou pozinkované žlaby a svody,
nicméně v současnosti se používají v menším měřítku
než kdysi. Jejich údržba je totiž dosti náročná, žlaby
a svody se musejí natírat a je třeba pravidelně kontrolovat zejména spoje, kde může docházet k porušení
pozinku a ke korozi. V průběhu let se nám toto řešení
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v konečném důsledku prodraží. Pozinkované okapové
systémy se dnes někdy prodávají s povrchovou úpravou
nátěrem nebo oplastováním.
Naopak téměř bezúdržbovým materiálem je titanzinek.
Má šedou barvu a časem mírně zvětrá. Nemění však
vzhled, pouze ztratí lesk. Oproti ostatním materiálům
je tvrdší a křehčí, takže hůř odolává mechanickému zatížení (sníh, led). Běžně se povrchově dál neupravuje.
Krásným a klasickým materiálem je měď. Její cena je
ale dost vysoká a v potaz se musí brát i nesnášenlivost
mědi s jinými kovy. Pokud někde na střeše použijeme
měď (kupř. při oplechování komínu), neměli bychom ji
kombinovat s jinými kovy, což platí i pro okapový systém, který by měl být také měděný. Měděný systém se
nejčastěji používá na domech v historicky chráněných
oblastech nebo v případě, že chceme dosáhnout starobylého vzhledu domu. Měď je bezúdržbová a prvotní
lesk po čase vystřídá charakteristické zvětrání do světle
zelené barvy.
Kvalitním, lehkým a bezúdržbovým materiálem pro
okapové systémy je hliník. Bývá povrchově upravován,
takže je k dostání v několika barevných variantách s životností kolem 40 let. Je chemicky netečný a dá se kombinovat s jinými materiály. Základní nabídku uzavírají
lehké a praktické plastové okapové systémy. Jsou nabízeny v široké barevné škále, která se nemění ani vlivem
UV záření. Snadno se čistí a nepotřebují téměř žádnou
údržbu. Jedinou nevýhodou je jejich křehkost při teplotách nižších než -5°C.

Světlo i výhled
Ve většině rekonstruovaných šikmých střech jsou dnes
instalována střešní okna. Stejně tak jsou s oblibou po-
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užívána při stavbě nových domů s obydleným podkrovím. Proto je dobré již ve fázi projektu zvážit, jestli budeme chtít instalovat střešní okna nebo dáme přednost
arkýřům. Střešní okna do podkroví přivádějí světlo, starají se o cirkulaci vzduchu, umožňují výhled do okolí
a esteticky utvářejí interiér. Okny proudí do místnosti
sluneční světlo a teplo, ale v zimě může teplo okny naopak unikat. Skleněné plochy jsou právem považovány
za nejslabší článek energetické bilance budov.
Střešní okna dělíme na dřevěná, plastová a plastová
s dřevěným jádrem. U celodřevěných oken je základním materiálem nejčastěji borovicové dřevo. Většinou
je povrchově upravováno několika vrstvami laku, což je
finální úprava okna bez nutnosti dalšího nátěru. Toto
řešení je vhodné pro místnosti s nízkou relativní vlhkostí vzduchu.
Plastová okna jsou vyrobena z plastového několikakomorového profilu s výztuhou. Plast je vysoce odolný
proti mechanickému poškození a UV záření. Základní
barvou je bílá, ale na trhu jsou plastová okna s dekorem
dubu nebo borovice. Plastová střešní okna jsou vhodná
zejména do místností s větší vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, hodí se i do ložnice. Střešní plastové okno
s dřevěným jádrem kombinuje vlastnosti dřeva a plastu
(polyuretanu). Potřebujeme-li přivést světlo ze střechy
do spodní části domu, můžeme použít systém světlovodů. Jde o roury se zrcadly, které přenášejí denní světlo
ze střechy až do tmavých koutů. Na střeše jsou roury
ukončené sklem nebo čočkou, která koncentruje světlo a odesílá je na zrcadla. Dodatečné osazení světlovou
je dost problematické, takže je dobré na tento přívod
světla myslet od začátku a zapracovat jej do projektu.
Foto: Shutterstock.com
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DOMOV NA KLIKNUTÍ
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Chytré bydlení znamená domácnost sloužící podle našich přání a významně
šetřící provozní náklady. Postará se o to spolupráce technologií a praktických funkcí.
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Tzv. chytré bydlení neboli systém inteligentního řízení domácnosti není u nás již žádnou novinkou. S příchodem mobilních technologií výrobci uvedli na trh

systémy, které umožňují centrálně, pomocí mobilního
zařízení, jako je telefon nebo tablet, ovládat jednotlivá zařízení a přístroje připojené do jednoho centrálního systému. Dnes už platí, že kolik aplikací na dálkové ovládání spotřebičů v mobilu máš, tak rychle kráčíš
vpřed. Namísto uklízečky a domovního důvěrníka se
o váš domov postará technika řízená dotykem prstu.

ní aplikace nebo z bezdrátových ovladačů. Zároveň vše
funguje, jak jste zvyklí – vypínačem si rozsvítíte, hlavicí
na topení manuálně přitopíte apod. Nějaký výpadek
internetu neohrozí jejich funkci.
Díky aplikaci můžete sledovat, co
se doma děje, i když nejste doma,
včetně procházení historie. Domácí rutiny jako rozsvícení světel,
úpravy teploty topení, nastavení žaluzií nebo třeba deaktivaci
alarmů, to už můžete nechat automatizaci. S chytrými prvky bude
váš byt nebo dům reagovat sám
na nezvanou návštěvu i změnu
počasí. Například když dovnitř
vkročí nezvaný návštěvník, aktivuje se tichý alarm a vám dorazí
upozornění na mobil venku. Nebo
když se po bouřce obloha znovu
rozjasní, na oknech se automaticky zatáhnou žaluzie. Scénářů, kdy
může chytrá domácnost pracovat
bez udílení pokynů člověkem, je
mnoho. Příchod z práce domů
může bez nadsázky vypadat stejně jako ve sci-fi filmech - navzdory panujícímu horku venku vás přivítá poklidné příšeří,
příjemná teplota, čerstvě vyprané prádlo a právě dovařená káva. Chodby a místnosti se samy rozsvěcují při
průchodu a po chvíli zase samy zhášejí... Systém sám
vyvětrá, tichá vzduchotechnika zbaví vzduch alergenů
a prachu a s centrálním vysáváním uklidíte rychle i na
méně přístupných místech.

Vzájemná komunikace

Mozek chytré domácnosti

Moderní chytré spotřebiče spolu navzájem na dálku komunikují. Vy je můžete na dálku ovládat a ony vás informují o svém chodu, interaktivně radí se správným
použitím, a v případě potřeby nabídnou i diagnostiku
problémů. Jediné, co potřebujete (tedy kromě zmíněných chytrých spotřebičů), je internetové připojení
a „displej“. Postačí malá obrazovka chytrého telefonu,
kam nainstalujete příslušnou aplikaci. Pokud máte chytré hodinky, můžete svou domácnost ovládat i přes ně
a mobil nechat v kapse. Kouzlo chytré domácnosti ale
tkví nejen v možnostech, které vám nabídnou „velké“
spotřebiče, jako jsou pračky a ledničky, ale také v drobnostech. Senzory pohybu, teploty, vlhkosti… Alarmy,
domovní zvonky a dveřní zámky, chytré vypínače světel,
dálkově řízené elektrické zásuvky, termostaty a chytré
klimatizace…Systém řídí i technologie vně domu, např.
zavlažování zahrady, hlídání hladiny ve studni a vířivé
vaně. Ve vířivce sleduje teplotu a v případě potřeby
spustí natápění.

Inteligentní elektroinstalace řídí veškeré technologie
v domě. Od klasické elektroinstalace se odlišuje tím, že
všechny senzory (tlačítka nebo čidla teploty) a aktory
(spínače a stmívače) jsou propojeny sběrnicí (2 dráty)
mezi sebou do centrální jednotky. Všechny funkce se
pak v domě nastavují počítačem právě v centrální jednotce. Těch je na trhu několik a liší se cenou podle
hardwarové výbavy a komunikačního protokolu. Centrální jednotku je nutné pouze zapojit do elektrické zásuvky a připojit síťovým kabelem k vašemu routeru. Potom už jen stačí přes webový prohlížeč provést základní
nastavení, případně stáhnout příslušnou aplikaci. 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. Například profil „Ráno“ zapne
rychlovarnou konvici, roztáhne žaluzie, zvýší teplotu
termostatu 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.

Domov pod kontrolou
Ovládání chytré domácnosti probíhá pohodlně z mobil-
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JSME EXPERTI NA GARÁŽOVÁ VRATA
Navrhujeme, vyrábíme, instalujeme a servisujeme vlastní rolovací garážová vrata,
která jsou bezpečná, spolehlivá a můžete je ovládat odkudkoli díky chytré automatizaci od Somfy.
Montujeme i sekční a průmyslová vrata od předních světových i českých výrobců
Hörmann a Trido a díky tomu máme řešení pro každou domácnost i komerční
objekt.
Dodáváme atypická provedení, energeticky úsporná vrata pro pasivní domy, vrata
s velkoplošným prosklením, dřevěná masivní vrata nebo hangárová vrata pro
opravdu velké rozměry.

Sháníte-li vrata, s důvěrou se na nás obraťte.
Alupra spol. s r.o.
Pražská 323
267 12 Loděnice

+420 311 671 143
alupra@alupra.cz
www.alupra.cz
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Úspora financí
Systém je spojen s meteostanicí, na základě jejích měření pak upravuje jak stínění pomocí žaluzií, případně
i spouštění klimatizace v horku, tak temperování a vytápění v zimě. Právě tím, že se oba systémy spouštějí
pouze ve chvíli, kdy je to opravdu třeba a jen na dobu,
jakou je třeba, lze ušetřit velké množství nákladů.
V zimě můžete využít slunečního záření a ušetřit tak
za vytápění, v létě inteligentní stínící technika ochrání
váš domov před přehřátím. Pokud je v domě chladno
a venku svítí sluníčko, dům vytáhne žaluzie nebo reguluje jejich lamely tak, aby dovnitř proniklo co nejvíce slunečního záření. Pokud je potřeba, aktivuje se
vytápění. V létě naopak dům využívá stínící techniku
k ochraně domu před přehřátím. To vám ušetří až 51
% nákladů za energie. Využívat energie z fotovoltaické
elektrárny je skvělá volba. Ale jen když danou energii
dokážete využít. Posílat ji zpět do sítě je velmi nevýhodné. Inteligentní dům dokáže využívat vlastní produkci
energie, i když nikdo není doma. Můžete vytápět bazén, nebo třeba nechat praní či mytí v myčce na dobu,
kdy to bude zadarmo. Chytrá vzduchotechnika vrací
domu teplo. Vodu, která by bez užitku odtekla kanalizací, se využívá v samozavlažovacím systému zahrady.

Letošním hitem je videozvonek
Do systému je možné připojit i veškerá zabezpečovací
zařízení, ať již to jsou například protikouřová čidla, pohybová čidla, případně kamerový systém.
Letošní rok bude patřit chytrému video zvonku. Vestavěná kamera vám umožňuje se podívat ven, ale to není
všechno. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste chtěli
mluvit se svým místním doručovatelem pošty, přivítat
svou rodinu z kuchyně nebo dostat zprávu na telefon
o tom, že k vám dorazil nečekaný host? S chytrým zvonkem je toto všechno možné. Jeho kamera má noční vidění, videozvnonek umí dálkové otvírat dveře i nahrávat, co se děje venku.

Dozor nad domácími mazlíčky
Chytrá domácnost nabízí i různé speciality. Máte-li doma
kočku, můžete ji na dálku nakrmit. Když přijde za vaší
nepřítomnosti zvenku domů, systém to rozpozná a pošle
vám esemesku, že se vám vrátila. A vy sami můžete rozhodnout o tom, jestli ji nakrmíte. Pošlete si esemesku,
případně z chytré aplikace v chytrém telefonu dáte příkaz a nakrmíte ji z chytré misky, která krmivo nadávkuje.
Pokud chcete mít přehled, co dělá váš pes, když nejste
doma, můžete ho sledovat chytrou kamerou a dokonce
s ním komunikovat či hrát laserové hry.

Základní i nadstandardní služby
Další příklad: Když vám v obyčejném domě dochází dřevo do krbu, je potřeba zajít do studené garáže. Díky automatickému podavači dřeva v chytrém domě nemusíte
odcházet od rozkoukaného filmu. .Jak vidno, smarthome nabízí stále se rozšiřující možnosti služeb. Záleží jen
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na vás, které si zvolíte. Chytrá domácnost může stát
několik desítek tisíc, stejně jako několik stovek tisíc či
třeba i přes milion. Záleží na jejím stupni, možnostech,
požadované výbavě a komplexnosti a také na značce
a kvalitě komponent.
Chytrá domácnost se už začíná stávat standardem v developerských projektech
První skupinou zákazníků, na kterou se výrobci systémů
inteligentního řízení domácnosti obraceli, byli majitelé rodinných domů a jejich stavebníci. Není divu, že se
tak systémy inteligentního řízení domácnosti objevily
nejprve u developerských projektů s rodinnými domy.

INZERCE

Nicméně digitalizace už zdomácňuje i v bytech. Domácí
automatizaci v různé úrovně služeb si dnes mohou dovolit nejširší vrstvy obyvatel.
Garážová vrata na kliknutí
Abychom měli článek kompletní, je zapotřebí se zmínit
ještě o garážových vratech a jejich zabezpečení. Nejprve je nutné si ujasnit všechny vaše nároky a požadavky
na vrata od garáže, a ty zohlednit s technickými možnostmi jednotlivých typů, kterých je na trhu několik.
Vybírat lze samozřejmě podle celkového vzhledu, designu, stylu, materiálu a barvy. Největší rozdíl je však ve

způsobu otevírání, což ovlivňuje nároky na místo. Liší
se také v těsnění, s čímž souvisí úsporná stránka věci
a rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Velmi důležitými prvky z hlediska bezpečnosti jsou
u vrat pádová brzda a pojistka přetržení pružin. Pádová
brzda funguje jednoduše – jakmile dojde k překročení nastaveného počtu bezpečných otáček, což se stává
hlavně při přetržení lanka, brzda se aktivuje. V případě
vrat ovládaných elektromotorem se zablokuje napájení
a řídicí jednotka posun zastaví. U vrat s výškou nad 2,5
m a plochou více než 11 m2 už stanovuje použití pákové brzdy norma. Tato vrata mají totiž hmotnost několik
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stovek kilogramů. Podobný bezpečnostní efekt přinášejí při běžném provozu i pružiny, které zabezpečují
dokonalé vyvážení vrat, a tím jejich plynulý chod. Díky
pružinám lze vrata velmi snadno ovládat i ručně, a to
i navzdory jejich vysoké hmotnosti. I když se pružiny
vyrábějí z kvalitních materiálů a jejich výdrž se řádově
pohybuje v několika desítkách tisíců otevření a zavření,
měla by obsahovat pojistku pro případ jejich poškození.
Mají-li garážové dveře elektrický pohon, je vhodné doplnit i další bezpečnostní prvky. Velké uplatnění nachází například infrazávora, která vysílá infračervený paprsek. Kdyby byly dveře v pohybu a procházelo by tudy
domácí zvíře nebo dítě, paprsek by se přerušil, dveře by
se zastavily a vrátily do základní polohy pod strop nebo
podél stěny (dveře s bočním posunem). Důležitým bezpečnostním prvkem je i automatická ochrana motoru
při nájezdu na překážku. Skvělým pomocníkem je zase
kontaktní lišta, která sleduje zavírací hranu. V případě,
že se okraj dveří dotkne nějaké překážky, například
střechy vozidla, pohon se okamžitě zastaví a dveře se
vrátí do základní polohy.
Plovoucí kódování
Hlavní bezpečnostní prvek v boji proti zlodějům představují uzamykací systémy. Většina vrat renomovaných
výrobců se v současnosti prodává s dálkovým ovládáním, u nějž je bezpečnost obzvlášť důležitá. Řešením už
dnes nejsou ovládání, která se nedají naprogramovat,
případně nabízejí výběr jen z malého počtu kombinací. Klíčové je, aby se ovladač a řídicí jednotka garážových vrat daly kdykoliv přeprogramovat a systém využíval tzv. plovoucí kódování. To zabezpečuje, aby vrata
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a ovladač spolu pokaždé komunikovaly použitím jiného kódu, který je potom téměř jedinečný a nabízí bilióny možných řešení.Výhodou dálkového ovládání je i to,
že může mít dosah od několika až po asi 100 m. A to
i v případě, že na otevírání či zavírání garáže použijete
dálkové ovládání a nemáte na ni v daném okamžiku výhled, můžete si být jisti, že všechny bezpečnostní prvky,
jako jsou infrazávora či kontaktní lišta, fungují úplně
stejně jako při manuálním ovládání.
Ovládání mobilem
Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových
vrat pomocí mobilního telefonu funguje na základě
GSM Klíče. Jak systém funguje? Do ovládacího zařízení,
které obsahuje SIM kartu, je možné zadávat telefonní
čísla prostřednictvím běžných SMS zpráv nebo z počítače. Pouze majitelé takto zadaných telefonních čísel jsou
pak oprávněni garážová vrata ovládat. Stejným postupem lze oprávnění také kdykoliv zrušit. SMS zprávy pro
přidávání nebo odebírání telefonních čísel mohou být
odesílány pouze z jednoho telefonu, který je v GSM Klíči uložen jako „Master“. Právě toto opatření spolehlivě
brání zneužití. Pro otevření nebo uzavření garážových
vrat pak stačí pouze prozvonit číslo GSM Klíče, počkat
alespoň na jedno vyzvánění a hovor zavěsit. Ideální je
využít jednotlačítkové rychlé volby vytáčení vašeho telefonu. Stačí tak jediné stisknutí a vrata se před vámi
otevřou. Instalace zmíněného ovládání vrat je tedy velice jednoduchá a překvapivě rychlá. Ke garáži se navíc
nemusíte ani přiblížit.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

RODINNÁ FIRMA Z VALAŠSKA A ZÁROVEŇ NEJVĚTŠÍ
VÝROBCE HADIC PVC V ČESKÉ REPUBLICE

Hadice VALMON – hadice nejvyšší kvality a spolehlivosti!
Jaro již je konečně v plném proudu a vaše zahrada se
zelená a rozkvétá. A tak nastavá čas kdy o ní musíte
dobře pečovat, aby byla co nejdéle krásná a vy jste si
mohli užívat plnými doušky. A jak všichni víme , nejdůležitějším co zahrada potřebuje je voda a slunce.
Sluneční svit bohužel neovlivníte, ale zato dostatečnou
závlahu ano a k tomu potřebujete samozřejmě hadici.
Možná teď řešíte dilema, kterou hadici si koupit. Dobrý
prodejce vám s výběrem té správné vždy poradí. Každopádně, než se pustíte do výběru, předem si ujasněte, na
co ji budete používat a jaké vlastnosti od ní požadujete.
Existuje totiž celá řada typů – od zahradních přes zemědělské až po průmyslové. Všechny mají své specifické
vlastnosti, a ne všechny budete potřebovat.
Už Vás přestala bavit nabídka spousty nekvalitního,
i když levného zboží? Chcete opravdu kvalitu za přijatelnou cenu? Obraťte se proto na výrobce, který má
dlouholeté zkušenosti a dbá na mimořádnou kvalitu
svých výrobků.
V České republice patří mezi největší výrobce PVC hadic
značka Valmon, která už má více než 25letou tradici
nejen u nás, ale i v zahraničí, tradicí, která znamená
kvalitu a zodpovědný přístup k zákazníkovi. Za ty více
jak dvě desetiletí zakotvila na trhu především s důrazem na kvalitu svých výrobků. Zároveň se může pyšnit
spokojenými odběrateli a krátkými dodacími lhůtami.
Nejvíce si však pochvalují jejich dlouholetou životnost,
díky které nemusí každý rok řešit nákup nové hadice.
Lidé mají „Valmonky“ ve veliké oblibě, protože neustále rozšiřují sortiment, a to i na hadice se speciálním

Firemní prodejna: Zahradní centrum, ul. Hemy
855, Valašské Meziříčí
Partnerské prodejny: Přerov, Žerotínovo náměstí
14; Prostějov, Vojáčkovo nám 12; Hulín, Zahradní centrum U Svaté Anny 1283 , Nový Hrozenkov 434; Holešov, Dr.E. Beneše 1699 a nově otevřená prodejna v Kunovicích u Uherského Hradiště, ul. Osvobození 591

zaměřením. Díky pečlivému naslouchání potřebám
trhu mají v nabídce nepřeberné množství typů a provedení hadic. Jedná se především o hadice pro zahradu
a čerpání vody, ale nejen to, ale také hadice určené
pro průmyslové použití, zemědělství, potravinářství,
stavebnictví. Prakticky kterákoliv oblast lidské činnosti,
kde potřebujete transportovat vodu nebo vzduch.
Dále nabízíme sací hadice k čerpadlům, ale i přívodní
a odpadní hadice k pračkám, bazénové hadice, hadice
k hydromasážním vanám a nápojovým automatům,
oplétání hliníkovým drátem pro potřeby těžkého průmyslu, nebo jen jednoduché ochranné návleky. V roce
2014 jsme také uvedli na trh novinku z vlastního výzkumu a vývoje a to hadici typu Elastic, která nemění
své užitné vlastnosti a to zejména elasticitu a tvarovou
stálost, jak při nízkých teplotách do – 20°C anebo naopak velmi vysokých do 100°C. Toto je velmi vhodné
zejména ve stavebnictví, kdy mnohé práce jsou prováděny i ve velmi chladných dnech v roce a naopak například v zemědělství, kdy teploty zejména ve sklenících
se pohybují značně vysoko, tady například běžná PVC
hadice změkne a ztrácí tak svůj tvar. Pro zajímavost si
připomeňme, že běžná uživatelská teplota PVC hadic
je od -5°C do 60°C. V tak široké nabídce si jistě vybere
každý, jen je potřeba si nechat dobře poradit a zcela
jistě budete spokojeni a bude pro vás zavlažování hrou!
Pokud hledáte značku, která využívá prvotřídní materiál,
abyste byli s výrobky maximálně spokojeni, obraťte se
na nás.

Zašovská 534, Valašské Meziříčí, tel. 571 622 583,
valmon@valmon.cz

www.valmon.cz
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JARNÍ

PROBOUZENÍ
INZERCE

ZAHRADY
Jaro už je konečně skoro tady a věřím, že jste se stejně
jako já už nemohli dočkat. Pojďme se podívat na to, co
všechno potřebujeme připravit a na co je právě správná
doba.
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Pro zahrádkáře je právě jaro nejnáročnějším obdobím
v roce. Od jarních prací závisí úspěch celé sezóny a krása
zahrady. A tak si vyhrňme rukávy a naplánujme si, s čím
začít. Na prvním místě půjde o řez stromů a okrasných
keřů, řez růží, stříhání trav a odumřelých nadzemních
částí trvalek. Nejprve je třeba odstranit kryty z chvojí či
netkaných textilií, které chránily rostliny před mrazem,
provést průklest dřevin, zaříznout přehoustlé živé ploty a vyhrabat zbytky starého suchého listí. Ještě, než
se vrhnete do práce, udělejte si revizi své zahradnické výbavy. Motyky, rýče, hrábě, nůžky, sekačky a další
zahradní pomůcky mohou sice zimu přežít bez újmy
a bude stačit jejich důkladná očista, případně nabroušení či výměna opotřebovaných součástek. Ale upřímně – kterého zahradníka by nepotěšila nějaká novinka,
které mu zjednoduší a zpříjemní práci? Už jen listování
v katalozích a vybírání chytrých pomůcek vás navnadí
na nadcházející zahradnickou sezonu. Tak třeba – víte,
co to je rotavátor? Skvělý pomocník poháněný benzínovým motorem, který slouží k dokonalému prokypření a smíchání půdy s kompostem. Práce s rotavátory
nahradí tradiční a namáhavou práci s rýčem či motykou. A takových zahradních sofistikovaných „sluhů“ je
samozřejmě mnohem víc.

Řez ovocných stromů
K předjarnímu řezu ovocných stromů anebo vyšších živých plotů bude zapotřebí pákových nůžek. Nejsou ty
vaše už trochu tupé? Třeba potřebujete i delší, abyste
s nimi dosáhli do výšky až dvou tří metrů, a nebudete si pak muset pomáhat žebříky či stoličkami, u nichž
hrozí riziko pádu a úrazu. Základním ošetřením ovocných stromů (kromě meruněk) na jaře je postřik proti
přezimujícím škůdcům. Na ovocných dřevinách přezimují především vajíčka svilušek, mšic, píďalek, štítěnek
a puklic, housenky obalečů apod. Ošetření proti přezimujícím škůdcům lze provést vhodnými přípravky,
které jsou na trhu v bohaté paletě. Proti plevelům pod
ovocnými i okrasnými stromy, růžemi a révou můžeme
v předjaří použít mikrogranulovaný přípravek (širokospektrální granulovaný herbicid).

Máte už vybrané nové trvalky?
Začátek jara je rovněž vhodným obdobím
k výsadbě trvalek. Nyní jim už nehrozí vymrznutí, jako by se to mohlo stát na podzim, pokud by nestačily zakořenit. Pokud už není
zmrzlá půda, je toto období nejvhodnější
pro výsadbu růží, živých plotů a okrasných dřevin. Dřeviny, které kvetou
v létě, vytvarujeme, a ty, které
pravidelně namrzají, pohnojíme
a seřízneme, aby neobrážely na
loňském dřevě a nevyholovaly se
od země. Ze všech dřevin odřežeme
nemocné a odumřelé větve, listnatým
stromům odstraníme navíc také semenáče.
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Rychlení cibulovin
S okrasnými cibulovinami můžete pár dní počkat koupit si je už narašené, nicméně radost z nadcházejícího
jara vám zprostředkují cibulky vlastnoručně zasazené
a „vypiplané“. A taky tím ušetříte - cena bude nesrovnatelně nižší, zato výběr druhů, odrůd a barev mnohem širší! Díky tomu můžete vytvořit bohatou podívanou, hrát si s kompozicemi barev a tvarů. Výsadba do
nádob je jednoduchá a za minimum péče vás rostliny
na jaře královsky odmění. Na rychlení cibulovin budete
potřebovat vrstvu drenáže na dno nádoby– štěrku, hrubého písku, keramzitu nebo hliněných střepů. Poslouží
i malé kousky polystyrenu. A na tuto vrstvu pak nasypete 8-10 cm kypré zahradní zeminy nebo substrátu pro
pokojové rostliny smíšeného s trochou písku, případně
rašeliny. A už po krátké době vás mohou těšit rychlené
cibuloviny v nádobách v interiéru domu. Tento trend
k nám přišel z Anglie a Holandska
a už i u nás si s ním zpříjemňujeme čekání na jaro.

Stěhování letniček
Co by byla letní sezona bez letních
květin!
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TITANIA
i chorobám,
extra
slaďoučké
25cm!!!)
září maliny
doMALINÍK
dálky,
BEZTRNNÝ
STROMKOVÝ
MARANELL
pro Vaši
zahradu.
MALINÍK
POLKA
RYBÍZ
ČERNÝ
TITANIA
sklízet
sladké
a
velmi
s
červenými
sladkými
Vám
každoročně
přinesou
BEZTRNNÝ
STROMKOVÝ
si
dovedete
představit
–
a
mimořádně
chutné
kající
do
truhlíků
i
závěsů.
chutné
modrofi
alové
ovoce.
69
Kč,
stromek
99
Kč.
bohatě
plodí.
a
mnoho
vitamínů
léčivé
a
tonizující
účinky.
plody,
netrpí
padlím!
jaké
si
jen
umíte
představit
DOPORUČUJEME!!!
Superpřevislý
jahodníkZIMOLEZ
KAMČATSKÝ
Nejlepší
a
nejchutnější
Velkoplodá
odrůda
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
veliké
hrozny
excelentní
nádhera
léta až do zámrazu ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
ANGREŠT
Superpřevislý
jahodníkNejlepší Od
a nejchutnější
odrůdavynikajících
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
chutné modrofialové
netrpíSPINEFREE
padlím!!! Velkoplodá
spousty
ANGREŠTplody,
SPINEFREE
vynikající
do truhlíků
sladké plody,
spojení
nejsladší
koncem
května můžete Je také známa
maliny
pro Vaši zahradu.Již koncemJiž
lahodnou
chutí, vhodná maliny pro
bohatě
plodí.
Je také
známa
zcelaangrešt
beztrnný angrešt s lahodnousoříšků
nejsladší jahody
jaké
si jaké si zcela beztrnný
května
můžete
Vaši zahradu.
chutí,
jako
ovoce
. vhodná
„borůvky“.
.jahody
i závěsů
. jako ovoce
krásy
a užitku

® ®

dovedete představit-vyni- s červenými
s červenými
dovedete představit-vynisladkými sladkými
kající do
truhlíků i závěsů.plody, netrpí
plody,
netrpí padlím!
kající do truhlíků
i závěsů.
padlím!

99 Kč

69,89,- Kč
Kč

sklízet
sladké a velmi
léta až do zámrazu sklízet sladké
na jídlo i zpracování.
Keř Od léta až Od
a má významné
a velmi
do zámrazu
na jídlo i zpracování.
Keř
pěti chutí apěti
máchutí
významné
chutné
modrofi
alové ovoce.léčivé a tonizující
bohatě plodí.
69 Kč,99stromek
léčivé aúčinky.
tonizující účinky.
chutné modrofi
alové
ovoce.
bohatě plodí.
69 Kč, stromek
Kč. 99 Kč.

12 ks 89 Kč

99,99,- Kč
Kč

12 ks 139 Kč

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

12 ks 89 Kč

12ks 139 Kč

NOVINKA
Supercena 1ks/69 Kč
99 Kč
139,99,Kč
69,Kčsamec+ samice12ks
10ksod
149,KčKč
1 pár
50ks 499,- Kč
138 Kč

99 Kč

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár
samec+ samice 138 Kč

MALINÍK BEZTRNNÝ –
MALINÍK ALPENGOLD
®
JAHODY VELKOPLODÉ
Maranell
- superpřevislý
Zimolez
Maliník
GoldenKLONY
Everest
Jahody
Angrešt
beztrnný
Zimolez Kamčatský
Kamčatský JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
Pepino NOVĚ
Sibiřskýstáleplodící
jilm GLEN LYON
stáleplodící
a99
hlavně
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
Ihned plodící
frigo
NOVINKA
99 Kč
Supercena
1od
pár
NOVINKAŽlutý,
Kč
99
Kč maliny
stáleplodící
– vynikající
žlutá
června až do
zimy rostoucí
opakoSupercena
1ks/69
Kč, ŘEŠETLÁKOVÝ
11ks/69
pár Kč, léčivé
99PERETTA
Kč Plody
nové
mimořádně
úrodné
neuvěřitelně
rychle
jahodník
„WOJTEK“
12
ks
89
Kč
Spinefree
Wojtek
Sladké
červené
12
ks
89
Kč
beztrnný
maliník!
Plodí
již
několik
týdnů
po
Plody
mají
vynikající
JAHODY
VELKOPLODÉ
JAHODY
STÁLEPLODÍCÍ
RAKYTNÍK
MALINÍK
ALPENGOLD
12ks
139
Kč
FÍKOVNÍK
sazenice, sladké, šťavnaté
12ks 139 Kčodrůda,
samec+
samice
138 Kčvaně
samec+
samice
138
Kč
plodící
celé
léto,
velpřinášejí
záplavu
chutselekce.
Vynikají
bohatou
živý plot,
vyroste
až nyní
2m
za a hlavkterý
neúnavně
plodís až
do ihned plodící
velkoplodá
a velmi úrodná
rezistentní!!
keřový
červejedna
z
nejchutnějších
a
nejmůžete
sklízet
aniž
jsou
velké,
sladké
vysazení
a
sklizeň
trvá
až
účinky
a
vysoký
obsah
frigo
plodí
již
několik
týdnů
plody
mají
vynikající
žlutý,
stáleplodící
velmi
odolná
odrůda
MALINÍK
BEZTRNNÝ
–
a
voňavé
jahody
již
několik
MALINÍK
ALPENGOLD
BEZTRNNÝ
–
MALINÍK ALPENGOLD
JAHODY VELKOPLODÉ
mi
odolný plodů a výtečnou
ných MALINÍK
plodů.
násadou
Sází se cca
3ks/m
zimy,
nejlahodnější
jahody
odrůda
sšťavnaté
chutíodrůd,
borůvek,
zraje
nými
sladkými
netrpí VELKOPLODÉ
úrodnějších
dozrává
byste
se
popíchali
o trny.
a nečervavé.
dovysazení
prvníchSTÁLEPLODÍCÍ
mrazů.
vitamínů.
sazenice,
sladké,
po
a sklizeň
trváRAKYTNÍKléčivé
účinky
a vysokýrok. GLEN
ně
beztrnný!!!
maliník.
fíkovníku,
vypěstujte
si JAHODY
GLEN
LYON
týdnů
po vysazení.
Žlutý,
stáleplodící
a plody,
hlavně
JAHODY
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
LYON
Žlutý, stáleplodící
asi hlavně
Ihned
plodící
frigo
JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
ŘEŠETLÁKOVÝ
Ihned
plodící
frigo
chutí
jaké
jen
umíte
představit
již
koncem
května!!!
padlím!!!
již
v
květnu
. po Plody majíobsah
.
asazenice,
voňavé jahody
něko- Plodí již několik
ažPlodí
do prvních
vitamínů
Plody
jsou
velké,maliny
sladké
.
svéPlody
lahodné
Sladké
červené
beztrnný
maliník! fíky
Plody
již
několik
týdnů
Plody
mají
vynikající
léčivéSladké červené
maliny
beztrnný sami
maliník!
sladké,již
šťavnaté
týdnů
pomrazů
vynikající
léčivé
sazenice, sladké,
šťavnaté
. vysazení avysazení
týdnů
po vysazení
a nečervavé
můžete
velké, sladké
a sklizeň
účinkyobsah
a vysoký obsah můžete nyní
sklízetnyní
aniž.sklízet aniž
jsou velké,jsou
sladké
alikvoňavé
jahody
již několik
sklizeň trvá
až trvá ažúčinky a vysoký
a voňavé jahody
již několik
byste seopopíchali
o trny.
a nečervavé.
prvních mrazů.
byste se popíchali
trny.
a nečervavé.
týdnů po vysazení.
do prvníchdo
mrazů.
vitamínů. vitamínů.
týdnů po vysazení.

149 Kč

12ks od
89,-Kč
149,Kč

69 Kč
59,99,- Kč
Kč

keř 69 Kč

59 Kč
129,Kč
59,- Kč

79 Kč
99,- Kč
12ks 149,Kč

supercena

Balení 10ks
149,-Kč
59,Kč

od89,79,-Kč
Kč

NOVINKA
NOVINKA

129 Kč

keř 69 Kč
99,49,- Kč
Kč

NOVINKA

keř 69 Kč

Kč
12ks 199,89,- Kč

49,-Kč
149,-Kč/12ks

NOVINKA

NOVINKA

299 Kč

89 Kč

1 ks 49 Kč

již od 89 Kč

199,Kč
89,- Kč
299 Kč

149,Kč
69,- Kč

49 Kč

269 Kč

99 Kč

ANGREŠT SLADKÝ
HOLLYWOOD
LADY SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ
89Belamcanda
Kč
FÍKOVNÍK
PERETTA
Kč žluté
Sladká červená
ryngle
Opravdu89
sladké
Bílé,
modré ijilm
růžové
sladké, ideální
Sibiřský
Pepino
Violet
Velkoplodá
líska
Webbova
–Podzimní,
Angínovník
199
Kč
Sladkoplodý
černý
Máta
citronová
Sibiřské kiwi
VITAKOLA
Jahodník Aromas
129
Kč
199
Kč
129
Kč
269
Kč 269 Kč
Velmi
odolná
odrůda
vhodná
i
do
menších
zaplody,
dospělé
keře tradiční
mají
odrůdy
s velkými rychle
hrozny,rostoucí
malých
zahrádek,
ANGREŠT
SLADKÝ
neuvěřitelně
exkluzivní
odrůda
s lahodnýodrůda
s velikými
plody
a vya velmido
účinná
čínská
99 Kč
má krásnou
citronovou
vůni,
zcela
mrazuvzdorné,
bujně
ANGREŠT
SLADKÝ
99 vypěstujte
KčTITANIA
jeřáb
- aronie
- stáleplodící
fíkovníku,
si
ARONIE
–
ČERNÁ
JEŘARÉVA
BEZSEMENNÁ
RYBÍZ
ČERVENÝ
RYBÍZ
ČERNÝ
TRPASLIČÍ
NEKTARINKA
hrádek,
navíc
má
i
krásné
minimum
trnů
a
je
tak
vhodné
i
do
chladnějších
Saphira
žlutá,
Decora LADY
SUN
RÉVA
BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
živý
plot, vyroste
ažHOLLYWOOD
2m keř
za HOLLYWOOD
mi
fialovými
plody,
má trosokou
plodností,
zraje
v září
léčivka,
lze
pěstovat
v bytě
vhodná
do teplých
i studených
roste
a
bohatě
plodí
LADY
SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
neuvěřitelně
úrodný
sladké
a
šťavnaté
jahody
již
sami
své lahodné
fíky.
bílé,
modré
i růžové
velkoplodá
odrůda
červenofi
alové
listy.
BINA
velmi
snadná
sklizeň.
oblastí.
červená.
VELKOPLODÝ
RUBIS
FÍKOVNÍK
PERETTA
Sladká
červená
ryngle
Opravdu
sladké
žluté
Bílé,
modré
růžové
Podzimní,
sladké, ideální
FÍKOVNÍK
PERETTA
Sázíi se
cca
3ks/mSladká
chu
menší
vzrůst,
ale je velmi
iza
na pár
zahradě
červená
ryngle
Opravdu
sladké
žluté
nápojů
Bílé, modré
i rok.
růžové
Podzimní,
sladké,
ideální
s
velikými
sladkými
plody
týdnů
po
vysazení.
odrůdy
s ivelkými
hrozny,
s Velmi
lahodnou
chutí,
vhodná
, plnáhrozny, vhodná i do
sladké
plody
v dlouhých
na
balkoně
či
v malé
odolná
odrůda
vhodná
dozamenších
za- Velmi odolná
plody,
dospělé
keře mají
odrůdy
s velkými
do
malých
zahrádek,
odrůda
úrodné
menších
plody, dospělé
keře
mají
odrůdy s sladkoplodá
velkými
hrozny,
do malých
zahrádek,
plnými
vitamínů.
Bohatě
plodí až
do
podzimu
vhodné
do
chladnějších
jídlo i zpracování.
pro hrádek, navíc
odolný
sklízet fíkovníku,
vypěstujte
si minimumhroznech,
hrádek,
má i krásné fíkovníku,navypěstujte
minimum
trnů a mrazu
je tak Saphira -zahrádce
i vynikající
do chladnějších
Saphira
-můžete
žlutá,
si
má ii navíc
krásné
trnů
a je tak
vhodné i vitamínů,
dovhodné
chladnějších
žlutá,
Decora
- Decora
.
oblastí
všestranné
použití.
. sklizeň. červená. červená.
vynikající nektarinky.
ivelmi
chorobám
sami svéfíky.
lahodné fíky. velmi snadná
červenofi
snadná
sami své lahodné
červenofialové
listy.alové listy.
sklizeň.
oblastí. oblastí.

149,69,- Kč
Kč

149 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK
Růže
Obří kanadská
– SUMMER STORM
149 Kč
149ažKč
velkokvěté,
polyantky
i 25cm
pnoucí
Nádherné
borůvka
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK
vjediná
nádherné
barevné
škále,
vy-až–do
veliké
květy
od léta
opravdová
borůvka
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK
SUMMER
STORM
bírejte
z desítek
odrůd
zámrazu.
Nevymrzá!
pro
Vaši
zahradu,
je
velmi
– STORM
SUMMER
– SUMMER
nádherné
až 25STORM
cm veliké
odolná
a
bohatě
plodící
Nádherné
až
25cm
Nádherné
až 25cm
květy
od léta až do zámraveliké
květy
od léta až do
veliké květy
od
léta
až do
zu.
Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!

49 Kč

299 Kč

1 pár 149,198,- Kč

89 Kč

199 Kč

129 Kč

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA
Poschoďová
cibule
Rakytník řešetlákový
89
Kč
89
Kč můJediná opravdová
borůvka
sibiřská
cibule,
kterou léčivé
plody mají
vynikající
OBŘÍ
BORŮVKA
proiKANADSKÁ
Vaši
zahradu,
nevymrOBŘÍ
KANADSKÁ
žete
sklízet
v
zimě.
Cibulky
OBŘÍ
KANADSKÁ
účinky jediná
a vysoký
obsah borůvka
vitaopravdová
zá
a bohatě
BORŮVKA
mají
chuť a pravidelně
BORŮVKA
mínůvynikající
pro
Vaši zahradu,
nevymrplodí.
Jediná
opravdová
borůvka
Jediná opravdová
borůvka
zápro
a bohatě
a pravidelně
Vašinevymrzahradu,
nevymrpro Vaši zahradu,
.bohatě a pravidelně
plodí
zá
a
zá a bohatě a pravidelně
plodí.
plodí.

149 Kč

Keř 69 Kč stromek 99 Kč
149 Kč
49 Kč
59 Kč
za supercenu 69 Kč
Fíkovník mrazuvzdorný
MORUŠE TRNAVSKÁ
JOSTA – JOSTABERRY
ARONIE – ČERNÁ
Jahody
velkoplodé
Medvědí
česnek
Réva
Globe MEDVĚDÍ ČESNEK Maliník
MARASTAR
RŮŽE VELKOKVĚTÉ
Indiánská
borůvka
„Vicky“ Keř
RybízRed
Kozolupský
Jahodník
Renesance
Lahodné
plody
moruší
Kříženec
„Peretta“
JEŘABINA
69 Kčangreštu
stromek
Kč používaná
149a Kč
Keřvelmi
69 Kč astromek
99
Kč má99
149 Kčkvete
49 Kč
velkoplodé
odrůdy
jahodníléčivka
velmi
odolná a úrodná
maliník
velikýNěkolik
desítek
odrůd
Jeodrůda,
oblíbený
nejen pro
své
49
Kčplná
nádherně
má
velkoplodý,
keřový,
velmi
poloraná
odrůda
s s tvarově
jsou
vynikající
pochoutkou
černéhovynikající
vrybízu
teplejších
oblastech
lze pěsSladkoplodá,
59stáleplodící
Kč
za supercenu
69
Kč
59
Kč
za
supercenu
69
Kč
JOSTA
–
JOSTABERRY
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
ČESNEK
MORUŠE
TRNAVSKÁ
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
ků
do
všech
oblastí.
Plodí
již
již
po
staletí,
roste
v
každé
velké
hrozny
s
obřími
a
velmi
mi
a
velmi
sladkými
plody,
velkokvětých,
polyantek
využití
v
kuchyni,
ale
také
sladké
plody,
velmi
odolný
odolný,
mimořádně
chutný
i
chuťově
naprosto
dokonaa
s
oblibou
je
mlsají
děti
nezaměnitelnou
chuť
a
je
tovat
i
venku.
Při
pěstování
vitamínů,
vynikající
pro
MORUŠE
TRNAVSKÁ
JOSTA –angreštu
JOSTABERRY
ARONIE
–
ČERNÁ
je
oblíbený
nejen
pro
své
MORUŠElahodné
TRNAVSKÁ
JOSTA
–
JOSTABERRY
kříženec
a
černéněkolik
desítek
odrůd
plody
moruší
je
také
známa
jako
ARONIE
–
ČERNÁ
několik
týdnů
po vysazení
zahradě,
sladkými
do všechvšestranné
oblastí použití.ovoce
i pnoucích
růží.
jako
léčivá
bylina.ale odolný
i dospělí.
velmi úrodný.
keř plody
a úrodný bobulemi
červený rybíz
lými
v nádoběnevymrzá
dává dokonce
dvě
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
ČESNEK
Lahodné
moruší
Kříženec
angreštu
JEŘABINA
RŮŽE VELKOKVĚTÉ
ČESNEK
v kuchyni,
také plody
Lahodné jsou
plody
moruší pochoutkou
Kříženec angreštu
ho
rybízu má
nezaměnitelvelkokvětých,
polyantek MEDVĚDÍvyužití
vynikající
pěti
chutí a má významné
JEŘABINA
DOPORUČUJEME!
ročně.
Několik
desítek
Jenejen
oblíbený
nejen pro své Sladkoplodá,
vynikající
pochoutkou
arybízu
černého
rybízu
má
jako
léčivá
Sladkoplodá,
plnáúčinky.
Několik desítek
odrůd
probylina.
své
jsou vynikající
pochoutkou
chuťmá
aúrody
je
velmi
i pnoucích
růží za odrůd
super Je oblíbený
a jsou
s oblibou
je mlsají
děti a černéhonou
léčivé
a tonizující
plná
velkokvětých,
využití vale
kuchyni,
s mlsají
oblibou
je mlsají děti nezaměnitelnou
nezaměnitelnou
vitamínů,pro
vynikající pro
polyantek polyantek využití v kuchyni,
také ale také vitamínů, vynikající
a s oblibouiaje
chuť a je chuť a je velkokvětých,
. děti
cenu.
dospělí
úrodný.
pnoucích růží.
léčivá bylina.
velmi úrodný.
i pnoucích irůží.
jako léčivájako
bylina.
i dospělí. i dospělí.
velmi úrodný.
všestrannévšestranné
použití. použití.

49 Kč

89 Kč 69,- Kč
1ks/69,-,
1 pár samec +
samice 138,supercena
89 Kč

49 Kč

89 Kč

99,99,- Kč
Kč

89 Kč

MAXIBRUSINKA
CRANBERRY
RED –
Oskeruše
velkoplodá
49- Kč
JahodníkOpravdu
Senga
49sengana
Kč plody
veliké
se
Sossenheimer
Riesen
velkoplodý
MAXIBRUSINKA
CRANhodí
ke
svíčkové,
ale mají
MAXIBRUSINKA
MAXIBRUSINKA
velkoplodá
odrůda
vhodná
ihned plodící
sazenice.
Jahody
i výrazné
účinky.
-BERRY
REDléčivé
RED
CRANBERRY
RED
ks opravdovou
pálení i kCRANBERRY
jídlu
jahodovou
chutí
veliké
Opravdu
veliké
plodysese
Opravduopravdu
veliké
plody
seplody
hodí
keke
svíčkové,
hodí
svíčkové,
alemají
mají
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Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209,
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OD NÁS TO ROSTE

Prevence před zmarem

Pokud jste už ke konci zimy semínka letniček vyseli
a semenáčky už pěkně zesílily, můžete se dát do jejich
přepichování do truhlíků, obvykle 2x, aby rostlinky
mohly dostatečně zesílit. Častým větráním se rostliny
postupně otužují a díky tomu se pak dobře uchytí při
pozdějším přesazení do volné půdy v záhoně. Co budete k přepichování potřebovat? Truhlík, substrát, pikýrovací kolík (postačí i upravená špejle či tužka) a postřikovač. Truhlík musí být vydesinfikovaný, nejlépe se
k tomuto účelu hodí plastové nádoby. Substrát by měl
být čerstvý, aby v něm nebyly zárodky houbových chorob, škůdci či semena plevelů.

Sazenice zeleniny
Pokud se už nemůžete dočkat
zahradničení, s předpěstováním
sazenic můžete začít už teď. Brzký výsev přináší nejlepší výsledky
u mnoha druhů zeleniny (například listové saláty, celer, brokolice, lilek, rajče, cibule, petrželka
či paprika). Pochopitelně je třeba
respektovat požadavky každého
typu zeleniny na prostor, teplotu
a vláhu. Některé můžete bez obav
vysadit jen tak do zahrady - například hrách, špenát, fazole či mrkev
snesou i chladnější zeminu a venku
je můžete začít vysévat hned zkraje jara. Naopak saláty, papriky, rajčata a košťálová zelenina jako kapusta, brokolice nebo květák lépe
prospívají v teplejším prostředí.
Předpěstujte si je doma a na venkovní záhon sazeničky přesaďte
až koncem měsíce. Specifické podrobnosti k pěstování
najdete u každé odrůdy na zadní straně balení semen.
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Ať máte okrasnou nebo užitkovou zahradu, dopřejte
jí jarní prevenci proti všem možným škůdcům. Není nic
smutnějšího, než když vám po čase vaši radost z rozrůstajících se rostlinek zakalí dílo slimáků nebo nějakých
chorob. Před výsadbou nových rostlin zkontrolujeme,
zda spodní strana listů a nové výhonky nejeví známky výskytů škůdců nebo chorob. Kupujte pouze takové
odrůdy, které jsou odolné proti chorobám, které jste už
v minulosti ve své zahradě objevili. V případě napadení je nutné tyto rostliny buď spálit, nebo je vyhodit do
popelnice. Největší prevencí na zahradě proti škůdcům
a chorobám je především pravidelné pletí a likvidace
zahradního odpadu. Likvidujte otrhané nebo spadané
listy a plevele. Ložisky pro vznik a šíření chorob jsou
také staré květináče. Právě předjaří je vhodná doba
k nákupu nových nádob, které jsou nejen čisté, ale zároveň vaši zahradu, předzahrádku i venkovní okenní
parapety oživí novým designem. Na trhu je nepřeberné
množství speciálních postřiků, kterými můžete své rostliny ochránit. Třebaže je chemie pro většinu drobných
pěstitelů strašákem, některé škůdce a choroby jinak
než chemií zkrátka nezlikvidujete. Důležité je ochranu
rostlin správně načasovat a omezit počet postřiků na
nezbytné minimum. Jelikož postřiky nejsou úplně bezrizikové pro lidské zdraví, dodržujte návody a pořiďte si
ochranné bezpečnostní pomůcky.

Strašák jménem krtek
Jak vyhnat tohoto nepřítele zahrad ze svého pozemku?
Musíte vyzkoušet, co právě tomu vašemu krtkovi vadí.
Jedním z řešení jsou elektronické přístroje, které pracují na bázi ultrazvukových vln a jsou už dnes tak chytré,

že umí měnit intenzitu i intervaly působení. Na menší
ploše se dají krtci vypudit i průvanem - nejjednodušší
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PROBIOTIKA
PRO ROSTLINY
A PŮDU
Pojďme společně zařídit, aby byly vaše rostliny zdravé a plné
života. Jak? Vyzkoušejte probiotika weiki. Fungují podobně
jako ta, která ráno snídáte v jogurtu. Probiotika nahrazují
„špatné“ bakterie „dobrými“ a tím zásadně zlepšují
zdraví rostlin a podporují je v růstu.

CO WEIKI UMÍ

Povzbuzuje
rostliny k růstu.
Jsou vitálnější,
větší a více plodí.

Pomáhá rostlinám
vzdorovat škůdcům,
mrazu i suchu.

Zlepšuje zdraví
i imunitu rostlin.

Snižuje šíření plísní
a patogenů.
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Povzbuzuje vývoj
kořenů a tím
rostlinám usnadňuje
příjem živin
z hlubších vrstev.

Slevu 10 % můžete využít do 30. 4. na našem eshopu na www.weiki.bio. Při nákupu použijte kód MOJE BYDLENÍ S WEIKI.

Rozkládá
organickou hmotu
a usnadňuje
rostlinám příjem
živin.
Pomáhá půdě
vázat vodu
a tím zvyšuje
její úrodnost.
Zlepšuje strukturu
i kvalitu půdy,
takže se rostlinám
lépe dýchá.

N
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Č Ě
R

Zvyšuje úrodu
a zlepšuje chuťové
vlastnosti plodů.

VĚDECKY
OVĚŘENÉ
ÚČINKY

způsobem je použít zpětný chod vysavače. K dostání na
trhu jsou i speciální pasti na krtky, které se zakopou do
země, nebo je možné krtka zahubit použitím speciálního gelu, který se nanese do chodeb, krtek se jím při
průchodu zamaže, následně gel olíže a do 10 dnů se
otráví. Ale pro milovníky zvířat je to zbytečně krutá cesta. Nestačí krtka jen donutit, aby opustil náš pozemek
a přestěhoval se třeba na pole?

podle instrukcí výrobce osadí do terénu, připojí na
dešťový svod (opatřený filtrem) a na přepadové potrubí.
f. Všechny pořizovací náklady pečlivě dokumentujte
účtenkami a fakturami.
g. Nechte si zpracovat odborný posudek, ve kterém
bude popsán přínos instalace. Ten je nezbytnou
podmínkou pro získání dotace.

Nezapomeňte na vodu
Bez vody by nám zahrada uschla a na to, abychom jí
měli dostatek je zapotřebí myslet už teď. Možná už
víte, že Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
se Státním fondem životního prostředí spustilo dotační program, který se zaměřuje na hospodaření s vodou
v domácnostech. Tento program dostal název Dešťovka
a je mladší sestrou zdařilého titulu Nová zelená úsporám, která dotuje nízkoenergetická opatření rodinných
domů. Dešťovka má motivovat majitele domů, aby šetřili pitnou vodou, a to například tím, že si na zahradu
pořídí podzemní plastovou nádrž na sběr dešťové vody.
Program jim na to přispěje až do výše 50% vynaložených nákladů.
Samozřejmě se tím nenahradí voda na pití, přípravu
jídel, na mytí nádobí a koupání. Ale používání pitné
vody na některé další činnosti je vyloženým luxusem.
Platí to hlavně o splachování toalet, úklidu domácnosti nebo právě zalévání zahrady. Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu
jen k zalévání zahrady, který byl doposud určen pouze
pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody už se předloni rozšířil na všechny
domácnosti z celé České republiky, i mimo vyhlášené
suché oblasti. Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například
nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou
vodu zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově na realizaci celého
projektu až dva roky.
A co dělat, pokud chcete zalévat zahradu pomocí vody,
kterou budete uchovávat v nádrži na zahradě?
a. Změřte velikost odvodněné plochy střechy, plochu
pozemku určeného k zavlažování a zjistěte si průměrné srážkové úhrny v místě. Podle toho vypočtěte potřebnou velikost nádrže.
b. Vyberte vhodné místo pro instalaci nádrže. Lze uvažovat o umístění buď v objektu – sklep, nebo mimo
objekt – nadzemní nebo podzemní instalace.
c. Promyslete způsob odvádění přebytečné vody – zasakování nebo odvedení do dešťové kanalizace.
d. Vyberte vhodnou nádrž. Na trhu je široká nabídka
nádrží plastových, laminátových i betonových, je
však nutné posuzovat nejen podle ceny, ale především podle vhodnosti pro daný způsob osazení do
terénu a také podle kvality a odborného renomé
výrobce.
e. Vyberte kompetentní stavební firmu, která nádrž
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h. Nakonec shromážděte všechny potřebné doklady
a podejte žádost.

Regenerační trávníková kúra
Je váš trávník od pohledu po zimě nevzhledný a plánujete, jak ho zregenerovat? Jistěže ho můžete založit celý znovu, ale možná postačí ho obnovit „bez rytí“
vysetím speciální travní obnovovací směsi, která umí
poškozená místa napravit. Pořiďte si ji zavčas a hlídejte počasí. Jakmile bude předpovězeno pár slunečných
dní, vysejte ji. Dbejte na to, aby se travní semeno dokonale vpravilo do půdy. Následné prudké deště opravdu

PROVÁDÍME TÌŽBU

A ZPRACOVÁNÍ PÍSKOVCE

Atypické vìci na pøání
zakreslíme a oceníme.

Mšenské pískovce spol. s r.o.
Prosek 174
411 19 Mšené lázně

tel.: +420 739 541 181
e-mail: info@msenskepiskovce.cz

www.msenskepiskovce.cz

INZERCE
msene piskovce.indd 1

18.6.2019 11:32:15

Domovní čistírny, septiky, jímky, šachty, nádrže, lapoly.
Český výrobce, již 27 let na trhu. Výroba, projekce, servis, poradenství

Ekonomicky Ekologicky Efektivně
vyřešíme vaše problémy s vodou
Nitranská 418, 460 01, Liberec 1
Tel: 482 712 925, 724 100 064, www.ekona.cz

nejsou vhodným obdobím, protože semena se vyplaví
na povrch. Na osetou plochu by se mělo rovnoměrně
aplikovat trávníkové hnojivo a udržovat ji stále vlhkou
jemnou zálivkou. Po třech čtyřech týdnech této péče
budete mít trávník jako znovuzrozený.
Dejte trávníku facelift
Pokud chcete mít trávník opravdu dokonalý, dopřejte
mu vertikutaci, což je prořezání trávníku do hloubky zhruba 3mm a odstranění nežádoucí plsti, mechu
a některých druhů plevele. Hloubková péče neboli
provzdušnení trávníku vychází z anglického sousloví
vertical cut, tedy svislý řez. Slouží k němu buď speciální
vertikutační hrábě, na větší plochy se musí použít motorový vertikutátor. Díky prořezání dojde k postupnému ozdravení a omlazení trávníku. Živiny se dostanou
hlouběji do země, podpoří se tím růst nových výhonků
a trávník zhoustne a zkvalitní se. Ideálně je vertikutaci
provádět 2x ročně - nejlépe na jaře a pak koncem léta
po prázdninové sezoně. Zvolte dobu asi dva dny po
dešti. Po vertikutaci je vhodné trávník mírně pohnojit
a popřípadě dosít, aby se rychleji zregeneroval.
Samozřejmě jsou místa, kde se trávníku příliš nedaří –
třeba tam, kde parkujeme autem, či kudy přejíždíme
pravidelně do garáže. Na toto místa se vyplatí položit
zatravňovací rohože, které zvládnou i velké zatížení.

Nové záhony
Jednou z nejčastějších jarních prací je zakládání a výsadba nových záhonů. Ať už jde o letničkové, trvalkové, smíšené nebo i dřevinaté záhony, příprava samotné
půdy a záhonu je v podstatě stejná. Ideální je příprava
nových záhonů na podzim. Ale nic se neděje, pokud
jste to nestihli. Do přípravy se můžete vrhnout ve chvíli,
jakmile už země nebude zmrzlá.Trávník nejprve zryjte,
vele, vyberte velké kameny, případně zeminu přesejte
přes síto. Podle požadavků pěstovaných rostlin je většinou potřeba dodat půdě živiny. Nejlepší je použít hnojivo organického původu, například zapravit do zeminy
koňský nebo králičí hnůj, nebo dobře vyzrálý kompost.
Tím půdu nejen pohnojíte, ale navíc ji také zlehčíte.

I pokojovky chtějí péči
Nejen zahrada se ale probouzí ze zimního spánku.
S přicházejícím jarem se probírá k novému životu také
většina pokojových rostlin. Stále přibývá tepla a světla,
a proto jim můžeme dopřát i více čerstvého vzduchu
a vláhy. Samozřejmě se to nesmí přehánět, rostliny by
v přímém proudu venkovního vzduchu mohly nastydnout. Omyjeme je a zjistíme, zda potřebují přesadit,
nebo se spokojí jen s nakypřením půdy a přidáním trochu čerstvé hlíny navrch. Mějte už proto připravenou
pokojovou zeminu pro jednotlivé druhy rostlin.

vrchní drny s trávou, pokud jsou hodně pevné a suché,
odkliďte nejlépe do kompostu. Odstraňte vytrvalé ple-
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PRO VAŠI ZAHRADU
A PŘÍJEMNÉ SPOLEČNÉ CHVÍLE

Zahradní židle, outdoor látka / kovová

konstrukce, 68 × 110 × 60 cm,
nosnosť 120 kg,
0400336-00

Zahradní židle, Zahradní stůl,

tropické dřevo, kovová konstrukce,
62 × 104 × 67 cm, 160 × 75 × 90 cm,
4594359-00 0400336-04

polohování
skládací

otočná deska
černé sklo nebo
sklo vzhled kámen

Zahradní stůl, tropické dřevo,
150–200 × 74 × 90 cm, 4594360-00
rozkládací
12 990.Sleva

49%

6 499.-

4 390.Sleva

49%

Zahradní set, umělý ratan

2 199.-

15 990.Sleva

46%

8 499.-

4 990.Sleva

47%

Křeslo, umělý ratan šedý / kovová Zahradní set, polywood / kovová konstrukce,

šedý / kovová konstrukce,
deska stolu polywood,
rohová lavice 202 × 85 cm,
výška 77,5 cm,
stůl 150 × 85 × 67 cm,
1002869-00

2 599.-

konstrukce, 72 × 85 × 77,5 cm, sedací souprava 175 × 175 cm,
400149-01 výška 63 cm,
8 490, 4 499,- stolek 73 × 73 × 39 cm,
4584707-00

podsedáky
polštářky

51 990, 26 999,podsedáky
polštářky

set
lavice + stůl

51 990.Sleva

48%

26 999.-

set
sedací souprava + stolek

34 990.Sleva

45%

18 999.-

... široký výběr zahradního nábytku a doplňků z kvalitních materiálů.

Nabídka platí do 31. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Více informací v prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

INZERCE

www.asko.cz
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NEŽ PŘIJDE

JARO

Jarní období se blíží a s ním i práce, při nichž do akce zapojíme motorové
pomocníky. Víte, jak se o ně ještě před sezonou postarat, abyste nebyli
nemile překvapeni neplánovaným výdajem?

INZERCE
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Ruce servisního odborníka by po sezóně měly prohlédnout zahradní techniku se spalovacími i elektrickými
motory – ať už jde o zahradní sekačky, motorové pily,
křovinořezy nebo traktory. Přestože má každý stroj ji-

vyčistit vzduchový filtr, vyzkoušet a seřídit otáčky motoru, nabrousit a vyvážit žací ústrojí, vyměnit olej, seřídit pojezd a promazat uložení kol. Dotáhnout by se
měly šroubové spoje, seřídit klínový řemen a vyčistit,

nou konstrukci a žádá v rámci servisní prohlídky odlišný
postup, základní pravidlo je pro všechny stejné. Stroje
je potřeba na konci sezóny dokonale vyčistit – a to od
trávy, zbytků rostlin, hlíny, prachu nebo pilin. Při čištění zahradní techniky nesmíme vynechat kryty strojů ani
místa pod nimi. Když totiž například neočistíme žebrování motoru, může na něm vzniknout usazenina, která
postupem času začne bránit chlazení motoru. Na jaře
se pak motor přehřeje a může se nenávratně poškodit.

případně vyměnit, zapalovací svíčky, nastavit karburaci
a zkontrolovat těsnost spalovacího prostoru. Speciální posezónní péči vyžadují také motorové pily. Kromě
toho, že se musí vyčistit, je potřeba u pily zkontrolovat
palivový filtr, svíčku a seřídit karburaci. Lišta musí být
zbavena všech nečistot a řetěz je nutné profesionálně
nabrousit, aby pila byla ostrá a dobře řezala.

Probuzení ze zimního spánku

Poškození motoru riskují také všichni, kdo nechají přes
zimu palivo v sekačkách či v jiných strojích s čtyřdobým
spalovacím motorem. Ponechat se tam může pouze
v případě, že se do něj přidá stabilizátor. Jinak je nutné
všechen benzín spotřebovat a zakonzervovat motor. To
se provádí tak, že se vyndá svíčka, do motoru se vstříkne malé množství motorového oleje a zatáhne se za
startovací šňůru. Motor se tak promaže, aby nedocházelo k oxidaci vzdušnou vlhkostí.
U motorové sekačky je dále v rámci údržby potřeba

Nejdříve zbavte stroj konzervační vrstvy, kterou jste na
podzim vytvořili pro zabránění korozi a jiným oxidačním jevům. Zahradní technika musí být přes zimu uložena na suchém a chladném místě, jinak se riziko koroze zvyšuje. Po odstranění konzervačních látek z celého
stroje pokračujte údržbou motoru. Čtyřdobé vertikální
motory, jež se používají pro pohon sekaček, traktůrků,
stavebnicových systémů a podobně, mají údržbu velice
jednoduchou. Z motoru demontujte zapalovací svíčku
a několikrát protočte motor přes startovací zařízení
nebo elektrický startér; tím se spalovací prostor pročistí
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ZAHRADNICTVÍ

Srdečně Vás zveme k nákupu v našem zahradnictví, kde jsou ceny
až o 30 % nižší nežli při zasílání a ještě při nákupu nad 500,- Kč obdržíte
dárek, speciální hnojivo. Zakoupit si zde můžete vzrostlejší rostliny, osázené závěsy a pod.

Naleznete zde více jak 2 000 druhů rostlin za skvělé ceny!
naší specializací jsou fuchsie, máme jich asi 800 druhů z toho 50 druhů mrazuvzdorných

29,292 VooDoo

29,392 CHANTAl

29,856 wHITe kINg

29,210 MáRINkA

29,986 eleCTRA MraZuVZdorNá

a více než 120 druhů pelargonií - muškátů

29,1216 MexICA gRANATIT

29,1267 FloweR FAIRy VelVeT

29,1290 APllebloSSoM RoSe.

29,1286 ARISTo beAuTy

29,1279 ANITIk PINk

100 druhů bylinek, 20 barev surfínie, 12 barev million bells, 12 barev osteospermum

31,106F SAlVIA FARINACAeA

35,105M MIgRéNoVNÍk

29,052 SuRFÍNIe

29,077 MIllIoN bellS

29,093P oSTeoSPeRMuM

mandevilly 5 barev, oleandry 5 barev, pokojová lipka lantána 6 barev, begonie 22 druhů

59,168 MANDeVIllA

45,178 oleANDR

45,128 AbuTIloN

39,131 lANTANA CAMARA

29,181 begoNIA CHANSoN

chryzantémy 40 druhů, trvalky 90 druhů, 50 druhů okrasných keřů, 50 druhů jehličnanů, rododendrony a azalky

25,3206 CHRyZANTéMA

29,3071 koNIkleC čeRVeNý

65,1007 buDDleA RoyAl ReD

75,2057 JeDle koReJSká

130,1091 RoDoDeNDRoN

Zveme Vás také k návštěvě stránek www.fuchsie.cz,kde již nyní v e-shopu přijímáme objednávky pro jarní zasílání.
Včasnou objednávkou si zajistíte dodání všech požadovaných rostlin.
Zahradnictví Tomáš Petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

Prodejní doba: Po - Pá 8.00 – 17.00 hodin | So, Ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

od oleje, jímž jste motor konzervovali na zimní období.
Zapalovací svíčku namontujte zpět a připojte k ní vysokonapěťový kabel, do nádrže nalijte čerstvý benzin
a motor nastartujte. Nechte jej běžet alespoň dvě minuty na volnoběžné otáčky, aby došlo k prohřátí oleje,
který je nutno vyměnit za nový. U motorů s olejovým
filtrem zároveň vyměňte i tento filtr.
Posledním krokem při péči o motor je kontrola vzduchového filtru a jeho vložky. Těleso filtru musí být čisté,
bez nánosů prachu a jiných nečistot. Znečištěnou vložku
vyklepejte nebo vyměňte za novou. Dvoudobé motory
mají údržbu oproti čtyřdobým značně jednodušší. Do
nádrže nalijte palivovou směs v doporučeném poměru,
vyčistěte olejový filtr vzduchu (u některých sekačkových
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motorů nebo stavebnicových systémů) a motor uveďte
do provozu.
Pokud jste péči o motor úspěšně dokončili, zbývá vám
ještě kontrola opotřebení celého stroje. U rotačních
a bubnových sekaček, mulčovačů, riderů a zahradních
traktůrků zkontrolujte nabroušení sekacích nožů. Tupé
ostří zbytečně zvyšuje odpor při sečení a zvyšuje spotřebu pohonných hmot. Při broušení nezapomeňte,
že z obou stran nože musíte odebrat přibližně stejné
množství materiálu, jinak budou nože nevyvážené. To
by znamenalo vibrace a následné poškození ložisek
unašecí nebo klikové hřídele.
Důslednou kontrolu vyžadují řemenové převody. Řemeny nesmí být ani roztřepené, ani volné. Napnutí
seřiďte vždy dle návodu k obsluze, přílišné napětí po-

Hobby, nebo profi?
Chystáte si koupit novou zahradní techniku? Pak byste
měli vědět, že u většiny druhů nářadí máte na výběr ze
dvou základních skupin: hobby a profi; někdy je v nabídce i „farmářská“ mezikategorie. Už názvy říkají to
podstatné: hobby nářadí přijde vhod amatérům, kteří
je používají jen občas, zatímco profesionální kategorie
je určena pro časté intenzivní využívání. Rozdíl je především ve výkonu a životnosti: zatímco výrobky hobby
kategorie by měly sloužit řádově stovky (obvykle 200
až 300) hodin, profesionální technika má plánovanou
životnost přes 1000 hodin. To se odráží v ceně. Obecně
platí, že vhobbymarketech seženete výrobky z kategorie hobby, zatímco pro profesionální nářadí a přístroje
byste měli zajít ke specializovanému prodejci.

Je výkon důležitý?
Existuje řada doporučení pro to, jak má být výkonný
přístroj pro konkrétní využití a velikost zahrady. Platí to
pro zahradní sekačky, pro čerpadlo do rybníčku nebo
pro sněhovou frézu. Pamatujte však, že na výkonu se
nevyplatí šetřit: volte přístroj, který má o třetinu až polovinu vyšší výkon, než je nejnižší doporučený. Rezervu
oceníte třeba při sekání přerostlé trávy nebo při řezání
tvrdého dřeva.

škozuje ložiska, volný řemen prokluzuje a přehřívá řemenice a hřídele. U odstředivých spojek na jednoosých
malotraktorech si ověřte opotřebení obložení a únavu
spínacích pružin. Před uvedením stroje do provozu ještě zkontrolujte vůli v ložiskách kol. Pokud je značná,
nezbývá než ložiska nebo případně celý náboj vyměnit
za nový.
Zahradní drtiče a strunové sekačky mají minimální nároky na péči. U drtiče zahradního odpadu zkontrolujte
jen nabroušení řezacích nožů a správnou funkci bezpečnostního vypínače.
Strunová sekačka je velmi jednoduché zařízení, prakticky stačí, když zkontrolujete množství struny v unašecí hlavě a její poškození. Vadné díly ihned vyměňte
za nové.

Základní, levné typy modelových řad sice mohou být
výkonné a spolehlivé, ale chybí jim doplňky, které zpříjemňují práci. Pokud máte v úmyslu řezat pár minut, asi
vám nebudou chybět – ale chcete-li s motorovou pilou
pracovat několik hodin, už o prospěšnosti antivibračního systému pochybovat. Totéž platí o hlučnosti, hmotnosti přístroje i o emisích... Pokud jde o bezpečnostní
prvky, jednoznačně doporučujeme nešetřit. Vyplatí se
myslet dopředu. To, co dnes hravě zvládnete, vám za
pár let může dělat potíže. Zatímco teď o startování
sekačky šňůrou ani nevíte, jednou oceníte typ, který
snadno spustíte klíčkem. Bylo by škoda, abyste museli
měnit funkční sekačku za novou, komfortnější.
Každá zahrada je jiná. Bez sekačky (nebo zahradníhí
traktoru) či nůžek na plot a třeba postřikovače se na
většině z nich neobejdete.Existuje však i řada přístrojů
a nářadí, které používáte jen jednou za rok: třeba vertikutátor, kultivátor nebo tlakovou myčku. Zvažte, zda
je opravdu chcete mít doma, nebo vám stačí si je půjčit.
Nabídka půjčoven zahradního nářadí je víc než bohatá,
takže si můžete vybrat přístroj přesně na míru, a navíc
se nemusíte starat o údržbu a uskladnění přístroje.

Tráva roste...
Přerůstá vám tráva na zahradě, ale vy stále nevíte, jaký
druh sekačky si pořídit? Máme pro vás všechny základní informace, které byste měli při výběru druhu sekačky vědět. Rotační sekačky jsou nejběžněji využívaným
druhem. Jsou určeny pro sečení trávy především kolem
rodinných domů, u níž se nepočítá s jejím dalším využitím, pomineme-li kompostování. Proto se nejčastěji po-
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užívají s uplatněním funkce sběru trávy do koše, který
je součástí sekačky. Většina rotačních sekaček je multifunkční, což znamená, že trávu můžete jedním strojem
mulčovat, vyhazovat bokem či dozadu, nebo sbírat do
koše. Stejně tak pohonných agregátů je u tohoto druhu sekaček k dispozici nespočet.

z baterie. Robotická sekačka rozpozná potřebu dobití
baterie a sama si nalezne základní stanici, na kterou
automaticky najede a baterie si dobije. Poté opět pokračuje ve zvoleném programu.
Vřetenové sekačky jsou určeny pro údržbu tzv. anglických trávníků. Jako jediné ze všech zmíněných druhů sekaček trávu nesečou, ale stříhají. O střih trávy se

Bubnové sekačky jsou určeny pro kosení vysoké trávy
na zahradách a loukách, kdy je žádoucí zachování celé
délky stébla pro sušení trávy na seno. Tento druh sekačky proto nejvíce ocení venkovští statkáři i drobní
chovatelé různého živočišstva. Aktivace žacího ústrojí
a pojezdu se provádí samostatně. Funkci seče zajišťují
výkyvné nože umístěné na rotujícím bubnu. Speciálně
tvarované šasi se pak stará o skládání posečené trávy
bokem do řádků. Na rozdíl od dnes již nepoužívaných
lištových sekaček, kdy bylo zapotřebí druhé osoby pro
odhrabávání trávy, zvládne pokosení celé zahrady
s bubnovou sekačkou jediná osoba.
Robotické sekačky jsou HI-TECH řešením pro údržbu
travnatých ploch kolem rodinných domů a rezidencí.
Jak z jejich názvu vyplývá, jsou naprosto samostatné.
Při prvotním nasazení jim pouze vymezíte operační oblast a o nic dalšího se již nemusíte starat. Robotické sekačky sečou trávu každý den, dá se říci od rána do rána.
Seč je založena na mulčování, tedy na usekávání velmi malých částí, které zapadnou hluboko do trávníku
a slouží jako přirozené hnojivo. Robotické sekačky jsou
poháněny elektrickými motory, které jsou napájeny

starají rotující vřetena s ostřím. Střih trávy je v daném
případě přesný, rovný a krátký. Rostlina netrpí žádným
stresem, nemusí vynakládat takovou energii pro zhojení, neroste tolik do výšky, nýbrž lépe odnožuje do stran
a pomaleji roste. Trávník je tak neustále zelený a hustý.
Vřetenových sekaček se vyrábí několik typů, od ručních
přes elektrické či akumulátorové, až po benzínové. Benzínové modely bývají vybaveny pojezdem a válci, které
vytváří pruhový či šachovnicový efekt známý z golfových hřišť. Sběrovým košem je možno obohatit všechny
dostupné varianty. Nejvyšší modely benzínových vřetenových sekaček „svezou“ i svou obsluhu, jezdí se tak na
nich podobně jako na riderech.
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Když seče struna
Pokud je vaše zahrada osázena stromy či keři, je na
ní spousta špatně přístupných zákoutí, případně pokud máte zatravněný pozemek až k domu, vyplatí se
investovat do strunové sekačky. Také tyto přístroje se
dají dělit podle způsobu napájení, a to na elektrické,
benzínové a s akumulátorem. Elektrické strunové sekačkypatří k nejoblíbenějším – jsou lehké, ve srovnání

POSTAVTE SI EKOLOGICKÉ PARKOVIŠTĚ,
PARKOVACÍ MÍSTO  LEVNĚ, RYCHLE

Není třeba stavební
povolení, neplatíte daň
z nemovitostí

ZATRAVŇOVACÍ PARKOVACÍ ROHOŽ

www.plastiparking.cz
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

s benzínovými méně hlučné, poměrně levné, a navíc
nevyžadují speciální údržbu. Nevýhodou může být nižší
výkon a také skutečnost, že musíte být vždy v dosahu
elektrické zásuvky, což může být v některých koutech
zahrady problém.
Strunová sekačkase osvědčí především při úpravě menších ploch, které jsou však mimo dosah zásuvky. Na jedno nabití vydrží přibližně 30 až 45 minut a výkonem se
přibližují přístrojům elektrickým. Nevýhodou aku strunové sekačky může být fakt, že je nutné ji před každým
použitím nabít (není tedy připravena k okamžitému
použití), nicméně v těžko přístupném terénu ji oceníte.
Benzínová strunová sekačka je vhodná pro sekání větších ploch a poradí si díky vysokému výkonu také s odrostlou trávou. Navíc nemusíte řešit ani přívodní kabel,
ani nabíjení. Nicméně počítejte s vyšší hlučností sekačky
a také vyšší hmotností či pořizovací cenou.
Některé modely těchto strunových sekaček se prodávají i se speciálním nástavcem, díky kterému strunovou
sekačku proměníte v benzínový křovinořez. Doslova hitem posledních let je akumulátorová zahradní technika a tento trend se nevyhnul ani strunovým sekačkám.
Výhody jsou nasnadě. K provozu nepotřebujete elektrickou energii, provoz je tichý a čistý a neomezuje vás
žádný přívodní kabel. Můžete se libovolně pohybovat
po zahradě, až do chvíle, než se vybije akumulátor, což
je zpravidla za 20 až 100 minut, dle kapacity akumulátoru. Oproti benzínovým sekačkám jsou také poměrně
lehké.

davná rukojeť, díky které se strunovka lépe drží a ovládá, a pak také teleskopická konstrukce umožňující
nastavit si sekačku podle výšky postavy. Velmi praktická
je také otočná žací hlava, díky které se dostanete do
hůře přístupných míst, pod lavičku apod. Práci usnadní
také pojezdová kolečka. U akumulátorových sekaček
by měl být samozřejmostí indikátor stavu baterie.
Žací ústrojí tvoří buď jedna, nebo dvě struny. Dvoustrunné sekačky sekají při každé půlotáčce a jsou tedy
rychlejší. Odvíjení struny může být automatické nebo
poloautomatické. Struna se v tomto případě odvine,
když klepnete žací hlavou o zem. Samostatnou kapitolou je pak šířka záběru. Ta se zpravidla pohybuje od 20
do 45 cm. Pokud budete sekat větší plochy a sekačka
vám bude nahrazovat kosu, pak sáhněte po širším záběru. Na menší plochy, kde si chcete takzvaně pohrát
s trávou kolem záhonů, stromků a kamenů jsou vhodnější strunovky s menším záběrem, protože jsou přesnější.

Zahradní traktory a ridery
Je-li vaše zelená plocha rozlehlejší, řekněme nad
1500m2, vyplatí se již nákup zahradního traktoru nebo
rideru. Sečení trávy je nejen rychlejší, ale také méně
únavné, neboť tyto stroje svou obsluhu vozí na sobě.
Velmi důležité je ale si říct, jaký je rozdíl mezi riderem
a zahradním traktorem.
Rider je v podstatě pouze jednoúčelový stroj, který seká
a mulčuje trávu. Trávu nikam nesbírá ani nevyhazuje,
pouze ji mulčuje – tedy ponechává na místě. Pro rider
je charakteristické zavěšení žacího ústrojí zcela vpředu

Ceny akumulátorových strunovek
se pohybují od 2000 korun, od 3500
korun pořídíte poměrně slušně vybavenou a výkonnou strunovku s pojezdovými kolečky, otočnou hlavou
a automatickým nastavením struny.
Jednotlivé akumulátorové sekačky se
od sebe liší výkonem, šířkou záběru,
hmotností, kapacitou akumulátoru
a také dobou nabíjení. Při nákupu
musíte porovnat jednotlivé parametry
a vybalancovat, co je pro vás prioritní. A pozor si dávejte také na to, zda
je součástí balení akumulátor a nabíječka. Někteří výrobci nabízejí celou
řadu zahradní techniky (sekačky, pily,
plotostřihy apod.) kompatibilní jedním typem akumulátoru. Stačí vám
pak pouze jeden nebo dva na výměnu
a můžete se poohlédnout po levnější
strunovce bez akumulátoru.
Pokud strunovou sekačku vytáhnete dvakrát za rok,
pak asi na nějakou tu funkci navíc nebudete hledět.
Pokud ale hodláte vyžínač používat častěji, věnujte pozornost několika užitečným funkcím. Za prvé je to pří-
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a kloubové řízení. Tyto dvě vlastnosti jsou důvodem,
proč je rider nejlepším řešením pro velmi členité plochy
plné stromů, svěšených větví keřů, rohů a zákoutí. Výhoda se skrývá v perfektní manévrovatelnosti a dosahu
žacího ústrojí. Nevýhoda pak ve zmíněné nemožnosti

sběru.
Klasický zahradní traktor má žací ústrojí zavěšené uprostřed pod traktorem. Nedostanete se tak do různých
zákoutí a pod keře, ale za to na druhou stranu nabízí
traktor rozmanité celoroční využití za pomoci celé řady
dostupného příslušenství k zahradním traktorům, jako
jsou přívěsné vozíky, provzdušňovače, rozmetadla, odmechovače, zahradní válce, rotační kartáče či sněhové
radlice. V neposlední řadě je většina zahradních traktorů vybavena objemnými sběrovými koši, díky kterým
nemusíte jezdit posbíranou trávu tak často vysypávat.
Mulčovače jsou speciální stroje určené k ekologické likvidaci jakéhokoliv travního porostu a nejen toho. Mulčovat můžete takřka cokoliv, přerostlou trávu, suchou,
mokrou nebo šťavnatou, drobnější náletové dřeviny ale
také třeba bramborovou nať nebo chmelový odpad.
Mulčováním se rozumí drcení hmoty na velmi malé
kousíčky, které zůstávají na povrchu a shnijí. Stroje jsou
osazeny benzínovými agregáty, které současně zajišťují
i pojezd stroje. Výhodou jsou terénní pneumatiky, díky
kterým jsou tyto stroje použitelné i v těžko dostupných
místech, jakými jsou kopcovité a svažité terény, vysoké
stébelnaté porosty, příkopy či prudké stráně. Mulčovačů existuje několik typů a i samotných umlčovacích nástrojů je celá řada.

Benzín nebo elektřina?
Když potřebujete jen prořezat stromky na zahradě
nebo nadělat dřevo například do krbu či venkovního
ohniště, je elektrická pila ideální volbou. Samozřejmě
za předpokladu, že máte po ruce přívod elektřiny. Elektrická řetězová pila je vhodná i na přípravu palivového
dřeva, pokud řežete pár kubíků za rok a jde o klády
menších průměrů. Stačí vám k tomu řezací koza a můžete jít na věc.
Elektrické pily jsou nenáročné na údržbu. Stačí hlídat
množství oleje a musíte kontrolovat, aby byl řetěz
správně ostrý. Jistě oceníte i snadné napínání a výměnu
řetězu bez použití nářadí. Ke standardní výbavě elektrických pil patří bezpečnostní brzda či automatické
mazání řetězu.
Výhodou elektrických pil je jejich nižší hmotnost i menší hlučnost než u pil benzínových. Můžete je tudíž klidně použít i při truhlářských pracích v dílně. A díky nízké
váze zvládnou práci s ní bez větších problémů i ženy.
Výkon pily vybírejte podle toho, jak často ji budete používat a na jaké řezání. Pokud s ní chcete primárně připravovat dřevo, volte pily s elektromotorem o příkonu
1800, v lepším případě 2000 nebo dokonce 2400 W, což
už je na elektrickou pilu velká síla. Naopak na prořezávání stromků či občasné řezání klád menších průměrů
vám stačí i pila o výkonu 1400 W.
Když potřebujete zpracovat velké množství dřeva, sáhněte po benzinové pile. Je ideální pro pravidelné řezání
v lese i na zahradě. Pily disponují silnými motory, ty nejvýkonnější zastanou obrovské množství práce a ocení-
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te jejich spolehlivost. Benzinové pily si vybírejte podle
toho, na co je používáte: na občasné řezání menšího
množství dřeva či prořezávání vám stačí stroje o výkonu
1,5 kW s objemem motoru kolem 40 cm3. Silnější pily na
řezání velkého množství palivového dřeva mají motory
o výkonu 3 a více kW, to už pak doma máte dělo, které
dokonale stačí potřebám nejnáročnějších uživatelů.
Nejsilnější modely na trhu určené výhradně pro profesionální dřevorubce a několikahodinovou každodenní
práci disponují motory přes 4 kW, špičkovými řeznými
vlastnostmi, ale tomu odpovídá i cena třeba přes 20 tisíc korun. Pro běžné řezání doma bohatě postačí pily
do 10 tisíc a naděláte s nimi obrovské množství práce.
Na vyšší modely navíc firmy dávají sedmiletou záruku.
Jak už bylo řečeno, záleží na každém, jaké má na pilu
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nároky. Tady je jen pár základních věcí, které by správná pila měla mít, aby práce s ní byla komfortní a co nejméně namáhavá. Určitě je to dobrý antivibrační systém
a ergonomicky tvarovaná rukojeť. Oceníte i dekompresní ventil, který při startování kontrolovaně upouští
z válce část komprese a tím snižuje potřebnou sílu pro
start pily až o 30%. Poznáte to hlavně při studených
prvních startech. Důležitá je i funkce automatického
mazání řetězu, která zabrání zadření pily. Stačí vám jen
hlídat dostatečné množství oleje.
Pro pilu si rozhodně dojděte do specializovaného obchodu. Zvlášť pokud si nejste stoprocentně jisti, jaký
model vlastně chcete. Personálu prodejny byste měli
sdělit své nároky na stroj, finanční představy a oni by
vám měli doporučit nejvhodnější pilu. Zároveň si na

jednom místě můžete koupit i příslušenství a nezbytné
ochranné pomůcky, jako jsou chrániče sluchu, štít, brýle, rukavice, nebo třeba i speciální protipořezové oblečení.

Zahradnické nůžky
Možná jste si v zahradě až dosud vystačili s univerzálními zahradnickými nůžkami a pilkou. Při údržbě zahrady
to pak šlo někdy snadno, jindy zase s větší námahou.
Nabídka nůžek, přesněji řečeno ostřených nástrojů pro
údržbu zahrady a prostřihávání stromů, keřů nebo živých plotů je však rozmanitá, a pokud si správně vyberete, půjde práce dobře od ruky.
Základní radou pro výběr je doporučení volby nůžek
podle toho, jakou zahradu obhospodařujete. Klasic-
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ká zahrada, kombinující ovocné dřeviny, keře, listnaté
stromy a jehličnany, chce jiný typ nůžek než květinová
zahrada či údržba vinohradu, případně bonsají.

kmene. Řadu typů nůžek dodávají výrobci pro praváky
i pro leváky a některé bývají vybaveny i chráničem dlaní, jakýmsi okem, do nějž lze pevně zaklesnout prsty,

Pokud si nechcete pořizovat celou škálu nejrůznějších
speciálních nůžek, zvolte jednočepelové nebo dvoučepelové univerzální nůžky, které mohou být případně
posíleny pákovým převodem. Zahradníci doporučují
volit nůžky s ohledem na jejich maximální udávaný rozsah tloušťky větví. A vybrat tak, aby průměr větví, které
stříháte nejčastěji, byl zhruba uprostřed jejich udávaného rozsahu.
Existují jednoruční i dvouruční nůžky. Nejčastěji se používají právě nůžky jednoruční, které obvykle postačí na
větve do průměru 25 milimetrů. Je důležité, aby nůžky
dobře padly do ruky. Propracovaná ergonomie je proto
jedním ze stavebních kamenů kvalitních zahradnických
nůžek. Výrobci obvykle kombinují čepele z kvalitní oceli s držadly z pevných plastů s měkčenými potahy a nejrůznějšími bezpečnostními pojistkami, které uživatele
ochrání před nepříjemnými zraněními.
Doporučujeme nůžky nakupovat raději v kamenném
obchodě, kde si je můžete vyzkoušet a zvolit správnou
velikost i materiál rukojeti, který vám dobře padne.
I sebelépe naostřené nůžky totiž vyžadují pevný úchop
a určitou míru síly, a pokud jsou nůžky příliš velké, nebo
se vám ztrácejí v dlani, stane se práce zbytečně namáhavou.
Při volbě mezi jednočepelovými a dvoučepelovými nůžkami je dobré vědět, že jednočepelové jsou méně náchylné k poškození a opotřebení. Hodí se spíše na suché
větve a nejsou přecitlivělé na nečistoty v podobě hlíny
či písku, takže jimi můžete zastřihávat i kořeny. Práce
s nimi je oproti dvoučepelovým o něco méně namáhavá. Dvoučepelové, které při střihu skříží břit s pákovou
čepelí, jsou naopak vhodné pro přesný střih čerstvých
větví a umožňují zastřihávat větve v těsné blízkosti

takže nůžky nevyklouznou a klouby prstů jsou chráněny proti odření.
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Páky i teleskop
Dvoučepelové nůžky mohou být vybaveny převodem,
který směřuje tlak prstů přes pohyblivé držadlo na horní čepel a umožňuje tak využití tlaku všech prstů, což
snižuje námahu. Pro silnější větve jsou pak určeny nůžky pákové, které dovolují využít síly obou rukou.
Náš trh například nabízí nůžky s převodem PowerGear,
který podle výrobce zvyšuje střižný výkon a rovnoměrně rozděluje sílu, kterou působíme na držadla tak, aby
byla přibližně stejná v celém průběhu střihu. Měly by
postačit i na střih větví o průměru 50 milimetrů takřka
bez námahy. K dispozici jsou jednočepelové, dvoučepelové se spodní čepelí ve tvaru háku nebo ve tvaru
běžných zahradních nůžek. Jednočepelové nůžky jsou
určené pro střihání suchého a tvrdého dřeva. Dvoučepelové se spodní čepelí ve tvaru háku jsou vhodné pro
střihání tlustých, syrových větví a typ s nůžkovou čepelí
je navržen pro přesný střih větví i špičkami čepelí.
Pokud potřebujete dosáhnout ze země do korun keřů
a stromů bez balancování na žebříku, lze doporučit například univerzální zahradní nůžky. Můžete s nimi stříhat nad hlavou nebo na úrovni země a nemusíte se při
tom ohýbat ani klečet. Teleskopická verze těchto nůžek
s nastavitelnou stříhací hlavou pak umožňuje snadné
stříhání v ještě větší výšce. Podle zvolené délky prodlužovacího nástavce mají tyto nůžky dosah až do výše tří
a půl metru. A stříhací hlavuje možné vyměnit za jiné
příslušenství, například pilku.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Akátové altány
Akát svými vlastnostmi
překonává většinu u nás
dostupných dřevin. Jeho
dřevo není třeba
impregnovat a při
využítí v exteriéru má
až 10x delší životnost
než jehličnaté dřevo.

Na naše altány dáváme
nadstandarní záruku
a dovezeme vám je zdarma.

www.akatovealtany.cz
www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz

Zahradní nůžky Meister

Jedinečná

Nové zahradní nůžky s konstrukcí z hliníku a s vysoce kvalitní
čepelí z uhlíkové oceli se speciálním nepřilnavým povrchem
(Ilaflon®). Ergonomický tvar a protiskluzový materiál zaručí, že
Vám jen tak z ruky nevypadnou. Speciální funkce neúplného
rozevření nůžek zajistí menší námahu při stříhání. Vhodné pro
praváky i leváky. Ve třech provedeních: AMBOSS (kovadlinové),
BYPASS (klasické) a PREMIUM (květinářské).

s COLOR ELEMENTS

Unikátní série
sanitární keramiky
v 8 atraktivních
pastelových
odstínech snoubí
nejmodernější
technologie
a vysoce atraktivní
design. Sametově
matný povrch
Extraglaze® oslní na
pohled i na dotek.

Více na www.CONMETALL.cz.

www.sapho.cz
Robotický vysava� �obold VR300 od Vorwerku

� �imo�ádný výkon na pevných podlahách i kobercích
� Optimální orientace a navigace díky laserovému
skeneru, ultrazvukovým a in�ra�erveným senzor�m

� Pokro�ilá verze aplikace s mapovými podklady
www.chytry-robot.c�

ce�a �3 ��� ��

Ovládání vrat na dálku ovladačem nebo chytrým
telefonem z auta zaručuje pohodlí a komfort. Díky
ovládání na dálku můžete nejen zavírat a otvírat
vrata, ale také např. zapnout a vypnout osvětlení
garáže, aniž byste museli z automobilu vystoupit.
www.alupra.cz

Venkovní žaluzie
CETTA 80

Venkovní žaluzie
ZETTA 90

Venkovní žaluzie Cetta jsou
oblíbených typem zastínění
pro rodinné domy a administrativní budovy. Venkovní žaluzie Cetta se vyznačují velkou variabilitou
provedení. Varianty Flexi a
Slim mají nižší výšku nábalu
a varianta Duo je charakteristická rozdílným stupněm
naklopení horní a dolní
části žaluzie současně.

Venkovní žaluzie Zetta
je technologicky nejvyspělejší venkovní žaluzie
vhodná k zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely
v „Z“ tvaru zaručují dokonalé zastínění a působí
moderním dojmem.

www.isotra.cz

Jsme švýcarská firma působící na českém trhu již od roku 1999

Pořiďte si nejprodávanější polykarbonátové skleníky v ČR

Více informací o zboží na:
www.guttashop.cz
Tel.: 607 510 793

Kamenná prodejna:
Gutta ČR - Praha, spol. s r. o.
Dolany u Kladna 9, 273 51 Unhošť

Váš specialista na osiva

zeleniny

květiny

léčivky

nabízíme osiva velkého množství odrůd zelenin, širokou škálu osiv květin, bylin, léčivých a aromatických rostlin
zeleninová osiva
303 odrůd zelenin

vlastnoručně
vypěstovaná
zelenina
chutná nejlépe.

květinová osiva
165 odrůd květin

zkrášlete si
svou zahrádku
barevnou krásou
přírody.

osiva léčivek
46 druhů bylinek

Pěstujte si
vlastní bylinky
na zahrádce
nebo klidně třeba
na balkoně.

e-shop: www.osej.cz

Nemusí být vždycky klika…
Dveře – tolikrát je během dne použijeme, že si mnohdy ani neuvědomujeme, jak vypadají a už vůbec ne, jakou estetickou funkci
v interiéru mají. Přitom právě ony jsou tím detailem, který korunuje celkový vzhled našeho domova. A mnohdy hraje významnou
úlohu i to, jestli mají kliku, nebo ne…
Typ otevírání je skutečně důležitým aspektem při výběru vnitřních dveří. Vybrat si můžete v zásadě
z následujících možností:
Co je dobré vědět o typu otvírání
•

Otočné dveře – jsou zavěšeny pomocí dveřních závěsů na zárubni a otevírají se jedním směrem.

•

Kyvné dveře – známe je také pod názvem „lítačky“. Do zárubně jsou zavěšeny pomocí speciálního závěsu. Lze je otevírat na obě strany.

•

Posuvné dveře na stěnu – jejich křídla se posouvají těsně podél stěny. Pro jejich instalaci nejsou nutné větší stavební úpravy. Jsou buď jednokřídlé, které se posouvají na jednu stranu,
nebo dvoukřídlé, ty se pak posouvají na dvě strany.

•

Posuvné dveře zasouvající se do stěny.

Nemusí být vždycky klasika
V současné době jsou velmi žádány moderní posuvné dveře. A zvolit si je můžete i ve skleněné variantě. Celoskleněné dveře značky Hörmann jsou k dispozici
jako křídlové dveře s dřevěnou zárubní či zárubní VarioFix nebo jako posuvné dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem. Nicméně jako posuvné dveře můžeme
našim zákazníkům nabídnout všechny dveřní motivy řady BaseLine, DesignLine a GlassLine.
Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.

PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

Březen 2020

bydlení
www.moje-bydleni.com

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje bydlení. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět
po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená lidem zajímajícím se o bydlení
zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelů, můžete se těšit na krásný dárek.

NA TERASE OD JARA DO PODZIMU
bydleni_2_2020.indd 1

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

FASÁDA
KABÁT DOMU

MODERNÍ INTERIÉR
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