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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
aprílové počasí si nás letos opravdu
vychutnává. Jeden den vyrazíme
v kraťasech, druhý den taháme ze
skříní zimní bundy… A tak někde
vidíme na oknech krásné vyzdobené truhlíky, jinde se ještě obávají
nástupu mrazíků a zahradnické
náčiní nechávají v klidu spát. No,
není se čemu divit, když v některých oblastech ještě tento týden po
chvílích zalitých sluncem přišla ke
slovu sněhová vánice… A protože
prý takových výkyvů počasí bude
ještě víc, možná se vám pro chvíli,
kdy budete zalezlí v teple domova,
bude hodit něco hezkého ke čtení.
A právě proto jsme tu my s přísunem jarní inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak
postupovat, pokud si chcete vybudovat nové bydlení. Poradíme vám,
jak si zařídit kuchyň, jaké volit
barvy či materiály. Nezapomeneme

ani na obývák a ložnici, obzvláště
zdravé spaní je pro životní komfort
hodně důležité. Provedeme vás
kompletní stavbou. Řekneme si
nejen něco o střešních krytinách
a oknech, ale i o tom, jaké vybrat
cihly či tvárnice.
V neposlední řadě nesmíme samoINZERCE
zřejmě zapomenout ani na zahradu.
Tentokrát vám poradíme, jak co
nejeefektivněji stihnout vše na
zahradě teď během jara a jak vybrat
na zahradu skleník.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní rok
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka

BYDLENÍ | 3

Obsah

6
16
24
32
40
48

Interiér odráží vaší osobnost

Obývák v moderním looku

Ložnice má svá pravidla

Zařizujeme dětský pokoj

Koupelny s výhledem

60
78
88
96
104

Stavba domu od a do z

Střecha krásná i užitečná

Okna uzavírají dům

Žijte jaro na zahradě

Uvažujete o skleníku?

Bydlení na terase

24

60

32

48

96

Moje bydlení

Vydává IN publishing group s.r.o.
• Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková
• Foto: Shutterstock.com, archiv firem
• Grafické zpracování: Jaroslav Novák
• Obchodní oddělení: Petra Havelcová,
Denisa Syberová

4 | BYDLENÍ

• Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139,
250 01 Stará Boleslav
• Obchodní oddělení tel.: 725 970 385
mail: inzerce@inpg.cz
• Předplatné tel.: 774 584 179
• e-mail: info@inpg.cz
• Registrační číslo: MK ČR E 20456
• Za obsah inzerce odpovídá inzerent
• Titulní foto: Shutterstock.com

Václav Postránecký

Penzion André, Velké Pavlovice
září 2015

“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

Sýr vyšlechtěný na Moravě.

INTERIÉR

ODRÁŽÍ VAŠI OSOBNOST
Dnes je trendy individualita a nápaditost,která se promítá i do interiérového
designu. Přísné stylové čistotě odzvonilo, a tak si můžete „dát do bytu“ vše, v čem
se vám bude dobře bydlet.
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Vytvořit si zajímavý interiér ovšem neznamená, že si
ho zastavíme vším, co se nám líbí bez ladu a skladu.
Všechny komponenty spolu musí nějakým způsobem
ladit, ať už tímto stmelujícím prvkem bude barva,
materiál nebo podlahová krytina. A hlavně by se měla
dodržet zásada, že dnes vévodí v interiéru vzdušnost,
lehkost a praktičnost. Nespornou výhodou je trend
bourající mýtus minulosti, že si spolu nerozumí studené a teplé materiály. Můžete kombinovat dřevo se
sklem, plastem, kovem, korek s přírodním kamenem,
ale i betonem či mramorem. A máte volnost i při křížení dobových stylů. Proč moderní nábytek nedoplnit
retrem v podobě 60. let minulého století nebo dokonce oprýskanou komodou ze starožitnictví či z blešího
trhu? A to nejen při zařizování nového interiéru. Kombinací dobově rozdílného nábytku můžete oživit i již
zabydlený prostor. Stačí jen některé kousky obměnit,
a hned váš interiér dostane nový, zajímavější kabátek.
Ale vezměme to nejdřív od podlahy.

Podlahové krytiny na entou
Při výběru krytiny je třeba brát do úvahy celkový
vzhled interiéru, kterého chceme dosáhnout. Možností
je dnes mnoho. Například dekor dřeva můžeme najít
i v nabídce výrobců keramické dlažby, vinylu, linolea
nebo PVC krytin. Bez ohledu na možnou instalaci podlahového vytápění pocitově rozlišujeme podlahy teplé,
měkčí (dřevěné podlahy, korkové, linoleum) a studené,
tvrdší (umělé PVC, keramika). A protože výběr podlahy
je právě také pocitová záležitost, někdo dá přednost
přírodnímu materiálu, jiný preferuje materiály umělé,
jako je laminát či vinyl. Pokud jste milovníky došlapu bosou nohou na dřevo, budete možná přemýšlet
o parketách či palubkách. Ale mějte na paměti, že jde
o materiál nejen nejdražší, ale také nejnáročnější na
údržbu.

Vícevrstvé dřevěné podlahy
Samozřejmě že dřevo se hodí do každého interiéru,
působí příjemně, teple, každá podlaha je originál.
Parkety nebo palubky mají několik vrstev, které zajišťují
optimální design a funkčnost. Základem jsou tři vrstvy.
Spodní protitahová, střední většinou smrková laťovka uložená napříč brání objemovým změnám. Vrchní
nášlapná vrstva je z kvalitního tvrdého dřeva. Cena
podlahy se odvíjí právě od kvality a tloušťky této vrchní
vrstvy. Bývá silná až 6 mm. Renovace podlahy spočívá
v broušení, kdy se odstraní cca 0,3mm dřeva. Taková podlaha vydrží několik renovací. Levnější podlahy
mají vrchní vrstvu silnou pouze 0,6mm a tu již brousit
nelze. Výhodou vícevrstvé dřevěné podlahy je také její
malá tloušťka 10-22mm a používání podlahy hned po
pokládce. Při výběru podlahy dbejte nejen na kvalitu
nášlapné vrstvy, ale také na přesnost a kvalitu zpracování jednotlivých lamel. Výrobci nabízejí široké varianty
dřevin a vzorů. Kartáčováním a mořením lze dosáhnout
vzhled staré podlahy, která se stala velkým hitem.
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Korek, linoleum nebo dlažba?
Korková podlaha prožívá velký boom, a to především
pro zajímavé vzory, o kterých bychom si před lety
mohli jenom nechat zdát. Tento přírodní materiál
hřeje a jako dřevo odpuzuje prach, dobře izoluje hluk
a teplo. Korek je měkký, pružný a velmi teplý materiál.
Hodí se pro domácnosti s alergiky, protože se na jeho
povrchu nemnoží bakterie a plísně. Do jisté míry je voděodolný. Další přírodní krytinou je linoleum, vyrobené z podkladové juty, dále směsi lněného oleje, korku,
dřevité moučky, vápence a pryskyřice. Výborně izoluje
teplo. Hodí se do obývacích a dětských pokojů. Moderní linoleum se vyznačuje pestrou barevnou paletou
a různými, dokonce reliéfními strukturovanými vzory.
Patří sem např. artoleum a marmoleum, které má mramorový vzhled. Velmi frekventovanou krytinou je dnes
také vinyl, který se vyrábí v nepřeberném množství
druhů, imituje dřevo, mořské oblázky či kámen. Lehce
se pokládá, dobře udržuje, působí teple na dotek, tlumí zvuky. A tak bychom mohli pokračovat, v obýváku
můžete mít třeba i podlahu z leštěného betonu nebo
litý kamenný koberec. A co třeba dlažba? Můžeme si
vybrat z pestré palety, od dlažby vypadající jako staré
římské ulice, až po lesklé moderní desky působící jako
sklo. Zkrátka – každý si vybere, po čem chce doma
chodit.

Dveře jako ozdoba místnosti
Po výběru podlahy přicházejí na řadu dveře, které
mohou být výrazným doplňkem interiéru. Co se týká
materiálů, máme dnes bohatý výběr: můžete vybírat
od přírodních, jako je dýha a masiv, přes laminátové povrchy až po cenově výhodné fólie. Povrchové
materiály však mohou být i čalouněné, kazetové nebo
frézované. Novinkou jsou zářivé barvy laků a vzhled
technických materiálů. Dveře s povrchy z přírodních
materiálů mají svůj půvab a originální kouzlo podobně jako velké kusy nábytku. Na rozdíl od nábytku se
však z důvodu příliš vysoké ceny s dveřmi vyrobenými
z masivu setkáte spíš jen výjimečně. Oblíbené jsou
i dveře skleněné, a to jak v matné, tak pískové úpravě
či s atraktivním grafosklem. Celoskleněné dveře představují v interiéru vždy něco extra, po všech stránkách
zajímavý designový prvek, jenž se pohybuje mezi účelovým zařízením a uměleckým dílem. Prostoru dodávají lehkost, transparentnost a vzdušnost, navíc dokážou vyřešit problém s nedostatkem světla. Druhým
významným proudem je návrat nadčasové bílé, a to
třeba právě v kombinaci se sklem. Bílá barva jde ruku
v ruce se světovými nábytkovými trendy. Ty se uchylují
k barevnosti, takže nábytek oproti bílým dveřím tím
více vynikne. Čistě bílé dveře se skleněnými minivýplněmi nejrůznějších geometrických tvarů plní úlohu
nenápadného prostředníka, jenž sjednocuje interiér.

Zasunovačky jsou efektní a praktické
Zvykli jsme si dveře vybírat podle vzhledu tak, aby

nejlépe ladily spolu s interiérem. Ale stále, tak nějak
automaticky, volíme nejčastěji dveře otočné. Přitom
právě tento typ je z pohledu spotřeby místa a možností řešení interiéru nejnáročnější. Také je většinou
necháváte otevřené a pak se zlobíte, že překážejí?
Moderní a velmi účelným řešením jsou dveře zasouvací. Ty nabízejí několik předností, které zvýší komfort bydlení prakticky ve všech typech a velikostech
interiérů. Zásadním způsobem mění způsob zavírání
a otevírání dveří – dveře se neotevírají do prostoru, ale
zasouvají se do zdi, respektive do stavebních pouzder.
Tak můžeme bezezbytku využít celý prostor bez obav,
že by dveře překážely nám nebo vadily umístění nábytku. Oproti otočným dveřím ušetříte přibližně 2m2
prostoru. Mezi výhody posuvných dveří patří snadný
a tichý způsob otevírání, které je k mání v různých podobách. Záleží, zda máte jednokřídlé nebo dvoukřídlé
dveře, na kterou stranu je chcete zasouvat, co umožňuje délka vašich zdí atd.

rubně. Ty tradiční vystupují ze zdi, jak tomu dodnes
bývá ve starých městských domech. V panelácích jsou
už zárubně, které lícují se stěnou i s dveřmi. Novinkou
21. století jsou zárubně skryté. A ty jsou teď doslova
módou. Mít absolutně rovnou stěnu, kterou by nerušily vystouplé zárubně s dveřmi, bylo snem mnoha
bytových architektů. Díky novým technologiím se to
podařilo. Rovná a čistá linie stěn umožňuje vytvořit
v interiéru zajímavý a jednoduchý styl. Stěny a dveře
mohou být v jedné barvě, což vytváří dojem většího
prostoru. Bezobložkové zárubně tak dokážou vtisknout bytu vzdušnou atmosféru. Představují novátorský
způsob instalace dveří, kdy se zárubeň spojí se stěnou
a vytvoří jeden celek. Skryté zárubně ve stěně se pak
překryjí malbou či jinou dekorativní úpravou, takže
vyniknou samotné dveře. Ale lze je upravit do stejného barevného odstínu a pak už jednolitou stěnu nic
neruší. Můžete je uplatnit na klasické otočné dveře
i pro posuvné dveře.

A kde máte dveře?

Místo okna zasklená stěna

Velkou revolucí prošly v minulých letech dveřní zá-

I s okny se dá kouzlit tak, že promění celkový dojem
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z místnosti. Dnešní trendy velí: čím víc skla, tím lépe,
což odpovídá poměrně strohému novofunkcionalistickému vzhledu nových rodinných i bytových domů.
A tak jsou okna vytlačována skleněnými stěnami, takzvaným bezrámovým zasklením. V základní výbavě jde
o dvojsklo s měkce pokovenou vrstvou s meziskelním
rámečkem z nerezu nebo sklolaminátu. V příplatkové
výbavě lze volit i izolační trojsklo či bezpečností izolační skla. S bezrámovým zasklením budete mít pocit, že
sedíte přímo v zahradě, na terase nebo zkrátka kdekoli, kde vám bude příjemné být v těsném vizuálním
kontaktu s okolím. Své uplatnění najdou bezrámová
zasklení i jako střešní světlíky v novostavbách. Spojením se zdvižně odsuvnými stěnami vytvoříte efektní
a nenápadný vstup, čímž se stěna mění ve dveře.

Efekty grafoskla
Úžasným designovým prvkem v interiéru kterékoliv místnosti je grafosklo. Jde o prvotřídní a úžasně
odolný materiál s variabilními možnostmi finálního
designu, který si můžete nechat i na míru přizpůsobit
podle vašeho přání. Jde o sklo s vnitřní bezpečnostní

folií zabraňuje vysypání úlomků do prostoru, protože
zůstanou pohromadě na folii. Kalené sklo lze umístit
prakticky kamkoliv i do těsné blízkosti topení a krbů,
protože toto sklo odolá teplotě až do 200ºC. Toto sklo
lze díky svým vlastnostem považovat za sklo bezpečnostní. A dají se s ním dělat divy, protože se na ně dá
promítnout jakýkoliv vizuální motiv. Jde o unikátní
interiérový systém celoskleněných prvků se zalaminovaným digitálním tiskem nebo textiliemi, který umožňuje designově sladit interiér do jednoho celku. Gragosklo může dělat parádu na vašem stole i na dveřích,
může efektně coby paravan oddělovat obývací prostor
od pracovního koutu nebo ve formě celé stěny vytvořit
samostatnou místnost.

Prosím, sedněte si
Srdcem domova je obývací prostor, kde se dnes, v době
otevřených interiérů, velmi často i stoluje. Ale v každém případě se tu přijímají návštěvy. Proto z nábytku
jako první upoutá pozornost příchozího sedací souprava. Jakou vybrat? To záleží nejen na vašem vkusu, ale
také na prostorových dispozicích místnosti. Samozřej-
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mě že většina z nás preferuje velkou sedací soupravu,
jen mladí lidé z měst naopak častěji nakupují menší
nábytek. Pro 62 % českých domácností je navíc důležitá i variabilnost sedačky, tedy to, aby šla rozkládat
a posouvat, třeba ode zdi do prostoru.

Rohová nebo účková?
Rohovou sedací soupravou zužitkujeme zbytkový rohový prostor a naopak ušetříme místo tam, kde je ho
třeba. Pokoj tak bude působit vzdušnější a prostornější, nebo se nám otevře možnost využít místo pro další
nábytek. Tím mohou být třeba skříně či poličky podél
stěn. Nejedná se ovšem o jedinou alternativu, která se
vám skýtá. Pokud máte například propojený obývák
s kuchyní v jednu velkou místnost, rohová sedačka
může vytvořit krásný předěl mezi oběma sekcemi. Je
vás doma víc a rádi ještě k tomu rádi zvete návštěvy?
Pak přemýšlejte nad pořízením sedací soupravy do U.
Výhoda této soupravy spočívá i v tom, že lahodí oku
svou dokonalou symetrií a designem. Navíc se můžete
i dva pohodlně natáhnout. Pokud nemáte pokoj pro
hosty, a občas u vás někdo přespí, bude pro vás ideální
sedačka rozkládací. Ať už v jakémkoliv tvaru, protože
výrobci jsou si této potřeby vědomi a do každého tvaru jsou schopni možnost rozložení zakomponovat.

Kůže, nebo čalounění?
Jakmile máte vybráno, jaký styl pohovky se do vašeho
bytu nejlépe hodí a kam novou sedací soupravu umístíte, čeká vás ještě jedno důležité rozhodnutí: z jakého
materiálu by měla být? Většina výrobců nabízí stejný
či podobný typ sedacích souprav ve dvou provedeních
– kůže, nebo čalounění. Nadčasová kůže má již dlouhá
léta punc elegance a luxusu, dalo by se tedy říct, že
jde-li o styl, jasně vede. Působí sofistikovaným dojmem
v moderních interiérech a majestátně v těch, jež jsou
koncipovány v tradičním duchu. Dlouhá životnost tohoto osvědčeného materiálu zaručuje, že se z pohovky budete moci těšit po dlouhá léta. Také čalouněné
pohovky však mohou být designově zajímavé a jsou
k dispozici v mnohem širší škále barev. Můžete si na ně
navíc pořídit snímatelné potahy, které půjdou jednoduše prát. Mnoho lidí tuto variantu volí především
proto, že na látce se jim sedí mnohem příjemněji než
na kůži.

Ještě než ji koupíte...
Výrobci nábytku v dnešní době počítají s tím, že sedačka bude od stěny odsunutá, k dostání jsou proto
soupravy, které vypadají skvěle ze všech úhlů a dají se
různě natáčet. Pokud toužíte po maximálním pohodlí,
ptejte se po sedačce s polohováním zad. I když budete
dlouho koukat na televizi, nebude vás při variabilním sklonu opěradlové části bolet páteř ani krk. Při
přemýšlení o umístění sedací soupravy zvažte i to, že
obývací pokoj je primárně místností setkávání. Všichni
zúčastnění by si tak měli vždy bez problému vidět do

12 | BYDLENÍ

očí. Co se týká designu, můžete volit klasiku nebo extravaganci v podobě zvláštních tvarů, výřezů, originálního řešení opěrných částí, atd. Na trhu je i celá řada
sedacího nábytku, opatřeného praktickými úložnými
prostory na každodenní odkládání drobností. Výběr
od širokého spektra výrobců nabízí nejrůznější stylová
provedení až po moderní solitéry, nápadné barevností
a hravostí. Originální design, využití a perfektní zpracování materiálů všeho druhu - od plastů, kovů, dřeva
až po moderní čalounické výplně i povrchové materiály - to vše přispívá k vytvoření jedinečné atmosféry
interiéru.

Nábytkové sestavy otevřené a vzdušné
Obývací stěny a sestavy se v minulosti vybíraly spíše
podle úložného prostoru a sektorového typu a tak
nebylo výjimkou, že sestava zabírala v obýváku neprodyšně celou stěnu. V menších bytech taková stěna
mohla vytvářet poněkud stísněný dojem. Dnes se při
vybírání obývákové stěny volí spíše moderní vzdušnější
a odlehčenější modely. Nosí se jednoduché geometrické tvary odlehčené prosklenými plochami. Skla nemusí
být nutně čirá, nýbrž velmi trendy je stylová povrchová
úprava, ať už mléčná, pískovaná nebo matná. Co se
barevného provedení týče, žádané jsou kromě přírodního vzhledu i odstíny tmavohnědé, světlehnědé,
v kurzu je klasická třešeň či calvados. Dominantou
sestavy zůstává televizní stolek, jehož dnešní moderní
podoba tkví v nízkém, delším kusu se subtilním podnožím, na který navazuje skříňka či police. Některé
systémy umožňují televizor, pokud ho nesledujeme,
uzavřít posuvnou stěnou, která tvoří jednolitý povrch
s ostatní plochou sestavy. Tyto zasunovací díly mívají
často automatické ovládání.
Dnešní obývací stěny umožňují podstatně lepší manipulaci, ačkoliv na nich málokdy najdete úchytky,
a pokud ano, pak budou jen nepatrné, mající spíše
estetickou než praktickou úlohu. U sestav se většinou
používá prakticky stejné kování jako v kuchyních,
stejně jako vyklápěcí sklápěcí dvířka. Také zásuvky
jsou nejčastěji plně výsuvné, což umožňuje dokonalý
přehled o uložených předmětech a značně usnadňuje
údržbu.

Otevřené boxy místo polic
Jedním z velkých současných trendů je vystavování
knih, dekorací i dalších domácích pokladů v otevřených boxech. Ty mohou být rozmístěny samostatně na
zdi jako jednotlivé buňky. V takovém případě nahrazují vystavování věcí na policích. Umístěné předměty
pak dostávají jakýsi „rám“, takže jsou náležitě zdůrazněny a vizuálně povýšeny na výstavní exponát. Některé boxy mohou mít záda, mnohdy i barevně výrazná,
které dají celé sestavě silný vizuální akcent. Jiné boxy
mohou být bez zad a nechají tak vyznít charakter stěny za nimi. Obrovskou výhodou tohoto systému je, že
výběr jednotlivých modulů můžete rozměrově

Novinky Sapeli 2017 naleznete exkluzivně
u DODO for life – www.dodo-dvere.cz
INZERCE
dodo for life.indd 1

21.4.2017 13:16:07

Pokud chcete mít zajímavě pořešené uspořádání
interiéru, nezapomeňte patřičně vyladit i technické místnosti. Na trhu už jsou velmi zajímavé
úložné sestavy jak do šaten, komor, tak i garáží.

přizpůsobit tomu, co do nich chcete ukládat. Jen musíte počítat s častějším úklidem, v otevřených policích či
boxech se rád usazuje prach. A pokaždé musíte všechny vystavené předměty vzít do ruky…

Komoda jako šperk
Do módy se také opět vracejí solitérní kusy, jako
skleníky či komody. Komody patří k nejpraktičtějším
kusům nábytku, protože se dají použít v téměř kterékoliv místnosti bytu či domu. Většinou bývají nižší,
takže kromě zásuvek a poliček můžete využít i jejich
horní stranu, a to třeba pro odkládání drobností nebo
jako prostor pro lampu, bytové dekorace. Komoda
může být součástí sestavy nábytku, kdy bude působit
nenápadně, ale můžete si pořídit i originální solitérní
komodu, která se stane ozdobou a dominantou vašeho interiéru. Vybrat si můžete třeba komodu z lamina
s různobarevnými čely zásuvek nebo s imitací patiny,
komodu z exotického dřeva či ratanu nebo komodu
z recyklovaného dřeva ze starých lodí. Většina komod
je hranatých, najdete však i komody se zaoblenými
rohy či s oblými prvky, některé designové komody mají
i dosti netradiční tvary. Nejčastějším typem komody je
tzv. severský typ, který je vyroben z masivního dřeva
- z buku, smrku či mahagonu. Čím kvalitnější a dražší
je použitý materiál, tím dražší je samotná komoda.
Stále se najdou lidé, kteří zbožňují rustikální tradiční
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nábytek, ze kterého přepych čiší na první pohled. I pro
ty stále výrobci konstruují luxusní vyřezávané komody,
které zdobí například zlatem. Tyto repliky starožitných kusů nábytku jsou velice drahé, ale stále hodně
oblíbené.

Apatykářský solitér
Ne nadarmo jsou retro doplňky a nábytek tolik oblíbené. Dýchá z nich atmosféra starých dob, které
dávno odvál čas. Vznik apatykářského nábytku sahá
až do období středověkých obchodníků s kořením,
vínem a bylinkami v Evropě a na Dálném východě.
Proto jsou stolky nebo komody tvořeny množstvím
malých i velkých šuplíků, do nichž lidé před stovkami
let ukládali své nejrůznější zboží. A tuto praktičnost
neztratily dodnes - díky velkému množství odděleného
prostoru skvěle poslouží jako organizéry nejrůznějších
věcí od oblečení po kuchyňské potřeby. Pokud se vám
líbí vintage nábytek, klidně si ho pořiďte jako solitér
do jinak moderně zařízeného pokoje. O to víc jeho
půvab vynikne. Navíc v současnosti nemusíte chodit
pro apatykářský nábytek do starožitnictví a platit za
něj velké sumy. Nabídka je široká a mnoho kousků se
starožitným stylem pouze inspiruje a aktualizuje jej do
moderní podoby.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

GARÁŽ, KTEROU SE MŮŽETE POCHLUBIT
Garáž sloužící jen k parkování je podobně vzácným úkazem jako jednorožec. Schválně, kdo někdy takovou
viděl? Už dávno to není jen místo, kde tráví noc naši miláčkové na kolech. Garáž často slouží víc jako sklad,
dílna nebo dokonce technická místnost. Pokud se nechceme za svou garáž stydět, nezbývá, než se zamyslet
a vybavit ji tak, aby spojení jejích funkcí bylo šikovné, přehledné a především bezpečné.

Sportovní vybavení, sezónní věci, nářadí, zahradní techniku, autopříslušenství i poněkud speciální kategorii, kterou lze nejlépe označit jako
„asi bychom to ještě někdy mohli potřebovat,“ v garáži nejsnáze najdeme, pokud budou uložené prakticky. A jak na to?
Plánujme dopředu
Tak, jako se mění naše životní potřeby, mění se i charakter ukládaných předmětů. Mysleme na to při zařizování. Impulsivní nákup laciného
regálu „v akci“, který se, zavalený nepřehlednou hromadou věcí, beztak za tři roky rozklíží a budeme ho muset vyměnit, určitě není to pravé. V životě téměř každého muže navíc přijde chvíle, kdy se hodiny strávené o samotě v garáži stanou tou nejlepší částí dne. Zabránit chaosu
a nepořádku bez velké námahy je tedy nanejvýš žádoucí.
Protože nejde předem vymyslet každý detail, zvolme takový systém, jehož prvky bude možné podle potřeby snadno měnit či doplňovat.
Nevyhazujme peníze za něco, co nevydrží
Solidní garážové systémy, u kterých je záruka, že nejen přetrvají věky, ale budeme je i za deset let moci rozšířit o kompatibilní prvky, stojí
obvykle ve výsledku míň a rozhodně udělají lepší službu.
Nejlepší variantou pro garáž jsou závěsné systémy, na které lze připevnit nejrůznější háky, koše, police či skříňky. Umožňuje to udržovat si
nejen přehled o uložených věcech, ale i pořádek na podlaze (to oceníme zejména v zimě, kdy odtávající sníh z podvozku dokáže v garáži
udělat pěknou potopu).
Chytré je koupit základní sadu, která nebývá nijak drahá, a postupně ji doplňovat o speciální prvky podle potřeby – od závěsů na kolo či
střešní nosič, až po uzamykatelné skříňky.
Nevymýšlejme vymyšlené
Sportovec? Zahradník? Kutil? Vášnivý motorista nebo sběratel čehokoliv? Při vývoji garážových systémů myslí na všechny. Stačí se poohlédnout po
vychytávkách, které jsou navržené a testované právě pro nás.
Co bychom měli od garážového vybavení vyžadovat?
Variabilitu – možnost přidat, ubrat či posunout prvky tak, aby systém vyhovoval měnícím se potřebám
Stálost – vybírat je nejlepší ze systémů, u kterých je jistota, že budeme moci kompatibilní
prvky přikoupit i za několik let
Kvalitu – materiály i provedení musí být trvanlivé, odolné, snadno udržovatelné
Prověřenost – vyznat se v množství systémů není snadné, ale chybě se nejlépe vyhneme, když
budeme hledat informace o vývoji, testování, certifikaci i historii značky
Servis – solidní prodejci nabízejí zaměření, přípravu návrhu a často i montáž zdarma; servis
by měl být samozřejmostí
Jednoduchost – jednoduché znamená geniální; držme se hesla „zacvaknout/pověsit a jít“
Přehlednost – garážové systémy by měly být intuitivní a přirozeně vést k tomu, aby věci
zůstávaly na svých místech

www.gladiatorworx.cz
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OBÝVÁK
V MODERNÍM LOOKU
Jaký styl chcete vtisknout vašemu obýváku? Máte
rozhodně na výběr. Současné trendy jsou velmi tolerantní.

INZERCE

BYDLENÍ | 17

Industriální urban styl je určen zejména milovníkům
čistých linií, jednoduchosti, rafinovanosti, ale i dravosti. Klade důraz na krásu obyčejných věcí. A snaží
se docílit harmonie mezi novým (moderním) a starým
(s novým nádechem). Typické jsou pro něj kovové
kusy nábytku, odhalené cihlové nebo betonové zdi
a kovové potrubí, které na první pohled působí zanedbaně. Vintage styl je ideální pro romantické duše,
které chtějí do své domácnosti vnést nádech například Provence nebo Toskánska. Také sází na kombinaci starého a nového, ale v jiné, něžnější podobě:
připomíná trochu viktoriánskou dobu. Pro skandinávský styl, kterému vévodí dřevo, je charakteristická inspirace přírodou a rafinovaná jednoduchost. Typická
světlá barevnost splňuje estetická kritéria a rozjasňuje interiéry v severských zemích, skoupých na denní
světlo. Doplňkové barvy jako modrá a zelená odkazují na inspiraci přírodou. Obývací pokoj může mít mnoho dalších podob - od bláznivé kombinace nábytku,
svítidel, bytových doplňků až ke stylu vycházejícího
ze světa hravého pop-artu.

Eklektismus je stále in
Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň
nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na
libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech současných interiérových trendů je tento trend nejvíce
individualistický. Ideální pro kreativní lidi, kteří milují
experimentování a spatřují potenciál ve zdánlivě
bezvýznamných předmětech. Při tvorbě eklektického
interiéru se můžeme vydat „hrubou cestou“ – tzn.
můžeme kombinovat starožitnosti z klasických obdobích s uměleckými i primitivními předměty ve stylu
etno, s doplňky z přírodních materiálů (oblíbené jsou
zvířecí kůže jako předložky na podlaze), s moderním
uměním a designovými výstřelky. I eklektické pojetí
interiéru může vypadat dobře, pokud se jednotlivé
styly kombinují tak, aby jeden druhý podporoval.
Naučte se jednotlivé prvky kombinovat s lehkostí,
inspirujte se kombinacemi nábytku z poloviny století s rustikálními vintage kousky, doplňky ve stylu
etna a orientu. Tak třeba skvěle vypadají orientální
doplňky, příborník s květinovým vzorem nebo dřevěné skříně s patinou. Nicméně pokud vás kreativita
nebaví, raději se do této individualistické varianty
nepouštějte.

U nábytku méně je více
Asi se shodneme, že obývák si říká o vertikální nábytkovou sestavu. Obývací stěny a sestavy se v minulosti
vybíraly spíše podle úložného prostoru a sektorového typu, a tak nebylo výjimkou, že sestava zabírala
v obýváku neprodyšně celou stěnu. Dnes se při vybírání stěny volí spíše vzdušnější a odlehčenější modely.
Dokonalý moderní design obývacích sestav je spíše
minimalistický a vychází z představy, že dokonalost
nastává tehdy, když už není co ubrat (a ne, když není
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co přidat...). Všeho ale s mírou. Přehnaně minimalistická obývací stěna může být pro majitele i obtěžující. Minimalismem může být natolik svázán, že pak
vadí jakýkoliv drobeček, odložený talířek a obývák
se stává místem urputného snažení a ne přínosného
odpočinku.
Je jen na vás, zda dáte při výběru nábytku do obýváku přednost jednostylové stěně, nebo solitérům.
Ale protože výrobci obývacích stěn se řídí aktuálními
módními trendy, zaměřili se na sestavy, které si můžete variabilně rozmístit. Moderní obývací stěny většinou obsahují hodně polic a otevřených skříněk, které
se montují přímo na zeď, což celkově obývací stěnu
značně odlehčuje. Je samozřejmě pamatováno na to,
že se dnes již prakticky přestaly vyrábět klasické televizory a stěny mají připravený prostor pro umístění
LCD televizoru s velkou úhlopříčkou.

Jakou sedačku si vybrat?
Bez míst na sezení to také nepůjde. Můžete tuto
funkci svěřit samostatným křeslům, ale není nad
spočinutí v horizontální poloze. Proto obývákům
nejčastěji vévodí sedací soupravy. Snad nejoblíbenější
jsou stále velké rohové pohovky, místo nich však lidé
čím dál častěji volí i menší dvoumístné sedačky, které
si sladí s křesly nebo taburety. Oblíbené jsou sedačky
s přidanou hodnotou, třeba s možností individuální
úpravy sklonu sezení, zvýšení opěrky nebo vysunutí
podpěrky nohou. Kromě pohodlí se klade důraz i na
multifunkčnost, třeba kombinaci sedačky s osazeným
stolečkem, s příruční lednicí či elektrickou zásuvkou
a USB konektorem. Moderní doba zkrátka nahrává
čím dál většímu propojení nábytku s novými technologiemi. Nejdůležitější je však pro ně stále funkce
rozkládání a skrytý úložný prostor, což souvisí s častým nedostatkem místa v bytě.

Televize není alfou i omegou
Asi nejčastější uspořádání obývacího pokoje u nás
vypadá tak, že všechny součásti sedací soupravy jsou
orientované na televizní obrazovku. Z takového
obýváku je pak spíše televizní místnost nebo domácí
kino. Zkuste postavit pohovku a křesla tak, abyste si
při sezení viděli do tváře a mohli spolu mluvit. Obývák by přece měl sloužit k setkávání rodiny i přátel.
Máte-li zajímavý výhled z okna, pak jedna část sedací
soupravy může být orientována právě tímto směrem.
Je to uklidňující a podporuje to představivost.

Podlaha dřevěná, nebo z vinylu?
Obývací pokoj je místností, která slouží pro relaxaci
a odpočinek. Tomu by samozřejmě měla být uzpůsobená i podlaha, která by měla působit příjemně
a útulně. Čím by měla disponovat podlaha do obývacího pokoje? Hezkým vzhledem, měla by být dobře
udržovatelná, mít přiměřenou odolnost, dlouhou
životnost, tlumit kročejový zvuk a mít dobré tepelně-

Hledáte harmonii a léčivou sílu relaxace?
Přijeďte to malebných Lázní Mšené a pečujte o sebe.

Antistresový pobyt

INZERCE

Délka pobytu: 4 dny – 3 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• klasická částečná masáž zad
• parafínový zábal na ruce
• čínská masáž hlavy
• esenciální olejová aroma koupel
• havajská masáž lávovými kameny (záda)
• vířivá koupel s Calmonalem
• konopný celotělový zábal
Lázeňská péče:
• 1x volný vstup do malé posilovny během pobytu
• 1x balíček Bylinkové koupele z Lázní Mšené pro domácí použití

Cena pobytu již od 4.895,- Kč/osoba*

JSTE ZKUŠENÝ
OBCHODNÍ MANAŽER?
Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Čokoládový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.
• čokoládová masáž zad
• čokoládová lázeň
• čokoládový zábal dolních končetin

Cena balíčku 1.010,- Kč*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Více informací na

www.inpg.cz

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

-izolační vlastnosti. Zda zvolíte dřevo, lamino nebo
třeba vinyl, záleží na vašem vkusu a také finančních
možnostech. Koberce ode zdi ke zdi jsou už dávno
out, poslední dobou jsou stále populárnější kusové
koberce nebo různé předložky. Můžete je barevně
sladit například s polštáři na pohovce nebo s okenními závěsy, ale v každém případě by měly být výrazné.

Zrušené zárubně
I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří
do místnosti, může vašemu pokoji dát nový, modernější vzhled. Skryté zárubně představují novátorský způsob instalace dveří, kdy se zárubně spojí se
stěnou a vytváří jeden celek. Tato technologie se hodí
jak pro zděné, tak pro sádrokartónové stěny. Mezi
stěnou a vlastním tělesem dveří je jen úzká mezera,
která je při běžném pohledu prakticky neviditelná.
Skryté zárubně ve stěně se pak překryjí malbou či
jinou dekorativní úpravou, takže vyniknou samotné
dveře. Jde o oblíbený designérský prvek a výrobci
stále hledají nové možnosti, jak dveře osadit, aby
hladce a úplně splynuly se stěnou. Velmi oblíbený je
například systém primárně určený pro posuvné dveře.
Řešení nevyžaduje montáž obložkové zárubně ani
pouzdra pro posuvné dveře. Posuvný mechanismus je
skrytý nad dveřním podhledem, protože dveře jsou
na něm zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto
dveře ovšem se stěnou nelícují, jsou na jedné straně
předsazené. Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak, že po omítnutí lícují se stěnou, což
pak nabízí řadu řešení pro využití dveří jako doplňku
interiéru. Dveře tak mohou splynout s nábytkovou
stěnou. Pokud si chcete trochu pohrát s barevným
efektem takových dveří, můžete zvolit jinou barvu
zvenčí a jinou z obývacího pokoje, kde budou stejně
bílé jako stěna, takže dveře zneviditelníte. Každému
se ale jednolitá plocha nemusí líbit a rád by určitým
způsobem naznačil, kde dveře vlastně jsou. Pak lze
na zárubně připevnit úzké dekorativní rámečky, jež
vlastně vymezují prostor, kudy vejít.

Rozeta, nebo štít?
A když jsme u dveří, i taková maličkost, jako je dveřní
kování, ukazuje na váš smysl pro čistou stylovost.
Kování nerovná se jen klika, byť je právě ona nejviditelnější a z pohledu designu i praktické funkce hrají
hlavní roli. U interiérových dveří se rozlišuje kování
rozetové (klika a část pro klíč jsou oddělené) a štítové
(klika a část pro klíč jsou spojené). Ovšem dnes jsou
k vidění také jen samotné kliky, prostor pro zámek
záměrně chybí. Obecně se dveřní kování skládá ze
závěsů neboli pantů, protiplechu - jde o plech ukrytý
v zárubni, do kterého zajíždí střelka zámku a kliky.
V žádném případě neplatí, že se vybírá jen klika.
Obvykle mají dveře mnoho různých prvků a doplňků.
Některé jsou důležité z důvodu bezpečnosti a funkčnosti celého systému, jiné mají estetickou funkci
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a další jsou ryze praktickou záležitostí, která činní
život snadnější. 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? Pak je magnetická střelka přesně pro vás.

INZERCE

Klika, nebo madlo?
Pokud se rozhodujete mezi klikou, madlem, nebo
koulí, máme pro vás dobrou radu: kombinace kliky
s madlem nebo koulí není vhodným řešením tam, kde
se dveře takříkajíc „netrhnou“. Pro namáhané dveře
je lepší zvolit provedení klika/klika. Nejdůležitějším
faktorem, který ovlivňuje životnost kliky, je zvolený
materiál. Když opomineme netrvanlivé umělohmotné kliky, které se ani do přírodního interiéru nehodí,
výrobci používají několik základních a osvědčených

kovů: nerez, mosaz a další slitiny kovů, nejčastěji jde
o zinek s hliníkem. Hliník je nejlevnější materiál s nejnižší odolností. Z hliníku jde vyrobit prakticky každý
model dveřní kliky, ale dlouho nevydrží. Speciální kategorií je kované kování, které je buď přímo kované,
nebo má povrchovou úpravu kovaného kování. Ale
do přírodního interiéru se nejvíce hodí dveřní kliky
s dřevěnou rukojetí. Můžete si vybrat různý design
i tvar kování, u něhož jsou rukojeti klik z bukového
nebo teakového dřeva v různých barevných varian-
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tách. Takže i taková drobnost, jako je klika od dveří,
může podtrhnout přírodní look vašeho pokoje a ladit
s odstínem nábytku.

Efektní hra se světly
Obývák by měl mít dostatečně velká okna pro bohatý
příděl denního světla. A co večer? Základem je kvalitní lustr jako kvalitní centrální osvětlení. Jeho výběr
odvíjíme kromě designu především od velikosti místnosti. Do menšího obývacího pokoje drobnější lustr
a naopak. Nehledě na velikost lustru, osvětlení musí
být dostatečně intenzivní. Centrální lustr totiž není
jen dekorace, měl by být především funkční. Některé
obývací pokoje slouží zároveň jako jídelna. V takovém případě je praktické umístit centrální osvětlení
nad jídelní stůl. Obývák si žádá i další doplňkové lampy, které jsou nezbytné při různých činnostech a zároveň slouží jako dekorativní prvek. A nakonec světlo
na efekt: podsvícení nábytku. Malá LED dioda dokáže
zázraky, o kterých návrháři dobře vědí a také rádi
je aplikují do obývacích stěn, sedaček či stolů. Není
tajemstvím, že správný poměr světla a tmy dokáže
vzhledově „vyšperkovat“ i starší kus nábytku.

Záclony jsou out
Zda budou na vašich oknech záclony viset či nikoli, je na vás. Moderní trendy jim nefandí, ale zaleží
také na tom, jak vypadá váš byt a kam směřují okna.
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Pokud se obáváte častých pohledů z protějšího paneláku, nejspíš po záclonách sáhnete. Jestliže máte
byt orientovaný na sever, nejspíš budete preferovat
více světla, a tím pádem okna bez příkras. Pokud se
chcete záclonám vyhnout, ale přece jenom byste rádi
zvolili nějaký druh stínění, můžete zvolit například
římské rolety nebo japonské stěny. Ty se hodí zejména pro větší okna.
Tyto panelové závěsy můžete posouvat po okně,
nebo je jednoduše shrnout na stranu a nechat do
místnosti proudit sluneční záření. Nadšenci do moderního designu dávají většinou přednost roletám
typu twist nebo plisé, které jsou nejen funkční ve dne
i v noci, ale navíc pěkně vypadají.

A jaké barvy jsou letos trendy?
Rok 2017 je rokem teplých pozitivních barev. Obývák
můžete doplnit výraznými přírodními barvami, jako
je žlutá, zelená, růžová nebo i jinými odstíny, které
působí pozitivně i na vaši psychiku. Jednoduchý obývák třeba dotáhnete do dokonalosti velkým pestrobarevným obrazem. Podobný účel splní i moderní tapety, které jsou charakteristické velkými, nápadnými
vzory a dokážou nahradit i obrazy, případně poslouží
jako falešný výhled do krajiny.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

XINNIX
www.skrytezarubne.info

LOŽNICE

MÁ SVÁ PRAVIDLA

24 | BYDLENÍ

INZERCE

Odhadnete, ve které místnosti vašeho domova strávíte nejvíce času? Je to obývák,
nebo kuchyně? Ne, je to ložnice. Proto záleží nejen na jejím zařízení, ale také na
jejích dispozicích.
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Ložnice dnes mohou mít mnoho podob. Jinak se
zařizuje v novostavbě - bytu či domku, jinak v bytě,
který už svoje funkce plní. Jinak si budeme počínat
u podkroví, střešní vestavby, jinak u loftového bydlení.
Jinak u vesnické chalupy a jinak v paneláku. Pro začínající rodinu v malém bytě může být ložnice součástí
pokoje obývacího, někdy zde může spát více osob či
děti. Pro jiného může být ložnice místnost velikosti
tělocvičny. V loftovém, půdním nebo mezonetovém
bytě může být ložnice oázou klidu, umístěná v patře,
uzavřená a stranou od rušnějších částí bytu. Totéž platí
pro umístění ložnice v bytech ve starší zástavbě nebo
v panelových domech. Stejně tak může být otevřená
ložnice na patře s průhledem do spodních pasáží bytu,
což si oblíbili mladí lidé s moderním pojetím bydlení.
Pokud mají variantní místnost, kde za sebou mohou
zavřít dveře třeba v případě nemoci nebo halasné party, může být i takovéto řešení velmi atraktivní.

Nejde jen o místo k přespání
Pojetí ložnice může být maximalistické, rozmáchlé
nebo naopak velmi minimalistické. Hlavně bychom
místo pro spaní a odpočinek neměli podceňovat.
Mnozí ložnici berou jen za místo k přespání, a proto
považují za zbytečné do ní investovat víc než naprosté minimum prostoru, času i finančních prostředků.
Jenže přespání a kvalitní spánek jsou dva rozdílné
pojmy. A právě v dnešní uspěchané době komfortní
spánek potřebujeme víc než cokoliv jiného. Můžeme
si ho dopřát ale i v malé místnosti, kterou bývá ložnice
především v rodinných domech. Na prostoru totiž tolik
nezáleží, jde především o to, jak se v něm cítíme.

měr ložnice pro dva zhruba 300 × 300 cm (tedy 9 m2),
teoreticky by se dal využít i malý koutek s rozměry
postele. Přesto typologické směrnice požadují plochu
ložnice pro dva alespoň 12 m2. Není to zbytečný požadavek? Určitě ne, větší plocha je totiž potřebná pro
kubaturu vzduchu.
Pro zdravý pobyt člověka v místnosti musí mít vzduch
optimální vlastnosti: relativní vlhkost asi 50 %, minimální obsah škodlivých látek, prachových částic a pachů. Samotný člověk produkuje značné množství látek,
které škodí jemu i budově: vodní páru, oxid uhličitý
a odéry (pachy).

Někdo spí v chladu, jiný v teplu
Teplota vzduchu během spánku je velmi důležitým,
i když zcela individuálním faktorem. Platí, že co země
- jiný mrav? Ano, i v tomto ohledu. Kdo by si myslel,
že nejžhavější noci prožívají Italové, dost by se mýlil,
aspoň pokud jde o vytápění ložnic. Plná třetina Italů
procent spí raději v chladnější místnosti při teplotě 18
nebo 19 °C. Teplotu 18 °C v ložnici volí také většina
Němců. Opravdu chladno je v ložnicích Britů, kteří
mají raději zimu než horko. „Vytopeno“ často mají jen
na 15 °C, někdy i na méně. Hodně teplo mají naopak
rádi Turci. Třetina z nich spí při pokojové teplotě dosahující minimálně 25 °C. A jak jsme na tom my Češi?
Čtvrtina z nás tráví noční klid při teplotě 20 °C. Mnozí
ale dávají přednost ještě vyšším teplotám.

Pozor na vydýchaný vzduch

Nedílnou součástí kvality ložnice je její poloha. Záleží
totiž i na vlivech, které nemáme v moci nějak sami
zjistit, jde o patogenní zóny. Dříve lidé tento vliv
poznali podle toho, kam se stočila kočka a naopak pes
se tomuto místu vyhýbal. Děti a citlivější osoby tušily,
že toto místo je něčím nevhodné. Dospělí při delším
pobytu na takovém místě cítí poruchy spánku, rozladěnost, nervozitu a únavu. Vliv geopatogenních zón
je způsoben podzemním vodním tokem, geologickou
anomálií (půdní poklesy, zlomy, zvrásnění, radioaktivní
místa), podzemními kavernami, nebo vlivem geomagnetického pole naší zeměkoule. Toto působení se bohužel s výškou domů a pater zvětšuje a rozšiřuje. Dříve
bylo možné tyto vlivy konzultovat s proutkařem, dnes
je možné je detekovat senzibilním člověkem, který se
touto problematikou zabývá.

Když přijdete do prostor, kde je vydýchaný vzduch,
poznáte to? Ano! Máme totiž schopnost vyhodnotit
množství CO2 - oxidu uhličitého, který je jedovatý a následně vyvolat reakci a začít větrat. Bohužel to
funguje pouze na nově příchozí. Pokud spíte, nebo se
dlouho pohybujete v dané místnosti, zvyšující se otravný plyn neregistrujete a tělo se dusí, bolí vás hlava, jste
podráždění, nesoustředění. Vydýchaný vzduch už při
koncentraci 0,02 % oxidu uhličitého ve vzduchu způsobuje zdravotní potíže: potíte se, jste malátní, může
vám být až na omdlení, v noci se přes velkou únavu
budíte, nemůžete usnout. Nejohroženější je vzduch
právě v našich ložnicích, během spánku je čerstvý
vzduch naprosto nezbytný. Nicméně čerstvý vzduch
a teplo je rovnice nesnadno řešitelná, závisí na konkrétním bytě či domě a jeho dispozicích. Čím menší je
místnost, tím rychleji se vydýchá. Plocha 12 m2 a výška
místnosti 2,5 m dává objem 30 m3, přitom pro dva lidi
bychom potřebovali 50 m3 a každou hodinu otevřít
okno.

Stačí i devět metrů čtverečních?

Větrat, nebo rekuperovat?

Prostor pro spaní ve své základní podobě potřebuje
jenom lůžko a nějakou menší odkládací plochu na
knížku či sklenici vody. Jeho zařízení je tedy velmi
jednoduché. Pokud si spočítáme rozměry dvojlůžka
a přístupových komunikací, vyjde nám minimální roz-

Řešením může být instalace tzv. větrací štěrbiny na
okna. Ta se sama otevírá či zavírá na základě aktuální vzdušné vlhkosti v místnosti, takže umí rozpoznat, zda se v bytě někdo pohybuje nebo ne, a zda je
potřeba aktuálně větrat. Díky tomu více šetří teplem

Problémy kvůli zvláštním vlivům
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dum
za hubičku
Šest špičkových výrobců stavebních
materiálů a nejširší síť stavebnin
se spojili, aby vytvořili unikátní
nabídku materiálů pro stavbu
vašeho domu.
Získejte unikátní slevy na materiály
pro stavbu domu přímo od výrobců.
Registrujte se a připravíme Vám na
míru nabídku stavebních materiálů.
www.pro-dum.eu
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než obyčejné větrání. Větrací štěrbinu lze dodatečně
namontovat do oken, jedna přijde i s montáží zhruba
na 2 000 korun a zvládne vyvětrat místnost o rozloze
cca 25 m². Dražším a komplexnějším řešením je využití
rekuperace. Ta není určena jen pro nízkoenergetické
domy, ale můžete si ji nechat namontovat třeba jen do
jednoho pokoje, jako lokální rekuperační jednotku.
Cena této jednotky, včetně montáže, je zhruba 12 000
Kč. Funguje velmi zjednodušeně tak, že odcházející
teplý, vydýchaný vzduch předá svou teplotu čerstvému
vzduchu zvenku. Zbavíte se tak v ložnici nadměrné
koncentrace škodlivin a zůstane vám potřebné teplo.

Vliv světových stran
Zdravý a příjemný spánek ovlivňuje také orientace
okna ložnice vůči světovým stranám a poloha postele
v místnosti. Optimální světovou stranou je východ,
ranní slunce člověku dodává příjemnou energii, přitom
ještě není příliš horké ani v letních dnech. Pro člověka
pracujícího dlouho do noci by to ale znamenalo předčasné probouzení, pro něj bude vhodnější jižní orientace. Letní jižní slunce stojí vysoko a nesvítí hluboko
do dispozice, místnost tedy nadměrně neprohřívá.
Nevhodnou stranou je západ, který interiér přehřívá
až do večera. V horké ložnici se potom usíná velmi
špatně. Pokud však máte možnost mít z ložnice krásný
výhled, např. na starobylé centrum města, na jezero,
les či nějakou pamětihodnost, jistě vám ani nebude
vadit, když bude ložnice natočená svou orientací méně
vhodně. Dívat se přímo z lůžka do krásy je lékem na
duši.

Kam s postelí?
U miniložnic tato otázka odpadá, ve větších místností ale máte na výběr. Postel se hodně často umisťuje
dlouhou stranou ke zdi. To je šikovné řešení pro menší
pokoje, kde se každý metr počítá - postel uprostřed
pokoje čelem ke zdi by zabírala nesmyslně moc místa.
Pokud však máte manželské lože, postel ke zdi nedávejte, protože by měla být přístupná ze všech stran,
abyste se při ukládání ke spánku a vstávání nemuseli
složitě přelézat. Letiště se většinou umísťuje čelem
ke zdi tak, aby nohy směřovaly ke dveřím. Je to dáno
pocitem bezpečí, když ohrožení přijde dveřmi, uvidíme ho a můžeme rychle reagovat. Lůžko by nemělo
být situováno pod okno, vzduch proudící škvírami
tvoří průvan, který není pro náš organismus příjemný.
Hrozí pak problémy s dutinami. Hlava by také neměla
směřovat směrem k topení: mít při spánku nahřívanou
hlavu a studené nohy příliš neprospívá našemu organismu. Spíš by tomu mělo být naopak. Doporučuje se
poloha zády k oknu, ale často sázíme na svoje pocity a tato pravidla ignorujeme. Je ale prospěšné mít
o nich správné informace, pak někdy rozum zvítězí na
emocemi a zamezí dispozičním problémům, které vás
při špatném umístění postele budou časem rozčilovat.
Je třeba mít například na paměti, že potřebujeme
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zachovat volný přístup k oknu (větrání) a pohodlný
příchod k posteli - boční komunikací šířky alespoň 60
cm z každé strany dvojlůžka. Otevírají-li se do průchodu kolem postele dveře, musí se rozšířit minimálně na
80 cm, lépe na 100 nebo i více. S rozšířením uličky také
počítejte, pokud navazuje na šatní skříně. U postelí
v podkroví, které mají část střechy zešikmenou, bývá
častým zvykem nasoukat postel právě pod ní. Někomu vadit nemusí, ovšem řada lidí si při usínání v takto
umístěné posteli připadá stísněně, což může vyvolávat
negativní pocity. Postel tedy raději dejte pod rovnou
část střechy.

Skříně a šatny
Už to máme v genech, že si s ložnicí nejčastěji spo-
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jujeme ukládání oděvů a prádla. Jenže šatní skříně
jsou hluboké a mohutné, navíc vyžadují prostor pro
otevírání a obsluhu. Při posuvných dveřích skříní může
být prostor před skříní sice o něco užší, ale skříně jsou
zase o 10 cm hlubší kvůli mechanismu dveří (vnitřní
hloubka musí zůstat 60 cm pro zavěšení ramínek).
Dnes jsou proto oblíbené samostatné šatny, oddělené
od ložnice příčkou nebo alespoň posuvnými dveřmi.
Zkrátka „uříznete“ kus místa podél jedné ze stěn.
Z hlediska úspory plochy byste si měli dobře promyslet,
kolik šatních skříní potřebujete a zda se oddělená šatna vyplatí. Pokud se rozhodnete pro skříně umístěné
přímo v ložnici, prostor před nimi se sloučí s průchodem k posteli, a tím ušetříte značnou část plochy. Když
zvolíte skříně čistě bílé a vysoké až ke stropu, splynou

se stěnami a nebudete je vůbec vnímat jako nábytek;
zrcadlové dveře místnost opticky ještě zvětší. U malých
ložnic asi dáte přednost komodám, neboť působí lehčím dojmem než klasické šatní skříně, a tak se podílejí
na vytvoření dojmu prostornosti a vzdušnosti.

Ložnice podle vašeho vkusu
Elegantní, a přitom komfortní ložnice musí dokonale
vyjadřovat individualitu svých uživatelů. Stejně jako
u kuchyní nebo obývacích pokojů platí, že ať už zvolíte
při výběru nábytku, vybavení, dekorací a doplňků
jakýkoli materiál, barvu a design, hlavním kritériem
zůstává vlastní vkus a pohodlí. Vybírejte proto látky,
textilie, koberce, skříně, komody, postele, osvětlení
a lustry tak, aby dokázaly vytvořit intimní a komfortní
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atmosféru. Ložnice by měla být místem největšího
soukromí. Tady usínáme, spíme a probouzíme se, milujeme se, čteme a odpočíváme. Zařizuje se nám lépe,
protože tuto místnost vybavujeme obvykle jen pro
sebe a partnera a nemusíme zde proto brát ohled na
potřeby a přání zbylé části rodiny.
Pokud to prostor dovolí, ženy by neměly zapomínat na
toaletní stolek se zrcadlem. Denní světlo je při ranním
líčení spolehlivější než žárovky v koupelně.

Komplet i solité ry
Nejjednodušším způsobem, jak si ložnici vybavit, je pořízení hotových kompletů. Výběr ve velkých řetězcích,
specializujících se na prodej nábytku, je opravdu bohatý. Můžete vybírat již zkompletovanou ložnici v různých dekorech - od světlých variant v provedení dřeva
javor, buk, bílá či velmi oblíbený dub bardolino až po
tmavé odstíny dřeva švestky, kaštanu nebo antracitové
barvy. Pokud máte ložnici vymalovanou či vytapetovanou do výraznějšího barevného odstínu, nemusíte
se rozhodně bát zvolit kontrastní provedení nábytku.
Ložnici si také můžete nechat vyrobit na zakázku, což
je běžné u rozměrově atypických prostor. A pokud jste
kreativní a toužíte po originalitě, sestavte si ložnici
ze solitérních kusů nábytku. I doplňky mají důležitou
funkci. Obraz, lampa či ložní prádlo se mohou proměnit v nepřehlédnutelné akcenty, které ložnici propůjčí
osobitý ráz. Vyšperkujte si ji věcmi, které na vás působí
pozitivně. Rozhodně bychom si nad postel neměli
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umisťovat depresivní obrazy, i kdyby byly sebecennější.
Vyplatí se také dbát na správné osvětlení, které doladí
příjemnou atmosféru. S intenzitou světla si můžete pohrát stejně jako s jeho typem. Do ložnice se doporučuje osvětlení tlumené. Dobře funguje i nepřímé světlo,
které se odráží od stropu či stěn.

Co do ložnice nepatří
Také si necháváte svůj chytrý telefon na dosah vedle
své postele i během spánku jako 74% Čechů? Neděláte
dobře. Mobil nemá v ložnici co dělat. Veškerá elektronika je totiž zdrojem elektrosmogu, který má negativní vliv nejen na váš spánek, ale i na celkové zdraví.
Výzkumy ukazují, že přítomnost televize, notebooků,
rádia, mobilních telefonů apod. v ložnici může u některých lidí způsobovat stres, úzkost, depresi, nespavost či nesoustředěnost. Nejlepší by bylo, pokud byste
ji všechnu přestěhovali do jiného pokoje. Jestliže to
není možné, alespoň všechny přístroje na noc vypněte
a vytáhněte ze zásuvky. Ani práce do ložnice nepatří.
Za jejími dveřmi nechte nejen šanony, faktury a další dokumenty, ale také samotné myšlenky na práci.
Všechny tyto věci nás totiž podvědomě rozptylují.
Mnohem lépe si pak odpočinete a naberete síly na
druhý den.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Automatické koše
jsou luxusním doplňkem každé moderní domácnosti, což
může potvrdit více než 10.000 spokojených zákazníků.
Podrobnosti vč. cen naleznete na www.1odpadkovekose.cz
a www.la-perfecta.cz.

www.la-perfecta.cz

25.11.2016 14:37:52

ZAŘIZUJEME

DĚTSKÝ POKOJ
Když na svět přijde dítě, rodiče chtějí vytvořit co nejlepší zázemí pro jeho
zdravý vývoj a spokojený život plný radosti. Čím začít? Zařízením dokonalého
dětského pokoje.
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Dítě formuje nejenom atmosféra domova, ale také
prostředí, v němž malý človíček vyrůstá. I proto jsou
dětské pokoje výzvou jak pro rodiče, tak pro nábytkové designéry. Dětský pokoj musí být nejen bezpečný,
ale také praktický a pozitivně vyladěný. Nábytek by
měl odpovídat osobnosti dítěte, skýtat prostor pro
hraní, učení i lenošení a mít dostatek úložných prostor.
Pokud se vám navíc podaří vybavit pokoj nábytkem
v nadčasovém stylu, který bude s dítětem „růst“, nečekají vás v příštích letech žádné větší investice. Chytrou
vychytávkou je například rostoucí židle. Její výška se
dá nastavit pomocí páky na straně pod sedadlem.
Nebo třeba dětská postýlka, kterou později přetvoříte
v plnohodnotnou postel, k dostání je i přebalovací
pult, který se dá časem upravit na komodu. Při plánovaní mějte na paměti, že dětský pokoj by měl být
světlý, což se týká výmalby i nábytku. Snad je zbytečné
zmiňovat se o tom, že velkou chybou je dělat dětem
z jejich království skladiště rodinného vyřazeného
nábytku.

Bezpečnost na prvním místě
Děti zkoumají svět okolo sebe a často se k nábytku
nechovají zrovna opatrně. A tak nejenže ho nešetří,
ale mohou si víc než dospělí ublížit. Nebezpečné jsou
nejen ostré rohy, ale také nezačištěné okraje a nedobře dotažené úchyty a šrouby. Nábytek, který nemá
zaoblené hrany, by se měl alespoň zabezpečit chrániči
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ostrých míst, týká se to samozřejmě rohů u stolu nebo
komod. Pokud plánujete potomkovi pořídit patrovou
postel, musí vydržet dětské dovádění. Zkontrolujte,
zda jsou bariéry dostatečně pevné. Dejte přednost
pevným a jednolitým bočnicím. Pro malého špunta,
který začíná chodit, je také každý kus nábytku oporou. Proto by měl být nábytek upevněn ke stěnám.
V dětském pokoji by se měly vyskytovat jen takové
předměty, u nichž nehrozí poranění, i když s nimi vaše
ratolest bude házet. Vyvarujte se tedy třeba křehkých
dekorací. Nezapomeňte na záslepky zásuvek a pojistky
proti otevření skříní, u nichž hrozí přiskřípnutí prstíků.
Určitě je také nutné pořídit zábranu na místech, kde
dítěti hrozí pád, skutálení apod. Na schodiště se doporučuje dát zábranu (branku), dnes je spousta možností
na výběr. Designů je mnoho, od kovových modelů
různých barev až po dřevěné.

Zdravý vzduch
Je to nejenom nábytek zohledňující v materiálech
i zpracování bezpečnost dítěte, ale také doplňky podporující zdravý růst dětí, tedy dětské zdravotní matrace a polštáře, kvalitní pracovní židle, stoly atd. Dětem
bychom měli ale také dopřát čistý vzduch a klidný
spánek bez kašlání či alergických reakcí. Řešením může
být čistička vzduchu. Jakou ale v záplavě různých typů
na trhu zvolit? Mezi čističkami jsou největší rozdíly
v hlučnosti (důležitý parametr při používání čističky

Kvalitní barvy a omítky
od holandského výrobce SPS

Při objednávce zadejte kód
NL670V8W a získejte 5% slevu!

Tónujeme
dle vzorníku
RAL a NCS až
30 000 různých
odstínů!

•
•
•
•
•
•
•
•

lazury a laky na dřevo
oleje a dřevní téry
barvy na kov
nátěry na beton
barvy na střechy
fasádní a malířské barvy
omítky vnitřní i fasádní
spreje a jiné speciality

Veškerý sortiment naleznete
na e-shopu

www.svk-barvy.cz
INZERCE

svk barvy.indd 1

19.4.2017 14:22:55

i v noci), v hmotnosti, ve velikosti, ve výkonu vyčištění
vzduchu za hodinu a ve spotřebě elektrické energie.
Při výběru se poraďte ve specializovaném obchodě
a uveďte, že čistička bude sloužit v dětském pokoji.
Doporučuje se dbát na velikost Hepa filtru (filtr proti
prachu) v čističce. Stav zanesení jednotlivých filtrů
kontrolujte po měsíci provozu, aby se nesnižovala
funkčnost čistícího procesu. Ale pořídit čističku neznamená omezování větrání. Čističky vzduchu totiž
nevytvářejí kyslík.

Koberec ano či ne?
Donedávna se proti kobercům značně brojilo a tvrdilo
se, že slouží jako líheň roztočů a zdroj kontaminace
ovzduší. Jenže němečtí vědci nedávno prohlásili, že
je tomu naopak. Koberce v dětském pokoji plní dvojí
praktickou funkci – snižují prašnost ve vzduchu a zároveň slouží jako bezpečnostní prvek při pádech a nárazech dítěte. Koberec může fungovat jako prachový filtr - na rozdíl od hladké podlahy, která nemá možnost
částice prachu zachytit, a tak stále víří okolím. Koberec
je pohltí, a dostanou se ven jedině vysátím. Záleží na
vás, zda dáte přednost kobercové krytině ode zdi ke
zdi, nebo pokoj dozdobíte koberci kusovými s různými
dětskými motivy. V tomto druhém případě ale podlaha musí být protiskluzová, měkká a teplá. Jako nejvhodnější se jeví přírodní materiál marmoleum nebo
korek. Když vsadíte na koberce, jaký materiál zvolit?
Nejkvalitnější a velmi odolné jsou koberce z polyesteru, z dražších pak velurové s velmi krátkým vlasem.
V každém případě má mít koberec protišpinivou úpravu a nesmí po podlaze klouzat (protiskluzová rubová
strana nebo aspoň podložka).

Vysavač proti roztočům
Kvalitní vysavač je pro úklid dětského pokoje naprostou nutností. A to nejen kvůli drobkům a dalším nečistotám, které kolem sebe dítě trousí při hraní. Hlavním požadavkem vysavače je v dětském pokoji jeho
schopnost zadržovat alergeny a další „neviditelné“
nečistoty. Tuto schopnost ovlivňuje především účinnost
filtrace sáčku. Tento parametr nabývá v posledních letech na významu. Moderní filtrační sáčky, často využívající mnohavrstvou technologii, jsou schopny zachytit
drtivou většinu mikroskopických nečistot a dosahují
tak účinnosti filtrace zhruba na úrovní třídy H10 HEPA.
Velmi dobře tak zadržují i alergeny, jako jsou ty z roztočů, pylová zrnka nebo spory plísní. Na kvalitě sáčků
je závislá účinnost výstupního filtru. Čím kvalitnějšími
sáčky je vysavač vybaven, tím menší nároky můžeme
mít na výstupní filtr. Pořízení vysavače s mikrofiltrem
HEPA doporučujeme zejména v případě silných astmatiků nebo osob alergických na zvířata. Aby měl HEPA
filtr smysl, měl by odpovídat třídám filtrace H12 nebo
H13, případně jiným filtračním technologiím s podobnou účinností. Kvalitní filtrační systém ale sám o sobě
nestačí. Nasávaný vzduch nesmí ucházet žádnými
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škvírkami v konstrukci přístroje. Všechen vzduch musí
projít výstupním ﬁltrem. Při výběru se zaměřte i na
konstrukci hubice, která ovlivňuje schopnost sbírat
prach z koberců i hladkých podlah. Sebevýkonnější
vysavač se špatně konstruovanou hubicí nebude dobře
vysávat.

Pokojíček růžový nebo bleděmodrý?
I když se na krásné barevné sety dětských pokojíčků
v nábytkových centrech nemůžete vynadívat, dejte
raději přednost něčemu neutrálnějšímu. Snáze nábytek proměníte, až se dítěti okouká a trochu povyroste.
Chcete snad po pár letech letech pořizovat nový? Podlaha a hlavní velké nábytkové kusy mají být v neutrální
barevnosti - například v bílé nebo v přírodním dřevě.

INZERCE

Barevnější mohou být doplňky, které se dají snadno
vyměnit. Mezi trendové barvy patří například sytě
fialová nebo hráškově a limetkově zelená.
Děti mají rády nábytek, který není nudný, překvapí
barvami i tvarem, umí být součástí jejich her a dokonce podněcovat nové. Pokud si nejste jisti volbou
vzhledu, máte už předškoláka, a stěhujete se do
nového domova, zeptejte se ho. Mějte však na paměti,
že dětský vkus je velmi proměnlivý, a proto se vyplatí i přesto zvolit cestu nadčasového designu. Vzhled
pokoje můžete podle přání dítěte vždy dotvořit samolepicí dekorací nebo barvou stěn. Samotné dekory
se pak mění spolu se zájmy dítěte a jeho oblíbených
hrdinů. Na jedné stěně se tak v průběhu let může
objevit krteček, princezny i popová skupina. Výměnou

obrázku, samolepek, tapety, osvětlení či nového kusového koberce lze dosáhnout takových změn, že se dítě
bude cítit jako v novém, i když vlastně většina pokoje
zůstane stejná.

Zábavný nábytek
Podle interiérových designerů má být dětský pokoj
inspirativním útočištěm, kde splývá krelaxace s povinnostmi. K tomu slouží zóny tomu určené – klidová
a hrací. Především malé děti potřebují mít v pokoji
dostatek místa na hraní. Šikovným řešením je nábytek,
který šetří místo. Prostor na spánek, práci i zábavu nabízí tzv. multifunkční postel. Jedná se často o vyvýšené
lůžko, kterého součástí je komoda, skřínka, psací stůl,
poličky a schůdky. Vše je umístěno na jednom místě
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a zbývající prostor v dětském pokoji může sloužit na
hry a zábavu. Zvažte také možnost rohové sestavy,
která má velkou výhodu. Na trhu je pestrá paleta
sektorových „koutů“, které v sobě mají jak úložný
prostor, tak prostor na spaní, ale i zábavné vychytávky,
jako jsou prolézačky nebo skluzavky. Pořízením rohové sestavy ušetříte místo a zbytek pokoje může sloužit k volnému pohybu a později na umístění psacího
stolu.

Kam s hračkami?
Dítě potřebuje spoustu hraček, které je třeba někam
uložit, aby nebyly roztahané po celém pokoji a třeba
i po celém bytě. Je třeba na to jít chytře. Malí špunti si
spokojeně plní pirátské truhly, tajuplné bedny a všelijaké další „schovávačky“ svými poklady a nutno dodat,
že je tahle úklidová hra baví, což jistě přivítáte. Určitě
také oceníte praktické boxy na kolečkách. Můžete je
snadno zasunout pod postel, vedle skříně nebo přesunout do jiné části bytu, kde si chtějí děti hrát. Na trhu
jsou rovněž rozmanité závěsné síťované koše určené
ke kotvení na strop, kapsáře vhodné na stěnu (třeba
vedle lůžka), stojací koše s uchy a poklopem ve tvaru
zvířete apod. Dítě také potřebuje úkryt, kam se může
schovat před okolním světem. Různé interiérové stany,
tunely a domečky jsou ideálním prostorem k rozvíjení
dětské fantazie. Malé dítě je kreativní, a proto mu vyhraďte prostor, kde se může vyřádit – malovat, tvořit.
Máte strach, že ho neuhlídáte a pokreslí vám nově
vymalované stěny? Přestaňte se bát a použijte na stě-
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nu barvu na tabuli, či tapetu. Dítě po ní může libovolně kreslit. Pak postačí vzít houbu a setřít křídu dolů.
Druhý den se pak mohou kreslit nové a nové obrázky
stále dokola. Dítě tak bude mít možnost vybít si svou
kreativitu jinde než třeba na stěně v obýváku.

Žádná chemie
Při výběru dětského nábytku je mimořádně důležitý materiál. Ideální je dřevěný masiv, je příjemný na
omak a „hřeje“. Špatnou volbou nemusí být ani laminát nebo dýha, které nabízejí širokou škálu barevného
provedení. Organismus dětí se vyvíjí, a proto je mimořádně náchylný na různé chemikálie, které jsou zodpovědné za rozvoj alergií a civilizačních chorob. Zejména
malé děti mají tendenci vše strkat do pusy, vybírejte
proto přírodní materiály bez chemického ošetření.
Doporučuje se nábytek bez použití formaldehydového
lepidla. Skutečně nejlépe z masivu, ošetřeného pouze
oleji a vodou ředitelnými barvami. Při nákupu nábytku nestačí spoléhat se na tvrzení prodejce, že je jeho
nábytek bezpečný a zdravotně nezávadný. Vyžadujte
certifikáty, které tyto vlastnosti deklarují. Zařízený
pokoj novým nábytkem pak pro jistotu nechte alespoň
týden větrat, než do něj dítě nastěhujete. Vyprchají
případná použitá lepidla a další škodliviny. To samé
udělejte i v případě nových koberců a jiných podlahových krytin.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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KOMFORTNÍ LOKÁLNÍ REKUPERACE
Pro zdravý spánek i příjemný pobyt v místnostech je nutný
čerstvý vzduch, který nejlépe zajistí lokální rekuperace Dimplex.

TERMO KOMFORT, s.r.o.
Národní stavební centrum EDEN 3000
Bauerova 10, 603 00 Brno
tel.: 545 213 628
mob.: 724 294 136
fax.: 545 213 629
e-mail: info@termokomfort.cz

www.termokomfort.cz www.dimplex.cz

Kdo by netoužil po velké koupelně s oknem!
Mezi velké výhody okna v koupelně patří denní
osvětlení, jednoduché větrání a příjemný výhled.
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KOUPELNY
S VÝHLEDEM
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Koupelna jako místnost byla donedávna spíše zanedbávaným prostorem, ale díky potřebě každodenní relaxace, je koupelnám dáván větší prostor, takže jejich
interiér se stává stejně důležitým jako interiér kterékoli další místnosti. Jestliže jste zatím ve fázi úvah, jak
velký prostor koupelně vyhradit po rekonstrukci bytu
anebo po dostavbě nového domu, neváhejte a přidejte koupelně na metrech čtverečních. Uznejte, že
v místnosti, kde se sotva vyhnete s partnerem při procházení kolem umyvadla, není dostatek prostoru na
opravdu účinnou relaxaci.

Prostor pro volný pohyb
Teprve při větších rozměrech může koupelna sloužit také k relaxaci a dalším činnostem. Umísťovat do
menší koupelny za každou cenu vše, co se do ní vejde,
může provoz nejen zhoršit, ale dokonce znemožnit.
Rozměry koupelny, vstupní dveře a poloha odpadu
jsou těmi určujícími faktory, které rozhodují o rozmístění sanitárních předmětů. Do koupelny 2 × 2 metry
určitě neumístíte vanu i sprchu, dvě umyvadla, záchod
s bidetem a pračku. Musíte dát přednost tomu, co
skutečně potřebujete.
Nejvíce používaným zařízením koupelny je umyvadlo,
od vstupních dveří k němu musí vést co nejkratší a přímá cesta bez překážek. Mělo by být dostatečně široké
a prostor kolem něho se musí ještě rozšířit: člověk potřebuje alespoň 90 cm šířky, aby mohl zvednout ruce
ohnuté v loktech při čistění zubů, česání či make upu.
Mezi umyvadlem a protější stěnou (nebo předmětem)
by mělo zůstat volných alespoň 60 cm. Pamatujte také
na zavěšení ručníků a ukládání toaletních potřeb. Pro
rodinu vícečlennou je vhodné pořídit si umyvadla dvě,
v ranních špičkách nikdo nemusí „stát frontu“.
Nad umyvadlo se zavěšuje velké zrcadlo s velmi dobrým umělým osvětlením. Světlo nesmí dopadat jenom
z jedné strany (na obličeji by vytvářelo stíny), optimální je světlo z obou stran. Pokud máte v koupelně
okno, pak ze všech předmětů by právě umyvadlo se
zrcadlem mělo nejvíce využívat výhody denního světla.
Pokud dáváte přednost vaně před sprchou, vybírejte ji
teprve po zpracování promyšleného návrhu. Vana zabírá v koupelně největší kus podlahové plochy a od její
polohy se většinou odvíjí provoz celé koupelny. Dobře
přístupná musí být delší strana, vzdálenost protějších
předmětů se doporučuje až 100 cm. Maminka koupající své ratolesti potřebuje podél vany dostatek místa.
Běžný (a postačující) rozměr vany je 160 × 70 cm,
pohodlnější vany mívají až 180 × 90 cm. Pokud vám
někdo bude tvrdit, že do malé koupelny je vhodnější
vana rohová, protože vnitřní prostor pro ležení je na
úhlopříčce (a tedy delší), podívejte se nejprve na obrázek malé koupelny s rozměry bytového jádra v panelovém domě. Porovnejte, která vana zabere méně
plochy a jak dlouhý má vnitřní prostor. Rohová vana je
spíš nepraktická módní záležitost než úsporné řešení
prostoru.
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Sprcha, nebo vana?
Plošně úspornější než vana bývá sprcha, záleží ale na
půdorysném tvaru koupelny. Sprchový kout by měl
dovolit nejenom opláchnutí těla, ale také volnější
pohyb. Sprcha může být vymezena plnými příčkami,
ale také prosklenými, které propouštějí do sprchy dostatek světla. Elegantní jsou skleněné stěny bez rámu,
„neviditelný“ (skleněný) sprchový box navíc opticky
nezmenší prostor koupelny. Materiálové řešení je ale
otázkou finančních možností, skla bez rámů jsou nejdražší. Nelze jednoznačně určit, zda je vhodnější vana
nebo sprcha. Pro starší lidi nebo tělesně postižené je
přístup do sprchy snadnější, zvláště když je sprcha bez
vaničky. Doplněná by měla být madlem a sedátkem.
Pro rodinu s malými dětmi je naopak nepostradatelná
vana, děti si ve vaně rády hrají, přivykají vodě a nemají
pak strach z plavání.

Toaleta a bidet
Ve větších koupelnách se dnes často objevují také klozetové mísy a bidety. Pro pohodlí (zvláště v návaznosti
ložnice) je takové řešení příjemné, v bytě však musí být
ještě další samostatný záchod. Předpisují to hygienické
normy a požadavek je zcela opodstatněný pro provoz
domácnosti. Společná koupelna s jediným záchodem
může vyhovovat jen v malých bytech pro jednu až dvě
osoby. Potřebné rozměry v koupelně pro umyvadlo,
bidet a WC; prostor před umyvadlem musí být min. 90
x 60 cm.
Klozetová mísa vyžaduje šířku 80 cm, stejně široký prostor by měl mít i bidet. Oba předměty musí být osově
vzdáleny alespoň 60 cm. Samostatné WC potřebuje
minimální délku 110 cm při dveřích otevíraných ven,
dveře otevírané dovnitř vyžadují délku toalety 140
cm. Doporučený rozměr je 100 × 150 cm, abychom tu
mohli umístit také malé umyvadlo.

Správné umělé osvětlení
Pokud koupelna nemá okno, nutností je správná barva
a rozptyl umělého světla, chceme-li se před zrcadlem
správně nalíčit nebo oholit. Volíme vždy světlo centrální umístěné na stropě (jedno nebo více dle velikosti
koupelny), které osvětlí celou koupelnu a pak doplňkové světlo nad zrcadlo, nebo po jeho stranách. Přidat
můžeme i další světla pro vytvoření atmosféry nebo
osvětlení okrajových míst koupelny. Ideální barvou
odpovídající světlu dennímu je teplá bílá. Posledním
řešením je instalace světel do sádrokartonových podhledů. I ty mají své kouzlo a dají koupelně zajímavou
atmosféru.

Budiž (přirozené) světlo
A dostáváme se k tématu koupelnových oken. Z hlediska osvětlení a větrání jde především o praktický
prvek, nicméně pokud je zajímavě a nápaditě vyřešen,
může se okno stát i pozorovatelnou okolí. S větším
oknem proniká do místnosti více světla a nabízejí se

Úspora vody
až 85 %
nejširší výběr produktů
do výroby i na doma

aerátory
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odpady
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servis
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i nové možnosti jeho využití. K jednomu oknu mohou
přibýt i další, mezi ně je pak možné umístit třeba i zrcadlo. Využije se tak kvalitní boční osvětlení. Rohová
okna anebo okna umístěná v rohu na doraz ke stěně
jsou rovněž výzvou, jak netradičně koupelnu vyřešit.
V moderně řešených prostorech se v současnosti klade
důraz na kvalitní prosvětlení interiérů velkými okny
nebo celými prosklenými stěnami. Ty lze zajímavě
využít právě v koupelně. Kde to dovolují podmínky,
výhled z okna do zeleně atmosféru koupelny zásadně
promění. V rodinných domech nejsou výjimkou ani
koupelny, z nichž se přímo vystupuje do zahrady či na
terasu.

Okna koupelnu i zdobí
Mít dobře osvětlenou a větranou koupelnu je velmi
důležité z hlediska psychické pohody, hygieny i z bezpečnostního hlediska. Ve srovnání s minulostí se
naštěstí stále častěji objevují návrhy koupelen s velkými prostornými okny či prosklenými stěnami a tudíž
i dostatkem denního světla. Nové příležitosti ve stavbě
koupelen obvykle ve spolupráci s koupelnovými studii
již přinášejí své ovoce a technické vybavení koupelen
i modernizace zařizovacích předmětů je vidět stále častěji. Tyto nové možnosti otvírají prostor pro neustále
kreativnější ztvárnění koupelen.

Okna rohová i pásová
Pokud se koupelnové okno ocitne v rohu, nedá se
většinou na přilehlé stěně umístit nábytek. Volný
prostor v těchto místech můžete využít k zavěšení nejrůznějších drobností, umístit zde police nebo drátěný
program. Rohové okno působí v každém prostoru
velmi efektně a zajišťuje přísun světla hned ze dvou
světových stran. U takového okna se pak přímo nabízí
umístit pod něj vanu rohového tvaru. Výborný výhled
z vany do okolí vám zajistí pásová okna umístěná
těsně nad úrovní horního okraje vany. U vysokých
podkrovních prostor je velmi zajímavým a účinným
způsobem prosvětlení střešní okno. To vpouští světlo
shora, takže je ideální, pokud se vana nachází přímo
pod ním.

Sklo průhledné i matné
Jestliže máte koupelnu bez okna a chcete v ní více
denního světla, pořiďte si část stěny ze sklobetonu
(beton modifikovaný skleněnými vlákny). Světlo do
vaší koupelny mohou přivádět i souvislé zasklené
pásy anebo bodově rozmístěné světlíky různých tvarů
a rozmanitého uspořádání. Jestliže je koupelna situována doprostřed dispozice bytu a nemá okno, jímž by
proudilo dovnitř denní světlo, lze si pomoci náhradním
řešením. Nejjednodušší je prosklít jednu koupelnovou stěnu (nebo její část), která je společná s kuchyní,
předsíní či ložnicí, kde je světla dost. Pokud máte chuť
a možnost ovlivnit řešení svého bytu anebo stavíte rodinný domek, nemusíte se spokojit jen s rutinním řeše-
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ním. Alternativ je mnoho a bude to vyžadovat pouze
vaši představivost a trochu odvahy. Každý si netroufá
uskutečnit razantní změnu prostoru jen vlastními silami. A právě v takovém případě se doporučuje poradit
se s projektantem. Ten vám může doporučit, jaká okna
by pro vaši novou koupelnu byla vhodná, případně
zda se dají zvětšit ta současná.
Obáváte se průhledného skla kvůli ztrátě soukromí?
Pak použijte mléčná či pískovaná. Pomoci mohou
také žaluzie a rolety. Ve vlhkém prostředí na nich
ale snadno ulpívá prach a ubírají i více světla. Jednoduchým řešením je také umístění parapetu okna do
větší výšky, než je výška očí (obvykle od 1500 mm nad
podlahou). Otevírání takového okna pak řeší speciální
kování umístěné na stěně v dosažitelné vzdálenosti.
Velká okna můžete opatřit speciální fólií, která zajistí,
že dovnitř nebude vidět a budete mít klid a soukromí
při relaxaci. Pokud se koupelna nachází sice uprostřed
dispozice, ale zato v posledním podlaží, můžeme využít světlíků (otevíravé i fixní) a střešních oken.

INZERCE

Ty až na výhled poskytnou stejné výhody jako okna
svislá a navíc můžeme plochu stěny využít k umístění
zařizovacích předmětů, otopného žebříku nebo menších úložných prostor. Okna se nemusíme vzdát, ani
když je před ním umístěn sprchový kout. V takovém
případě stačí před okno na panty umístit dostatečně
velký kus kaleného skla, po kterém bude voda při sprchování stékat a nedostane se tak přímo k oknu. Pozor
ale na dostatek místa pro otevření obou křídel (jak
okna, tak jeho skleněné zástěny).

Daň za půvab oken
Pro koupelny neexistuje žádná ideální velikost ani materiál okna. Někdo dá přednost otvorům menším, jiný
zase rád využije okolí a zpříjemní si pobyt v koupelně
výhledem z okna velkého. Okenní materiál se může
shodovat s okny v dalších místnostech. Pokud je okno
kvalitní s dobrými tepelnými vlastnostmi (například
eurookno s dvojitým zasklením) a koupelna je dostatečně větraná (používáme i mikroventilaci), nemusíme

se bát přílišného rosení ani ochlazování místnosti.
Kondenzace vodní páry na tabulkách oken patří
vskutku k nejčastějším a nejzávažnějším problémům,
protože právě tak vznikají nežádoucí plísně. Jako
logické řešení kondenzace se nabízí vytápění infrapanely, které ohřívají povrch věcí, jenže to by byla chyba.
V koupelně je klíčem k úspěchu hlavně větrání – vytrvalé, avšak s co nejmenšími tepelnými ztrátami. Proto
se hojně využívá rekuperace (zpětné získávání tepla),
díky níž se snadno dosahuje požadované vlhkosti.
Ať už máme možnost zabudovat okno francouzské
nebo jen menší, vada na kráse tu je – uniká jím teplo.
Tomu však můžeme zabránit instalací dvojitých termických skel, která nepřivádějí dovnitř chlad jako skla
obyčejná. Únik tepla také značně omezíme dostatečným zateplením alespoň deseti centimetrovou izolační
vrstvou.

Světlo přivedené tubusem
V bezokenních koupelnách, jestliže není jiná možnost,
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lze použít světlovody, které nejsou určené jen půdním
bytům, lze je využít v každém patře domu s výjimkou
paneláku. Na střeše domu je čtvercový rám se sklonem
15 až 60 stupňů, který pokračuje ohebným tubusem se
zrcadlově lesklým vnitřkem. Tím se světlo transportuje
do interiéru. Na stropě je tubus zakončen difuzérem
rovnoměrně rozptylujícím světlo po místnosti. Rozhodujícím faktorem výběru světlovodu je množství
a intenzita světla. Některé světlovody to mají vyřešeno
díky technologii svých jednotlivých součástí - křišťálo-

vou kopulí na střeše, tubusem a kvalitním rozptylovačem. Zaměřte se na materiál, ze kterého je světlovod
vyroben. Měl by být odolný proti povětrnostním vlivům, i UV záření, a také by neměl po letech měnit své
vlastnosti. Světlo se musí ve světlovodu odrážet, nikoli
jej pohlcovat a vnitřní část by měla disponovat čirým
sklem, které propustí nejvíce světla. Pozor si dejte také
na světlovody, kterými může zatékat. Takové mohou
zanechávat na stropě mokré stopy, následně se můžou
tvořit plísně a ani po vzhledové stránce není takové
řešení právě atraktivní….

Luxfery nestárnou
Luxfery v koupelně nahradí okno, případně jednu ze
stěn, ale to není z hlediska jejich využití zdaleka všechno. Často jsou v dnešních koupelnách luxfery použity
jako příčka pro oddělení prostoru, například sprchového koutu od zbytku místnosti, nebo různě vysoká
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přepažení, která nezastíní volné místo, originálně
rozptýlí světlo a tím prosvětlí tmavé kouty. Za zmínku také stojí velmi dobré akustické vlastnosti tohoto
materiálu.
Dříve se luxfery stavěly obdobně jako běžná zeď z cihel, nyní se tento proces označuje spíše jako montáž.
Vyrábí se totiž rozsáhlá škála pomůcek, které výstavbu
stěny z luxfer velmi zjednodušují. Také postupy doznaly změn, díky kterým se luxfery v koupelně staly
dostupným a rychlým řešením, co odbourá problémy
nejen s nedostatkem světla, ale také s rozdělením
prostoru apod. V nabídkách prodejců je tedy možné narazit na systémy, kdy se luxfery spojují pomocí
hliníkových rámečků, plastových součástek a silikonu.
Existují také prefabrikované panely z luxfer a další
řešení, které umožňuje realizovat stěnu z luxfer jako
stavebnici s návodem. Montáž tak zvládne každý, alespoň trochu šikovný kutil.
Co se týče čištění, patří luxfery do kategorie méně
náročné údržby. Většinou není potřeba speciálních
přípravků. Při pravidelném čištění budou i hrubé povrchy vypadat stejně dobře jako na začátku. Zvýšenou
pozornost je ale vhodné věnovat materiálu, kterým
budou vyspárovány mezery mezi jednotlivými tvárnicemi. Vyplatí se investovat do kvalitní spárovací hmoty
s voděodolnou a antibakteriální složkou. V čistotě se
lépe než matné luxfery udržují luxfery s lesklým povrchem. K čištění lesklých stačí běžné saponáty k údržbě
skla, na matné vám prostředek doporučí dodavatel.
Skleněnými tvárnicemi je možné docílit v interiéru
spousty vítaných změn, které se promítnou na pocitu
z užívání koupelny i jejím celkovém vzhledu. Luxfery v koupelně jsou elegantním a vkusným řešením,
kterým se lze zbavit nejen problému s nedostatkem
světla, ale také fádnosti a nudy. Luxfery se vyrábějí
v mnoha barvách a strukturách. Kromě klasického
čtvercového formátu jsou v základním sortimentu
i jiné formáty a tvary, které slouží k ukončování stěn,
vyplnění rohů atd. Nově v sortimentu přibyly speciální
velké formáty 30 x 30 a 40 x 40 cm. Designové kolekce
se rozrostly o metalizované luxfery s vnitřním stříbrným nástřikem.

Pod oknem květiny
Pokud uvažujete o koupelnových dekoracích, zapomeňte na umělé kytky. Živým rostlinám, zejména
subtropickým, to ve vlhkém prostředí koupelen prospívá. Pokud máte světlou koupelnu s oknem, výběr je
samozřejmě ještě větší, můžete si do ní dát i kvetoucí
kytky. Mezi ně patří například bromélie (Bromelia),
guzmánie (Guzmania) nebo můrovec (Phalaenopsis).
I když tolik jako ve velké světlé místnosti asi kvést
nebudou, přesto vám mohou svými barvami rozzářit
proces hygieny i relaxace.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com
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Rodinný dům bez terasy dělící interiér od exteriéru zahrady si už ani neumíme
představit. Terasy, nebo alespoň lodžie a balkony, patří ale i ke standardu moderní
bytové městské výstavby. Všichni chceme mít možnost posedět venku, obklopit se
zde zelení a vytvořit si soukromou oázu pro chvíle oddychu.
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Ideální terasa má takové rozměry, že se na ni vejde
stůl a židle pro obyvatele domu či bytu. Mluvíme-li
tedy o městském bytě pro jednoho či pro dva, vystačíme si i s tou nevelkou a úzkou lodžií, chce to jen
trochu nápaditosti a stolek se dvěma židličkami na příjemné posezení u snídaně či u odpolední kávy se sem
vejde. Parádní terasy jsou ovšem větší a pohodlnější.
Také při jejich zařizování si můžeme dopřát mnohem
větší rozlet, protože budeme začínat od podlahy a postupovat až k lehkým posuvným zástěnám či markýzám na zastínění, konstrukci na zastřešení i oplocení.

Dlažby a prkna
Základem pohodlného užívání terasy je samozřejmě
podlaha. Opominutí technických parametrů mírného
naspádování pro odtok dešťové vody a dilatace u stěn
kvůli praskání dlažby či betonového potahu znamená
zpravidla vše předělat, takže i zde platí, dvakrát měř,
jednou stav. Pak je důležité se rozhodnout, po čem se
nám bude nejlépe chodit. Estetické hledisko je pochopitelně důležité, přece jen ale na prvním místě bychom
měli zvážit uživatelská kritéria. Před pár lety jako by
dřevo z teras vymizelo a všude se pokládala dlažba.
Dnes se ale dřevěné materiály znovu vracejí. Keramické a kamenné podlahy na terasách mají totiž jednu
nevýhodu - pokud je terasa vystavena slunečním paprskům, podlaha se rozpálí tak, že na ni ani nemůžete
stoupnout. Zastíněné úzké lodžie tímto problémem
zpravidla netrpí, takže tam je dlažba určitě na místě,
u velkých střešních nebo zahradních teras je ale tento
faktor velmi důležitý.
Přírodní dřevo je krásné, nese s sebou ale řadu problémů - musí se pravidelně napouštět proti hnilobě, plísním a houbám, pokud nechceme, aby podlaha zešedla
střídáním deště a slunce, je třeba ji pravidelně lakovat.
Tohle všechno můžete zapomenout díky moderním
terasovým podlahám WPC. Jde o prkna nebo dílce
lisované ze směsi přírodního materiálu (dřeva nebo
bambusu) a polyetylenu. Výsledkem je zcela bezúdržbový materiál vyráběný ve velké škále designů, takže
při jeho použití snadno můžete přizpůsobit vzhled
terasy vzhledu domu.
Dokonalou kvalitu WPC terasy a životnost několik
desítek let ovšem zajistíte jedině tehdy, když také pod
povrchem budou použity podkladové trámy z WPC
materiálu, pokud byste šli cestou úspory a použili dřevěné trámy, budou stárnout rychleji než krytina a po
několika letech podlehnou hnilobě. Kompositní terasové podlahy je tedy vždy třeba pořizovat jako celek.
Povrchová úprava imituje buď hladká dřevěná prkna, nebo má podélné drážkování. Prkna s drážkami
zajišťují dokonalou protiskluzovost, proto se nejlépe
hodí k terasám okolo bazénů nebo jezírek, kde je stálá
vlhkost. Kresba na hladkých prknech je imitací letokruhů a vybarvení nejrůznějších druhů vzácných dřevin.
Hitem loňské sezóny se stala WPC prkna ve smeta-
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nové barvě nebo v barvě kávy s mlékem. Tyto světlé
podlahoviny se dobře hodí k často používaným tónům
moderních plastových oken a sjednocují tak styl celého
domu.
Pokud volíte přece jen dlažbu, ať už z přírodního kamene nebo keramiky či betonu, pak na terasu v každém případě pořizujte takovou, která má protiskluzovou úpravu a je určena na venkovní použití, vydrží
tedy i mráz. Výběr keramických dlažeb je nekonečný,
takže snadno najde takovou, která bude barvou i případným vzorem nejlépe ladit se stylem vašeho domu.
Do módy se ale vracejí také kompaktní podlahy. Místo
nevzhledného šedého betonu, který se vlivem počasí
brzy drolí, se dnes používají takzvané kamenné koberce. Je to směs přírodních říčních oblázků a epoxidové
pryskyřice s pojivem. Tato podlaha má venkovním
prostředí velké výhody – je protiskluzová, mrazuvzdorná, voděpropustná a otěruvzdorná. Oproti dlažbě má
velké přednosti, především že je beze spár, čili voda
nemůže zatéct a kamenný koberec tak nepopraská
a neodmrzá. Navíc je kamenný koberec pórovitý, čili
v zimě se led má kam rozpínat a povrch nepoškodí.
Zaručuje také vysokou pevnost a pro naše úplné pohodlí je zcela bezúdržbová, stačí ji jen stírat. Kamenné
koberce se pokládají v různé hrubosti zrna. Kolem bazénu se budou hodit malé říční oblázky, na terase, kde
chceme plochu co nejhladší, aby nám nábytek „nekulhal“, se používá jemně zrnitý kamenný koberec, který
může být případně ještě zbroušen do zcela hladkého
povrchu.
Kamenné koberce můžete mít v barvách přírodních
písků a oblázků nebo pigmentované. Lze z nich tedy
vytvořit nejen jednobarevný povrch, ale také třeba
velkoplošné vzory, kostky, pruhy, kruhy.

Zábradlí a boční zastínění terasy
Pokud nám terasa plynule přechází do terénu zahrady,
obejdeme se bez zábradlí. Většinou je ovšem nad terénem vyvýšená, vede k ní větší či menší počet schodů
a okraj se tedy stává místem, odkud můžeme při neopatrném kroku spadnout, nebo nám přes něj větší vítr
odfoukne květináče.
Zábradlí tedy patří k terase téměř neodmyslitelně. Na
velkých terasách v podlaží, kam vede jen vstup z místnosti nebo ze zahrady dlouhé schodiště, je zábradlí
bezpodmínečný bezpečnostní prvek a je tedy třeba
zvážit jeho výšku i konstrukci tak, aby skutečně chránilo před pádem. I tak je ovšem zábradlí výrazný prvek
designu celého domu, takže podle stylu vybíráme dřevo, kov nebo u starších stylových domů bývá dokonce
kamenné tvarované zábradlí, jehož zachování a obnova si zaslouží péči dobrého kameníka a štukatéra.
Terasa je otevřený prostor, když chceme dokonalou
ochranu před nepřízní počasí i přílišným slunečním
svitem, přistavíme si k domu zimní zahradu. Z terasy
chceme mít ale pokud možno volný pohled do všech

stran. V našich klimatických podmínkách je navíc mnoho dnů, kdy můžeme terasu užívat, aniž bychom se
před přílišným sluncem museli chránit.
Přijdou ale chvíle, kdy z některé strany slunce svítí tolik, že uvítáme zastínění. Ještě častěji fouká nepříjemný vít a my hledáme závětří. Navíc někdy si přejeme
pohledově izolovat dění na naší terase ze strany od
ulice nebo od sousedů. K tomu složí boční zastínění.
Velmi šikovný je systém plátěných horizontálních rolet.
Kastlík s roletou se namontuje na rohový sloupek
zábradlí a z něj se jednoduchým vytažením vyroluje
podle potřeby různě vysoký i dlouhý pás impregnovaného plátna. Jeho koncový profil se uchytí buď do
konzole na stěně domu, nebo dalším sloupku zábradlí.
Pokud máme terasu zastřešenou a konstrukce střechy
má oporu v několika svislých sloupech podél terasy,
můžeme mezi ně umístit rolety nebo lamelové žaluzie
vertikální.
Milovníkům jednoduchých flexibilních řešení lze doporučit třeba použití rákosových rohoží srolovaných ke
sloupku a rozvíjených dle potřeby na tu stranu, odkud
fouká nebo svítí slunce – stačí pak rohož uchytit jednoduchým očkem ke skobičce ve sloupku nebo ve stěně.
Je to ovšem řešení na jednu sezónu, jakmile rohože
zmoknou a znovu vyschnou, rychle se začnou drolit.

Mobilní zastřešení terasy
Je třeba se rozhodnout, zda chceme terasu chránit trvale nebo jen příležitostně. Pokud máme rádi opravdu
vzdušný prostor otevřený i vzhůru k nebi, pak zvolíme
raději příležitostné zastínění a zastřešení pomocí markýzy. Moderní sofistikované systémy výsuvných markýz
umožňují velmi pohodlné používání prakticky v neomezené šířce - na velmi široké terasy je možno montovat markýzy dvě vedle sebe, abychom zastiňovali
vždy jen tu část terasy, kde je to potřeba a nemuseli se
obávat příliš velké plochy stínícího plátna.
Montáž markýzy je možná více méně kdekoliv - kazeta se montuje pod střešní převis nebo na fasádu. Pro
dokonalý komfort zejména u větších ploch markýzy
je dobré místo ručního ovládání zvolit motorové. Na
větší plochy se také lépe hodí markýzy s opěrným
sloupkem, na menší postačí kloubové výsuvné rameno,
které plochu plátna udrží dobře napnutou.
Markýza chrání před sluncem, není to ale systém proti
dešti. Pár kapek samozřejmě plátno snese, vydatný
déšť ale může způsobit prověšení plátna, ve kterém
se pak vytvoří lavor - a přesně ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, se vám jeho obsah vylije za krk. Také
prudký vítr může markýzu poškodit. Moderní systémy
dnes dokonce používat čidla, která při silnějším větru
vydají pokyn řídící jednotce a ta markýzu automaticky
sroluje. To se určitě hodí, když chcete odejít od domu
a necháváte markýzu otevřenou, protože vám poskytuje nejen zastínění terasy, ale také místnosti v domě
na terasu navazující.
Na bazénové terasy je praktické používat mobilní mar-
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kýzy. Jsou to větší či menší sloupkové konstrukce na
pevných stojanech, z nichž se na kloubových ramenech
otevírají plátěné stříšky na jednu nebo na dvě strany.
Vznikne tak šikovné zastínění lehátka nebo jídelního
stolu, které můžete snadno přenést tam, kde ho zrovna potřebujete.
Design markýz je jednoduchý a nijak neruší vzhled
domu a terasy. Pro oživení prostoru si můžete dopřát
nějakou veselou barvu léta, k bazénu se pak bude
hodit třeba námořnický modrý proužek.
Zajímavou možností je i flexibilní lamelové střešní stínění, které promění terasu v krásný, praktický a efektivní prostor pro celou rodinu.

INZERCE

Terasa s pevnou střechou
Jestliže chcete terasu používat za každého počasí a mít
na ní trvale instalovaný nábytek a třeba i malou letní
kuchyni v podobě krásného grilu, pak bude třeba
promyslet pevné zastřešení. Uvědomte si ale, že jakmile nad terasu umístíte střechu na pevných opěrných
sloupech, budete se zde cítit víc jako v místnosti než
jako v otevřeném prostoru. Naše psychika tak prostě
funguje - omezení prostoru shora v nás vyvolává pocit
interiéru. Když si tedy chcete dopřát posezení opravdu
volné, zastřešte si třeba jen část terasy - pak budete
mít dokonalý komfort pro obojí využití.
Zastřešení terasy se dnes nejčastěji provádí prosklenými střešními systémy. Moderní zpevněné nerozbitné

sklo je čiré a propouští plné dávky světla. Promyšlené
profesionálně budované konstrukce tak pracují ještě
s vrstvou zastínění, která je instalována nad skleněné
tabule a dá se snadno vysouvat pomocí elektrického
pohonu. Střecha tak poskytuje dokonalou ochranu
proti nepřízni počasí v deštivých dnech a zároveň
možnost zastínění před příliš dotěrnými slunečními
paprsky.
Konstrukce pro zastřešení mohou být dřevěné nebo
ocelové, mnohem častěji se ale dnes používají lehké
hliníkové s povrchovou úpravou do barvy, jakou si zvolíte. Povrchově upravený hliník má prakticky neomezenou životnost, netrpí výkyvy počasí a nepodléhá na
vzduchu korozi jako profily ocelové.
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Důležitý je výběr správného skla, protože často bývá
problém s čištěním střechy. Měli bychom pamatovat
na to, že zastřešení terasy by mělo mít alespoň mírný
spád pro odtékání vody. Moderní skla na toto použití
pak mají samočistící schopnost - kapky vody se na skle
srážejí a pojímají do sebe i částečky prachu a pylů, takže buď vám střechu opláchne déšť, nebo ji jednoduše
opláchnete lehkým proudem vody z hadice.

Osvětlení pro každou příležitost
Co je příjemnějšího, než posezení na terase z teplého
letního večera, kdy se pomalu stmívá, slunce už nepálí
a na stole na terase můžeme servírovat letní večeři
a po ní dál sedět venku a držet krásnou rodinnou či
společenskou černou hodinku.
Abychom mohli takto terasu plně využít, nesmíme
zapomenout na osvětlení. Pro dobré stolování bychom
měli mít zdroj světla nad stolem. Pro příjemné posezení by pak ale měl být raději vzdálenější místu, kde sedíme, protože světlo od nás odláká nepříjemný hmyz.
Světlo na terase by nám nemělo nahrazovat bezpečnostní reflektor, chceme si přece vytvořit spíše jen
lehce nasvětlenou atmosféru romantického večera.
Pokud tedy máme na vstupech do domu namontované
reflektory na pohybové čidlo, abychom při příchodu
netápali ve tmě, dbejme na to, aby se nám ten nad
terasou nerozsvěcel, když na ní sedíme, ale naopak jen
když přicházíme ze zahrady nebo se na ni jdeme večer
projít.
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Terasový nábytek
Výběr nábytku na terasu závisí hodně na tom, jestli
máte prostor zastřešený a chcete terasu využívat po
větší část roku, nebo bude sloužit jen letnímu posezení.
Nábytek na léto by měl mít v základním popisu „dobře
uskladnitelný“, protože na zimu ho musíme někam
uklidit. Takovému nábytku se říká stohovatelný a jsou
to židle, které jdou dobře naskládat na sebe, stoly
a stolky s lehce odmontovatelnými nebo skládacími
nohami, vše pokud možno lehké a snadno přenosné.
Plastový nábytek takového provedení se dnes vyrábí
v dobré kvalitě, nepraská a nekrotí se, snese letní přeháňku i sluneční paprsky. Modulově přitom nabízí celé
spektrum pro vybavení terasy - židle, stoly, lehátka,
podnožky, stoličky i odkládací a servírovací stolky.
Pro terasu zařízenou trvale je trendy také plast, ovšem
docela jiný. Jde o nábytek se zpravidla hliníkovou
konstrukcí, vypletený plastem. Tyto kusy jsou bytelné
a mnohem více než dříve připomínají pokojový komfort. Pohovky, mohutná křesla, velké židle s vysokými
opěrkami zad - to je lounge nábytek. Plastové výplety lépe odolávají počasí než přírodní ratan, snesou
vlhkost a dobře se čistí. Krásným luxusním kouskem
je třeba anatomicky tvarované lehátko či spíše sofa
opatřené ještě pro lepší uživatelský komfort kolečky
pro snadné přesunutí za sluncem. Měkké čalounění
připomíná spíše pohodlí postele než místa pro slunění
- takže pozor na to, aby se vám zde nespalo až příliš
dobře a nespálili jste se na slunci. Nad takové sofa

zkrátka patří přinejmenším dostatečně velký slunečník
nebo zastiňující markýza.
Také drobnooké síťové výplety v hliníkovém i plastovém nábytku se v posledních letech proměnily. Už
nejsou hrubé, studené a na nepoddajné, ale můžete
klidně sedět nebo ležet přímo na nich. Proto se stále
častěji uplatňují na lehátkách i židlích.
Pohodlnější ovšem je pořídit si na kovový, dřevěný
nebo plastový nábytek ještě podsedáky a matrace.
Výrobci je nabízejí v mnoha designech, takže můžete
mít na novou sezónu nové potahy a vaše terasa bude
vypadat jako nová. Ideální jsou podsedáky i matrace
prací, tedy s takovou výplní, která po vyprání v pračce
neztratí tvar a je potažena odnímatelnými potahy. Ty
se pak dají vyprat několikrát v sezóně a pro příští rok
třeba vyměnit za nové v jiné barvě.
Dřevěný terasový nábytek je evergreen. Mohutné
těžké židle, stoly a lavice z ušlechtilých dřev mají
v posledních let k sobě už také další součásti terasové
výbavy - lehátka s pohodlnými velkými koly, servírovací
stolky, skládací židličky. Nábytek z ušlechtilých dřev se
hodí ke každému domu, má ovšem dvě nevýhody - je
skutečně těžký a velký, takže se s ním obtížně manipuluje a na zimu na něj musíte mít dostatek místa
někde v přístavku nebo v garáži. Tam ho pak raději
ještě přetáhněte plachtovým obalem - ten se jako příslušenství k zahradnímu nábytku prodává a určitě se
vám bude hodit. Musíte se také smířit s tím, že dřevo
je třeba ošetřovat speciálními přípravky a to dvakrát
ročně – před a po sezóně. Zato se vám ovšem odmění
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nádherou, která nikdy neztratí punc luxusu.
Podobné je to i kovaným terasovým nábytkem. Je
zpravidla vyráběn na zakázku nebo v malých sériích
a jeho půvab je v ruční kovářské práci, případně i v dekorování sedáků židlí a desek stolů. Keramická je sice
chladná a pod zadeček si jistě na ni dáte podsedák,
její krása ale dodá vaší terase punc originality. Můžete
ji doplnit třeba kameninovým umývadlem - výlevkou
- ve stejném designu, případně i džbánem a hrníčky
v podobném stylu.

Grilujeme na čerstvém vzduchu
Terasa je ideálním místem pro umístění grilu. Pevná
podlaha zajišťuje stabilitu dokonce i nejjednodušších
trojnožkových lehkých „čertů“ na dřevěné uhlí, blízkost domu a možnost umístění boční zástěny omezuje
problémy s větrem a navíc zajišťuje pohodlí blízkostí
kuchyně, kde si pokrmy na grilování a přílohy k nim
připravujeme.
Máme-li opravdu dostatečně prostornou terasu, stojí
jistě za zvážení stavba venkovního krbu s grilem, případně i udírnou. Takový venkovní krb můžeme pořídit
hotový betonový nebo ho postavit (lépe řečeno dát
postavit, dobře táhnoucí krb s udírnou je stavba pro
zkušeného kamnáře) a vyzdobit tak terasu parádní
stavbou z pěkných cihel. Nemusí to být jen terasa navazující na dům, ale třeba i zahradní terasa s pergolou.
Pokud ji můžeme ochránit před deštěm, bude se tu
pěkně sedět i v chladnějších nevlídných dnech, protože
sálající krb nám zajistí příjemné teplo a my tu můžeme

hodovat, zatímco nám kapky letního deště hrají své
zábavné melodie na střeše.
Na menší terasu nebo balkon se bude lépe hodit
přenosný gril. Můžeme zvolit nějaký parádní, velký,
který je vlastně takovou minikuchyní se vším potřebným vybavením. Kdo si ugriluje jen párkrát za léto pár
kousků masa s přáteli, tomu postačí malý přenosný
gril. Nejlepší je gril s víkem, pod ním se maso i zelenina lépe propéká.
Na balkon či lodžii se dobře hodí elektrické grily,
protože zásuvku máme nedaleko. Na venkovní terasu
pak volíme mezi grilem na dřevěné uhlí nebo na plyn.
To druhé je pohodlnější, to první nám ovšem poskytne
neopakovatelnou vůni, jaké na plynu nikdy nemůžeme dosáhnout.
Móda grilování způsobila rychlý rozvoj nejrůznějších vymožeností, které můžeme využít - lávové kameny, voňavá dřeva, různě tvarované rošty a plotny a samozřejmě
nezbytné grilovací kleště a jehly, měchy na rozdmýchávání dřevěného uhlí, dochucovadla, marinády, směsi
bylinek a koření a tak dále. Podstata grilování je ale
pořád stejná - narychlo připravené kvalitní maso, lehce
opečená a ovoněná zelenina či brambory a k tomu dobrý chléb, omáčky a saláty z čerstvé zeleniny.
Zbývá tedy jen jedno malé doporučení - grilujte raději
na straně terasy vzdálenější od domu, aby vám kouř
a vůně netáhly přímo do bytu.

Výzdoba terasy
Různé drobné dekorativní předměty se u venkovního

posezení budou spíše častěji střídat než zde mít pevné
místo. Základem výzdoby terasy jsou ovšem rostliny.
Je tu ideální místo pro venčení pokojovek, musíme
ale dbát na to, aby je nespálilo přímé slunce nebo
neohrozil prudký déšť. Všechny naše oblíbené fíkusy,
monstery, ibišky, banánovníky a pokojové palmy léto
na terase uvítají stejně jako my sami. Jarní měsíce jsou
navíc u většiny z nich dobou přesazování do větších
květináčů a čerstvé zeminy, což se nám na terase bude
dělat určitě lépe než v bytě.
Pro letnění můžeme květináče s pokojovkami usadit
do pěkných obalů. Šikovné jsou samozavlažovací truhlíky, ale pozor - většina rostlin přemokření od kořenů
nesnáší, takže hladinu vody je třeba hlídat, aby nedosáhla ke kořenům, ale jen s pomocí knotu zavlažovala
květiny shora.
Efektně vypadají i květiny usazené do různých jiných
nádob – dřevěných džberů, pozinkovaných nebo smaltovaných hrnců, kbelíků nebo betonových či keramických korýtek.
Truhlíkové letničky pak terasu oživí pestrostí květů.
Mohou to být tradiční muškáty a petunie, ale i celá
řada dalších květin, kterým se v truhlíkách dobře daří,
nabídka zahradnictví je velmi široká. Truhlíky můžeme
zavěsit na zábradlí, postavit na parapety oken nebo
prostě jen rozmístit na podlahu.
Na malých teráskách a lodžiích můžeme využít trik
vertikálního pěstování rostlin. Stačí na stěnu pevně
přichytit drátěnou síť a na ni zavěsit květináčky, nebo
pod ni umístit úzký truhlík s několika bujně se roz-
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růstajícími popínavkami - docela obyčejné fazole se
rozrostou do velké výšky i do šířky, půvabně kvetou
a na závěr se vám odmění i bohatou úrodou lusků.
Hojně se rozroste do výšky také hrachor vonný, jehož
pestrobarevné květy můžeme také stříhat do váziček,
protože v nich dlouho vydrží.

Sen o vlastním bazénu
Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyvatelé rodinných domků řeší poměrně zásadní dilema pořídit si vlastní bazén či ne? Stavba není nijak levnou
záležitostí, proto by konečnému rozhodnutí mělo
předcházet několik základních otázek. Kam bazén
umístit, jaký typ vybrat, kdo a kdy ho bude využívat,
kolik hodláme investovat a zda náš rozpočet nezatíží
následné provozní náklady?
Rodinné bazény podle umístění dělíme na otevřené,
tedy zahradní a kryté, tedy interiérové či domovní.
Zejména při budování druhého typu je důležité jeho
správné začlenění do dispozic domu, důležitým aspektem je rovněž dokonalá izolace interiéru proti
všudypřítomné a konstantní vlhkosti. Bazén tak může
tvořit dominantu obytného interiéru, můžete ho
umístit zcela samostatně (například na kryté terase),
v přístavbě či zimní zahradě, ve sklepě nebo - což je
ovšem velmi odvážné řešení - přímo na střeše domu.
Místnost, v níž se bazén nachází, vždy musí být dobře
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izolována, s kvalitním vytápěním a spolehlivým větracím systémem. Je nutné počítat také s místem pro
„strojovnu“ (čerpadla, vzduchotechnika, filtrace, atd.)
Vhodné je propojení vnitřního bazénu přímo se zahradou nebo alespoň terasou. Samotná místnost by měla
skýtat dostatek prostoru pro odpočinek a manipulaci
při čištění apod. Bazén lze situovat na úroveň okolního terénu, může být také zapuštěný do země (tady je
však rozhodně třeba zohlednit základy a další nosné
konstrukce domu). Vhodné je konzultovat záměr s odborníkem, nejlépe s architektem nebo se statikem.
Padne-li definitivní rozhodnutí a rozhodnete se stavět,
vždy si uvědomte k jakému účelu bude bazén sloužit.
Možná si teď řeknete - to je přece samozřejmé, ke
koupání a relaxaci. I zde je však dobré zvážit počet
osob, zda jej budou využívat většinou malé děti nebo
naopak starší osoby, zda se chcete v případě potřeby
pouze osvěžit nebo si každé ráno zaplavat. K plavání
postačuje hloubka nad 1 m s celkovou plochou kolem
5 x 2,5 m. V bazénech s menší plochou se nabízí jediné
alternativní řešení - protiproud. Důležitým rozhodnutím je take volba bazénové chemie, aby vás pokud
možno co nejméně trápily letní mykózy. S těmi již si
sice díky účinné léčbě dovedeme poradit, problému je
však samozřejmě lépe předcházet…
Foto: Shutterstock.com

STAVBAODDOMU
A DO Z
Rozhodli jste pro stavbu rodinného domu?
Ať si necháte dům potavit na klíč nebo
dáte přednost akci svépomocné, je dobré
vědět, co vybudování domu obnáší.
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Stavba předpokládá stavební projekt, podle kterého
dům vzniká. Důležité jsou stavební materiály, stavební
postupy, stavební firma, která stavbu provádí a stavební
dozor, který na ní dohlíží. K zahájení stavby je třeba od
příslušného stavebního úřadu stavební povolení. Když
máme jasno o pozemku, vypracovaný projekt domu
a vyřízené všechny formality, můžeme se pustit do
vytyčení stavby a do výkopu zeminy pro základové rýhy
základů.

Než se začne stavět
Pokud je dům podsklepený, provede se výkop stavební
jámy podsklepené části a následně rýhy pro základové
pasy. V této fázi výstavby je výhodné vytyčit a připravit
trasy pro instalace vedoucí v úrovni základů pod podkladní betonovou mazaninou.
Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na
základových pásech. Nosná konstrukce takového základového pásu je hluboká cca 100cm a široká 60cm. Mezi
vytvořené základové pásy se nasype vrstva štěrku a na
ni přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca
10cm), která se napenetruje a navaří se na ní hydroizolace. Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích
příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde
musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vyztužena železnými pruty.
Dalším samostatným typem základu je základová deska. Je to souvislá betonová plocha vyztužená hustou sítí
železných prutů. Její tloušťka se u rodinných domů pohybuje od 25cm až po cca 40cm. Používá se v místech,
kde je prokazatelně neúnosné podloží (bývalé skládky,
navážka, písky), a kde vzniká velké zatížení na mnoha
místech půdorysu stavby. Dále se takový typ konstrukce
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používá v místech, kde bude sklep pod hladinou podzemní vody, a tudíž bude nutné sklep založit v uzavřené vodotěsné základové skříni.
Ideální navržené založení stavby rodinného domu je na
monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi tyto
krčky budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, přípojka vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě
budou vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou
mazaninu provedenou na základové konstrukci.

Izolace a přípojky
Tyto izolace se dají realizovat v jedné úrovni (dle radonového indexu pozemku ). Ideální je použít kompletní
systém od jednoho dodavatele a to na bázi bitumenové stěrky. Pokud je dům podsklepen bude ve stejném
systému provedena celá izolace spodní stavby, tedy
vodorovné a svislé plochy. Dle podmínek v místě stavby
je nutné řešit likvidaci dešťových vod a po případě podzemních vod ohrožujících základovou spáru. Pro likvidaci dešťových vod je bežné použít uceleného systému,
který řeší akumulaci dešťové vody například pro zálivku
v suchém období.
Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě musí být
navrženo v projektové dokumenantaci, projednáno
a schváleno správci a majiteli jednotlivých sítí. Správci
inženýrských sítí dají technické podmínky pro napojení
navrhované novostavby rodinného domu. Pro výstavbu
přípojek je nezbytná koordinace postupu prací a to tak,
že trasy přípojek pod vlastní stavbou budou provedeny v předstihu, před provedením podkladní betonové
mazaniny.

POZVÁNKA
Přijměte naše pozvání na Mezinárodní stavební veletrh

Mezinárodní
stavební
veletrh
výstaviště BVV BRNO

26.–29. 4. 2017

středa–pátek 10–18 hod., sobota 10–17 hod.

Pavilon P, stánek 171
Můžete se těšit na představení novinek:
• Ytong Start - zakládací tvárnice pro soklové zdivo
• Ytong - vnitřní omítka tepelněizolační
a vnitřní stěrka hlazená
• Ytong - žaluziový kastlík
Těšíme se na Vás,
obchodní tým Xella CZ

PRODEJNÍ AKCE:
Paleta tvárnic Ytong za 1 Kč* a k tomu
5 pytlů** vnitřní omítky tepelněizolační
za 1 Kč nebo 2 pytle*** vnější omítky
tepelněizolační za 1 Kč.
při odběru min. 50m3 zdiva YTONG
při odběru min. 80 pytlů vnitřní omítky tepelněizolační
***
při odběru min. 20 pytlů vnější omítky telepněizolační
*

**

INZERCE

Sfoukněte dům
na jedničku
„Náš dům rostl jako z vody, celý z Ytongu,
od sklepa až po střechu. Se vším nám
pomohli, šlo to rychle a hladce a navíc
ušetříme za energie i bez zateplení.

“

Sfoukli jsme to na jedničku.

www.ytong.cz

Čím obezdít základy
Konečně začínáme s vlastní stavbou, respektive s obvodovým zdivem. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy
ve stavbě a to na vnitřní zdivo, plní pouze nosnou funkci a obvodové zdivo, které plní funkci nosnou a tepelně
izolační. V současné době je na trhu velká škála materiálů. Těmi základními jsou keramické pálené, betonové,
betonové lehčené, dřevocementové.
Výběr stavebních materiálů je důležitý nejenom z estetického hlediska, ale také z důvodu náročnosti na
vytápění. To platí zejména u materiálů konstrukce
domu, ale také u oken, dveří a střešní krytiny. Materiál
musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby. Většinou se používá
prostý beton tř. C16. Betonová směs se ukládá přímo do
výkopů nebo do bednění. U nepodsklepených staveb je
potřeba zvyšovat základové pásy na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech používají stále více betonové tvarovky
zděné nasucho a zalité betonovou směsí. Na staticky
náročných místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu
statika.
Důležitou součástí základů je izolace proti zemní
vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do
stavby. Projektová dokumentace by měla vždy obsahovat konkrétní návrh hydroizolace i návrh opatření proti
pronikání radonu. Při realizaci se používají zásadně jen
řádně atestované materiály. Pro hydroizolace se užívají
především klasické asfaltové pásy. U protiradonových
opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40
a pro vysoké riziko je nutné použít speciální konstrukce.

Svislé nosné konstrukce
Máme-li vylitou základovou desku a je-li izolována proti
zemní vlhkosti a radonu, můžeme se pustit do takzvaných svislých nosných konstrukcí. Svislé nosné konstrukce se dělí buď podle tvaru, nebo své dispozice. Dle tvaru
rozlišujeme stěny, pilíře a sloupy a dle dispozice konstrukce obvodové (vnější) a vnitřní (vnitřní nosné stěny
a příčky). Obecně platí, že plocha stěn (svislých nosných
konstrukcí) je oproti stropům (vodorovným nosným
konstrukcím) více jak dvojnásobná. Svislé nosné konstrukce tedy výrazně ovlivní cenu celé stavby. U obvodových stěn jsou velmi důležité i jejich tepelně izolační
vlastnosti, jelikož díky nim napomáhají chránit interiér
před výkyvy teplot a pomáhají tak uvnitř udržovat
ideální klima. Stejně tak jsou ale důležité i akumulační
schopnosti použitého zdiva. Už při vypracovávání projektu se předem volí tloušťka zdiva, izolace a druh omítky, kterou použijeme, stejně tak jako materiál a způsob
výstavby, čili jeho aplikace.

Jaké cihly zvolit?
Poslední dobou jsou stále patrnější nevýhody klasických
pálených cihel – velká spotřeba malty při zdění mokrou
cestou (jinak zdít pálenou cihlu ani nelze), velká spotře-
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ba omítky a příliš nízký tepelný odpor. Dnes se nejčastěji
pálená cihla používá pro vnitřní nosné stěny a příčky.
Větší rozšíření než pálená cihla dnes mají vylehčené
tvárnice a cihelné bloky. Jejich velkou výhodou je rychlé
zdění suchou cestou, kdy se do sebe jednotlivé tvárnice či bloky zasouvají na pero a drážku a lepí speciální
hmotou, nanášenou vždy na poslední položenou řadu
ve dvou souběžných pruzích. Keramické tvárnice a bloky
mají výborné tepelně izolační i akumulační vlastnosti
a díky širokému sortimentu doplňkových výrobků je můžeme řadit mezi stavební systémy. Tvárnice jsou bohužel
a křehké a jejich nevýhodou je rovněž velká nasákavost.

INZERCE

Jednotlivé stavební systémy cihelných bloků se vyrábějí včetně dílčích tvarovek, konstrukce stropů a včetně
překladů. Vylehčováním cihelných bloků se jejich výrobci
snaží dosáhnout dutinami ideálních tepelných vlastností
zdiva, což přináší úspory na materiálu a tedy nižší ceny.
Zeď z cihelných bloků má nižší schopnost akumulace
tepla a přiměřený tepelný a difúzní odpor a zároveň
schopnost v ideálním případě udržet v interiéru kvalitní
a stálé mikroklima. Dobré tepelné vlastnosti zdiva z vylehčených tvárnic jsou však závislé i na provedení ložných
spár, přesnosti zdění a vypracování zdiva v ukončeních

a nárožích. Velké nároky si též klade zabudování oken
a dveří (výplní), jelikož je nutné přerušit vzniklé tepelné
mosty a pokud někde musíme použít tenkostěnné části,
budeme mít problémy s vkládáním vnitřních rozvodů,
naruší se i statika a dokonce i izolační schopnosti u zdiva
obvodového.

Starý dobrý beton
Mezi materiály na bázi betonu řadíme monolitický beton (pro stěny s potřebou velké únosnosti), železobeton
(železobetonové panely), betonové tvárnice (skořepinové díly na bázi betonu), pórobeton (vylehčený beton),
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lehčený beton (tvárnice z keramzitu - pórovitých
pálených keramických kuliček) a zdění na bázi ztraceného bednění (měkké pláště tvárnic, vylepšené tepelnou izolací, se vylévají betonem, který se stává nosnou
hmotou, zpevňované jsou armováním). Monolitický
beton používáme pro stěny s vysokou únosností a maximální variabilitou dispozice. Jeho další velkou výhodou
je možnost vytváření nejrůznějších druhů stavebních
otvorů. Komplikované jsou však opravy a rekonstrukce
takových staveb, jejich dispozice je pevně daná.
Lepší než stavět svislé stavební konstrukce formou monolitického betonu je použít skořepinové díly vyrobené
na bázi betonu, takzvané betonové tvárnice. Můžeme
je vhodně kombinovat například s plnými cihlami spojovanými pomocí malty (mokrou cestou). Existují různé
tvary těchto tvárnic až po tvárnice tenkostěnné, které
se betonem prolévají a pokud je třeba, armují. Společně
s vkládanou izolací jsou i vhodné pro sendvičové konstrukce. Stěny z betonových tvárnic se vyznačují dobrou
zvukovou izolací a minimální nasákavostí, což ocení
stavitelé především v lokalitách s rizikem přívalových
srážek a povodní.
Pórobeton je lehký, snadno se řeže a snadno se v něm
i frézují drážky pro dílčí instalace. Pórobeton vzniká
tak, že jemnou betonovou směs výrobce vylehčí vzduchovými bublinkami. Většinou má podobu takzvaných
bílých tvárnic, tvořících ucelené stavební systémy. Stejně
jako keramické tvárnice a bloky se pórobeton dobře
omítá. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a, velmi rychle
a snadno se s nimi staví. Jednotlivé řady tvárnic i dílčí
tvárnice v řadách k sobě lepíme speciálními lepidly. Povrchy vystavěného zdiva nakonec omítáme pouze systémovými omítkami (moderní stavební chemie). Problém
při použití pórobetonu nemáme ani s rozličnými tvary
například dveřních obloukových otvorů. Tepelný odpor
tohoto materiálu je dobrý, špatné nemá ani zvukově
izolační vlastnosti, ovšem má nízkou akumulaci tepla,
což může být v konkrétních podmínkách problém.

Ztracené bednění
V zásadě jde o dřevocementové desky či tvárnice, které
vyléváme betonem. Ztracené bednění je praktickou
pomůckou stavebníka a setkáme se s ním už před vyléváním základové desky, kdy se běžně pokládá na vylité
základové spáry řada dřevocementových tvárnic, vylévaná betonem stejné kvality, jaký jsme použili pro vylití
základové spáry. Se ztraceným bedněním se pracuje
snadno a rychle. Má velký tepelný odpor, dobře akumuluje teplo a izoluje zvuk. Stěny ale musíme armovat
(vyztužujeme ocelovými pruty nebo sponami z nerezu).
Pokud bychom metodou ztraceného bednění stavěli
vnější zdivo, musíme počítat s větším difúzním odporem.
Mezi sendvičové konstrukce řadíme štěpkocementové
desky, betonové sendvičové tvárnice a vibrolisované
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betonové tvarovky. Štěpkocementové desky a tvárnice
mají na rubu vnější strany vloženou tepelnou izolaci.
Tvárnice sestavíme do bednění (řady vedle sebe uložených tvárnic) a takto poskládanou stěnu vybetonujeme. Beton pak zajistí pevnost společně s dostatečnou
tepelnou akumulací konstrukce a štěpkocementové
desky či tvárnice navíc dobře izolují tepelně, ale i proti
hluku. Betonové (či liaporbetonové) tvárnice můžeme
použít do požadované tloušťky zdiva 300 mm. Používají
se pouze pro jednovrstvé zdivo (vnější i vnitřní svislé stavební konstrukce). Opět je zde jako u štěpkocementu
mezerovitý liaporbeton doplněn izolací z vrstvy polystyrenu, ovšem jednotlivé tvárnice se nevylévají betonem,
ale ukládají na sebe na maltu (opět mokrou cestou).
U sendvičových konstrukcí opět hovoříme o stavebních
systémech, často kompletních. Patří sem i další materiály, například keramzitbetonové tvárnice.

Stavba vnitřních konstrukcí
Vnitřní nosné stěny většinou stavíme zároveň s obvodovým zdivem tak, že přesně kopírují řady ztraceného
bednění. Vnitřní nosné stěny stejně jako nosné stěny
vnější přenášejí tíhu stavby do základové půdy. Přitom
však zároveň oddělují jednotlivé místnosti. Stejně tak
nemusí být vnitřní svislé konstrukce jen konstrukcemi
vyloženě nosnými, nýbrž i podpůrnými.
Oproti tomu lehké příčky ze sádrokartonu a lehkých
příčkovek se používají k optickému oddělení místností.
Na rozdíl od nich se těžké příčky z běžného zdiva, které
jsme použili i pro obvodovou konstrukci nosných stěn,
zároveň používají i k akustickému oddělení místností.
Sádrokartonové příčky jsou s výjimkou širokého uplatnění sádrokartonu v podkrovních místnostech vhodné
skutečně jen tam, kde si do budoucna nejsme jisti, zda
dispozice konkrétních prostor zachováme, případně
sádrokarton použijeme až v budoucnu, kdy například
bude třeba rozdělit dětský pokoj na dva. Uvažujeme-li
v interiéru s místností s velkou plochou, můžeme vnitřní
nosné zdivo v konkrétním prostoru doplnit pilíři či sloupy. Zde můžeme použít jak monolity, tak sloupy vyzděné z plného zdiva.
Pro vnitřní nosné zdivo a zdivo pro příčky, u kterých
do budoucna nepočítáme se změnou dispozice, platí
zásada: Držte se toho materiálu, který jste zvolili pro
obvodové vnější nosné stěny! Většina zdiva je dnes
nabízena v podobě ucelených stavebních systémů
a míchat jednotlivé materiály není vhodným řešením.
V místnostech, v nichž chceme lepší zvukovou izolaci,
jsou pro vyzdění příček nejvhodnější klasické plné pálené cihly…

Krov nese šikmou střechu
Krov přenáší po celou životnost střešní konstrukce vlastní zatížení, váhu střešní krytiny a v zimě váhu napadaného sněhu. Zatížení se na krov přenáší svisle a tomu
odpovídá způsob, jakým je konstruován. Běžná je ale
i konstrukce krovů o malých sklonech, kterými zastřešu-
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jeme přízemní domy v případě, že nemáme vůbec žádný požadavek na podkroví. Sklon takových střech činí
5o a více. Pak je krov jednoduchou konstrukci z fošen,
kterou ztužujeme z prvků typu vazníků se zatlačovacími
styčníky z plechů s trny.
Na běžný krov se rovnoběžně s hřebenem střechy
přibíjejí latě, na které pokládáme střešní krytinu. Pod
latě pokládáme difúzní fólii. I když hned neuvažujeme o tepelné izolaci a vybudování podkrovních prostor, v budoucnu se nám tento krok bude velmi hodit.
V případě, že na střechu budeme pokládat lehké střešní
krytiny, například kanadskou šindel, krov namísto latí
celý pobijeme prkny, na která budeme lehkou střešní
krytinu aplikovat.
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Samotný krov se skládá z vazných trámů, kolmých
na hřeben, a pozednic, které leží na obvodovém zdivu
po obou stranách rovnoběžně s hřebenem střechy.
Rovnoběžně s pozednicemi a hřebenem jsou umístěné i vaznice, které jsou přibližně pod každou čtvrtou
krokví podepřené sloupky. Sloupky většinou stojí
na vazných trámech (nezatěžují tak stropní konstrukci
nad posledním poschodím stavby). Kleštiny pak k sobě
na úrovni vaznic stahují krokve, navíc však i stahují
na úrovni pozednic krokve k sloupkům a vzpěrám.
Vzpěry přitom podpírají sloupky a čepují se do vazného trámu. Do sloupků ještě čepujeme takzvané pásky,
které sloupky ve směru vaznic podpírají a ulehčují jim

Obzvláště v kombinaci se sádrokartonem a čistou bílou
barvou povrchové malby, odrážející v problematicky
prosvětlitelném podkroví světlo, pak falešné trámy
vyniknou a dají podkroví zvláštní ráz.
Obvykle se veškeré dřevěné součásti krovu připravují z tříděného smrkového řeziva. V žádném případě
na materiálu nesmí zůstat zbytky kůry. Tříděné řezivo
by při zabudování mělo mít maximální vlhkost 18%.
Samozřejmě, že musíme veškeré dřevo do krovu použité opatřit buď ochranným nátěrem, nebo tlakovou
impregnací, Chráníme tak svůj krov před dřevokazným
hmyzem, houbami, plísněmi a hnilobami. Nakonec též
musíme všechny dutiny, které sousedí s vnějškem (exteriérem) střechy opatřit speciálními síťkami proti hmyzu
a po obvodu střechy zalištovat.

Typy střech
Střechy dělíme podle jejich konstrukce na ploché a šikmé. Dále pak na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové a střechy šikmé na sedlové, pultové a stanové,
které v našich podmínkách patří k nejčastěji užívaným.
U rodinných domů se v zásadě setkáme se všemi typy,
nejlevnější a zároveň nejčastěji užívanou variantou je
však střecha pochůzná či omezeně pochůzná. Obecně
dnes platí, že tvar střechy je závislý pouze na fantazii architekta, což však nepopírá pravidlo, že střechy
ploché a šikmé převládají a platí pro ně, že čím je jejich
konstrukce jednodušší, tím je i spolehlivější. Jednoplášťové střechy oddělují chráněné vnitřní prostředí od prostředí vnějšího jedním střešním pláštěm. U dvouplášťových střech jsou jejich oba pláště oddělené vzduchovou
mezerou, která větrá, případně i větraným půdním
prostorem. Samozřejmě, že dnes se obvykle konstruují
střechy dvou a víceplášťové.

Izolace střechy a střešní krytina

od rozpětí. Jednotlivé prvky krovu tvoří soustavu trojúhelníků, která zajišťuje tuhost krovu. Všechny součásti
krovu jsou přitom navzájem pročepované. Chceme-li
půdu, podkrovní byt, či má-li krov pouze nést střešní
krytinu, respektive veškerou zátěž.
Konstrukce krovu musí počítat i s vikýři, mansardami
a střešními okny. Větrání a světlo jsou i v podkrovních
bytech vždy velmi důležité. Z architektonického hlediska jsou konstrukce krovů omezené možností izolace
dílčích skladeb. Řešením ale mohou být například takzvané falešné trámy, které uchycujeme ke spodnímu líci
konstrukce. Potom nám izolační vrstva nebude překážet
a v interiéru podkroví dosáhneme efektu, jako by trámy
doplňovaly sádrokartonové či palubkové podhledy.

Pokud neuvažujeme o podkrovním bytě, nebo to konstrukce krovu nedovoluje, izolujeme podlahu půdy. Na
ni položíme dostatečnou vrstvu tepelné izolace a zakryjeme ji záklopem. Další možností je uložit tepelnou
izolaci přímo do stropu, což je u novostaveb nejčastějším řešením. Zateplujeme-li přímo střechu, použijeme
stejný postup jak u novostaveb, tak rekonstrukcí střech.
Nad krokvemi či bedněním rozvineme pásy hydroizolační fólie. Tuto fólii přibijeme ke krokvím takzvanými
kontra latěmi. Na kontra latě v závislosti na druhu
střešní krytiny následně v odpovídajících vzdálenostech
přibijeme latě.
Z půdy pak mezi krokve vložíme tepelnou izolaci, většinou z minerálních vláken. Pak rozvineme parozábranu,
zezdola ke krokvím připevníme druhou vrstvu tepelné
izolace (standardně o tloušťce 10 cm) a uchytíme sádrokartonový podhled, případně obklad z připravených palubek. Zásadně konstruujeme 2 pláště, kdy bude mezi
difúzní fólií a střešní krytinou vzduchová mezera (tu
nám vytvoří kontralať). Systém však může být i tříplášťový, kdy bude vzduchová mezera i mezi difúzní fólií
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a tepelnou izolací. V případě pokládky lehké střešní
krytiny, kdy střechu celou obedníme, nám pak vzduchová mezera vznikne mezi bedněním a tepelnou izolací.
U střešní krytiny nás zajímají především užitné vlastnosti, pracnost pokládky a vzhled. Také samozřejmě i životnost dané krytiny a záruční doba. Cena už dnes nehraje
tak velkou roli, protože si lze díky konkrétním sezónním a akčním slevám pořídit kteroukoli krytinu za velmi
přijatelnou sumu. Při výběru krytiny se rovněž zaměříme na nabídku rozličných střešních doplňků, jako jsou
hřebenáče, bokovky a podobně). Střechy se nabízejí
také jako ucelené stavební systémy, včetně střešních
oken a okapů. Ucelený střešní systém ušetří čas i peníze
a zaručuje, že jednotlivé díly do sebe skutečně zapadnou. Tím je vhodnějším řešením střechy, než postupné
dokupování a shánění jednotlivých komponentů a jejich lepení do celku.

Pálené a betonové tašky
Pálené keramické tašky jsou u nás krytinou tradiční a dosud nejrozšířenější. Mají řadu výhod - proti
vnikající vodě, sněhu a prachu jsou chráněny systémem
dvojitých drážek, slunce je, na rozdíl od asfaltového šindele a plechu nerozpálí a můžeme je bez potíží použít
i pro velmi nízký sklon šikmé střechy. Keramická pálená krytina výborně tlumí zvuk, což oceníme nejen při
silném krupobití. Jejich nevýhodou je značná hmotnost,
nasákavost a křehkost. I jejich životnost je nižší, než
například u tašek betonových. Další nevýhodou tradič-
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ní pálené krytiny je její vyšší cena a problematické je
i pokládání střech s netypickými tvary.
Betonové tašky se vyrábí ze směsi písku, cementu
a barviva a od pálené krytiny je na první pohled těžko
rozeznáme. Přitom je to dnes velmi rychle expandující
materiál dobrých cenových relací, takže je levnější, než
krytina pálená. Betonová krytina se stejně jako pálená
hodí na všechny typy šikmých střech. Vyniká vysokou
pevností a velkou odolností proti mrazu, čemuž napomáhá i její nízká nasákavost. Proto se hodí na domy
postavené ve vyšších zeměpisných polohách, vystavených extrémnímu počasí. Stejně jako pálenou krytinu
betonové tašky ukládáme na latě, kterými je střešní
konstrukce v pravidelných rozestupech pokryta vodorovně s hřebenem střechy. Betonová krytina se ukládá
na šikmé střechy o sklonu alespoň 17o, nejčastěji pak
25o a víc.
Betonová krytina výborně tlumí zvuk a je nabízena v široké škále tvarů i barevných provedení. Její ohromnou
výhodou je i v poměru k ceně životnost; tato krytina
vydrží až 100 let a záruka je na ni běžně poskytována
30 let.

Asfaltový neboli kanadský šindel
Skládaná lehká střešní krytina se využívá především
v oblastech se silnými sněhovými srážkami, neboť využívá plného bednění střechy. Její velkou výhodou je malá
hmotnost, díky níž je vhodná pro rekonstrukce střech.
Asfaltový šindel se skládá ze speciálních tvarovaných
asfaltových pásů s vnitřní nosnou vložkou ze skleného

Společnost Hörmann spouští Akci 2017.
Vrata RenoMatic light budou už za 20 499,Hörmann se začátkem března spouští akci 2017.
V ní budou za výhodné ceny k mání například
vrata RenoMatic light 2017, která se v akci
dostávají na skvělý poměr kvality a ceny.
RenoMatic light jsou vrata, která se mohou pochlubit všemi přednostmi, které výrobky od společnosti
Hörmann mají – vysoký stupeň bezpečnosti, špičková
kvalita a vynikající termoizolační vlastnosti. A to vše
už za 20 499,- korun.

Domovní dveře
bez bočního dílu
od

31 999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od

20 499 Kč*

Bezpečnost na prvním místě
„Bezpečnost proti vniknutí zvenčí a bezpečnost při
používání, to jsou největší témata, kterými se letošní
sortiment společnosti Hörmann řídí,“ uvádí jednatel
společnosti Hörmann ČR, Ing. Vít Kareš. Společnost
téma bezpečnosti bude vyzdvihovat v celoevropské
kampani, kterou má na letošek přichystanou.
Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že jeho
vrata už nesplňují požadavky na bezpečnost provozu a nemohou už ochránit jeho obydlí, může je nechat vyměnit za bezpečnější a praktičtější RenoMatic
light v akci 2017. Ta jsou k dispozici již za 20 499,- Kč
i s pohonem. Akčních modelů vrat však je letos víc
a je tak na výběr.
Vstupní dveře za dobrou cenu
Hörmann v akci 2017 uvádí i několik modelů vstupních dveří. Ocelové domovní dveře Thermo65 patří
k tomu nejvíce prověřenému v produkci společnosti.
Letos je Hörmann uvádí ve třech akčních dekorech
Decograin. Jsou volitelné s bezpečnostním vybavením RC 2. Mají hliníkovou zárubeň s přerušeným
tepelným mostem. Akční dveře Thermo65 mají vynikající izolační vlastnosti. Jejich cena bez bočního dílu
začíná na 31 999,- korun. Hörmann svou nabídku
dveří letos výrazně rozšiřuje.
Pohony
Do akce se letos dostávají i bránové pohony LineaMatic. Pro posuvné brány včetně dálkového ovladače stojí od 12 999,- korun. Pro dvoukřídlé otočné
brány je cena 18 999,- korun.
Každoroční akce Hörmann jsou pro předního evropského výrobce vrat, dveří a logistických systémů,
osvědčeným marketingovým nástrojem, jak oslovit
nové zákazníky. Produkty zařazené do Akce 2017
v sobě jedinečným způsobem spojují špičkovou kvalitu, design a bezpečnost spolu s nejlepší cenou. Akce
2017 začíná 1. března.
Více informací na www.hormann.cz

Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně
• Garážová sekční vrata RenoMatic light
• Domovní dveře Thermo65 se zamykáním
zabraňujícím vloupání

• Více informací na

www.hormann.cz/akce2017

*

Nezávazná doporučená cena standardního rozměru bez montáže
za akční dveře / vrata vč. 15 % DPH. Platí do 31.12. 2017 u všech
autorizovaných prodejců v České republice.

vlákna. Tyto pásy jsou oboustranně pokovené či pískované, na pohledovou stranu šindele je aplikován
kamenný posyp v rozdílných barvách, který umožňuje
vysokou různorodost designů. Nutností pro asfaltové
šindele je celoplošné bednění střechy, na které se asfaltové pásy přibíjejí a zároveň k sobě navzájem přilepují.
Asfaltový šindel je materiál velice tvárný a není tedy
žádný problém šindel aplikovat na velmi netypické
střešní konstrukce. Musíme však dbát na to, aby teplota

diční zástavbě, i když kombinace klasické pálené krytiny
a plechu často vypadá velmi dobře i na historických
budovách. Záleží jen na citu při výběru materiálu.
Z plechových krytin pak k opravdu špičkovým povrchům patří jak zinkový, vhodný i pro netypické střešní
konstrukce. Plech lze navíc ohýbat do libovolného
tvaru. Zinkový plech má při tloušťce materiálu do 1 mm
hmotnost pouhých 4,5 kg/m2. Přitom jej lze aplikovat
na střechy o sklonu i pouhé 3o. Jde tedy o materiál
velmi univerzální stejně jako měď, která je ale dražší.
Tento materiál se prodává buď v pásech nebo kotoučích
a pokládá se stejně jako asfaltové pásy na celoplošné
bednění střešní konstrukce přibíjenými příponami.
Spoje lze místo pájení i nýtovat, záleží jen na postupu,
který budete preferovat vy, projektant nebo řemeslník.
Je však nutné dbát na důsledné oddělení materiálu
od podkladu, hlavně od jiných kovů. Při styku s nimi
vznikne galvanický článek. Při styku se silikáty zase dochází k chemické korozi a následně může plech až proděravět. Materiál je tedy velmi náročný na zacházení.
V zimě se nesmí pokládat, protože zkřehne a láme se.
V tomto období se po takové střeše nesmí ani chodit.

Plast pro nenáročné

vzduchu při pokládce neklesla pod 5 oC, popř. dodržovat ohleduplnější zacházení se šindelem při pokládce
při nižších teplotách.

Plech je trvanlivý
Mezi plechovou krytinu řadíme plechové šablony a krytinu z tabulového pozinkovaného a měděného plechu.
Pozinkovaný plech je však třeba povrchově ošetřovat
nátěrem, takže vhodnější je měď, která nám po čase
díky oxidaci vykvete do příjemné modrozelené patiny.
Plechové šablony jsou profilované do vzhledu klasických
tašek. Tabule mají ovšem šířku 1 metr a délku až 10 metrů. Pokládka této krytiny je tedy velmi rychlá, navíc
jde o krytinu velmi lehkou. Šablony mohou mít i šířku
několika tašek, záleží jen na výrobci a konkrétním typu
krytiny. Tuto krytinu klademe na latě.
Výhodou plechu je kromě rychlé pokládky také životnost, která činí až 200 let, čemuž odpovídá i vysoká
záruka na materiál (až 50 let). Přitom povrchová úprava
této krytiny tlumí zvuky (déšť, kroupy, silné poryvy
větru) a potírá tak fámu, že plechové střechy jsou příliš
hlučné. Problematické je však použití této krytiny v tra-
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Krytina z recyklovaných plastů svým vzhledem dokáže
imitovat jakýkoli běžně dostupný sortiment, klasické
tašky i šindel. Plast dobře odolává jak klimatickým
a povětrnostním vlivům, tak mechanickému poškození.
Díky přísadám odolává i UV záření a snižuje se jeho hořlavost. Plastovou krytinu však lze pokládat na střechy
o sklonech od 20o a vždy se klade na celoplošné bednění. Životnost plastové krytiny se podle jejího typu a výrobce uvádí v širokých intencích, od 40 až do 100 let.
Tomu odpovídá i záruka, která činí 10 až 30 let. Velkou
nevýhodou plastové krytiny je často poněkud kýčovitý vzhled, ovšem pro toho, kdo nemá vysoké nároky
a chce krátkodobě ušetřit, je vhodným řešením.

Dřevěný šindel a břidlice
Tyto dříve tradiční materiály se dnes už používají jen
okrajově. I z hlediska architektonického je lze využít jen
výjimečně. Cena materiálů je poměrně vysoká a často
se nehodí k okolní zástavbě, jsou však lokality, jako
např. skanzeny a stavby tradiční lidové architektury, kde
se použití těchto tradičních krytin předpokládá. Má-li
někdo to štěstí, že takový objekt vlastní, má i tu smůlu,
že se mu střešní krytina řádně prodraží. Drahý navíc
není jen materiál, ale i jeho pokládka, která je velmi
pracná.

Chcete vikýře či střešní okna?
Střešní okna řadíme společně s okny a dveřmi mezi výplně stavebních otvorů. Podle způsobu otevírání střešní
okna dělíme na kyvná, vyklápěcí, vyklápěcí s vertikálními okenními částmi, posuvná a výklopně posuvná. Lze
ale do střešní konstrukce též instalovat i střešní okno
- dveře. Podle materiálu střešní okna členíme na dřevě-
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beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen
jako nutné zlo. Ale dnes?!
Evropská špička

KOMERČNÍ PREZENTACE

Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen
opravdu širokého a dostatečně vyzrálého programu, ale i v Evropě konkurenceschopné kvality. V Těšovicích dokáží pro dům a zahradu vyrobit cokoli podle přání zákazníka či architekta.
Takovou zakázkovou výrobou mohou být drobné architektonické prvky do zahrad, atypické
sloupy, složité nosné prefabrikáty, obkladové
desky atd.
Z (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes
pramení averze některých architektů k betonu,
i když ten prošel mnoha změnami. Po zpracování, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl
k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby
plnil nejen účelové, ale i okrasné funkce. Podnikem, který se už léta zabývá vývojem betonových zahradních prvků, je firma BETON – Těšovice, spol. s r. o. Dodává betonové výrobky pro
městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady
a prvky pro dětská hřiště podle technologie německé firmy Stangl AG.

sériE prvků pro okolí
rodinných domů

Pro okolí rodinného domu dodává BETON –
vítězná cEsta bEtonu
Těšovice především celou sérii prvků určených
Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky
k výstavbě plotových sloupků a zídek, dále prea odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton
fabrikované schody, betonové bloky, nádoby
se vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků.
na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdike zpevňování svahů, kruhové desky, betonové
vovat jen v zahraničních katalozích.
koule, okraje bazénů,
sedací a zahradní náBETON – Těšovice, spol. s r. o.
bytek, ohniště se zaří383 01 Těšovice - Běleč 59
zením na grilování.
tel.: 388 302 811, 388 302 812; fax: 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz; www.beton-tesovice.cz
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ná či dřevěná z lepených profilů (takzvaná eurookna),
plastová, hliníková, dřevo hliníková a ocelová. Na rozdíl od ostatních typů oken se u oken střešních ve většině případů setkáme s okny jednoduchými, zasklenými
dvojsklem, ale i trojsklem. Je nezbytné vzít v úvahu,
že až 40% z celkových tepelných ztrát objektu zaviní
špatná volba oken. Přitom i ta nejkvalitnější z oken
mají výrazně horší tepelně technické vlastnosti. Platí
pravidlo, že jedno větší okno dosahuje menších tepelných ztrát, než několik menších. (Ve starých zástavbách
především selských domů bylo dříve běžné umisťovat
do 80 cm až metr silných zdí malá okna.
Vikýře či střešní okna se používají v případě, kdy okna
štítová osvětlují podkrovní prostor nedostatečně či ne-
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jsou vůbec možná. Vždy platí pravidlo, že do střešní
konstrukce zabudováváme buďto vikýře, nebo střešní
okna stejného typu. Není však výjimkou, že architektonický návrh objektu hovoří jinak. Pokud volíme vikýř,
měla by jeho šířka zpravidla odpovídat samotné šířce
polí mezi krokvemi. Pokud volíme střešní okna, jsou
vždy umístěna v rovině střechy, mohou však mít i vertikální okenní části. Taková okna pak dávají víc světla
(mají větší prosklenou plochu), než okna, která jsou
umístěna pouze v rovině střechy. Střešní okna umisťujeme buďto vedle sebe, nebo nad sebou. Samozřejmě, že velká střešní okna s velkou osvětlovací plochou
pobyt v místnosti vždy zpříjemní.
Podstatným kritériem jsou skleněné výplně oken. Stan-

Plastová a dřevěná okna
Základním materiálem, ze kterého se plastová okna
vyrábí, je tvrzené PVC, nosná konstrukce je ocelová.
Plast je dnes mezi materiály určenými pro výrobu oken
nejoblíbenější. Je však podstatné vybrat si kvalitní
profil plastových oken, nekvalitní materiál by v budoucnu mohl přinést komplikace jako např. změnu
barvy či menší mechanickou odolnost. Mnozí uživatelé
si v případě plastových oken stěžují na jejich umělohmotný vzhled, což možná platilo v začátcích. Dnes
jsou plastová okna jak barevností, tak úpravou vnějšího povrchu velmi variabilní. Pokud je plastové okno
pro náš dům vhodné, určitě oceníme jeho minimální
nároky na údržbu, rozumnou cenu a barevnou stálost.
Dřevo se k výrobě oken používá odedávna díky jeho
obecně vynikajícím vlastnostem. Dokáže interiér
zútulnit, je příjemné na dotek, jeho přirozená kresba
z každého kusu vytváří originál. A v neposlední řadě
je velmi pevné a vyniká nejnižším součinitelem délkové roztažnosti ze všech materiálů, které se k výrobě
oken používají. Jednou z jeho nevýhod je nutnost průběžného ošetření nátěry ať už lakem či barvou. Právě
proto se k výrobě střešních oken dřevo příliš nehodí,
jelikož je na šikmé střeše extrémně vystaveno klimatickým vlivům. Výborně však ladí s případným obložením
podkrovního interiéru palubkam a v interiéru přiznanými dřevěnými prvky střešní konstrukce.

Eurookna a hliníková okna

dardní jsou dnes okenní dvojskla, ale i trojskla. Jejich
tepelně technické vlastnosti však můžeme ještě vylepšit
výplní inertními plyny, speciální odrazovou fólií, pokovením či zvolením takzvaných teplých rámečků. Okenní
skla si dnes můžeme vybrat v různých barvách, dezénech a tónováních. Kromě profilu a výplně hraje roli
i členění oken. Na konstrukci nejnáročnější je členění
oken příčlemi a poutci, kdy je skleněná výplň skutečně
dělená. Členění ale též může být umístěné mezi dvojskly vyplněnými plynem (kovovými nepo plastovými páskami). Extrémním řešením je takzvané přidané členění,
které se na okenní sklo nalepuje zvenčí. Je to však nešťastné řešení, nastávají problémy s čištěním, toto členění
je lapačem nečistot a je známé i svou nízkou životností.

Nejčastěji se dnes vyráběná dřevěná okna označují
jako takzvaná eurookna. Ovšem mezi klasickým dřevěným střešním oknem a tzv. eurooknem je zásadní
kvalitativní rozdíl. Eurookna se vyrábějí z lepených
třívrstvých hranolů; tento materiál zabraňuje kroucení
a velmi zvyšuje pevnost oken jak v tahu, tak v tlaku.
Eurookna se vyrábějí buď ze smrkového, nebo borovicového dřeva, výjimkou však nejsou ani cizokrajné
materiály, například malajský dub Meranti. Oproti
klasickým dřevěným oknům jsou okna z europrofilu
podstatně dražší, což je zase vyváženo jejich užitnými
vlastnostmi. Použitá technologie lepení hranolů zaručuje výbornou stabilitu a pevnost materiálu. Eurookna
také nevytvářejí tepelné mosty a vyznačují se velmi
snadnou údržbou. Oproti běžným dřevěným oknům
jsou i mnohem odolnější před případným vloupáním.
Hliníková okna jsou v podstatě tím nejkvalitnější
a také i nejdražším, co trh nabízí. Svou cenou se šplhají
až na násobky oken plastových či běžných dřevěných.
Hliníková okna mají dokonalý design. Jelikož je hliník
velmi pevný materiál, je možné jej použít i pro velké
prosklené plochy. A právě zde je na řadě hliník. Hliníková okna jsou velmi odolná, s dlouhou životností,
mají nejširší nabídku barevných řešení, jsou prakticky
bez jakéhokoli nároku na údržbu a jsou v podstatě
nezničitelná.
Problémem hliníkových oken jsou tepelné mosty (velká tepelná vodivost hliníkových okenních profilů pro
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Dříve než se rozhodnete stavět, musíte mít jistotu, že stavbu ufinancujete. Výhodným řešením je
stavební spoření, kde nejen můžete čerpat státní dotaci, ale hlavně po naspoření částky velmi výhodný
úvěr.

přerušení tepelného mostu, který se v rámech vytváří).
Proto se okenní konstrukce vyplňují pěnou z polyuretanu. Dalším řešením je oddělení vnitřní a vnější konstrukce oken vložkou z plastu. Z těchto důvodů pak
nelze hliníková okna, byť jde o nejkvalitnější materiál,
použít v moderních nízkoenergetických domech.
Při osazování domů okny musí projektanti dbát zásadních pravidel. Do jiné výšky okna usazujeme v kuchyni,
do jiné v obývacím pokoji s požadavkem na široký
výhled. Stejně tak se liší osazení v dětském pokoji
a ložnici a stavební otvory do koupelny a WC pak vždy
osazujeme okny plošně velmi malými. V jídelně by
měla být spodní hrana ve výšce stolu, v kuchyni zase
může být výš.

Chceme zimní zahradu
Plánujete, že si v novém domě postavíte také zimní
zahradu? Než oslovíte projektanta a architekta, měli
byste přesně vědět, co od své budoucí zimní zahrady
očekáváte: jestli má sloužit jako skleník, nebo spíš jako
obytný prostor. Od toho se totiž bude odvíjet podoba
projektu, konstrukce stavby, použitých materiálů i vybavení zimní zahrady.
Velmi důležité je začlenění zimní zahrady do samotné
stavby. Doporučuje se flexibilní oddělení od vlastního
domu, a to i v případě, že je zimní zahrada postavena
výhradně jako rozšíření obytného prostoru. Nejjednodušším řešením je oddělit ji od obytného prostoru velkými dveřmi, takže podle situace může být začleněna
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do domu úplně, nebo může tvořit vlastní tepelný
systém.
Komplikovanost konstrukce zimních zahrad spočívá
v tom, že je tvoří velké prosklené plochy. Od nich požadujeme, aby na jaře a na podzim propouštěly první
sluneční paprsky a zahrada se nemusela vytápět, v létě
je naopak žádoucí, aby slunce bylo zastíněno a nedocházelo k přehřívání prostoru. V zimě se zase snažíme
omezit tepelné ztráty, které u prosklených ploch vždy
hrozí. Tyto požadavky splňují skla doplněná zvenku
o speciální reflexní vrstvy, které omezují pronikání
tepelných paprsků dovnitř. Pokovená vrstva zevnitř
brání tepelnému vyzařování a tím i únikům tepla ze
zimní zahrady. Důležité je zajištění bezpečnosti střecha zimní zahrady nejen, že musí unést několik desítek
centimetrů čerstvě napadaného sněhu, ale i sněhovou
lavinu ze střechy domu nebo silné krupobití.
Materiál a typ konstrukce volíme také na základě
toho, zda chceme zahradu využívat celý rok (a vytápět
ji), nebo zda bude sloužit pouze k prodloužení léta.
Sezonní nevytápěné zahrady jsou na stavbu a finance
pochopitelně méně náročné než vytápěné celoroční.
Přesto přímé spojení s obytnou částí domu lze doporučit jen při použití těch nejkvalitnějších systémů. A aby
se taková zahrada nechovala jako skleník, doporučují
odborníci použít konstrukci s tepelným mostem.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

STŘECHA

KRÁSNÁ I UŽITEČNÁ
Střecha je nejen estetickou korunou každého domu, ale především má ochrannou
funkci. Chrání před větrem, sluncem, sněhem a mrazem, odvádí dešťovou vodu
a brání jí v nahromadění. Díky střešním oknům se prosvětluje dům i shora.
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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.
Šikmá střecha se skládá ze střešní konstrukce, jednoho
nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi a prvky. U nás
se většinou vyskytuje 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.
Na našem území jsou v současnosti na novostavbách
oblíbené valbové a polovalbové střešní konstrukce.
Tyto typy střech se od sedlové liší tím, že mají na obou
koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Od
sebe se valbová a polovalbová střecha liší pouze výškou
okapů – jsou-li všechny okapy ve stejné výšce, jedná se
o střechu valbovou. Existuje další spousta různých typů
střešních konstrukcí, jako jsou například střechy pultové, mansardové či stanové.

Krovy dobře promyslet
Konstrukce střechy je jedním z pilířů kvality stavby.
Samozřejmě je na ně potřeba kvalitní vyschlé a dobře
impregnované dřevo. Pro urychlení a zjednodušení práce se dnes velmi často používají střešní vazníky, systémy,
jimiž je možno zastřešit prakticky jakýkoliv půdorys
objektu, a připravit základ pro střechy sedlové, valbové,
pultové, mansardové i obloukové. Vazníky se oproti
klasické konstrukci krovu vyznačují úsporou řeziva o 20
- 40 procent a mají jednoduchou návaznost na ostatní
konstrukce, takže se rychle a snadno montují. Není třeba se obávat ani o prostor pod střechou, do vazníkové
konstrukce lze navrhnou i půdní prostor s dostatečnou
šířkou i výškou, abyste ho mohli použít jako prostor
úložný, nebo po úpravě podlahy a stěn třeba jako pokojík. Počítáme-li se střešními okny nebo arkýři, je třeba
při projektování konstrukce krovů na to pamatovat již
od začátku. Dodatečné osazení je sice možné, vyžaduje
ale zásah do střechy i do její dřevěné konstrukce.

Tašky, beton nebo plech?
Střešních krytin je na výběr celá řada. Je třeba zvolit
takovou, která bude odpovídat typu a charakteru vaše-
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ho domu, klimatickým podmínkám lokality, očekávané
životnosti, požadavkům na její údržbu a samozřejmě
i vašemu vkusu a finančním možnostem.
Pálené tašky jsou stejná klasika jako cihly. Mohou mít
povrchovou úpravu matnou i lesklou glazovanou.
Vyrábějí se z pálené hlíny, neobsahují žádné škodlivé
přísady, snadno se recyklují. Výhodou pálených tašek je
vzhledová a barevná stálost a velice dlouhá životnost
těchto krytin. Betonové tašky jsou dodatkem k betonovým tvárnicím. Vykazují dlouhou životnost, výrobci
udávají až 80 let bez údržby. Tašky z betonu se vyrábějí
v různých tvarech, s matnou či lesklou povrchovou
úpravou, jsou rozměrově přesné a dobře se pokládají.
Velkou váhu betonu dnes výrobci řeší použitím technologicky odlehčeného betonu, z nějž se dělají velkoformátové tašky. Břidlicové střechy jsou pro náročné
zákazníky, ochotné investovat do ryze přírodního
materiálu. Na rozdíl od obkladové břidlice, která může
být štípaná do nepravidelných tvarů, břidlice na střešní
tašky se zpravidla řeže do přesných tvarů. Je to krytina
s velice dlouhou životností, výborně tepelně i hlukově
izolující. Její krása je dána složením horniny, která vytváří na povrchu různorodou hru jemných barev.
Vláknocementové šablony známe spíše pod označením
eternit. Ten současný na rozdíl od svého stejnojmenného předchůdce neobsahuje azbest ani jiné škodliviny, je
vyroben z cementu, vody, mletého vápence a celulózových vláken. Různé tvary umožňují vytvoření zajímavé
střešní krytiny v celé ploše. Výhodou je bezesporu lehkost toho materiálu i jeho snadná pokládka. Eternit má
dlouhou životnost, je nehořlavý, dobře odolává mrazu.
Plechové skládané krytiny mohou mít podobu tašek
nebo šablon. Jejich výhodou je nízká hmotnost, snadná
pokládka prefabrikovaných pásů na latě a pro mnoho
zákazníku i rozhodující výběr barev. Velice záleží na
kvalitě plechu a především na jeho povrchové úpravě,
a to nejen v ploše, ale i na hranách, od toho se odvíjí
životnost plechové střechy.
Plechové falcované krytiny se pokládají na úhlovou
drážku v pásech. Pro běžné užití jsou tu především
pozinkované nebo poplastované ocelové plechy. Luxusní
pak jsou střechy z měděných, olověných, mosazných či
nerezových plechů. Velmi oblíbené jsou i hliníkové střešní krytiny, které jsou velice lehké, snadno se zpracovávají,
nekorodují, dobře odolávají i drsným povětrnostním
podmínkám. Z hliníku se vyrábějí střešní plechy tvarované do různých vlnovek a profilů, mohou mít povrchovou
úpravu v nejrůznějších barvách.
Bitumenové střešní krytiny se vyrábějí buď jako vlnité
desky nebo jako nejrůzněji formátované šindele. Vlnité
bitumenové desky na bázi asfaltu a minerálních látek
jsou levným řešením například na přístřešky pro auto,
zastřešení či zastínění altánu, zahradního domku. Bitumenové šindele jsou plnohodnotnou střešní krytinou pro
použití na obytných domech. Mají nenasákavou nosnou
rohož ze skelných vláken, vrstvu upraveného asfaltu
s minerálními plnivy a povrch tvoří tlakově zaválcovaný
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posyp z keramzitového probarveného granulátu. Bitumenové šindele jsou lehké, snadno se tvarově upravují
stříháním, dají se i ohnout, takže je možné s nimi lehce
provést i různé návaznosti arkýřů, střešních oken a stříšek. Pokládají se na rovný povrch z OSB desek, prken
nebo překližky. Pro svou lehkost, odolávání povětrnostním podmínkám i agresivním zplodinám a možnost pokládky i do problematických úžlabí a ohybů jsou bitumenové šindele v poslední době krytinou častěji žádanou.
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.

Zelená střecha
V Čechách měly velmi dlouhou tradici slaměné a rá-
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kosové střechy. Jejich moderní ekologickou variantou
je zelená střecha, založená a udržovaná 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 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.

Vsakovací tunely
Profesionálně řešený sběr dešťové vody ze střechy je
jednou z podmínek dlouholeté životnosti celého domu.
Voda nesmí stékat po fasádě ani zatékat pod dům. Moderním řešením jsou systémy nabízející všechny prvky
od okapových žlabů různé délky, háků na uchycení,

je dobré vzít v potaz nejen průměrné množství srážek
v lokalitě, ale také dnes v letních měsících časté přívalové deště.

Jaký materiál na okapy?

spojek a přechodů až po odtokové roury s napojením
na odvod dešťové vody. To poslední není zas až tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dešťová voda se ve
většině obcí z kapacitních důvodů nesmí odvádět do kanalizace a je třeba ji tedy odvést od domu na pozemek
a zde s ní nějak naložit. Buď ji můžete nechat vsakovat,
nebo ji můžete sbírat do zásobníku a využít na zalévání
zahrady nebo třeba i na praní prádla. Vsakování a sběr
se dnes často kombinují, okapové svody mají k tomu
účelu odbočky, jimiž je možno část vody pouštět do
zásobníku a část nechat vsakovat. Vsakování se dnes
většinou neřeší pomocí stěrkovaných trativodů, protože
efektivita toho způsobu je poměrně nízká a při větších
deštích se voda nestačí vsáknout. U rodinných domků
se proto dnes používají vsakovací tunely. Jsou to vlastně
plastové jímky, které se skládají za sebou v takovém
počtu, jaký v daných podmínkách potřebujeme. Ukládají se do země a z nich pak voda otvory postupně vsakuje
do terénu. Při propočtu kapacity vsakovacích tunelů

Klasikou jsou pozinkované žlaby a svody, dnes už se
ale využívají méně, protože jejich údržba je poměrně
náročná, musí se natírat a je třeba pravidelně kontrolovat zejména spoje, kde může docházet k narušení
pozinku a ke korozi. Proto se dnes pozinkované okapové systémy prodávají často s povrchovou úpravou
nátěrem nebo oplastováním. Ty kvalitní se povrchově
upravují ještě před formováním do finálních tvarů,
mají tedy povrchově ošetřené i detaily a vnitřky rour.
Prakticky bezúdržbovým materiálem je titanzinek. Má
neutrální barvu postupně se stabilizující do lesklé šedi.
Titanzinek se povrchově již nijak neupravuje, nekoroduje a nemusí se natírat. Oproti jiným materiálů je
ovšem tvrdší a křehčí, hůře tedy odolává mechanickému zatížení například sněhem a ledem. Měď je nádherný klasický zcela bezúdržbový materiál, jeho cena
je ovšem značně vysoká. Pozor na nesnášenlivost mědi
s jinými kovy - pokud někde na střeše použijete měď,
neměli byste ji s jinými kovy kombinovat a i okapový
systém by měl být měděný. Také musíte počítat s tím,
že původní červenozlatá barva se postupně bude proměňovat až do charakteristické barvy „měděnky“ tedy
do světlezelena. Kvalitním, lehkým a bezúdržbovým
materiálem je hliník. Výhodou je, že ho můžete mít jak
bez barevné úpravy v neutrální šedi, tak v nejrůznějších barevných úpravách. Hliník je povrchově upravován, čímž dosahuje životnosti až 40 let, aniž se o něj
musíte starat. Je chemicky netečný, není tedy problém
s kombinací s jinými materiály. Dobře odolává zátěži,
pro jeho měkkost je ovšem třeba dávat pozor hlavně
při montáži.
Nakonec jsou tu pohodlně montovatelné, lehké
a praktické plastové okapové systémy. Výrobci je nabízejí v široké škále barev, které se nemění ani vlivem
UV záření ani střídáním vlhka a sucha. Plastové okapy
se snadno čistí, drobné škrábance nijak nemění jejich
stabilitu ani bezúdržbovost. Jedinou nevýhodou je
křehkost při teplotách méně než - 5 °C, která způsobuje neschopnost nést větší zátěž sněhu. Zejména v horských podmínkách je tedy nezbytná instalace zábran
proti sněhu na střechu nad okap tak, aby okap nenesl
plnou zátěž sesouvajícího se sněhu, ale voda ze sněhu
do něj stékala postupně.

Aby neutíkalo teplo
V našem 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.

BYDLENÍ | 83

Vedle přírodních tepelných izolací rostlinného a živočišného původu se používají hlavně materiály pěnové,
minerální a speciální nové typy. Mezi materiály pěnové patří především pěnový a extrudovaný polystyren,
tvrdá polyuretanová pěna, polyetylen nebo pěnové
sklo. Hitem posledních let se stal takzvaný šedý polystyren. Desky obsahují stopovou příměs grafitu, který
jim propůjčuje jejich charakteristickou šedou barvu.
Grafit odráží teplo zpět ke zdroji, tedy v zimě dovnitř
a v létě ven, polystyren má tak o 20 až 25 % lepší
izolační vlastnosti. Desky se kotví lepením a plastovými kotvami, nebo je možná jeho aplikace foukáním,
to se využívá především u skeletových dřevostaveb.
Mnozí stavebníci používají také pěnové sklo, které má
sice horší tepelněizolační schopnosti, oproti ostatním
izolacím však vykazuje jiné nesporné kvality. Je naprosto parotěsné, nenasákavé, nehořlavé, má velkou
tlakovou únosnost, dlouhou životnost, odolnost vůči
agresivnímu prostředí i velmi vysokým teplotám a jeho
výroba je ekologická (recyklované sklo).

Princip vakuové izolace
Myšlenka a princip vakuových izolačních panelů je
velmi prostá. Vzduch je sice dobrý izolant, ale vakuum
je podstatně lepší. Pokud nemáte nic (v tomto případě ani vzduch), co by přenášelo teplo vedením, bude
se teplo šířit sáláním. Přenos tepla sáláním je méně
efektivní než vedením, a vakuová izolace tak izoluje
lépe než tradiční izolační materiály. Vnitřní strukturu
vakuových panelů tvoří tuhá síťová struktura složená z částic oxidu křemičitého, které jsou uzavřené ve
vzduchotěsném obalu, vytvořeném z odrazivé fólie.
Tato vnitřní prostorová síť je známá pod názvem
aerogel. Z této vysoce porézní struktury jádra chráněného vnějším obalem je odčerpán vzduch, a čím méně
jej v panelu zůstane, tím lépe. Vnější obal vakuového
panelu musí proto být pevný a neprodyšný, a proto
je z plastu (PE), který je navíc pokoven slabou vrstvou
hliníku. Vakuovou izolaci můžete najít pod označením
VIP. Tato zkratka pochází z anglického názvu Vacuum
Insolation Panel.

Střešní okna, nebo arkýře?
Většina dnešních rodinných domů počítá s využitím
podkroví k bydlení. Proto je třeba již ve fázi projektu zvážit, jestli budeme chtít instalovat střešní okna
nebo raději přistavíme arkýře. Střešní okna jsou dnes
řešením velmi oblíbeným, výrobci postupně vyřešili
prakticky všechny problémy, ať už je to možnost pohodlného otvírání nebo zastínění žaluziemi či okenními
fóliemi. Také mytí střešních oken řeší dnes technologie
povrchové úpravy skla, na němž se voda stáží do kapiček, které absorbují částečky prachu. Okno je tak po
dešti čisté. Pro dobrou funkčnost je podstatné osazení
střešních oken do střechy, respektive příprava na toto
osazení již ve fázi instalace krovů a střešních lišt.
Také příprava na arkýř je nutná již při stavění krovu
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a je dobré promyslet i to, jako krytinu použijete a jak
bude řešen odvod dešťové vody, aby do arkýře nemohlo nikde zatékat. Na rozdíl od střešního okna je
arkýř jakousi přidanou hodnotou ve smyslu prostoru
v místnosti. Svislá okna jsou také méně problematická
z hlediska zastínění, použití záclon a mytí oken.
Pokud chceme využívat celé podkroví pro bydlení,
bývá ideálním řešením kombinace obojího, například
v ložnici a v dětském pokoji arkýř, v koupelně pak
střešní okno.
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).

Světlo i do místností bez oken
Možnost přenosu denního světla s využitím mnohonásobných odrazů je známa již od starověku, nicméně
k většímu zájmu o využití tohoto principu dochází
teprve v posledních letech. Světlovody nabízejí alternativu k energeticky náročnému umělému osvětlení,
která je často efektivnější i ve srovnání se systémy
založenými na konverzi slunečního světla na umělé
světlo s využitím fotovoltaických článků. Můžeme si
je zavést, pokud potřebujeme přivést světlo ze střechy do spodní části domu, kde máme tmavé prostory
bez oken (halu, koupelnu nebo šatnu). Jde o roury se
zrcadly, které přenášejí denní světlo ze střechy až do
tmavých koutů. Na střeše jsou ukončené skleněnou
plochou nebo čočkou, která „sbírá“ světelné paprsky
a odesílá je na zrcadla. Maximální sběr světelných paprsků nabízejí například speciálně modelované křišťálové světlovody. Osazení sběrných čoček do střechy
musí být provedeno stejně jako u střešních oken tak,
aby spoje byly dokonale utěsněné a nemohlo do nich
nikde zatékat. Dodatečné osazení světlovodů je dosti
problematické, pokud ale na přívod světla do všech
částí domu pamatujete již od začátku, není problém
světlovod zapracovat do projektu. Pak je systém osazován zároveň s pokládkou střechy a předejde se všem
potížím, které mohou vzniknout dodatečným zásahem
do krovů a střešní krytiny.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

CHCETE UŠETŘIT
ZA ENERGIE?
Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu
S-POWER s garancí dotace a získejte:
energetickou nezávislost
úsporu až 14 400 Kč ročně

GARANTUJEME:

DOTACE

dotaci Nová zelená úsporám
až 115 000 Kč

FUNKČNOST SYSTÉMU

kompletní řešení na klíč po celé ČR

ZÁRUKA AŽ 25 LET

vyhodný Bonus S-POWER –
ve spolupraci s BOHEMIA ENERGY

S-POWER: Nejrychlejší cesta k úsporám
S-POWER Energies, s.r.o.
Tělovýchovná 1076
155 00 Praha – Řeporyje

Tel.: 245 501 229
E-mail: info@s-power.cz

Více informací naleznete na

www.s-power.cz
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

Úpravna Anticalc
nejen zabrání tvorbě vodního kamene, ale odstraní i ten
stávající. Výsledkem je významně prodloužená životnost
všech zařízení a potřebičů napojených na vodu.
Čisté rozvody bez vodního kamene, cca 30% snížení
nákladů na ohřev vody a podstatné zvýšení komfortu používání vody.

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211
Mobil: 775 578 995

WWW.AQUASAR.CZ

Okenní technika Winkhaus

Skryté okenní kování

activPilot Select
Skryté otevíravě-sklopné kování.

Vysoce výkonná mechanika.
Až do hmotnosti křídla 100 kg
bez speciálních přídavných prvků.

Hmotnost

křídla

Odolnost
proti vloupání

150 kg*

RC

maximální

EN 1627–1630

* U plastových oken musí být striktně dodrženy směrnice a předpisy výrobce plastových systémů
týkající se maximálních přípustných hmotností a možností zpracování profilů!

Charakteristické vlastnosti

Rozsah použití

+ Skryté otevíravě-sklopné kování

+ Splňuje nejvyšší estetické nároky moderní architektury

+ Žádné viditelné stavební prvky kování

+ Vhodné pro okenní a dveřní křídla do 3 m² a 150 kg*

+ Zcela svobodná volba barev okenních křídel a rámů

+ Ideální pro okna odolná proti vloupání

+ Certifikováno podle QM 328
+ Možné vybavení doplňkovými funkcemi (i dodatečně)

(certifikováno v souladu s ČSN EN 1627–1630)
+ Možná realizace 3-křídlých oken bez pevného sloupku
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OKNA

UZAVÍRAJÍ DŮM
Co čekáme od moderních oken? Určitě mnohem víc než jen průnik světla do
domu. Okna musí dobře izolovat, ale i dobře vypadat. Naprostým standardem již
jsou žaluzie a v neposlední řadě chceme i kvalitní kování.
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Při volbě oken řešíme dva základní parametry. Z jakého materiálu budou vyrobené rám a jaká do rámu
zasadíme skla.

Okenní rámy
Přestože většina z nás si v tomto století ihned představí rámy plastové, není to zdaleka jediná možnost, jak
využít všech moderních vlastností oken. Plast má mnoho výhod, z hlediska údržby především tu, že ho nemusíte nijak natírat, ošetřovat, má stálý hladký povrch,
takže se dobře myje. Stárnutí moderních plastových
rámů je velmi pomalé, s největší pravděpodobností
taková okna nebudete nikdy muset měnit, nehrozí
ani mechanické poškození rámu, pokud do něj tedy
nezaryjete omylem šroubovákem. Na výběr je dnes
i celá škála barev, takže plastové rámy nemusíte mít
nutně jen bílé, do některých typů staveb se budou jistě
lépe hodit třeba krémové, šedé, světle či tmavě hnědé.
Výrobci mají dnes technologicky dokonale zvládnuté
osazení izolačního zasklení do plastu i nasazení kování
a pantů, takže okna se uvnitř nepotí a snadno se
s nimi manipuluje.
Přesto se plast nehodí do každého domu, především
z estetických důvodů. To je třeba zvážit nejen při výměně ve starých domech, ale i u nových domků. Roubenka s plastovými okna zkrátka není to pravé a plastová okna na venkovské návsi obklopené více než sto
let starými statky také moc parády nenadělají.
V historických stavbách je třeba zopakovat stylově to,
co v nich bylo původně. Dvoudílná špaletová okna
dávají domu nezaměnitelný ráz, takže je třeba vyrobit
jejich přesné repliky. S jejich dřevěnými rámy si dnes
specializovaní výrobci umí poradit ve vysoké kvalitě. Dřevo je impregnované proti plísním a hnilobě,
kvalitní rámy jsou vyrobené z vyzrálého a tedy tvarově
stálého dřeva. Podstatnou roli hrají nátěry. Moderní
barvy jsou vyráběné v různých provedeních, tak aby na
příslušném místě odolávaly co nejdéle povětrnostním
vlivům i případnému zvýšenému znečištění vzduchu
třeba u frekventované silnice. Přesto je nutné počítat
s tím, že v cyklu 5 - 10 let bude nutné zejména vnější
rámy a zárubně opatřit novými nátěry.
Moderní variantou dřevěných rámů jsou tzv. eurookna. Jde o rámy sestavené z několika vrstev pevného,
tvarově stálého dřeva lisovaného z malých hranolků,
někdy bývají vrstvy vyztužené také hliníkem. Takto
vyrobený rám umožňuje drážkování pro osazení izolačních dvojskel nebo trojskel, funkčně tedy vyhovuje
stejně jako rám plastový. Eurooknům je možno dát
nátěr v jakékoliv barvě, zpravidla se ale ponechává
přiznané dřevo, protože v této podobě se hodí právě
do roubenek nebo jiných typů domků, kde je dřevo
použité i na fasádě. V tom případě jsou rámy ošetřené impregnačním nátěrem a následně lazurou, lakem
nebo voskem. Voskový povrch vyžaduje pravidelné
obnovování. Při užití vodou ředitelných nátěrů by
vlhkost mohla pronikat do dřeva, je tedy nutné dřevo
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ochránit ještě vrstvou vosku. Ten se aplikuje přibližně
jednou ročně. Výrobci eurooken nabízejí také speciální
impregnaci, která se aplikuje na umytý a suchý rám
zhruba dvakrát do roka.
Hliníkové okenní rámy se uplatňují hlavně u komerčních budov, pokud ovšem toužíte po domě s velkými
prosklenými stěnami, bude hliník nejlepším materiálem i pro vás. Hliník je jedinečný kov, který nepodléhá
korozi, takže jeho životnost je při správné údržbě
velice dlouhá. Výborně také izoluje proti hluku. Horší
je to s jeho tepelně izolačními vlastnostmi, to ovšem
výrobci hliníkových rámů řeší slepením rámu ze dvou
profilů, mezi nimiž je izolační materiál. Hliníkové
rámy jsou úzké, přitom ale snesou velkou zátěž, je to
jediný materiál, do kterého můžete osadit nadrozměrné skleněné tabule těžší než 500 kg. Díky anodické
oxidaci je zachován pravý efekt přírodního hliníku bez
potíží s jeho stárnutím. Eloxováním lze získat až 10
tónů kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky příliš
studený materiál, může si vybrat z nejširší škály barev,
které jsou na hliníkové okno nanášeny práškovou
technologií. Údržba hliníkových rámů je velice snadná,
nepotřebují žádné nátěry.

Zasklení a kování
Zateplovat fasádu nemá smysl, pokud nemáme dobře izolující okna. Do všech rámů se tak dnes osazují
izolační dvojskla nebo trojskla. Optimální je použití
zasklení s koeficientem prostupu tepla Ug=1,1 W/m2K.
To zajišťuje izolační dvojsklo, každé ze skel má tloušťku 4 mm. Jedno z nich je povrchově upraveno selektivní vrstvou oxidu kovů. Hlavní vlastností této vrstvy
je schopnost odrážet teplo zpět do místnosti. Meziskelní prostor je vyplněn některým ze vzácných plynů,
nejčastěji to bývá argon. Po obvodu mezery mezi skly
je instalován distanční rámeček, zpravidla „studený“
hliníkový, ale může být i „teplý“ plastový s ocelovou
výztuží. Ten má za úkol nejen zpevňovat celou konstrukci okna, ale také zabraňovat pocení vnitřní strany
skel a srážení vody mezi nimi.
Kvalitu moderních oken podporuje také kování. Pouhé
závěsné panty a klika už dnes rozhodně nestačí. Do
oken se montuje celoobvodové pevné ocelové kování,
díky kterému je možné jednokřídlá okna otvírat výklopem na závěsu („větračka“) nebo rozevřením celého
křídla, aniž by hrozilo vypadnutí či vylomení okna.
Tyto závěsné a otvírací systémy se přitom ovládají jen
různým pootočením kliky.
Speciální kování si pak můžete nechat doplnit pro vyšší
zabezpečení proti vniknutí oknem zvenčí, ale také pro
bezpečí v domácnostech s malými dětmi, tedy proti
možnosti rozevření okna. Tento bezpečnostní prvek
umožňuje jen pootevřít větračku, křídlo okna však lze
otevřít jen složitějším nastavením systému, který děti
nezvládnou. Maminka tak okno může otevřené pohodlně umýt, dítě si ho ale samo neotevře. Dvoukřídlá
okna mají zarážku pro otevření pouze křídla ovláda-

ného kličkou nebo obou křídel, můžete mít i zarážky
pro pootevření křídla v několika polohách atd. Jako
bezpečnostní prvek se dnes často doporučuje opatřit
zejména okna v přízemí či na balkonech zámkem na
klíč, který zablokuje kliku.

Různé tvary, různá umístění
Výrobci dnes nabízejí okna ve všech typech rámů s izolačním zasklením v nejrůznějších tvarech. Pokud tedy
potřebujete třeba nad schody okno kulaté, není to problém, stejně tak je možno mít trojúhelník, šestiúhelník
- zkrátka na zakázku lze vyrobit téměř vše, limitováni
jste pouze velikostí a to kvůli váze skla - velké sloupkem
nedělené tabule, jak již jsme se zmínili, unesou hlavně hliníkové rámy. Dělení tabulí sloupky vertikálními
i horizontálními je možné u všech typů rámů, stejně
tak je možné v dělených oknech otvírat třeba jen jednu
tabulku samostatně atd.
Okenní prvek, který prošel technologicky výrazným
vývojem v posledních dvou desetiletích, je střešní okno.
Spolu se zabydlováním podkroví a budováním podkrov-
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ních bytů z půd starých činžovních domů totiž způsob
prosvětlení těchto prostor nabyl na významu a bylo
třeba navrhnout, vyrobit a umožnit instalovat takové
střešní okno, které bude dobře sloužit přívodu světla
i větrání při každodenním provozu pokojů pod střechou.
Dnešní systémy střešních oken se dají použít jak při
stavbě, tak pro dodatečnou montáž při rekonstrukci
podkroví na obytný prostor. Znamená to sice zásah do
střechy, což nikdy není úplně jednoduché, montážně je
však vše promyšleno tak, aby okno bylo do střechy bezpečně osazené a nikde kolem něj do podkroví neteklo.
Střešní okna mohou mít opět různé rámy a samozřejmě
mají izolační zasklení. Důležité je u nich speciální kování, které umožňuje střešním oknem větrat, pootevřít
ho, nebo ho úplně vyklopit. Vzhledem k tomu, že ke
střešním oknům nemusí být vždy z místnosti pohodlný
přístup, lze je otvírat mechanicky pomocí dlouhých
otočných tyčí, které fungují v různých polohách pro
různé rozevření podobně jako klička na svislém okně.
Ještě pohodlnější je pak ovládání motorkem.

něm mít namontované zatemňovací žaluzie.
Tím se ovšem dostáváme k tématu stínění jako takovému. Bez něj už si stěží dokážeme představit běžný
život.
Venkovní stínicí technika zadržuje sluneční paprsky
ještě dříve, než ohřejí okenní tabuli, takže je v tomto
smyslu účinnější než vnitřní stínicí technika, přesto je
v tomto srovnání venkovní stínění u nás používáno zatím minimálně. Důvod je nasnadě – jeho cena je vyšší
a instalace většinou vyžaduje odborníka, který také
není zadarmo.
U nás jsou na trhu k dispozici zejména venkovní
žaluzie, venkovní rolety a markýzy. Méně známé jsou
venkovní screeny, fasádní panely nebo slunolamy. Patří
sem také tradiční okenice, ale ty se řadí spíše ke staršímu způsobu stínění. Jaké mají jednotlivé typy výhody
a při jakém použití se jejich výhod dá nejlépe využít?

Venkovní žaluzie
Představují velice moderní a efektivní způsob stínění,
a proto jsou také nejoblíbenější. Jsou složeny z hliníkových lamel různé šířky a tvarů, horního nosiče
a vodících lišt nebo lanek. Díky svému umístnění před
okny účinně tepelně ochrání budovu. Při staženém stavu lamely odrážejí sluneční paprsky a nedovolují jejich
proniknutí do interiéru. Tím příznivě ovlivňují tepelné
podmínky uvnitř budovy. Pomocí naklápění lamel si
můžete plynule regulovat denní světlo v místnosti.
Venkovní žaluzie umožňují větrání otevřeným oknem
i při jejich zatažení.
Jednotlivé typy venkovních žaluzií se liší především
tvarem a šířkou lamely, typem ovládání a způsobem
bočního vedení lamel. Venkovní žaluzie jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád.

Venkovní rolety
Také oříšek s umýváním střešních oken má již své praktické řešení. Sklo se speciální úpravou neumožňuje stékání vody. Ta se na něm sráží do těžkých kapek, které
beze zbytku stečou a odnesou s sebou prach a dokonce i mastná těžká pylová zrnka. Po dešti je tedy vnější
sklo na střešním okně umyté.
U střešních oken je třeba dobře domyslet také odvod
dešťové vody, aby nám nezatékala pod střešní krytinu.
Střešní okna tak mají speciální lemování instalované
mezi okno a střešní krytinu. To zaručuje vodotěsnost
při sklonu střechy od 15 do 85 stupňů při použití
jakékoliv střešní krytiny. Lemování může být kombinováno s drenážním žlábkem, který při osazení okna do
střechy kryté taškami odvádí vodu z podstřešní fólie
mimo okno.
Pro ochranu proti slunci v místnosti slouží pak speciální
systém žaluzií pro střešní okna, které se dají nastavovat pomocí motorku. To je u střešních oken velmi důležité, protože pod střechou je horko a sluneční paprsky
sem dopadají až příliš hojně. Lze tedy jen doporučit
ochránit střešní okno protisluneční fólií a přesto na

Jejich podstatnou výhodou je výrazné omezení
úniku tepla v zimě a naopak ochrana proti přehřívání interiéru v létě. Po pořízení venkovních rolet se
může teplota v interiéru snížit až o 4 až 5 °C. Roleta
navíc poskytuje také dobrou protihlukovou ochranu a v neposlední řadě ochranu před vloupáním
do domu nebo bytu. Statistické údaje z Německa
např. potvrzují menší množství vloupání právě do
objektů opatřených na oknech a dveřích venkovními
roletami. I rolety poskytují možnost různé intenzity
zastínění, a to např. využitím větracích štěrbin. Díky
možnosti zabudovat roletu přímo do nadokenních
překladů ji lze i dodatečně namontovat na již hotové okno. Venkovní rolety se ovládají buď klikou
anebo popruhem, i zde je ale velkou výhodou třetí
možnost – elektrický pohon. Venkovní rolety jsou
velmi dobře využitelné na všech typech rodinných
domů, kde si získávají oblibu, mj. i díky široké škále
dekorů (imitací dřeva) a díky možnosti lakování do
jakékoliv barvy.
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Slunolamy
Největší možnosti zastínění nabízejí venkovní hliníkové slunolamy. Lze je umístit ve svislé, vodorovné,
nebo šikmé rovině. Vzhledem k tomu, že se slunolamy
většinou nepohybují, popřípadě pouze naklápí, dají se
využít pro zastínění téměř jakéhokoliv tvaru. Lamely
slunolamů jsou vyráběny převážně z hliníkových slitin
nebo ze skla, nerezavějí a odolávají i extrémním povětrnostním podmínkám, ať už jsou to slunolamy obloukové, rohové, horizontální či vertikální. Plní nejlépe
svoji funkci u velkých prosklených fasád, kde dochází
k velkému přehřátí interiéru, především v letních
měsících. Slunolamy mají díky použitým materiálům
výhodu dlouhé životnosti.

Fasádní panely
Posuvné okenice, známé jako posuvné fasádní panely,
zajistí originalitu designu a vyšší bezpečnost stavby.
Mohou sloužit jako clona a působí zároveň jako dominanta stavby. Okenicové panely se lehce pohybují po
vodicí kolejnici nad oknem. Umožňují tak zmenšovat
nezacloněnou část oken či prosklené plochy a regulovat množství slunečního svitu. Ačkoli se nabízí možnosti okenic z různých materiálů, převládá u posuvných panelů dřevo. Jejich neopakovatelný prvek, který
jinak není pro stavby nijak typický, dokáže z budovy
udělat velmi působivý objekt.

Markýzy
Umožňují, abyste si „prodloužili“ svůj dům či byt. Jsou
tedy vhodné zejména na zastínění teras, případně
k přistínění velkých prosklených ploch (např. francouzská okna, lodžie). Markýza také zachytí tepelnou
energii ještě před oknem a tím zamezuje přehřívání
interiéru. Umožňuje ale také posezení při mírném dešti (potom je ovšem potřeba nechat ji vyschnout, není
to deštník) a vzhledem k tomu, že je možno ji dovybavit osvětlením a topením, umožní vám protáhnout si
letní sezónu a posedět si venku příjemně i v chladnějším období. Výsuvný volán vás ochrání i před nízkým
podvečerním sluncem.
Také u markýz je dnes možno vybrat si z nepřeberného množství dekorů a látek. Přestože markýzu lze
ovládat klikou, výhodou je elektrický pohon. Nejen že
je to mnohem pohodlnější, ale markýzu je také možné
napojit na řídící automatiku. Toto inteligentní a spolehlivé zařízení umožňuje samočinné vysunutí markýzy
při překročení nastavené intenzity slunečního záření.
Naopak při silném větru markýzu zasune a ochrání
před poškozením. Motor je tzv. trubkový, to znamená,
že je celý zasunut do toče a nikterak neruší vzhled výrobku. Ovládání je možné nástěnným tlačítkem nebo
přenosným dálkovým ovladačem.
Ať se jedná o výsuvné markýzy, boční markýzy, vějířové markýzy, rozvíjecí markýzy, pergolové markýzy,
sklopné markýzy, nebo o markýzy pro zimní zahrady
nebo bazény, mohou vám být „ušité na míru“ s veške-
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rým komfortem obsluhy. Máte možnost si vybrat mezi
ručním a pohodlnějším dálkovým ovládáním.

Vnitřní zastínění
Stínění zevnitř nám poskytne mimo svůj základní účel
díky nepřebernému množství látek zejména u rolet
a plisé žaluzií perfektní dekoraci. Jednotlivé typy látek
se také liší i svými konkrétními vlastnostmi prostupu
světla, možnosti pohledu skrz látku. Existují žaluzie
a rolety, které i v nejostřejším slunci zajistí tmu či polostín, a vzduch tak v místnosti ochladí až o tři stupně.
Dokážou to kvalitní materiály s větší hustotou nebo
vrstvením, které pohlcují sluneční paprsky. Někdy ale
potřebujeme pouze chránit soukromí a denního světla
se úplně zříci nechceme. V takovém případě poslouží
třeba naklápěcí lamelové žaluzie nebo lehké okenní
japonské stěny, které posunujeme podél okna.

Zdobné i skryté rolety
Současné moderní rolety nabízejí díky své struktuře
různou intenzitu stínění, vynikají materiály, barvami
a vzory. Roleta ze stálobarevné tkaniny dodává světlu v místnosti jemný barevný odstín a tlumí ostrost
denního světla, je lehce průsvitná. Atypickým oknům
se ale rolety nepřizpůsobí. Ocení je naopak majitelé
dvoukřídlých oken, s vnitřními a vnějšími křídly, která
se otevírají dovnitř.
Podle svitu slunce stahujeme rolety do požadovaných
poloh ručně nebo přes dálkové ovládání. Roletu s nosným profilem montujeme do okenního výklenku, nad
něj, můžeme ji namontovat i na strop.

Stěny a plisé
Alternativou k vertikálním žaluziím je japonská posuvná stěna, která v místnosti plní úlohu dekorativního
prvku. Závěsnou tkaninou připevněnou k panelům
pohybujeme lehce do stran ve vodicí liště.
K dekorativnímu, v současné době velmi oblíbenému
řešení patří plisované žaluzie, jež mohou být i zdvojené. Systém vzduchových komor kromě zastínění
nabízí i výrazně zvýšenou izolaci před chladem v zimě
a pronikáním tepla do místnosti v létě. Navíc je lze
i prát, a to díky speciální povrchové úpravě látky, která
zabraňuje vnikání prachu do tkaniny. Plisé je výhodné
i pro střešní okna, protože je lze „zatahovat“ zespoda
nahoru. Naskládaná technická textilie, neboli plisé, se
zkrátka hodí do oken všech tvarů. Vodorovné řasení je typické pro římské rolety, šijí se z jednoduché
a průhledné látky, nebo naopak s podšívkou a bohatě zdobené. Římská roleta je atraktivním doplňkem
k oknům, jejím vytažením se vytváří efektní pravidelné
sklady. Látka je připevněna k hliníkovému profilu pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí. Látky římských rolet lze šetrně prát podle symbolů
uvedených u jednotlivých materiálů.
Foto: Shutterstock.com

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie
w w w.isot ra.c z
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INZERCE

ŽIJTE JARO NA

ZAHRADĚ
Život začíná na jaře. Zahrada se po zimním spánku už probudila, odkvetly první
sněženky a trávník se zelená. Rostliny a stromy jsou v rozpuku a sluneční paprsky
vás nenechají sedět doma. Je čas, kdy na terasu nebo do pergoly vynesete zahradní
nábytek, abyste si při západu slunce mohli vypít kávu.
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Aby vás pohled na vaši zahradu těšil, nezapomeňte se
postarat o trávník. Chvilky na zahradě vám zpříjemní bylinková zahrádka, na kterou je krásný pohled.
Marináda připravená z vlastního tymiánu nebo mojito
z právě utržené máty vám bude odměnou za tu trochu
péče, kterou bylinky vyžadují.

Venkovní nábytek
Budete si letos na jaře pořizovat venkovní nábytek?
Zajímejte se především o jeho užitné vlastnosti. Měl
by být v první řadě odolný, protože i když ho schováte pod střechu pergoly nebo terasy, stejně ho zcela
neochráníte před povětrnostními vlivy – před sluncem,

deštěm nebo větrem. Vyberte si materiál, který jen
tak nevyšisují sluneční paprsky. Přednost dejte kvalitní
konstrukci, která se po první sezóně nezačne rozpadat. Pokud je u vás větrno, vyhněte se příliš lehkému
nábytku, například levným plastovým židlím, které
vichr snadno nabere a donese až na druhou stranu zahrady. „Konstrukce a sedací část musí být z odolného
materiálu, který je přizpůsoben pro venkovní použití.
Dávejte si pozor i na spoje a komponenty, které u levného zboží často bývají nekvalitní. Zkontrolujte také
nosnost nábytku a zjistěte si, zda prošel testy kvality,“
doplňuje odborník Martin Homolka.
Při výběru venkovního nábytku zohledněte také praktickou stránku, a to údržbu židlí, stolů a lavic. Dřevo,
které je venku, rychle mění svoji barvu, nábytek je proto třeba pravidelně natírat speciálními oleji nebo obnovovat barevný nátěr. Téměř bezúdržbový je plastový
nebo hliníkový nábytek, který před začátkem nové
sezóny stačí natřít. Záleží především na vašich preferencích a vkusu, jakému druhu zahradního nábytku
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dáte přednost. Vybírat totiž můžete z nepřeberného
množství tvarů, materiálů a designu. Asi není třeba
připomínat, že byste si místo, kam nábytek budete
pořizovat, měli pořádně změřit. Nábytek vystavený ve
velkém hobby marketu totiž zkresluje svoji velikost
právě kvůli rozlehlému prostoru. Na vaši terasu se
může vejít jen tak tak.
Asi vás nepřekvapí, že i zahradní nábytek podléhá
trendům. Letos bude zahradám slušet minimalismus.
Místo zdobnosti dejte přednost praktičnosti a jednoduchým liniím venkovního nábytku. Z materiálů je populární především proplétaný plast, který vypadá jako
ratan, stále je oblíbený hliníkový nábytek, ze dřeva je
trendy hlavně teak.
Plast připomínající ratan se stal trendem v zahradním
nábytku už loni, možná jste ho zahlédli na návštěvě
u známých. Vyplétaný nábytek má své kouzlo. Klasický
ratan je ale ošemetný v tom, že ho poškozuje voda
a vlhkost, a tomu se na zahradě vyhnete jen obtížně.
Proto se na výrobu venkovního nábytku používají
pruty z umělé hmoty. Na první pohled je ale nábytek
z umělého ratanu od toho pravého k nerozeznání.
Pruty jsou zpravidla vyplétány do ocelové nebo hliníkové konstrukce, a tak jde o nábytek odolný, který
vám bude sloužit mnoho sezón. Ačkoli tento nábytek
patří k finančně náročnějším, ceny postupně klesají,
jak přibývá výrobců a zvyšuje se tak konkurenceschopnost. Třeba budete mít štěstí a narazíte na krásný
zahradní set, který bude stvořený pro vaše venkovní
posezení.
Kovový nábytek už sám o sobě slibuje pevnost, odolnost a dlouhou životnost. Pokud se vám zdá příliš
studený, sáhněte po kombinaci kovu a látky. Zatímco
konstrukce křesla je zhotovena například z hliníku, vy
sedíte na měkkém polstrování. Výhodou je, že si můžete pořídit hned několik textilních sedáků a opěrek
v různých barvách a měnit je můžete podle sezóny –
například na jaře zvolíte sedáky v pastelových barvách,
na podzim dáte přednost potisku s červenými a žlutými listy. Z kovů je oblíbená především grafitově šedá
barva nebo bílá klasika. Na předních příčkách se stále
drží hliník – dobře vypadá, je lehký a odolný. Výhodou
je, že kovový nábytek je téměř bezúdržbový, nemusíte
ho každý rok natírat, stačí ho před sezónou jen omýt
saponátem.
Když dáváte na své zahradě přednost ryze přírodním
materiálům, osloví vás dřevěný zahradní nábytek. Tradiční smrk a borovici poslední dobou nahrazuje cizokrajně vyhlížející i vyznívající teak. Toto dřevo není pro
výrobu venkovního nábytku voleno náhodou. Teak
totiž obsahuje mimořádné množství éterických olejů,
takže je odolnější vůči dešti a vlhkosti víc než naše
domácí dřeviny. Ovšem také teak, podobně jako jiné
dřevo, mění svoji barvu. Zvlášť suché léto může změnit očím lahodící medovou barvu na stříbřitou patinu.
Tomu se vyhnete, pokud nábytek natřete teakovým
olejem.

Vytvořte si zahradu na míru
se systémem WoodBlocX
Uvažujete nad změnami ve své zahradě, nebo
jste se právě stali majiteli pozemku a zahradní prostor teprve plánujete? Chcete zahradu
okrasnou, odpočinkovou, nebo i se záhony pro
pěstování bylinek a zeleniny? Se vším si poradíte, pokud se necháte inspirovat dřevěnými zahradními prvky systému WoodBlocX.
Jednoduchost a přírodní vzhled
Stavby z WoodBlocX jsou snadno realizovatelné a vhodné pro
každého. Není třeba budovat
žádné betonové základy, a přesto
jsou velmi pevné, stabilní, pružné,
elegantní a odolné. Využití systému WoodBlocX je v zahradě velmi
široké. Nejen v pěstitelské části
zahrady můžete oblíbené a praktické vyvýšené záhony doplnit
třeba o opěrné zídky, podezdívky
a obrubníky. Určitě také uvítáte
příjemné posezení, nebo menší
lavičku pro odpočinek a relaxaci. Vše lze vytvořit na míru vašim
možnostem.
Nekonečná variabilita
a trvanlivost
K dřevěnému systému WoodBlocX
je od prvopočátku přistupováno
tak, aby získal extrémně dlouhou
trvanlivost i při neustálém stylu
s vlhkou zeminou. Nejstarší stavby
stojí již více jak 15 let a stále na

nich nejsou patrné
známky hniloby.
Dřevo je dvakrát
tlakově impregnováno a ochranná
látka, mimochodem
splňující požadavky
na BIO pěstování, tak
prostoupí téměř 100
% dřeva. Začlenit ho
lze nejen do soukromých zahrad a na balkony, ale
také do veřejných prostor. Praktický konfigurátor pak pomůže se
sestavou na míru.
Při samotné práci, kterou zvládnete svépomocí, je důležité správné
položení první vrstvy – v pravých
úhlech a vodorovně. Další jednotlivé bloky se pak již skládají velmi
rychle. Výhodou je i jejich váha
(max. 4 kg), což usnadňuje dopravu, manipulaci i skladnost.
Na www.woodblocx.cz si kromě dalších informací a fotografií

můžete i zkusit na přehledném
konfigurátoru sestavit záhon
vlastního tvaru a velikosti. Kromě
záhonu vám konfigurátor umožní
navrhnout si i jezírko, obrubník
či opěrnou zídku. Ve fotogalerii
naleznete tipy na posezení, vyvýšené truhlíky, rybníčky či truhlíky
doplněné o detaily jednotlivých
prvků a jejich sestavení.
Naplánujte si už dnes nový vzhled
zahrady, samotná proměna je
následně velmi rychlá. Překvapte
své okolí krásnější a praktičtější
zahradou.

Kromě materiálu nebo barvy nábytku se rozhodně
soustřeďte na jeho tvar. Pokud chcete na zahradě
především relaxovat, bude vám vyhovovat lounge
nábytek neboli vyplétané sestavy v koloniálním stylu,
které jsou stvořené pro lenošení. „Oblíbené jsou například takzvané daybed, tedy denní postele, které jsou
vybaveny ledabyle rozhozenými polštářky a naprosto
dokonale slouží k odpočinku,“ říká Ferdinand Leffler
zahradní architekt a projektant a zakladatel ateliéru
Flera.
Design zahradního nábytku volte nadčasový, protože
posezení na terasu nebo do pergoly nepořizujete jen
na jednu sezónu. Neměl by vás jen tak omrzet. Co se
týká barev, jsou aktuálními trendy například antracitová nebo stříbrná, které skvěle kontrastují se zahradní
zelení. Tradiční pohled nabízí bílý nebo černý nátěr.

Svěží trávník
Abyste mohli na své zahradě nerušeně odpočívat, dejte ji na jaře do pořádku. Stromy už by měly být dávno
prořezané, soustřeďte proto svoji pozornost pod ně,
na trávník. Trávníky mohly během dlouhé zimy značně utrpět, proto jim zjara dopřejte ozdravnou kůru.
Vyjděte ven s hráběmi a kbelíkem a nejprve shrabte
větvičky, odumřelou trávu nebo zapomenuté listí, které se přes zimu nerozložilo.
Ačkoli vám vertikulace, neboli prořezání trávníků,
může přijít zbytečná, rozhodně není. S pomocí prořezávacích hrábí s dlouhou násadou odstraníte starou
a suchou trávu, která brání přístupu vzduchu, vody
a živin ke kořenům trávy. Současně zelený porost
zbavíte případného mechu. Díky vertikulace se kořeny
trávy rozvětví a půda se provzdušní. Narušenou plsť
po ošetření trávníku shrabte a odneste na kompost.
Nelekejte se, že hned po ošetření není trávník jako ze
žurnálu. Za několik týdnů uvidíte, že vertikulace měla
smysl a tráva je hustá a nádherně zelená.
Aby byl trávník zdravý a svěže zelený, potřebuje správné živiny. Hnojení slouží zároveň i jako prevence před
chorobami. S hnojením ale počkejte na první posečení, až vyjedete se sekačkou ven a trávník zkrátíte,
pohnojte ho. Pozor ovšem na příliš slunečné počasí,
protože hnojivo společně se slunečními paprsky může
trávník spálit a místo zelené trávy budete mít na zahradě vysušené nevzhledné fleky. Na trhu je celá řada
různých hnojení pro trávníky, ať už ve formě granulí
nebo v kapalném roztoku. Pamatujte, že na jaře byste
měli dát přednost hnojivu s obsahem dusíku, zatímco
při druhém, letním hnojení, by měl být hlavní složkou směsi draslík. Hnojivo vždy aplikujte rovnoměrně
a poté trávník zavlažte vodou.
Když je trávník ošetřený, udržujte ho v dobré kondici
sekáním. Pravidelné zkracování udržuje trávu hustou
a zdravou a současně funguje jako prevence rozšiřování plevelů a mechů. V parném létě ale intervaly mezi
jednotlivým sekáním prodlužujte, protože povyrostlý
trávník lépe zadržuje vodu a vyhnete se tak vysušo-
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vání a vzniku „vypálených“ skvrn. Nezapomínejte ani
na pravidelnou zálivku. Práci vám ušetří automatický
závlahový systém, vystačíte si ale i s obyčejnou hadicí.
Možná si při jarní údržbě trávníku uvědomíte, že je
s ním spousta práce a trávíte víc času prací na zahradě
než lenošením a relaxací. „Trávník patří k tomu úplně
nejnáročnějšímu, co si můžeme do zahrady pořídit.
Pořád sekáme, hnojíme, provzdušujeme. Naproti
tomu husté trvalkové a dřevinné výsadby jsou celoročně krásné, pořád jiné a potřebují střih jen dvakrát
do roka,“ podotýká Ferdinand Leffler. Co když část
vašeho trávníku ustoupí užitkové zahradě a vysadíte si
voňavé bylinky, které na vaši zahradu přilákají motýli,
provoní vám večery a ještě je zužitkujete při letním
grilování?

INZERCE

Voňavé pamlsky ze zahrady
Využijte samozásobitelský potenciál vaší zahrady. I zelenina, ovoce a bylinky jsou krásné, osvěží vaši zahradu i kuchyni. „Jíst ovoce a zeleninu z vlastní zahrady
je zdravé, ekologické a trendy. Jen si cestou do práce
s ledabylou samozřejmostí utrhněte šťavnaté jablko
nebo si při víkendovém grilování uzobávejte ke sklence Prosecca právě dozrálé jahody,“ dodává Ferdinand
Leffler. Dobře, možná nejste příliš zkušenými pěstiteli,
tak letos začněte alespoň bylinkami. Až k vám přijdou
příbuzní na návštěvu, můžete jim umíchat mojito
z vlastní máty nebo připravit grilovací marinádu z oregana a tymiánu z bylinkové zahrádky, která vám voní
hned u terasy. Vaše návštěva to rozhodně ocení.

Navíc smysluplně zaplníte kout zahrady, na kterém
vznikne bylinné společenství, které bude plné barev
a vůní. Další devizou je, že některé bylinky, například
oregano nebo máta se rozrůstají a nepustí mezi sebe
plevel. Jinými slovy, bylinková zahrádka vyžaduje
minimální údržbu. Většina bylinek, především těch
středomořských, zvládne i vaši delší nepřítomnost, kdy
je nemá kdo zalévat, například když si na čtrnáct dní
vyjedete k moři.
Pro bylinkovou zahrádku vyberte slunné místo, protože většina bylin si libuje v teple. Sluneční paprsky
v nich navíc rozproudí silice, takže levandule bude
opojně vonět už na dálku. Na slunečné stanoviště
sázejte hlavně středomořské bylinky: tymián, yzop,
levanduli, rozmarýn nebo bazalku. V polostínu a spíše
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ve vlhčí půdě si bude libovat máta nebo meduňka,
proto je neváhejte vysadit například k zídkám nebo
do tmavších koutů zahrad. Bylinky potřebují především dobře propustnou půdu. Vyberte pro ně závětrné
místo. Středomořské bylinky ocení jižní orientaci. Také
do výsadby bylinek pronikají trendy. Vysadit je můžete
mezi zeleninové záhony a vytvořit tak permakulturní
zahradu, nebo si z kamenů vytvořit spirálu, takzvaného bylinkového šneka. Bylinková zahrádka může mít
i klasický tvar – oválu, čtverce nebo kruhu.
Při zakládání bylinkového záhonu se nebojte rozmanitosti a experimentů. Vysaďte si pažitku a medvědí
česnek, které budete sklízet už brzy zjara. Bazalku
vysévejte do květníků a ven ji přesazujte až v polovině května. Sklízejte lístky ještě před tím, než jde do
květu. Levandule je ideální bylina, která vám olemuje
okraje zákonů. Vysazujte ji na slunné stanoviště, stejně
jako tymián nebo rozmarýn. Pozor, rozmarýn je citlivá
středomořská bylinka a zimu v našich podmínkách
nezvládne, proto ho na podzim vyjměte ze záhonů
a přesaďte do květníku. Schovejte ho v chladnější, ale
světlé místnosti a udržujte půdu vlhkou pravidelnou
zálivkou. Z jednoletých rostlin můžete vysévat majoránku nebo koriandr, a to přímo do záhonu nebo si je
předpěstujte v truhlíkách na parapetu. Na bylinkovém
záhonu se bude vyjímat také šalvěj, trvalka s nádhernými stříbřitými listy. Uvařit si z ní můžete lahodný
a ozdravný čaj. Dobré spaní podpoří čaj z meduňky,
které se bude dařit spíše v polostínu, stejně jako mátě.
Máty se prodávají různé druhy, některé mají listy svěže
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zelené, jiné žíhané. Nakupte si hned více druhů a zařiďte si barevný mátový záhon.
Pokud budete bylinky vysazovat do květníků, protože
si chcete vůni levandule užívat i na své terase, připravte si jednoduchý substrát: smíchejte dva díly kompostu, dva díly zeminy ze záhonů a jeden díl písku. Na
dno květníku si připravte jednoduchou drenáž, například z kamenů nebo úlomků cihel, přidejte umíchaný
substrát, bylinky vysaďte nebo vysejte, zasypte zeminou a lehce přimáčkněte. Opatrně zalijte a postavte
na slunné místo.
Až bylinky vysadíte, nebudou vás příliš potřebovat. Vystačí si se sluncem a občasnou zálivkou. Středomořské
bylinky, například levanduli nebo tymián, nepřemokřujte. Když zaléváte, tak buď ráno, nebo večer, když
slunce už do zeminy nepraží. Zalévejte odstátou vodou, nejlépe dešťovou, kterou jste nechytali do sudů.
Bylinkám nesvědčí příliš živin, vyhněte se proto umělým hnojivům i chlévskému hnoji v průběhu vegetace.
Až se bylinky rozrostou a rozvětví, ulamujte si podle
potřeby větvičky nebo listy, začněte od spodu, ať se
mohou rostliny dobře rozrůstat. U levandule počkejte,
až vykvete. Pokud si chcete usušit levandulové snítky
na zimu, stříhejte květy ještě před úplným rozkvětem,
nebudou se vám potom drolit. Svažte je do svazečků
a zavěste „hlavou dolů“ na suché a teplé místo. Sušit
můžete i další bylinky: tymián, oregano, mátu nebo
meduňku. V zimě jako když je najdete.
Text: Jana Poncarová, foto: Shutesrstock.com
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FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY

pro pitné, užitkové i technické účely
Odstranění železa, manganu, dusičnanů, změkčení vody atd.
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rodinné domky
chaty
podnikání
obce
průmysl
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PRODUCT OF USA

grilujte a Vařte bezpečně
ekologicky / zdravě / bez paliva

Revoluční novinka
na světovém trhu z USA
unikátní trojkombinace
vařiče – grilu – pece GoSun.
Sport pracuje rychle, je snadno přenosný, praktický a lehký 3.18kg. Díky vakuové solární trubici
se jeho pec rychle zahřeje na teplotu až 288°C,
takže pokrm uvaří do 20 minut dle slunečních
podmínek. Dokonce i za tak vysokých teplot zůstává na venkovní dotek chladný. Je univerzál-

ní: vaření v páře, pečení těsta, smažení, grilování masa, vaření ve vodě – to vše je ve varné trubici možné. Poté, co skončíte s vařením, lze GoSun pomocí vestavěných držadel snadno složit.
Nezabere mnoho místa v batohu, je lehký 3,18
kg a lze ho přenášet kamkoli.
Světová PREMIÉRA, GoSun GRILL již v prodeji. Model GoSun GRILL umožňuje jednoduché,
rychlé a hlavně zdravé grilování. Tento gril bez
paliva dokáže upéci těsto, uvařit i usmažit maso
pro čtyři až osm osob. Využívá přitom jen slu-

neční energii. Grill je také snadno přenosný
díky váze 9.5kg a lze ho opravdu použít všude
tam, kde potřebujete. Na zahradě, na dovolené,
na lodi, na cestách s obytným autem nebo
přívěsem i na terase panelového
domu. Snadné grilování, vaření
a pečení Vám umožňuje
se věnovat rodině, přátelům
nebo sportu. Vaření Vás
prostě začne bavit!

www.solarnigril.cz

UVAŽUJETE
O SKLENÍKU?
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Před jeho stavbou byste si měli promyslet, k jakému účelu bude sloužit. Samozřejmě
se musíme také zajímat o materiál konstrukce a pláště skleníku. Na trhu je mnoho
možností, na které se nyní podíváme podrobněji. Ale ještě před tím odpověď na
často pokládanou otázku:
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Je třeba ke stavbě skleníku stavební
povolení?
Základním předpokladem je vlastnictví pozemku.
Pokud jej máte jen pronajatý, potřebujete nejprve souhlas majitele. Pokud nový skleník nebude přesahovat
zastavěnou plochu 40 m2 a výšku 5 metrů, stavební
povolení ani ohlášení stavby podle nového stavebního zákona nepotřebujete. Musíte si však u stavebního úřadu vyžádat „územní souhlas“ a žádost o něj
podložíte „oznámením o záměru.“ Důležité mohou
být i konkrétní předpisy stavebního úřadu či obecní vyhlášky v dané lokalitě. Proto raději zajděte na obecní,
případně i místní stavební úřad, pokud vám to na obci
doporučí. V konkrétní lokalitě může být místními
předpisy výstavba skleníků i zakázána. Navíc je možné,
že vám stavební úřad povolí podle územního plánu
jen konkrétní rozměry skleníku.

Výběr vhodného stanoviště
Papírování máte úspěšně za sebou. Prvním krokem
bude výběr správného stanoviště. Vybíráme takové
místo, na které nepadá stín stromů ani budov. Důraz je
tedy kladen na dostatek slunečního světla, které také
vyžaduje většina skleníkových rostlin. Konstrukce skleníku vyžaduje navíc takové stanoviště, které skleník nebude ohrožovat např. větvemi stromů za větrného počasí.
Pro maximální využití slunečního záření v jarních
a podzimních měsících je výhodná poloha podélných
stran směrem k jihu. Na větrných místech je vhodné
umístit skleník tak, aby byl co nejmenší plochou proti
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větru. Umístění konstrukce skleníku v blízkosti zdí
či plotů značně zhoršuje jeho údržbu. Ideální je tedy
pro skleník volné prostranství, kde budou všechny
podmínky zajištěny.

Vytápěný či nevytápěný skleník?
O tom, zda skleník vytápět nebo nevytápět, rozhodnou nejenom finance. Nic naplat, na účtě za elektřinu
se vytápění skleníku výrazně promítne. Pokud tedy
chcete svůj skleník vytápět, je vhodné myslet na přípojku elektrického proudu. Už při budování skleníku
je důležité se také zamyslet nad tím, pro jaké účely je
skleník určen. Jiné teplotní nároky mají např. orchideje, exotické rostliny, kaktusy a sukulenty, zelenina
či květiny určené k předpěstování.

Tři druhy skleníků
Teplota ve vytápěných sklenících neklesá pod 15 º C.
Jde o tropické skleníky, kde můžeme pěstovat řadu
exotických rostlin, které jsou náročné na teplotu
a vlhkost vzduchu. Provoz těchto skleníků je značně
nákladný. Celoročně se vytápějí většinou obrovské
skleníky, které vlastní botanické zahrady nebo arboreta. Takový vytápěný skleník je snem mnoha pěstitelů
orchidejí a milovníků dalších exotických rostlin.
V temperovaných sklenících se teplota udržuje na určité teplotní hranici podle pěstebních podmínek; může
se pohybovat od – 3 do 10 º C. Teploty okolo 10 ºC jsou
vhodné pro přezimování některých druhů orchidejí
(kaktusů a sukulentů.

Studené skleníky se nevytápějí. Teplota v nich je
v zimě dlouhodobě pod bodem mrazu. V zimě takový
skleník lze využít pro přezimování mrazuvzdorných trvalek, cibulovin, okrasných dřevin vysázených v kontejnerech. Nejčastěji je však skleník využíván od časného
jara do podzimu k rychlení zeleniny, pro vypěstování
květin pro venkovní záhony a balkóny.

Budujeme skleník
Při výběru skleníku zvažte vhodné materiály. Celá
konstrukce by měla být dostatečně pevná a neměla
by rostlinám příliš stínit. Může být ocelová, plechová,
hliníková, dřevěná nebo plastová. Nejběžněji se pou-
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žívá ocelová konstrukce pro svoji cenovou dostupnost
a trvanlivost. Dřevěná konstrukce lépe zapadá do celého řádu zahrady a působí přirozeněji. Problém je však
s nízkou tepelnou vodivostí a nižší trvanlivostí.
Při volbě krycího materiálu neopomeňte co nejvyšší
světelnou propustnost a trvanlivost. Tradičním materiálem pro krytí skleníků je sklo, které výborně propouští světlo. Jako náhradu skla lze volit plexisklo, které
je vysoce odolné proti nárazu a má nízkou hmotnost.
Jeho nevýhodou je však vyšší cena. V současné době je
velice oblíbeným materiálem polykarbonát pro svoji
pružnost a nerozbitnost. Pokud chcete skleník přes
zimu vytápět, je ideální použití polykarbonátu či ple-

V uzavřených prostorech skleníku je důležité větrání.
Za parných dní je třeba odvést přebytečnou vlhkost
a přebytečné teplo. Většina skleníků je opatřena střešními okny, jejích ovládání je buď ruční či automatické,
které reaguje na teplotu ve skleníku.
Pokud jste se rozhodli pořídit si skleník svépomocí,
zvažte všechna pro a proti. Obecně sice platí, že vlastní
stavba skleníku vychází levněji, ale případná nedbalost
způsobená neznalostí se nemusí v budoucnu vyplatit.
Takřka bez starostí je skleník na klíč. Sortiment skleníků je široký, takže je skutečně z čeho vybírat. Navíc
vám specializovaná firma poradí s výběrem i s montáží. Není problém upravit konstrukci skleníku podle
vašich individuálních představ. Skleníky jsou dodávány
ve formě jednoduché stavebnice, celou konstrukci
dáte dohromady pomocí šroubů a matek, mnohdy
není třeba ani svařování. Zasklívání se provádí sklenářským nebo silikonovým tmelem.
Pokud jste se nechali zlákat, cena skleníku od profesionálů se pohybuje jíž od 7.500 Kč.

Stavba skleníku

xiskla. Sklo má bohužel špatné tepelně izolační vlastnosti. Využitím těchto desek můžete ušetřit ½ nákladů
na vytápění.
Skleník z těžké konstrukce je lépe umístit na podezdívku, která by měla být založena do hloubky 60
– 100 cm. Lehčí konstrukce je možné upevnit na pilotech z oceli či betonu. I když jsou s betonovým základem spojeny další vynaložené náklady, vyplatí se to.
Výhodou takto ukotvených konstrukcí je vyšší stabilita
a trvanlivost. Terén může postupem doby sednout
a krycí materiál může začít praskat. Navíc podezdívka
zapuštěná do hloubky po celém obvodu zabraňuje
v podhrabávání hrabošů do skleníku.

Konstrukci skleníku, výplně a doplňky lze zakoupit
v kamenném obchodě, nebo si objednat prostřednictvím e-shopu s dopravou až domů. Teprve po výběru,
objednání a pořízení skleníku řešíme jeho základy.
Rozměry musí sedět přesně a manuál určený pro
konstrukci skleníku svépomocí řeší i technické požadavky právě na stavební připravenost základů. Při
stavbě základů je třeba, jak už jsme zmínili, pečlivě
měřit. Přesně postavené základy oceníme ve chvíli, kdy
na ně budeme usazovat konstrukci skleníku. Přesný
postup stavby skleníku najdeme v manuálu. Samotné
stavbě však může ještě předcházet povrchová úprava
kovových dílů. Součástí dodávky skleníku bývají právě
i nátěrové hmoty - základový nátěr, který v povrchu
kovu vyleptá mikroskopické póry, díky kterým se pak
snáze uchytí krycí barva.
Skleník kotvíme šrouby k základům až poté, kdy je
jeho konstrukce kompletně usazená a všechny spojovací prvky utažené. Teprve poté se usazují výplně.
Skleněné výplně se zdrsnělou jednou stranou zasklení
vždy pokládáme hladkou stranou dovnitř (zdrsnění
vnější strany zajistí lom světla a jeho následné šetrnější
působení na rostliny - nespálí se). Víceméně se však
může postup dle konkrétního produktu lišit. Šrouby
například dotahujeme až po usazení výplně a podobně. Opět se musíme držet manuálu.
Při stavbě skleníku nám také pomůže předchozí
prohlídka již postaveného skleníku. Ideální je konzultace přímo s výrobcem, návštěva souseda, prodejního
centra či veletrhu. Konzultace se nám pak bude hodit
i při samotné stavbě skleníku. Nakonec zkontrolujeme
funkčnost pohyblivých prvků skleníku – výklopných
oken a dveří (křídlových či posuvných). A poté nás
čeká vytvoření záhonů a výsev rostlin či výsadba. Ideální je stavět skleník krátce před sezónou či na jejím
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začátku, abychom jej maximálně využili už v prvním
roce. Pokud si na stavbu skleníku svépomocí netroufnete, vězte, že jeho realizace na předem připravené
základy bude stát u průměrně velkého skleníku cca
2.000 korun na již připravené základy.
Přezimování mrazuvzdorných rostlin
Ve studeném skleníku, který není vytápěn vůbec,
je přes zimu téměř stejná teplota jako venku. Jeho
využití je velmi omezené – můžete v něm nechat
přezimovat mrazuvzdorné trvalky, dvouletky, cibuloviny, ale třeba i okrasné nebo ovocné dřeviny v kontejnerech. Je-li studený skleník dobře utěsněný, pak je
možné jej už od časného jara využít k rychlení zeleniny, napěstování sadby, případně v něm předpěstovat
muškáty v truhlících.

Přezimování rostlin nad bodem mrazu
Od studeného skleníku se tento typ liší tím, že v něm
přes zimu nemrzne. Musí zde tedy existovat určitý
systém vytápění, který zajistí temperování teploty.
Není jej ale potřeba vytápět na vysoké teploty, protože se primárně využívá k pěstování rostlin vyžadujících chladné přezimování. Prostředí temperovaného
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skleníku skvěle vyhovuje například chladnomilným
kaktusům a orchidejím, citrusům, či palmám. Stejně
jako studený skleník lze i tento typ využít k předpěstování květin do truhlíků a výsadbu raných druhů
zelenin. Díky přitápění v mrazivých dnech tak můžete
pěstitelskou sezónu zahájit ještě o poznání dříve než
ve skleníku, kde vytápění zcela chybí.

Pěstování tropických a subtropických
rostlin
Teplé vytápěné skleníky se používají především pro
pěstování tropických a subtropických rostlin. Protože
musí být v takovém skleníku neustále teplota kolem
20 oC, vyžaduje tento typ skleníku investici do kvalitní
topné soustavy. Abyste alespoň částečně snížili poplatky za energie, je vhodné nahradit sklo lépe těsnícím
plastovým zasklením. Pořízení i provoz teplého skleníku jsou poměrně finančně náročné - hodí se tedy
především pro uživatele, jejichž zálibou je pěstování
rostlin náročných na teplo, nikoli jen pro pěstování
zeleniny.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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SLEPÍ BOTY I BOTIČKY
Kolikrát jste si povzdechli nad rozlepenou podrážkou bot a již jste viděli, o co
bude vaše peněženka chudší. Nemusíte
ale hned pořizovat nové boty. Jak na to
jinak? Chemoprén znaly již naše babičky. Pattex Chemoprén Obuv je šikovný
pomocník, se kterým opravíte podpatek,
„žraloka“ nebo jen uvolněný šev. Lepidlo je elastické a tak vydrží i různá pnutí
boty, je transparentní, proto opravené
místo není téměř vidět a díky jeho vysoké odolnosti vůči vodě a vlhkosti budou
opravené boty ještě dlouho sloužit třeba
i při hopsání dítěte v kalužích. Oprava je
snadná a zvládne ji každý, stačí si vybrat
spolehlivého pomocníka.

LUXUSNÍ KOUPELNA OD ARMANI
Velmi elegantní, sofistikovaná, propracovaná a přitom praktická. Tak by se dala popsat kolekce, která vznikla spojením
značek sanitární keramiky ROCA a světového návrhářského
studia Armani. Série v sobě nese ducha nejvyššího luxusu,
komfortu a noblesy. Propojení značek je ale tak dokonalé,
že navozuje pocit naprosté přirozenosti, podle mnohých až
dráždivé jednoduchosti.

www.pattex.cz

NOVÁ VZORKOVNA DVEŘÍ SE SKRYTÝMI ZÁRUBNĚMI OTEVŘENA!
Společnost TWIN, zabývající se kvalitním kováním a dveřními systémy, neustále rozšiřuje svoji obchodní síť. Aby byla novým i stávajícím
zákazníkům ještě blíže, otevřela novou vzorkovnu dveří se skrytými
zárubněmi v Jesenici u Prahy, která je zároveň první v České republice. Právě skryté zárubně Xinnix, to je elegance ve své nejsilnější
podobě. K vidění jsou i dveřní křídla otočná či posuvná, v klasických
rozměrech nebo sahající až do výšky 3000 mm. Naprostou samozřejmostí je zákaznický servis, poskytovaný profesionálním odborníkem přímo na vzorkovně. Twin vychází svým klientům maximálně
vstříc, proto velkou výhodou je možnost domluvit si osobní schůzku
i mimo oficiální otevírací dobu.
www.twin.cz

TRENDY OD CONCEPTU PLNÉ BAREVNÉ HRAVOSTI

BAREVNÁ ROZMANITOST I MOŽNOSTI DESIGNU, TÉMĚŘ
BEZ OMEZENÍ

NALAĎTE SE NA LÉTO

Okna a dveře velmi výrazně dotváří obraz fasády,
a tím dodávají budově její jedinečný individuální rys.
Abychom zaručili při vytváření vnitřní i vnější podoby
oken co největší volnost, disponuje REHAU
velmi širokou paletou barev
a možnostmi designového ztvárnění, sjednocených v programu
KALEIDO COLOR.
KALEIDO PAINT
Lakování pro univerzální intenzitu barev
KALEIDO FOIL
Silná fólie pro plusové efekty
KALEIDO COVER
Mnohostranné využití hliníkových
obložek pro ušlechtilý vzhled
www.rehau.cz

Na povrch bílé keramické novinky s názvem RK0015 CREATIVE
si můžete namalovat nebo napsat, co jen se vám zachce. Společně s ní totiž koupíte i set 6 barev a pak už jen stačí povolit
uzdu fantazii a tvořit. Sami si tak můžete vyrobit originální
a přitom praktický doplněk do kuchyně. Konvice je vyrobena
z kvalitního, vysoce hygienického materiálu, který neškodí
zdraví, a pojme 1 litr vody. Je bezspirálová, má odpínatelné
víčko, podstavec otočný o 360°,
dvojnásobný
bezpečnostní systém, kvalitní konektor a sama se
vypne hned, jakmile
voda dosáhne varu.
Její cena je 799 korun.
Více o produktech na
www.my-concept.cz

Ke spolupráci na nové letní limitované edici Rituals cosmetics
oslovili světoznámou street artistku MadC, která umí vyjádřit
své pocity a vášně. Při vytváření obrazu k letní limitované edici
ji Rituals cosmetics zadali
téma: Express your soul –
odhal/vyjádři svou duši.
Následujte
své
vášně,
vytvořte si malé osobní
rituály a odhalte svou duši
– protože život je umělecké
dílo a rituály jsou barvami,
které tvoří obraz života.
Aby se povedlo mistrovské
díle je nezbytné odhalit
podstatu vaší duše. Starejte
se o své tělo s novou letní
limitovanou edicí a vaše
duše se bude starat o vás.

ŽÍŽALÍ POMOC
Vermikompostér Urbalive je nádoba určená k domácímu kompostování kuchyňského bioodpadu za
pomoci kalifornských žížal. Lze ji použít v domácnostech, školních třídách nebo v kancelářích. Je vyroben tak, aby bylo kompostování při dodržování
několika pravidel bezproblémové a jeho údržba
i čištění snadné. Skládá se z kompostovacích pater,
kde pracují žížaly, čímž vzniká vermikompost, a nádoby, kam odtéká žížalí čaj. Vermikompost i žížalí
čaj obsahují vysoké množství živin a enzymů, které
pomáhají rostlinám růst a udržovat je odolné vůči
nemocem a škůdcům.
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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
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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.
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