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JARO NA

ZAHRADĚ

VŠE PRO DOKONALOU TERASU

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme tu březen a s ním naše další
číslo časopisu Moje bydlení. Jaro už
občas vystrkuje růžky, přes pravidelné průtrže mračen začínáme vnímat
dny, kdy sluníčko hřeje a my se konečně můžeme vrhnout na vylepšování bytu, domu i zahrady. Pokud
máte to štěstí, že jste se stali hrdými
majiteli domečku se zahrádkou, pomalu se vám venku začíná všechno
zelenat, na záhoncích raší jarní kytičky a pokud máte skleník, možná
už v něm čekají osázené truhlíky, až
přijde vhodná doba na jejich umístění na okna. A pokud vlastníte jen
malý byteček? Samozřejmě i pro
vás je krásné jarní počasí inspirací
a možná už jste se pustili do malování, či tapetování, případně už jste
naplánovali nějakou důkladnější
přestavbu, aby se vám žilo lépe a veseleji.

A se vším výše zmíněným vám samozřejmě pomůže náš časopis.
Povíme si tedy samozřejmě, jaké
práce nás čekají na zahradě, abychom ji po zimě dali trošku do pořádku. Poradíme vám i jak zařídit
novou kuchyň a jak si vybavit ložINZERCE
nici. Samozřejmě s postupujícím jarem se budeme čím dál více věnovat
stavbě. Povíme si něco na téma jak
se na jaře bez obav pustit do stavění,
jaká vybrat okna a pro jakou se rozhodnout střechu.
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
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KUCHYNĚ
JE STŘEDOBODEM RODINY

V moderní kuchyni se sice vaří, ale také se jí nevyhýbá rodinný život. Proto má
toto srdce domova dominantní úlohu.
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a jeho nejbližší okolí). V ideálním
případě by tyto tři zóny měly tvořit
vrcholy rovnostranného trojúhelníku s délkou strany 90 cm, což nám
zajistí dostatek místa pro pohodlný
pohyb a snadnou dosažitelnost. Nejlepším řešením je pořídit si kuchyň na
míru, protože využijeme kuchyňský
prostor do posledního centimetru.
Dáme-li přednost hotové kuchyni, nemůžeme počítat s využitím každého
centimetru, proto se zaměříme hlavně na nábytek s praktickým vnitřním
uspořádáním. Vždy je lepší pořádná
příprava, než následné zasahování do
hotové sestavy. Ve specializovaných
kuchyňských studiích mají vizualizační programy, které dovedou vypočítat optimální vybavení kuchyně včetně úložných prostor. U zakázkové
kuchyně, kde je v závislosti na použitém materiálu a vašich požadavcích
oprávněná vyšší cena, si můžete určit
kompletní parametry, včetně výšky
skříněk a v důsledku tedy pracovní
desky nad podlahou. To je velmi důležité z hlediska správné ergometrie, ne
všichni jsme stejně velcí. Samozřejmě
můžete zvolit levnější, ale zcela jistě
ne horší systém hotových kuchyní se
standardními rozměry, pokud vám
vyhovují. Tento systém slaví obchodní
úspěchy především díky promyšlenému konceptu, snadné montáži a díky
své standardnosti nabízí vysokou variabilitu nabízených variant.

Převládá dřevotříska

Hlavním trendem posledních let je totální integrace kuchyňského provozu do obytného prostoru, kdy samotná
kuchyňská linka často volně přechází do zařízení obývacího pokoje. Je to logické vyústění tendence, kdy se
z kuchyně stává středobod obydlí. Zde se schází rodina
i hosté, zde se kromě samotného vaření debatuje, píšou se úkoly, sleduje televize a poslední dobou pořádají
i kuchařské „seance“. Design moderní kuchyně je převážně jednoduchý, což zaručuje snadnou údržbu. Vybavení je pak závislé na velikosti prostoru. Při zařizování
platí zásada, že nejdříve si ujasníme, jakému účelu budou jednotlivé kuchyňské komponenty sloužit, a pak se
teprve navrhuje možná sestava. Na základě odborných
studií rozdělujeme kuchyň na tři zóny – zónu skladování potravin (chladnička, mraznička, spíž), zónu vaření
(pracovní plocha, sporák, trouba) a mycí centrum (dřez
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Všechny kuchyně jsou tvořeny stejnými
komponenty,
takzvanými
korpusy, což je kostra skříněk. Jde
o dřevotřískovou desku, lisovanou pod silným tlakem
a potaženou fólií nebo dřevěnou dýhou. Korpus kuchyně musí být pevný, musí vydržet vlhkost a musí být
odolný. Co se týká designu, tady už jsou rozdílné nejen
vzhledy, ale také ceny. Dominantní částí kuchyňského
nábytku jsou bezpochyby dvířka. Jejich nosným materiálem je nejčastěji MDF-deska nebo biodeska, které jsou
povrchově upravené laky, mořidly nebo třeba PVC folií.
Kuchyňské studia nabízejí široký výběr dvířkoviny. U kuchyní rustikálního charakteru převládá masiv a dýha.
V moderní kuchyňské sestavě dominují dvířka lakovaná
či lamino, které je ze všech materiálů nejpoužívanější.
Za přijatelnou cenu totiž nabízí vysokou kvalitu - materiál je pevný, stálý a odolný. Například oproti laku, který
je měkký a snadno poškrabatelný. Na základní nosné
dřevovláknité desce (hrubé dřevotřískové) je nalisová-
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no lamino v dekoru nejrůznějších barev
nebo dřevin. Důležité při výběru dvířek
do kuchyně jsou jejich hrany. U nejobyčejnějších laminových dvířek jsou olepené dekoračním papírem v dezénu
dvířek. Papír v dezénech však není příliš
kvalitní, proto je lepší zvolit variantu lamino dvířek ohraněných plastovou ABS
hranou.

Plech i sklo
Pokud chcete jít s posledními trendy, vsaďte u dvířek na netradiční materiály, jako je
plech, kámen, keramiku či sklo, které je
dnes v módě. Skleněná kuchyňská dvířka,
většinou vyráběná z kaleného tvrzeného
skla, dodají kuchyni neobyčejnou lehkost.
Díky široké barevné škále i možnosti nejrůznějších ornamentů skleněná dvířka
dokonale doladí interiér vašeho bytu či
domu. Pokud chcete opravdu trendy kuchyň, jednotlivá skleněná dvířka a jejich
motivy na sebe mohou dokonale navazovat a tvořit jednolitý vzor. Ideálním řešením je zvolení motivu, který se ve vašem
interiéru opakuje i v jiných místnostech.

Mat, nebo lesk?
Vysoký lesk je nejen velice efektní, ale
také opticky zvětšuje prostor. Hluboký mat zase evokuje závan tajemství
a přepychu. Někteří výrobci nabízejí
polomatné provedení. Aktuálně je trendy kombinace matného a lesklého provedení vnějších ploch v rámci kuchyňské nábytkové sestavy. Jde o velmi efektní vzhledový
prvek, nabízející kombinace tisíce barevných odstínů.
U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný
odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných dvířek
je stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje nejnáročnější hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek
je možnost opravy povrchu při případném poškození
vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.
Za luxus se ovšem platí – lesklé materiály jsou nejnáročnější na údržbu, jsou na nich vidět, zejména na tmavších barvách, vidět otisky rukou. U dotykového otvírání
bez úchytek to může být v každodenním provozu poměrně nepříjemný problém. Proto u lesklých materiálů
vybírejte skříňky, které mají zespoda úchytkové lišty.
Nepřesahují přes dvířka a nehrozí jejich zašpinění.

Reliefní 3D povrch
Módní plastická struktura je zajímavá nejen na pohled,
ale také na dotek. Výrobci nabízejí strukturované fólie
od jemných až po hloubkové 3D plastické frézování.
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Šíří odstínů zaujmou i fólie v živých a trendových barvách – od červené až po tlumené šedé. Patina je další
možností finální povrchové úpravy dvířek, díky níž získají nová dvířka vzhled nábytku opotřebovaného lety
a užíváním. Tato úprava se hodí do kuchyní provensálských nebo rustikálních.

Materiál pracovní desky
Pracovní deska je nejnamáhanější část kuchyňské linky,
a proto je výběr materiálu klíčový. Nejdostupnější jsou
lamináty, které však vyžadují používání prkénka na řezání potravin a podložek pod horké hrnce. Jinak hrozí
možnost mechanického poškození. Používá se též takzvaný kompaktní laminát, jehož malá tloušťka (jen 12
mm) nabízí odolnost běžného laminátu silného 40 mm.
Zajímavým materiálem jsou akryláty, které se vyrábí
z pružného a přesto tvrdého termoplastu, jenž je nanášen na podkladovou desku. Umožní vytvářet různé
tvary bez viditelných spár, ovšem náchylnost na mechanické poškození a teplo je ještě vyšší než u laminátu.
Na rozdíl od něj se však akrylátový povrch dá opravit.
I v tomto případě nesmíme při údržbě používat abrazi.

Které hvězdy jsou středem vaší kuchyně?

9 let v řadě vítězný mixér.
První infra sušička potravin na světě.

Nejlepší robot od roku 1940.

Dokonalá gravitační filtrace vody.

Světová jednička mezi odšťavňovači.

Výrobník másla a mléka z ořechů.

Automatické domácí minizahrádky.
Nepřilnavé nádobí s doživotní zárukou.

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ ZDRAVÝ A POHODOVÝ ŽIVOT
www.atranet.cz

800 350 350

Kámen, sklo i nerez
Přírodní kámen je naopak nejdražším řešením, používá
se například žula, mramor a travertin. Ovšem vysokou
cenu vyvažuje obrovská odolnost. Ta se ještě zvyšuje
impregnací, kterou ošetříme kamennou desku 2 až 4
krát ročně. Na kamenné desce můžeme krájet, pokládat na ni horké předměty, aniž hrozí poškození. Umělý
kámen je o něco levnější alternativou kamene přírodního. Jde o materiál tvrdý, nabízený v mnoha dezénech
a barvách. Svou odolností se téměř vyrovná kameni
přírodnímu. Sklo a keramika patří k zajímavé, poměrně nové alternativě. Sklo však musí být podloženo deskou, jelikož pruží. Skleněná deska nabízí maximální
hygienu a snadnou údržbu, jelikož není pórovitá. Sklo
je při výrobě kaleno za vysokých teplot, což zaručuje
odolnost vůči chemickému a mechanickému poškození.
Keramika je oproti sklu takzvaným high-tech řešením.
Keramické desky jsou lehké, velice tvrdé a odolné proti
chemickým sloučeninám i teplotě. Stejně jako sklo nabízí nulovou nasákavost a snadnou údržbu.

Hitem je umělý kámen
Velmi žádaným materiálem na pracovní desky je konglomerovaný kámen technistone, který je skvělou variantou k přírodnímu kameni (žula, mramor). Může mít
takřka jeho vzhled, ale nabízí podstatně lepší užitné
vlastnosti. Technistone je kompaktní, tvrdý, neporézní,
na omak je oproti přírodnímu kameni teplý. Prodává
se ve formě desek, formátů dlaždic či mozaik a uplatní
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se na pracovní desky v kuchyni, v koupelně, na parapety, dlažby, obklady. Povrchová úprava pracovní desky z konglomerovaného kamene technistone může
mít lesklý povrch, slate (plastický), broušený, antique,
brushovaný (kartáčovaný).

Náročné dřevo
Dřevo má v podobě pracovní desky velký problém, vyžaduje pravidelnou údržbu. Jednou za půl roku osmirkování a ošetření speciálním voskem, přičemž některé
stopy používání již neodstraníme. Jinak musíme dřevěnou desku též stále vytírat do sucha. Jakékoli mokro jí
vadí, a že ho v kuchyni je. Nerez se dostává do našich
kuchyní ze světa profesionálů, je vnímán jako nezničitelný, můžeme na něm krájet, pokládat horké nádobí
apod. Ovšem stinnou stránkou je údržba povrchu, každá kapka vody je totiž na nerezu vidět, zanechá na něm
stopy. Proto budeme nerezovou desku neustále otírat.
Další nevýhodou je vysoká cena nerezu.

Obklad za desku
Jistě přemýšlíte, jak pojmout část zdi mezi spodní
a vrchní sestavou kuchyňské linky. Obklad v kuchyni má
vedle praktického i svůj estetický rozměr. Často dokáže
sladit barvu stěn, skříněk, nábytku a podlahy v jeden
harmonický celek. Umí ale také v unifikovaných kuchyních, kde barva a tvar skříněk zůstává silně neutrální,
vtisknout prostoru osobitý ráz. Na výběr máte spoustu
možností, záleží na stylu kuchyně: dlaždice, keramickou

mozaiku, nerez, kámen, cihly, sklo, bambus, omyvatelný nátěr zdi. Obzvláště sklo je velkým hitem současné
kuchyně, obklady mohou být z mléčného skla, ale třeba
i skla doplněného nějakým designovým prvkem, či obrázkem. Ať zvolíte jakékoliv řešení, máme pro vás skvělý
tip, jak využít zadní část pracovní desky. Jde o vytvoření
její zadní sekce do jakéhosi „kastlíku“ zapuštěného podél celé pracovní desky do její úrovně, kam lze schovat
nejen zásuvky, ale například i drobné předměty na mytí
nádobí nebo kořenky. A na něj umístit třeba odkapávač
na talíře nebo držák na nože či bylinky v květináčích.

Praktické úložné prostory
Vnitřní vybavení skříněk je tím, co naší kuchyni dává
přidanou hodnotu, rozlišuje „staré kuchyně“ od „nových kuchyní“. Požadavky na kuchyňské vybavení jsou
stále vyšší. Hlavní důraz je kladen na snadnou dostupnost jednotlivých kuchyňských pomocníků a praktické
zařízení kuchyně. Praktické je takřka všechno, co dokáže účelně využít prostor nebo skulinku, kam by se nic jiného nevešlo. Úložné prostory neřešíme jen klasickými
policemi, mnohem přehlednější a pohodlnější jsou systémy výsuvných kontejnerů. Jsou vhodné pro ukládání
talířů, hrnců i potravin, hlavně proto, že jsou přehledné. Zásuvky jsou vybaveny základním kolečkovým výsuvem nebo komfortním plnovýsuvem s integrovaným
pístovým dobržďováním. Tento systém nabízí také několik stupňů vybavenosti. Ke všem zásuvkám lze zakoupit vnitřní sortery, ať už vložky na příbory, rozdělovníky,

rastry, či držáky na talíře. Výsuvný odpadkový koš je už
samozřejmostí. V některých kuchyních však narazíme
i na jiné praktické detaily. Jedním z nich je i zabudované žehlicí prkno na pevných kovových lištách. Výbornými pomocníky v kuchyni jsou výsuvné zásobníky na balíčky a sáčky s kuchyňskými potřebami. K využití koutů
se dnes nabízí řada možností a speciálních otočných
polic různých tvarů, které je možné úplně vytáhnout
z linky, a které zároveň využijí prostor i „za rohem“.

Vychytané digestoře
Velmi důležitým kuchyňským zařízením zvláště v otevřených kuchyních je kvalitní a tichý odsavač par a pachu. Z dřívější, nepříliš vzhledné digestoře se stala ozdoba kuchyně. Dnešní digestoře mohou vypadat jako
překrásné lustry, tajuplná zrcadla či zvláštní organické
výrůstky. Nebo naopak – zneviditelňují se: milovníci
čistých linií si mohou pořídit digestoř, která zajíždí do
sádrokartonového podhledu nebo se vysouvá z pracovní desky. Proměnou ale prošla i funkčnost tohoto
kuchyňského pomocníka. Luxusní komínové digestoře jsou vybaveny například hydraulickým snižováním
výšky a automatickým spínáním odtahu. Příjemné vylepšení představuje tlačítko pro turbo výkon, které se
zapíná při nadměrném množství páry či pachu. Každá
digestoř má, alespoň dvě až tři rychlosti, jeden nebo dva
motory a možnost přidání uhlíkového filtru. Některé
odsavače se samy dokážou z této polohy přepnout na
předchozí výkon. Špičkové digestoře upozorní na nut-
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nost vypláchnutí tukového filtru (po 30 hodinách) provozu, jednodušší typy nabízejí barevné proužky signalizující nutnost očisty. U vyšších tříd odsavačů par se
můžeme setkat nejen s displejem, ukazateli, indikátory
a dálkovým ovládáním. Také s řízenou hlučností a několikastupňovou regulací výkonu přístroje či s funkcí autokomfort, která zajistí v místnosti čistý vzduch 24 hodin
denně. Luxusní komínové digestoře jsou vybaveny dalšími technickými vychytávkami, jako je mřížková police
nebo nástěnný panel chránící stěnu mezi sporákem a digestoří. Důležité je i osvětlení, které potřebujeme hlavně
pro zadní plotýnky. Stejně jako výkon se dá regulovat
i osvětlení, a tím v kuchyni navodit příjemnou atmosféru. Z materiálů pro tohoto důležitého kuchyňského
pomocníka převažuje nerezová ocel, černé sklo, ale lze
vyrobit i odsavač, který připomíná žulový monoblok.

Pohodlné stolování
Při plánování kuchyně je velmi důležité vybrat i místo
pro stolování. Jídelní stůl bývá v otevřených kuchyních
většinou součástí obývacího prostoru, takže designově
by měl být dvojjediný – ladit jak s kuchyní, tak s interiérem obýváku. Velikost jídelního stolu je dána počtem
lidí k němu usedajících. Vzhledem k občasným návštěvám je pro čtyřčlennou rodinu vhodný stůl pro šest lidí
nebo rozkládací varianta, která umožní přisunout dvě
až čtyři židle. Jaký tvar vybrat? Nejčastější bývá obdélníkový tvar, u něhož mají členové rodiny své stálé místo. Do malých interiérů se hodí čtvercový stolek, třeba
i nástěnný sklopný. Kulatý a oválný stůl vyžaduje více
prostoru, pocitově se však u něj cítíme nejlépe, protože
každý má pro sebe stejně velký prostor.
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Na trhu je nepřeberné množství kompletních jídelních
setů - skleněných, dřevěných i laminových. Toužíte-li po
originalitě, můžete si jídelní stůl i židle vybrat samostatně a stylově vyladit podle své chuti. Vybírat můžete
jídelní židle dřevěné, kovové, kožené, ratanové i plastové. Elegantní jídelní židle z moderních materiálů s kovovou kostrou a čalouněním z umělé kůže či koženky
mají ve srovnání s klasickými dřevěnými jídelními židlemi mnoho výhod: tyto židle jsou cenově dostupné,
snadno se omývají a udržují a lze je velmi dobře sladit
s klasickým i moderním interiérem kuchyně a jídelny.
Mnohé jídelní židle jsou také ergonomicky tvarované,
což umožní pohodlné a zároveň zdravé sezení. Jídelní
stoly se nabízejí v široké škále variant designů, materiálů i velikostí. Pokud si budete pořizovat židle a stůl samostatně, dejte pozor na správnou výšku nábytku, aby
se vám pohodlně stolovalo. Sedák židle má jít pohodlně
zasunout pod desku stolu, jejíž spodní část nesmí omezovat osobu při sezení. Při nákupu vyzkoušejte, jak se
vám se židlí manipuluje, zda není příliš těžká a spodní
plošky noh neponičí podlahu.

Comeback lavicových souprav
Kdysi byly téměř v každé kuchyni. Dnes se vrací na scénu díky své útulné kompaktnosti, ale v povýšené estetice. Kuchyňské lavice z masivu se hodí svým přírodním
designem téměř do každého interiéru, barvu čalounění
si můžete zvolit. Velmi praktické jsou rohové kuchyňské lavice, nabízí totiž mnoho místa na sezení a využívají přitom roh místnosti. Lavice jsou někdy vybaveny
i úložným prostorem. Kuchyňské lavice můžete sladit
s jídelním stolem, taburety a dalším nábytkem do ku-

sophie
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chyně a jídelny. Nábytek do jídelny volte nejen s ohledem na celkovou image domácnosti, ale i s ohledem na
jeho funkčnost a praktičnost. Stolovací místo můžete
doplnit kuchyňskými poličkami, komodami nebo příborníky. Vyplatí se i pojízdný servírovací stolek, s nímž
snadno překonáme vzdálenost mezi kuchyní a jídelním
stolem.

Nezapomeňte na správné osvětlení
Bez dostatečného množství světla by se nám vařilo špatně. Většinou máme v kuchyni minimálně jedno okno,
které je zdrojem světla přes den. Přesto jsou i takové
kuchyně, které okna postrádají, a tím více jsou závislé na umělém osvětlení. Důležité je centrální osvětlení,
které by nemělo překážet v prostoru. Hodí se bodová
světla zabudovaná v podhledech. Známá jsou světla
pevná a polohovatelná, která lze směrově nastavit. Podle odborníků je ideální zkombinovat oba typy, čímž
vznikne přímé i nepřímé osvětlení.
Kromě bodových světel je možné nainstalovat do kuchyně i přisazené stropní svítidlo. Na řadu přichází
osvětlení kuchyňské linky, tzn. kuchyňské desky a varného centra. K osvícení pracovní desky se nejlépe hodí
zářivky zabudované pod horní skříňky. Doplňkově se
využívají různé světelné rampy. Varné centrum zpravidla osvětluje zabudované světlo v digestoři. V případě
oblíbených kuchyňských ostrůvků lze použít i závěsné
osvětlení, které by ale nemělo bránit ve výhledu. Výběr
světel se odvíjí od designu a charakteru kuchyně. Další
možnost je prosklení dna horních skříněk a jejich vnitřní osvětlení, které rovnoměrně osvětlí celou pracovní
desku pod sebou.
Jiným velmi efektním řešením jsou prosvětlené police
ze skla v kovovém rámu. Poskytují nejen osvětlení prostoru pod nimi, ale i nasvícení předmětů položených
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nahoře. Velmi zútulní celý prostor kuchyně a večer mohou sloužit i jako náladové osvětlení.

Malí kuchyňští pomocníci
Pokud hovoříme o moderní kuchyni, rozhodně nesmíme opominout malé pomocníky, kteří nám usnadňují
každodenní život. Vždyť dovedete si představit ráno
v kuchyni bez konvice, tousteru, či sendvičovače? Probuzení, bez dobrého kávovaru, či moderní konvice na
louhování kvalitního čaje?
Většina z nás má ranní pobyt v kuchyni už ve formě
jakéhosi rituálu. Zapínám… (doplň dle vhodnosti – konvici, kávovar, či obojí), vkládám toustový chleba do…
(a opět si můžeme vybrat svou variantu).
Stále oblíbenější jsou i kávovary, v nichž lze připravovat
i čaj. Vyrábějí se nejčastěji z plastu nebo lehkých kovů,
některé části bývají ze skla. Základem je nádoba na
vodu, která prochází přes ohřívací zařízení k papírovým
nebo plastovým filtrům s kávou nebo čajem. Některé
kávovary mají pod konvicí, v které se shromažďuje připravený nápoj, ještě ohřívací plotýnku. Nejmodernější
kávovary jsou tzv. kapslové. Nápoj připravují z kapslí,
v nichž je silná esence kávy nebo čaje. Stačí je jen vložit
do přístroje, přes ně proudí ohřátá voda a hotový nápoj
v přesně určeném množství a síle podle nastaveného
programu vytéká přímo do hrníčku. Některé přístroje
jsou vybaveny i nádobou na mléko, které umějí ohřát
a napěnit, a tak zvládnou připravit nejrůznější druhy
kávy, od běžného espressa až po latté. Většina moderních kávovarů je nejen multifunkční, ale i designově
velmi efektní, takže se rovněž stávají součástí výzdoby
kuchyní nebo jídelen.

Lis nebo odšťavňovač?
Mnozí z nás už si ráno nedovedou představit bez do-

oceněná Kvalita – Made
in GerMany / SolinGen
již od roku 1814

mácího džusu. K vytvoření dokonalého nápoje stačí jen
málo: stačí jen z ovoce či zeleniny získat šťávu. Je lepší
odšťavňovač nebo lis? Tohle dilema se dá snadno vyřešit pokusem. Ve výsledku je daleko výkonnější lis, v porovnání s odšťavňovačem má mnoho předností. Základním rozdílem je samotný proces získávání šťávy. Proces
probíhá lisováním, nikoliv odstředivou silou u odšťavňovačů. Lisování je o celých 30-50% efektivnější. Díky
tomu získáte mnohem více šťávy a spotřebujete méně
surovin. Z jediného jablka lze dostat 0,2 dcl husté šťávy
a z pomeranče 0,45 dcl šťávy. Díky metodě lisování se
do vylisované šťávy dostane i dužina. Ta je velmi bohatá na vitamíny, vlákninu a zároveň je výsledný produkt
hustší. Pokud byste ho chtěli vypít, je vhodné šťávu s
dužinou naředit vodou. Díky této vlastnosti šťávy z lisů
je možné ještě jedno jejich využití. Pouhým vylisováním
různých druhů ovoce a zeleniny vám může vzniknout
vynikající domácí přesnídávka. Konzistence jí bude velmi podobná. Navíc bez chemických látek, konzervantů
a podobných ochucovadel. Pokud přidáte do vylisované
šťávy pár piškotů a kousky celého ovoce, máte pro děti
skvělou svačinu.
Polední a večerní pobyt v kuchyni už jistí jiní pomocníci.
Jak by asi vypadal náš život bez mikrovlnky, případně
fritézy, či pomalého hrnce. Pomocníkem z největších je
i kvalitní nůž, který má dokonale tvarovanou rukojeť,
jsou perfektně ostré ostří. Součástí každé kuchyně by
vždy měl být univerzální nůž, který je často opatřený
čepelí o délce 18-28 cm.
A jak vybrat kvalitní nůž? Kvalitní nůž by neměl být
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moc pružný a u velkých nožů by se čepel neměla ohýbat vůbec. To znamená, že by měl být vyroben z kalené
oceli, nikoliv z ocelového plechu. Kvalitu zaručují také
kované nože. Jsou vykované za tepla, poté přichází kalení a popouštění, tedy tepelná úprava vedoucí k větší
odolnosti oceli. Dosáhne se velmi jemné struktury materiálu, po dokonalém vybroušení je zaručena dlouhá
trvanlivost ostří.
Délku čepele kuchyňského nože volte podle jeho použití. Nejkratší nože do 10 centimetrů se hodí na okrajování a loupání. Středně dlouhé jsou na zeleninu, ovoce
nebo maso a nejdelší s čepelí kolem 25 centimetrů jsou
určené například na pečivo. Mezi nejkvalitnější nože,
které často volí i profesionálové, patří například nože
Wusthof, jejichž tajemství perfektní ostrosti a dlouhé
životnosti nožů spočívá ve speciálním procesu broušení
řízeném a kontrolovaném počítačem. I to je jeden z důvodů, proč jsou dnes oblíbeny profesionálními šéfkuchaři i nadšenými amatéry ve více než 80 zemích.

Jak vypadá dobrý nůž:
•
•
•

Musí být těžký a měl by vám dobře padnout do
ruky.
Umožňuje krájet houpavým pohybem.
Dobře se s ním pracuje, nebolí vás po chvíli ruka.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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POZVEDNĚTE SVOU KUCHYŇ

pracovní deskou z umělého kamene

Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
DUOLIT, s.r.o. je certifikovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.
•
•
•
•

Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.
Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.

DUOLIT s.r.o.
Náměstí Míru 432
267 01 Králův Dvůr
www.duolit.cz
Tel.: +420 777 340 764

MODERNÍ OBÝVÁK

PRO CELOU RODINU
Hlavním moderním trendem je jednoduchost a lehkost s co nejmenším počtem
příkras a odložených věcí. Styl zařízení obýváku ale záleží jen na vašem vkusu.

20 | BYDLENÍ

INZERCE

BYDLENÍ | 21

Obývací pokoj bývá dnes běžně propojen s jídelnou
a kuchyní v multifunkční prostor, který je určen rodině
pro společně sdílené chvíle, ale i pro setkávání s přáteli.
Než se rozhodnete pro jeho vybavení, dobře se zamyslete nad způsobem životního stylu své rodiny. Pokud
nechcete velmi záhy měnit zničené vybavení nebo lamentovat nad nevhodnou volbou konkrétních materiálů či zařizovacích předmětů, důsledně je podřiďte věku
a temperamentu všech uživatelů. Nejvíce kalamitních
situací nastává v období předškolního věku dětí.

ze dřeva. Ten můžete zkombinovat se sklem či plastem.
Můžete se samozřejmě pustit do nejdivočejších kombinací, nicméně pokud nejste profesionální interiérový
stylista, držte se raději jednotného stylu a materiálové
harmonie. Co se barevnosti týče, nosí se retro styl ve
znamení oranžové, rudé, zelené a bílé s černou. Trendy
jsou minimalistické interiéry, romantické, vintage a rustikální styly. Jejich výhodou je, že můžete použít celou
řadu původních prvků, které se dají sehnat v starožitnictvích, bazarech či na bleších trzích.

Moderní neznamená módní

Dostatek pochozího místa

Obývák je centrem bytu. Před jeho zařizováním bychom měli vzít v potaz jeho tvar, umístění dveří a oken
a podle toho se rozhodnout, kde vytvoříme jeho „srdce“, tedy místo, které upoutá při vstupu pozornost. Nikdy neuděláte chybu, umístíte-li ho do středu místnosti,
takže veškerý nábytek bude rozmístěn okolo pomyslného průsečíku, který protíná horizontální a vertikální
osa. Vertikální osa protíná centrální světlo, okno a prochází středem konferenčního stolku. Horizontální osa
rozděluje místnost na horní a spodní polovinu a ukazuje, jak vysoko máme zavěsit obrazy, poličky a televizi,
abychom správně vyvážili levou i pravou stranu. Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí, čistými liniemi, lakovaným nábytkem. Lesklá povrchová úprava,
která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty. Vhodnými
doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov či plast. Lesklé
prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém, otevřeném prostoru, což nebývá problém v rodinných domech, avšak
s panelákovými byty je to horší. Lesklý nábytek je také
náročnější na údržbu. Ale možností, jak pojmout zařízení obýváku, je daleko víc. Záleží na stylu, který je vám
blízký. Tvorba interiérových designérů je poháněna
žhavými módními trendy. Na nábytkářských veletrzích
můžeme vidět všechno: ženské linie interiérů obývacích
pokojů, bláznivé kombinace nábytku, svítidel, bytových
doplňků, styl vycházející ze světa metrosexuálů či hravého pop-artu. Obývací pokoj si však nezařizujeme na
jednu nebo dvě sezony. Kromě toho ne vše, co je momentálně žhavě módní, je také účelné a pohodlné, což
jsou dva hlavní ukazatele, jimiž se při zařizování obýváku řídíme. Obývák tedy nemusí být zařízen módně, ale
moderně. A především účelně pro všechny uživatele.

Obývací pokoj je společenskou částí bytu a musí sloužit
především setkávání lidí. Pokud se do něj snažíme umístit neúměrné množství nábytku (nebo příliš mohutné
sezení), ztrácíme prostor pro vlastní pohyb a činnosti.
Volná plocha v bytě je velmi důležitá také pro psychiku:
kdybychom si připadali jako v těsné kleci, brzy začneme
podvědomě cítit potřebu z bytu utíkat. Velmi častým
problémem je také to, čemu odborníci říkají nedostatek
„pochozí plochy“. Lidově řečeno to znamená, že nábytek, sedačka, křesla a podobně jsou na sebe nalepené
a nemají mezi sebou potřebné rozestupy. „Podmínkou
příjemného užívání místnosti je alespoň 80 centimetrů
široká ulička mezi jednotlivými zařizovacími předměty
tak, aby pro vás pohyb po obývacím pokoji nebyl slalomem.

Váš vlastní styl

Trvalkou moderního nábytkářství je takzvaný severský
styl, který se vyrábí nepřetržitě již více než padesát let
a je pro svou nadčasovost, eleganci, funkčnost a kvalitu stále žádaný, a to především rodinami s dětmi. Pro
skandinávský styl 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 opět odkazují na inspiraci
přírodou. Skandinávský nábytek má však ještě jednu
velkou devízu. Již od svého vzniku v 50. a 60. letech

Dnes vévodí obývacím pokojům vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční
řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného
plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými programy, můžete využít některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model. Nebraňte se fantazii a do obýváku zapojte i prvky, které
se tam na první pohled nehodí. Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na nábytek vyrobený
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Venkov i retro
Čím více se lidé stěhují do měst, tím větší oblibě se těší
právě rustikální, cottage, či venkovský styl bydlení, který
se stává fenoménem poslední doby. Důležité u venkovského stylu je sladit celý styl místnosti a pokud možno
navázat i ve vedlejším pokoji, aby byt působil jednotně.
Hlavní úlohu v takových interiérech hraje dřevo, pokud
možno masivní, od věci není ani nějaký ten krb, starší
renovovaná židle nebo klasický ruční mlýnek na kávu.
Podobně populární jako venkovské pokoje jsou nyní
i retro pokoje, tedy místnosti zařízené zčásti nebo celé
v duchu bydlení generace našich maminek nebo babiček. Nevěřili byste, jak může vypadat stará komoda či
židle při použití trochy barev, lepidla nebo tapet. Retro
totiž neznamená jen umístění starých kusů do interiéru. Ale také jejich přizpůsobení moderní době.

Skandinávie stále oblíbená

NOVÝ TREND V BYDLENÍ
Televize, která se schová, když se na ni nedíváte
Už nikdy se nemusíte rozhodovat, zda si pořídíte televizi a narušíte vzhled interiéru, nebo se raději vzdáte
svých oblíbených filmů a seriálů. Existuje totiž televize, která se umí schovat. Až se dodíváte, jednoduše
zmizí. Připadá vám to jako sci-fi? Nový trend v bydlení není z jiné galaxie. Je pozemský a nadmíru praktický.
Jsme jediná specializovaná Česká firma zabývající se systémy pro skrytí televize nebo monitoru do skříní, komod,
postelí, barů atd. Nabízíme technickou podporu při návrhu nábytku pro osazení zvedacího zařízením, dodání
kompletní technologie, pomoc se zprovozněním i následný servis..
najdete nás na výstavě For Interior 2019/jaro
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hlavní dovozce

minulého století bořil mýty o tom, že krásné a funkční
vybavení bytů si mohou dovolit pouze nejbohatší domácnosti. Dokázal, že stylový nábytek pro každodenní
používání může být cenově dostupný pro každého. Ve
stejném duchu a tradici se skandinávský nábytek vyrábí
i dnes.

Obývací (ne)stěna
Stěny obýváku kdysi pokrývaly mohutné nábytkové stěny ode zdi ke zdi. Těm dávno odzvonilo. Dnes si pořizujeme jednoduché geometrické tvary polic a skříněk,
které jsou navíc odlehčeny prosklenými plochami. Skla
nemusí být nutně čirá, trendy je mléčná, pískovaná
a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní vzhled,
tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň či
calvados. Do módy se vracejí solitérní kusy jako skleníky
a komody. Oživením pro obývák může být samostatná
prosklená vitrína se zajímavými artefakty či dekorativními předměty. Fantazii se meze nekladou a na trhu je
spousta různorodého nábytku, z něhož si každý vybere
a vytvoří svůj osobitý styl. Obývací prostory si nárokují
otevřenost a minimalismus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních linií. Nad vysokými kompaktními
obývacími stěnami vítězí nízké sestavy, které doplňují
atypické poličky a regály. Dominantou zůstává televizní stolek v podobě delšího, nízkého kusu se subtilním
podnožím, na který navazuje skříňka či police. Zajímavostí je naopak stolek, do kterého televize zajíždí. Novým trendem totiž je, že televize svým moderním vzhledem neruší celkový koncept obýváku. Záleží jen na vás,
čemu dáte přednost.

Pestrá plejáda podlah
V dnešní době máme naštěstí na výběr, zda si vybereme
čistě přírodní podlahu, jako je například dřevo, přírodní
linoleum, korek apod. či zvolíme například levnější variantu dřeva – plovoucí podlahu či umělý vinyl. Korkové
podlahy a přírodní linolea vypadají velmi efektně a lze
zde použít nekonečné množství barevných kombinací
a dekorů. Určitě se jich nebojte. Především, pokud jste
alergici, určitě je pro vás právě přírodní linoleum to
pravé. Nejoblíbenější podlahovinou je ale bezesporu
dřevo v podobě dřevěných parket, lépe lepených než
plovoucích, protože u nich odpadá nášlapná hlučnost.
Do popředí se stále více dostávají bezespárové podlahy,
které dříve patřily hlavně do komerčních prostor nebo
chodeb. Ve starých bytech často takové podlahy najde-
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me i v předsíních a velkých kuchyních. Moderní trend se
k nim znovu vrací. Chcete-li skutečně luxusní jednolitou
plochu z přírodních materiálů, máte na výběr z litých
sádrocementových podlah a takzvaných kamenných
koberců.

Koberec spíš kusový
Koberce byly, jsou a budou, o tom není pochyb. I v době
kamenných, keramických, dřevěných, parketových, plovoucích, bezespárových a vytápěných podlah jsou módním doplňkem, který dodává charakter a vzhled celé
místnosti. Ještě před nákupem si musíme ujasnit, zda
dáte přednost celoplošné variantě (její éra se po době
zatracování znovu vrací) nebo zvolíte koberec kusový
spíše pro dekorativní účel.
Odborníc varují před koberci, jelikož jsou semeništěm
prachu, roztočů a různých alergenů. Pravdou je, že
sebelepším vysavačem nedostaneme z koberce to, co
bez problémů vytřeme z podlahy plovoucí. Nicméně
jiní odborníci zase tvrdí, že plošné koberce zachycují
prach, který se na hladkých površích stále pohybuje.
Navíc koberce tlumí nášlapnou hlučnost i pády různých
drobných předmětů. Nabízí se tedy kompromis. Pokud
se nechcete vzdát koberců, začněte klasickou podlahou
a volte spíše koberec kusový. Ten navíc můžete snadněji
vyměnit, když se zničí nebo se vám okouká. A děti si na
něm rády budou hrát.

Barevnost je důležitá
Zařizujeme obývací pokoj, vybíráme sedací soupravu,
obytnou stěnu či skříňkovou sestavu, lustry, lampy, dekorativní doplňky. Ze všeho nejdřív bychom se ale měli
zamyslet nad barvou stěn, která dotváří celkovou atmosféru pokoje. Žádné univerzální pravidlo pro výběr
barev neexistuje, ale v zásadě bychom se měli inspirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme vyzkoušené, na něž jsme si zvykli a o nichž víme, že vyhovují našemu vkusu, naturelu i stylu a charakteru bytu.
Pokud se přece jenom chceme držet nějakého obecného pravidla, řídíme se emocionálním působením barev.
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich odstíny působí
vesele, lehce, povzbudivě, místnost opticky rozšiřují
a oživují. Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují. Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pasivní,
navozují pocit čistoty a svěžesti. Opticky ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých odstínech působí přísně a opticky prohlubují prostor. Nejvíc
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Na 27 m² se dá žít!
MOODEN je pražský designový start-up, který razí nový způsob
návrhu interiérů při zachování naprosto individuálního přístupu ke
každému klientovi. Jedním z trendů dnešní doby je i život v malých
bytech. Jsou ekonomicky výhodnější, jak pro obyvatele, tak pro
developery. Na mysl ale vždy přicházejí otázky spojené
s nedostatkem místa. Na ty odpovídá právě MOODEN.
Jak se z garsonky může stát útočiště pro několik lidí?
Stačí o interiéru přemýšlet chytře, zahrnout výsuvné prvky a další vychytávky, s kterými pracujeme v souladu s konkrétním
prostorem a jeho možnostmi. Návrhy interiérů od nás nejsou jen pěkné vizualizace. Díky spolupráci s tradičním českým
výrobcem zakázkového nábytku a interiérů DŘEVODÍLO můžeme u každého návrhu nabídnout dodání na klíč, včetně
přesného položkového nacenění.
Do bytu či domu tedy vše přesně zapadne, díky realistické vizualizaci, kterou následně převedeme do výrobní dokumentace,
posléze výroby a nakonec do samotné instalace. Vzniká tak jedinečný interiér přesně podle přání klienta bez žádných
kompromisů a starostí o to, kde sehnat vhodný nábytek a další vybavení dle návrhu.

design@mooden.cz

Promyšlené interiéry od návrhu po realizaci

www.mooden.cz

se pro obývák doporučují tlumené odstíny teplejších
barev. Barvou, kterou nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném, tlumeném odstínu.

Znáte chytrá zrcadla?
Dokonalým designovým prvkem každé místnosti je
chytré zrcadlo. Že nevíte, co to je?
Běžné zrcadlo zná každý – používáme jej denně, abychom viděli, jak vypadáme. Ale co kdybychom se současně s tím dozvěděli nějaké praktické informace? Od
těch nejzákladnějších, kolik je hodin a jaké je datum?
Kdo má dnes svátek? Nebo jaké je aktuálně počasí?
Stav ovzduší vybrané lokality? Jaká je předpověď počasí na dnešní den? Po ty podrobnější – co máte dnes
v kalendáři? Stav komodit na burze? Máte-li tzv. chytrou domácnost, co třeba mít na zrcadle stav senzorů,
ovladačů světel...?
Zní to jako sci-fi? Ale vůbec ne! Technologie na to jsou
a tato chytrá zrcadla už existují. Můžete si je koupit
i v zajímavém designovém provedení jako ozdobný prvek do obýváku či ložnice, s efektem proti mlžení potom třeba do koupelny…

Jakou sedačku si vybrat?
Pokud má sedačka oddělovat obývací, čili odpočinkovou část od kuchyně v prostorné místnosti, můžete si
dovolit velkou, bytelnou, ve tvaru písmene L. V případě,
že máte obývák jako dlaň, vsaďte na menší a subtilnější
sedačku. A pozor, nikdy sedačku nestavte tak, abyste
seděli zády ke dveřím, což je rada, která čerpá z obecné psychologie. Takto orientované sezení prý vzbuzuje
v člověku neklid a u zvláště citlivých jedinců dokonce
pocit ohrožení. Při výběru sedačky by měli být opatrní
především rodiče malých dětí. Jistě si umíte představit,
jak by vaše pohovka mohla vypadat pokropená olejem
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či posypaná kilogramem mouky... Proto zvolte sedací
soupravu čalouněnou snadno udržovatelnou textilií,
případně gauč s odnímatelným potahem, který můžete
prát, nebo potažený kůží. Kvalitní kůže je velmi odolná, dobře se udržuje a časem zraje do krásy. Raději však
zvolte kůži v tmavších odstínech. Bílá kůže je poněkud
choulostivější. Přestože může být i dobře naimpregnovaná, šťáva z červené řepy či jiné látky ji mohou nevratně poznamenat.
Velkým hitem posledních let jsou soupravy se sedem
umístěným nízko od podlahy. Vypadají sexy, moderně,
pohodlně, ale než se pro takovou sedačku rozhodnete,
položte si otázku, jak se vám z ní bude vstávat za pět,
natož za deset let. Zato sedací soupravu s lůžkovou částí,
která se stala hitem, asi potěší každého bez ohledu na
věk. Není nad to se trochu natáhnout... Trendem jsou
také odkládací plochy zabudované přímo do sedačky.
V její boční části tak může být umístěna třeba knihovnička nebo menší odkládací prostor pro ovladače, brýle
a nejrůznější drobnosti.

Konferenční stolek i pro děti
Poblíž sedačky jistě umístíte stolek. Pokud ho nepotřebujete jen k pouhému odložení nějaké drobnosti, kterou chcete mít po ruce, ale budete zde odkládat i jiné
předměty, které by mohly děti lákat, pak zvolte stolek
s uzavíratelnou zásuvkou. A pokud má ostré rohy, opatřete je aspoň na nezbytně nutnou dobu stejně jako
další nábytek speciálními chrániči. Jestliže nemáte televizní obrazovku umístěnou z dosahu dětí, bylo by lepší
ji rafinovaně integrovat do nábytku tak, aby nedošla
k újmě.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

CHYTRÉ ZRCADLO
TREND SOUČASNÝCH KOUPELEN

ZRCADLA

S LED PODSVÍCENÍM, KTERÁ KOMUNIKUJÍ PŘES BLUETOOTH S VAŠÍM
TELEFONEM, INFORMUJÍ VÁS O ČASE, MAJÍ ZABUDOVANOU METEOROLOGICKOU
STANICI, LCD PANEL, KOSMETICKÉ ZRCÁTKO, NEZAMLŽUJÍ SE A NABÍZÍ MNOHO
WWW.OK21.CZ
JINÝCH VYMOŽENOSTÍ.

LOŽNICE

A ZDRAVÝ SPÁNEK
Ložnice by měla být nejen místem pro zdravý spánek, ale i oázou relaxace.
Co pro to můžeme udělat?
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Základem ložnice je nejenom barva na stěnách, která
by měla odrážet odpočinkovou atmosféru, ale také
nábytek. Moderní ložnice by neměla působit příliš roztříštěným dojmem. Naopak. Minimalismus a jednoduchost jsou klíčovými vlastnostmi ložnice odpovídající

Většinou se kupuje rám postele, který doplníme roštem
a matrací. Můžeme si pořídit klasikou postel na nohách
(pozor na jejich stabilitu) nebo s bočnicemi prodlouženými až k zemi. Ty je vhodné volit zejména, pokud
chcete postel s úložným prostorem, který se tak schová.
Můžete mít zásuvku pod postelí
s vysunutím do boku nebo úložnou vložku pod postelí se zvedacím nebo vysouvacím mechanismem od nožního čela. Velmi
žádané jsou v posledních letech
ale i i dřevěné kompaktní postele, které úložný prostor dávají
na odiv. Prostor pod nohama je
plný praktických zásuvek, které
poslouží třeba jako prádelník.
Ušetříte tak prostor v ložnici
třeba místo komody, a navíc jde
o velmi efektní design spacího
místa. Nicméně z hlediska zdravého spánku jsou doporučovány spíše postele na nožičkách,
protože dovolí cirkulovat vzduchu a lépe se tak odvětrávají.
Venkoncem i v tomto případě
můžete využít prostor v nohách
postele pro různé bedny a přepravky, nejlépe na kolečkách.
Jen musíte počítat s usazovaním prachu.

Jako na vodních vlnách

aktuálním nárokům na bydlení. Znamená to především
sjednocenost jednotlivých kusů nábytku. Ty tam jsou
doby, kdy ložnice zařizovala postupně jednotlivými nábytkovými komponenty. V současné době nepůsobí příliš dobře, pokud jsou skříně jiného dekoru, než postel,
která je jiná než noční stolek, který je ještě doplněn
zcela jinou šuplíkovou komodou. Jednotný styl vytváří
harmonii, kterou by měla ložnice vyzařovat. Nicméně
pro zdravý spánek je nejdůležitější kvalitní postel.

Se šuplíky, nebo na nožičkách?
Alergici by měli dát přednost posteli ze dřeva, která na
rozdíl od čalounění nepřiživuje roztoče. Dřevo je přírodní materiál, a proto na něj mnozí z nás nedají dopustit.
Nejkvalitnější jsou postele z buku nebo dubu, cenově
dostupnější je masivní smrk a borovice. Levnější alternativou masivu jsou postele z elegantní a vzdušné dýhy,
nebo z nejlevnějšího, na údržbu nenáročného lamina.
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Na první pohled vypadá vodní
postel jako kterákoliv jiná. Nikdo tedy netuší, jaké možnosti
v sobě ukrývá. Její matrace je
však naplněna vodou, stejně
jako lidské tělo. Právě díky tomu
spícího člověka nikde netlačí,
čímž zajišťuje klidný a hluboký spánek, během kterého nejste neustále nuceni měnit svou polohu. Do jisté
míry se tak podobá matracím s tvarovou pamětí. Avšak
voda jako materiál je našemu tělu mnohem bližší. Jak
by také ne, když se lidské tělo skládá až z 90% z vody!
Na vodním lůžku optimálně rozložíme váhu těla, takže
veškerá svalová hmota se může zcela uvolnit. Velkou
předností je i hygieničnost. Ve srovnání s ostatními matracemi byste v nich jen těžko hledali roztoče, alergeny,
prach a podobné společníky, kteří dokážou alergikům
pěkně ztrpčovat život, ale ani ostatním lidem jejich přítomnost nijak výrazně neprospívá. Ve vodě se žádné
z těchto nebezpečí neusazuje. Matrace je zpravidla vybavena povlakem, který lze stáhnout a vyprat v pračce.
Kromě roštu se sofistikovanou matrací se vodní postel
dále skládá z topné rohože se zabudovaným termostatem. A tak mezi další příjemné vlastnosti patří fakt, že
každý večer uléháte do příjemně vyhřáté postele.

KORADO
Kompletní řešení
v oblasti vytápění

RADIK KLASIK – R

jsme česká firma s více než 50letou tradicí
nabízíme řešení vytápění pro každý typ budovy

KORALUX

myslíme ekonomicky, ekologicky a efektivně
komplexnost, kvalita, inovace a design

KORALINE

facebook.com/korado.as

KORATHERM

www.korado.cz

Lamelové rošty

Komfortní matrace

Kvalitní postelový rošt je důležitý základ každé postele. Vhodný rošt zvyšuje pohodlí, prodlužuje životnost
matrace i její správnou funkčnost a dýchání. Pružný lamelový rošt se skvěle se hodí pro pružinové, taštičkové,
latexové a pěnové matrace. Vyšší kategorii představují
rošty segmentové, které umí ideálně rozložit hmotnost
těla. Volit můžete rošty polohovatelné, nepolohovatelné a polohovatelné pomocí motoru. U pružných lamelových roštů jsou do rámu flexibilně uloženy lamely, které
reagují na jednotlivé tlaky, a tím umožňují optimální
polohu pánve, ramen a šíje. O kvalitě rozhoduje především sama konstrukce roštu. V prvé řadě je to počet lamel, jejich šířka a tloušťka a způsob jejich uchycení. Výhodnější je větší počet. Rošt musí být totiž dostatečně
odolný a matrace se nesmějí prohýbat. Odborníci říkají,
že by jich mělo být alespoň 28. Vyrábějí se z březového
či bukového dřeva nebo z umělých materiálů. Lamely
jsou vkládány do gumových úchytů nebo do výkyvných
pouzder s kuličkami. Lamely ale mohou být ještě různě
„vylepšeny“. U některých roštů jsou například lamely
potaženy korkem. Díky této úpravě je výrazně snížena
kluznost povrchu lamel, což pevně fixuje matraci. Ideální variantou pro lidi, kteří musí trávit na lůžku hodně
času, jsou rošty talířové nebo křidélkové, u nichž je bodové pružení zajištěno pomocí komponentů ve tvaru
talíře či křidélka, které jsou rozmístěny buď po jen na
části, nebo po celé lehací ploše.

Matrace by měla být vyladěna s typem roštu. Mějte na
paměti, že děti a „dorostenci“ potřebují tvrdší matraci, lidé s problémy se zády zase matraci ortopedickou,
případně zdravotní. Nejoblíbenější jsou matrace se zónami pro zdraví a pohodlí, které mají rozdílnou tuhost
jednotlivých ložných ploch. Jádro matrace bývá tvořeno
zónovým sendvičem, který zajišťuje ideální polohu páteře v průběhu spánku. Anatomické tvarování matrace
na ložné ploše zajišťuje lehkou masáž a relaxaci zádových svalů a účinně předchází bolestem zad a ztuhlosti
svalů šíje. Masážní nopky příznivě ovlivňují prokrvení
svalů a pokožky. Jádro je konstruováno z kombinace tepelně modifikovaných pěn nové generace s vyšší
hustotou. Materiálů moderních matrací je ovšem mnoho: matrace ze studené pěny, líné pěny, latexu, novodobých pružin, biomateriálů… Než si některou z nich
koupíte, v obchodě si je postupně vyzkoušejte. Nechte
své tělo, ať si vybere...

Místo roštu box-spring
Velmi módní jsou dnes vysoké kompaktní postele s vysokým násedem, které mají jiné vnitřní zpracování.
U vysoké kontinentální postele nenajdeme běžný rošt,
ale spodní box-spring, což je upravená pružinová matrace s vlastnostmi roštu. Na tento základ se umisťuje
hlavní matrace s větší tvrdostí, na kterou přijde tenká
svrchní matrace. Ta je o něco měkčí a vyrovnává tlak
těla. Výhodou této postele je fakt, že se nespí tak nízko
u země, kde je více prachu a roztočů. Navíc je pohodlnější i vstávání.
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Ani tvrdá, ani měkká
Obecně lze říci pouze tolik, že když je matrace moc tvrdá a rovná, páteř se na ní otlačuje. A naopak, když je
příliš měkká, člověk se podvědomě neustále napíná, neuvolní se, a tudíž si při spánku neodpočine. Na vhodné
matraci bude při poloze na boku osa páteře rovná, při
ležení na zádech pak ve svém fyziologickém zakřiveném tvaru. Matrace musí být prodyšná, opatřená snímatelným potahem a letní a zimní stranou.

Neviditelné skříně
Pokud nemáte samostatnou šatnu, ložnice se nabízí
coby nejvhodnější místo pro šatní skříně, protože po
ránu budete mít vše po ruce. Prostor – to je asi nejdůležitější rozměr, na který musíme při zařizování ložnice
myslet. Nepřehledné skladiště ručníků, oblečení a věcí,
které se nikam nevešly, vám na klidném spánku nepřidá.
Většinu těchto problémů ale dokážou jednoduše a elegantně vyřešit vestavěné skříně. Moderní vestavěné
skříně a nábytek do ložnice jsou navíc velmi hezkou de-

BOTANICAL
~ Botanica ~

COLOR DESIGN s.r.o.
Národní 21, 110 00 Praha 1. Tel. číslo: +420 602 696 556
Cole&Son od Color Design

www.color-design.cz

korací celého pokoje. Skříň nemusí mít záda ani strop
– ušetří se z výsledné ceny a pár centimetrů vzniklých
vynecháním zad se také hodí. Skříň nebude překážet
a narušovat tvar místnosti a ještě získáte spoustu úložného prostoru navíc. Místo ušetří i posuvná dvířka na
kolejnicích. Ty musí být nahoře i dole, protože ve spodní kolejnici jezdí kolečko, které nese váhu dveří, horní
kolejnice pouze vymezuje distanční mezeru u stropu
a udržuje dveře ve svislé poloze. Výhodou tohoto systému je, že není náročný na vysokou nosnost stropu. Nepopiratelnou výhodou vestavěných skříní je jejich systematické využití úložného prostoru. O jeho přehlednost
se postarají například průhledné kontejnery, prosklená
čela zásuvek a drátěné programy. Dosažitelnost uložených věcí zase zaručí výsuvné a sklápěcí šatní tyče.
Výsuvné police jsou zase například vhodné pro odkládání bot. Platí zásada, že místo nahoře u stropu a dole
u podlahy náleží věcem nejméně potřebným a užívaným. Věci, které potřebujeme mít po ruce často, ukládáme do zóny mezi výškou očí a pasu. Stále více se prosazuje u zásuvek používání pojezdů s dotahem stejně
jako u posuvných dveří, které skříň dovřou. Určitě stojí
za to nechat si při plánování udělat počítačovou vizualizaci vnitřního prostoru, nebo si aspoň udělat nákres.

ideální podmínky ke spánku tím, že skvěle zastíní celou
místnost. Ráno je však srolujete, v oknech vám nic nezaclání ve výhledu (jako v případě žaluzií) a navíc vám na
ně nepadá prach. Opět je na výběr spousta variant, ať
už látkové římské rolety nebo z bambusu. Pokud máte
rádi extravaganci a půdorys místnosti vám to dovolí, tak
přesně pro vás je japonská posuvná stěna. Ta se používá
k zastínění oken i k předělu místnosti. Ideální je zvláště,
pokud máte francouzská okna.

Ložnice není skladiště
Co ještě patří do ložnice? Samozřejmě noční stolky, které budou na dosah ruky, případně prádelníková komoda nebo truhla. A to je vše, pokud tedy nemáte místo
a touhu po dámském kosmetickém stolku se zrcadlem
ve stylu našich babiček, který prožívá comeback. Mějte
na paměti, že ve jménu kvalitního odpočinku musejí všechny rušivé elementy z ložnice pryč. Ložnice není
skladiště. Žádné otevřené policové díly s harampádím,
pouze skříně s dvířky. Elegantněji působí, když jsou vestavěné. Útulnost ložnice můžete dotvořit dekoračními
polštářky a stylovým přehozem přes postel.

Záclony, žaluzie nebo
rolety?
K oknům neodmyslitelně patří i záclony. Mnoha lidem
připadají zbytečné, zvláště v případě, máte-li žaluzie.
Záclony jsou však vynikající v případě, že máte rádi své
soukromí, protože přes ně, na rozdíl od žaluzií, nejde
vidět. Navíc jsou skvělým dekoračním doplňkem, bez
nich místnost vypadá suchá a nevýrazná. Výběr je dnes
více než široký, takže na klasické záclony, jaké měla na
oknech vaše babička, můžete zapomenout. Na trhu najdete různé varianty, ať už co do materiálů, barev, délek,
vzorů či struktur. Největší oblibě se dnes těší provázkové
záclony nebo záclony z organzy – lehkého a průsvitného
materiálů, který zjemňuje dopad paprsků slunce.
Co se týče zastínění oken proti slunci, účinné jsou již
výše zmíněné žaluzie. Pokud si chcete interiér ozvláštnit
a klasické se vám nelíbí, zkuste látkové, dřevěné či bambusové žaluzie. Zkusit můžete také rolety, zvláště pokud
nejste zastánci závěsů. Ty mají tu výhodu, že vám vytvoří
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Technologiím vstup zakázán!
Světelné záření smartphonu, tabletu a podsvícené elektronické čtečky usínání příliš nepodporují. Jejich displeje totiž vyzařují modré světlo, které potlačuje tvorbu
spánkového hormonu melatoninu. Máme-li v posteli
před očima smartphone, abychom popřáli dobrou noc
všem svým přátelům na Facebooku, můžeme si být jisti,
že ještě dlouho poté nezabereme, protože modré světlo naše hormony udržuje v denním režimu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Od inspirace
po skutečné pohodlí

MATRACE

Moon Air
POHODLÍ

TLAKOVÁ ÚLEVA

PRODYŠNOST

Sametově hebká vrchní
vrstva z 100 % přírodního
celulózového vlákna TENCEL
přináší luxusní pohodlí.

Dosáhněte stavu bez tíže
díky pěně, kterou vyvinula
samotná NASA. VISCOR
napomáhá zmírnit zatížení
tlakových bodů, prostě
spánek na míru pro Vás.

Maximální prodyšnost
zajištěná díky speciálnímu
tvarování, které poskytne
tu správnou podporu
při spánku.

www.moravia-comfort.cz

VÍCE PODPORY,
KDE JE TŘEBA
ADAPTAN poskytuje
patřičnou stabilitu a tím
zvyšuje životnost matrace.
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MŮŽETE
VSTOUPIT

Dveře slouží, ale také zdobí. A to díky zárubním, kování, klikám a další
drobnostem, které si zaslouží pozornost.
INZERCE
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Při výběru bezpečnostních dveří není rozdíl, jestli chráníme přístup do bytu nebo do domu. Kde však nastane
rozdíl, je parametr teplotních rozdílů. Vchodové dveře
do domu zpravidla oddělují exteriér od vytápěného zádveří. Vstupní dveře do bytu ale oddělují byt pouze od
nevytápěné chodby. Odlišné rozdíly teplot tak budou
hrát zásadní roli při výběru konstrukce dveří. Konkrétní požadavky na nové vchodové dveře budou vycházet z parametrů vašeho domu nebo bytu. U vstupu do
domu budou mít smysl dveře s přidanou tepelnou izolací, v bytě možná oceníte hlukovou izolaci.

Vybíráme vchodové dveře
Od vchodových dveří požadujeme komfort, bezpečnost, snadné ovládání, nadčasovost, nenáročnou údržbu a dlouhou životnost. Nejdříve se zaměřte na výběr
materiálu vstupních dveří, který mimo jiné rozhodne
o tom, kolik vás budou ve výsledku stát. Nejdostupnější bývají plastové dveře, jejichž ceník pro vás může být
příjemným překvapením. Neznamená to ale, že jsou
vždy nejlevnější. Cenově dostupné jsou také dřevěné
dveře, a pokud máte štěstí, v akcích najdete i hliníkové
dveře za zajímavou cenu.

Osvědčené dřevo
Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, zaručují
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale
není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů. Vzhled dveří má být podle architektů maximálně
jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily.
I díky výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek
je nyní v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším
odstínu. Opět je populární také dub, smrk, borovice
a modřín, zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se
ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou
takzvané sesazenky. Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého kusu originál. „Natur“ vzhledu se
dosahuje speciálními odolnými laky, které činí povrch
příjemným na omak a zároveň mu zachovají původní
dezén.

MDF, ocel, hliník
Pod označením MDF se skrývají dveře z dřevovláknitých
desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, nízkou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto
desky se využívají jako nosné a lze na ně nanášet lamináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy.
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu
představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové
dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní
technologií. Jejich charakteristickou vlastností je elegantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře jsou
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odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže se nedeformují a nedochází k prověšení jejich křídel. Také
hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové domy.
Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající vlastnosti.
Jejich pořizovací cena je o něco vyšší a setkat se s nimi
můžeme zejména u novostaveb. Vyrábějí se také vchodové dveře dřevohliníkové, což znamená, že je rám
dveří skrytý za fasádou, celé křídlo je z venkovní strany
hliníkové a z vnitřní strany z přírodního materiálu. Na
první pohled působí hliníkové dveře luxusním dojmem
a hodí se především pro novostavby nebo moderně
pojaté rekonstrukce. Dlouho vydrží v perfektní formě,
mají dlouhou životnost. Patří ale k cenově nejdražším.

Plastové a prosklené vchodové dveře
Tento typ dveří nemusí být primárně levný a současné
plastové dveře nelze srovnávat s výrobky z 90. let.
Technologie, které se dnes používají, dávají vzniknout
zajímavým designovým výrobkům. Příkladem je výroba vstupních dveří ze speciálního sklolaminátu, které
poměrně dobře vypadají. Výhodou plastových dveří je
snadná údržba a nižší cena. Nehodí se však všude a je
třeba počítat s tím, že za nějakou dobu mohou vyjít
z módy. Plastové dveře jsou oblíbené pro svou stabilitu,
odolnost a dlouhou životnost. Jsou k sehnání v široké
paletě barev, takže se dají bez problémů sladit s domem a jeho okolím. Barevná úprava se provádí pomocí
moderních technologií, a tak dnes již plastové dveře
odolávají i prudkému slunečnímu záření.
Ač se to může zdát zvláštní, i prosklené vchodové dveře
mohou být jednou z možností, kterou budete při výběru mít. Správný výběr je v tomto případě naprosto
klíčový. Jak můžete tušit, zvýšené nároky budou kladeny, jak na tepelnou izolaci, tak na bezpečnost. Zatímco
bezpečnost je zajištěna použitím bezpečnostního skla,
tepelná izolace souvisí s konstrukcí dveří. Skleněná výplň s dvojsklem by měla být dostatečná z hlediska prostupu tepla, s trojsklem však budete mít zaručenou větší tepelnou izolaci.

Mnoho barev a dekorů
Barevné možnosti jsou téměř neomezené. Výběr je důležitý už při volbě materiálu a tedy i volbě dostupné
technologie povrchové úpravy. Není problém přizpůsobit dveře oknům nebo garážovým vratům. Chybu
neuděláte ani se stále trendy šedými odstíny nebo
efektními strukturálními barvami. V současnosti je ale
nejnovějším trendem dveře odlišit a mít vlastní originální design. Nebojte se výrazných barev RAL anebo jejich kombinací například s dřevodekorem. Velmi často
se barevně odlišuje výplň dveří od rámu. Díky jedinečnosti, i v podobě odvážnějších barev, kterou do svých
vchodových dveří promítnete, z nich uděláte skutečný
klenot vašeho domu.

Požadavky na bezpečnost
Vchodové dveře musí být vždy bezpečné. Důležité je

Matrace MOON AIR nabízí pohodlí
s přírodním celulózovým vláknem a pěnou
VISCOR která zmírňuje zatížení tlakových
bodů. Maximální prodyšnost zajištěná díky
speciálnímu tvarování. ADAPTAN poskytuje
stabilitu a tím zvyšuje životnost matrace.
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MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ LAMELOVÝ
ROŠT PRIMAPLUS MOTOR
Složený z 28 lamel uložených ve výkyvných
kaučukových pouzdrech. Vhodný pro
osoby s hmotností do 120Kg. Změkčení
frézováním lamel v ramenní oblasti zajišťuje správnou oporu
páteře při poloze na boku. Středový popruh zlepšuje stabilitu
roštu. Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu - 5
výztuh. 3 anatomické zóny pro optimální oporu těla. Vhodný
pro kvalitní pěnové a latexové matrace. Výška roštu cca 5cm.
S motorem výška 17cm.
Přesné rozměry roštu:
Délky: 195 cm pro matrace a postele 200 cm
Šířky: 89 cm pro matrace a postele 90 cm
Nelze vyrobit v atypickém rozměru.
www.i-matrace.cz

INZERCE

Kolekce Primavera Vás vrátí zpět v čase.
Retro design s květy sasanek kombinovaný
s geometrií typickou pro šedesátá léta.
Dopřejte si příjemné pohlazení, které prožijete
v jednom z našich nejluxusnějších povlečení.
Zipový uzávěr a nežehlivá úprava Easy Care
Vám zároveň ušetří spoustu času.

NOVINKA: Dřevěné interiérové
dveře Hörmann
• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře
s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro
bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou
povrchovou strukturou

Premium partner
českého
národního týmu

Duradecor

proto vybrat nejen odolný materiál, ale i celkové provedení dveří. Zajímejte se proto o zámek, kterým jsou
dveře osazené, případně zvažte zámky ovládané mobilním telefonem nebo čipem. Častým mýtem, který se
v souvislosti s bezpečností dveří objevuje, je že čím více
jisticích čepů použijete, tím lépe. Důležitá je především
certifikace dveří, která stanovuje tzv. bezpečnostní třídu. Nyní existuje 6 bezpečnostních tříd označovaných
zkratkou RC a číslicí. Stupeň bezpečnostní třídy je určen
tím, co musí vydržet bezpečnostní prvek při případné
snaze o překonání zlodějem a jeho nářadím. Nejde
tedy pouze o počet jisticích čepů.
U vchodových dveří zvažte pořízení bezpečnostní třídy
minimálně RC3. Tyto dveře musí odolat pokusům při
páčení, použití šroubováku, ručního nářadí nebo mechanické ruční vrtačky. Dveře v kategorii RC4 zase odolávání vrtání, sekání, páčení i přenosné akumulátorové
vrtačce. Další dva stupně, RC5 a RC6 už odolávají sofistikovanějším metodám a elektrickým nástrojům, jako je
například bruska nebo pila.

Dveře v interiéru
Interiérové dveře můžete vybírat hned podle několika
kritérií. Pokud pomineme dekor a design dveří, rozlišují
se především podle způsobu zavírání nebo počtu křídel.
Volit můžete také ze dveří prosklených nebo plných.
Klasikou jsou otočné dveře, které se otevírají jedním
směrem. Dělí se na pravé nebo levé. Právě směr otevírání je třeba při plánování dveří a interiéru zohlednit.
Otočné dveře mohou být vyrobené z různých materiálů, které se liší kvalitou i cenou. Vyrábí se ze dřeva,
laminátu nebo dýhy. Vybavené mohou být klasickou
klikou nebo méně častou koulí. K dalšímu příslušenství
patří panty a závěsy dveří.

Posuvné dveře
Moderním trendem jsou posuvné interiérové dveře. Ty
mohou být ve stěně i po stěně. Pro dveře jejichž posuv
je ve stěně, jsou určeně speciální pouzdra, která mohou
mít příčku zděnou, ale i ze sádrokartonu. Standardně je
nabízena výška 197 i 210 cm, ale samozřejmě je možné
objednat i atypické výšky. Zručný kutil dokáže takové
stavební pouzdro do zdi zabudovat sám. Tichý dojezd
u tohoto typu dveří zajišťuje vnitřní pojezdová liště
z kvalitních slitin hliníku.
Posuvné dveře po stěně potřebují větší volný prostor,
a to na stěně vedle dveří, ve směru, kam budou posunovány. Toto provedení dává vyniknout i křídlu dveří. Tato
varianta umožňuje využít speciální kování, které je zcela skryto pohybem dveří směrem na stěnu. Dveře se dají
využívat jak s obložkovou zárubní, tak i bez ní. Pokud
hodláme dveře zamykat, musíme použít dorazový hranol. Výhodou je to, že horní garnyž se dá efektně sladit
s povrchem dveří a navíc všechny typy posuvných dveří
umožňují bezbariérovost. Nejčastěji se s posuvným typem moderních dveří setkáváme v šatnách, také v ložnicích nebo kuchyních. Využít se však dají i v mnoha
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dalších prostorách jako například v koupelnách, chodbách, obývacích pokojích, halách atd.

Shrnovací dveře
Shrnovací dveře jsou úsporné, a to nejen co se týká místa. Na rozdíl od dveří posuvných, shrnovací dveře lze
použít jako alternativu do stávajících zárubní. Výměna
tak může být otázkou jednoho dne, aniž by bylo nutné
provádět náročné stavební úpravy. Oproti jiným řešením potěší i cena. Materiály jsou přitom dnes dostatečně odolné na to, aby při rozumném zacházení vydržely
roky jako nové. Dveře vybavené magnetickým zámkem
(případně klikou) drží zavřené dostatečně dobře na to,
aby vytvořily požadované soukromí. Mezi ideální adepty na shrnovací dveře se nabízí kuchyně a obývací poko-
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je panelových domů a menších bytů.
Plastové shrnovací dveře jsou lehké a lehce ovladatelné, po shrnutí se nevracejí do prostoru. Tento typ
shrnovacích dveří je nejoblíbenější. Vyrábějí se z kvalitního plastu, mají dlouhou životnost a vyžadují jen
minimální údržbu. Po dlouhou dobu si zachovávají
nový vzhled. Jsou určeny pro použití jak v domácnostech tak komerčních prostorech. Hodí se i do vlhčího
prostředí, není tedy problém je použít do koupelny.
U koženkových shrnovacích dveřích jsou jednotlivé lamely dveří potaženy koženkou s textilním podšitím.
Koženka je k dostání v mnoha různých odstínech. Tento typ shrnovacích dveří se vyznačuje především tichým
chodem a dobrou zvukovou i tepelnou izolací. Pozor
dejte na sílu koženky, při použití silnějšího materiálu

může u dveří vznikat paměťový efekt, který způsobuje
mírné samovolné zavírání. Koženkové shrnovací dveře
se nehodí do venkovního a vlhkého prostředí.

Nebojte se skla
Neopomenutelným materiálem používaným při výrobě
dveří je sklo v atraktivních podobách a úpravách. Vedle
satinovaných, mléčných a graficky zdobených ploch se
nabízí možnost přenesení vlastního motivu na plochu
nebo zapečení textilií, přírodnin a jiných materiálů přímo do skla.
Grafosklo má ještě jednu výraznou výhodu. Díky použití speciálních fólií se sklo ani při důrazné snaze (a to
se musíte opravdu hodně snažit!) nerozbije. Zatímco
kalené sklo se třeba při úderu velkým kladivem na roh
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skleněných dveří rozpadne na malé kousky, od nichž
ovšem nehrozí nebezpečí pořezání, Grafosklo pouze
popraská, ale zůstane vždy v celku.
Kromě malých dveřních skleněných výplní je možné si
pořídit i dveře celoskleněné nebo takové, jež jsou součástí celoskleněné stěny.Vybírat můžete ze skla čirého, matného, pískového nebo v barevném provedení.
Všechny typy skel jsou vyrobeny z ezpečnostního skla,
takže v případě rozbití se sklo rozpadne na malé tupé
střepy a nikoho nezraní.
Skleněné dveře se dají vsadit do pantů nebo můžete
využít posuvné varianty, kdy se umístí do příčky nebo
do kolejnice umístěné na stěně. Tato varianta je velmi oblíbená v malých bytech, kde řešíte každé místo.
Nemusíte se obávat, že by se s těmito dveřmi špatně
manipulovalo, naopak jsou snadno ovladatelné a tiché.
Skleněné dveře se snadno udržují, stejně jako jakékoliv jiné sklo, takže běžnými čistícími prostředky určené
třeba na mytí oken. Jejich velkou výhodou je, že jsou
absolutně odolné proti vlhkosti, takže pro koupelny
a kuchyně ideální.
Vybírat můžete samozřejmě i z nepřeberné nabídky
barev a dekorativních motivů přes kytky, stromy, ornamenty, písmo nebo podobizny známých tváří. Pokud
si nebudete moci vybrat, na skleněné dveře se může
umístit i vámi vybraná fotografie.

Dveře pro kreativní děti
Novinkou na trhu jsou takzvané kartonové dveře, ty si
jistě oblíbí hlavně děti, které se mohou se svými kresbami vyřádit na tomto typu dveří do sytosti. A pokud děti
nemáte, můžete si takové dveře dotvořit sami, podle
svého osobního návrhu. Kartonové dveře jsou navrženy
takovým způsobem, aby se mohly natírat anebo opatřit tapetou ve stejném provedení, jako jsou okolní zdi.
Umožňuje to právě speciální povrch – impregnovaný
karton.

Neviditelné dveře
V poslední době se prosazují takzvané neviditelné dveře a skryté zárubně. Díky nim dveře doslova splynou
se zdí a mohou se stát prakticky nepostřehnutelnými.
Tento nový prvek vnáší do bydlení nové možnosti a je
na umění designérů, jak jej využijí. Možnosti jsou neomezené. Tím, že dveřní zárubně sjednotíme s hloubkou
stěny, můžeme dveře naprosto potlačit, nebo je naopak
nechat vyniknout tím, že zvýrazníme jejich povrch zajímavým dekorem. Dveře ve stěně již nejsou orámovány
zárubněmi, ale jsou ohraničeny pouze tenkou spárou
mezi okolní stěnou a dveřmi. Můžeme z nich udělat
nový nástěnný prvek jako třeba obraz.
Výhodou neviditelných dveří je i to, že na ně můžeme nanést materiál shodný s okolní stěnou. Toho lze
dosáhnout několikerým způsobem. První volbou jsou
standardní dřevěné dveře s kartonovým povrchem,
který umožňuje nanesení tapety, nebo shodnou výmalbou se sousedící stěnou. Druhou volbou jsou dveře pro
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případ, že je okolní zeď jednobarevná nebo obložená
dýhou či laminátem. Na svém povrchu totiž tyto dveře mohou nést různé materiály – jako například sklo,
dýhu či laminát, a pokud je stejný materiál použitý jako
obklad sousedící stěny, je o neviditelné dveře opět postaráno.

Efekt dveřního kování
Co se týká dveřního kování, je dnes v popředí především nerezová ocel, mosaz, nikl nebo titan, stejně tak
najdeme i kování hliníkové. Tyto kovy se kombinují, kování se dostává i různých povrchových úprav. Lze si vybrat samozřejmě z lesklého nebo matného kování, které perfektně doplňuje současné trendy v interiérových
dveřích. Kliky a kování propůjčují dveřím konečný a dominantní vzhled, udávají jejich styl a současně mohou
zvýšit i jejich bezpečnost. Důležitý je výběr materiálu,
který by měl být odolný, a vhodně zvolit i povrchovou
úpravu kliky. Populární je v současné době například
kování z kvalitní mosazi opatřené vrstvou chromu nebo
niklu. Prim hrají i moderní materiály, typicky jsou to barevné kovy, slitiny hliníku. Všechny tyto materiály zajišťují vysokou kvalitu, odolnost a trvanlivost.

Kliky a zámky
Bytoví architekti označují kliky za šperk, který dodává
dveřím a potažmo celému interiéru celkový vzhled. Důležitý je každý detail – od materiálu přes rozměr a tvar
klidy. Dnes je trendem minimalismus a sjednocení stylů,
takže se sjednocuje například kování u oken i dveří. Kliky na dveřích mohou být nenápadné, ztrácet se v nich,
ale stejně tak mohou vystupovat a pracovat s kontrastem. U levnějších klik se používají nástřiky, zatímco dražší a elegantnější kování je opatřeno například
vrstvou chromu, niklu nebo mosazi. Stále oblíbenější
je lesklý chromový povrch, který vyniká svojí odolností
a tvrdostí, nebo nadstandardně titanový povrch s dlouhou životností.
Součástí dveřního kování jsou zámky, které samozřejmě
plní bezpečnostní funkci. Můžete vybírat z dozických
zámků používaných k oddělení místností, ze zámků s cylindrickou vložkou, které zamezují vstupu cizích osob,
až po zámky s různým stupněm zajištění bezpečnosti.
Oblé tvary, kombinace netradičních materiálů a tmavé
barvy: to jsou základní trendy, které budou populární
v letošním roce v oblasti kování. Kdo by se však bál,
že na trhu již nesežene dosud tolik populární dveřní
kování a kliky v hranatých tvarech, nemusí mít strach.
Ty se budou z trhu vytrácet jen velice pomalu a výrobci
je budou mít v nabídce i nadále.

Praktické vychytávky
Designové trendy v oblasti dveřního kování nespoléhají
pouze na efekt, ale zahrnují i ryze praktická řešení. Patří k nim například kliky s implementovanou tenkou trubičkou, která svítí. Přes den není toto světlo příliš vidět,
vše se ale změní v noci, kdy se světélko zabudované

Bílé lakované dveře od dextüra jsou nezaměnitelné, protože jen tyto
dveře jsou vybaveny výjimečným, odolným proti poškrábání a trvale
odolným Superlakem. Proto se můžeme vždy spolehnout na vysokou
kvalitu a trvalou krásu.

Superlak
S bílým lakem je život tak pestrý.
Vyvinut před 40 lety:
• obzvlášť odolný
• dlouhodobě odolný proti UV záření
• nárazuvzdorný a odolný proti poškrábání
• omyvatelný a snadno čistitelný
• 100% bez rozpouštědel (0% emisí při výrobě)

Vetos dveře a zárubně s.r.o. | Showroom: Pomněnice 25, 256 01 Benešov u Prahy | Showroom: Praha, Havlíčkova 3,
110 00 Praha 1 | www.vetos.cz | www.dextura.cz | www.parthos.cz | www.sande.cz

www.vetos.cz

do kliky může stát příjemným orientačním bodem ve
zhasnuté chodbě a umožní otevřít dveře bez dlouhého
hledání ve tmě. Druhou praktickou novinkou jsou kliky
s magnetickou rozetou, která umožňuje přišroubovat
kliku k ovládacímu čtyřhranu a nacvaknout pohledovou rozetu k vnitřní rozetě. Tímto způsobem je klika
k dveřím zafixovaná rychle a jednoduše. Tato konstrukce je navíc mnohem pevnější, takže se klika v budoucnu
nezačne uvolňovat. Magnetické rozety jsou tenké pouze 5 mm a jsou dostupné v mnoha barvách i tvarech.
Vybírat lze mezi přiznanou a zapuštěnou variantou.

Luxusní design
Dveřní kování může být i skutečná moderní designovka s puncem luxusu pocházející od skutečných designérů. U těchto klik na dveře navíc rozhodně neplatí,
že není všechno zlato, co se třpytí. Luxusní dveřní kliky
jsou nejen krásné a elegantní, ale vynikají i perfektními
užitnými vlastnostmi a rozhodně něco vydrží. Moderním dveřním kováním vévodí jednoduché tvary, čisté
rovné linie. Hitem jsou kování hranatá, kdy má rozeta
tvar čtverce. Skutečnou lahůdkou pro náročné je dveřní
kování Cartier osázené zirkony. Dveřní kování s luxusní
povrchovou úpravou a v atypických barevných odstínech rozhodně nenajdete na každých dveřích.

Starožitný look
Pokud si potrpíte na rustikálním zařízení domu, mělo
by se to odrážet i na dveřním kování. V starožitně zařízeném interiéru by mohla moderní klika působit nemístně, stejně jako by nevhodně vypadala starobyle
vyhlížející klika v interiéru moderním. Rustikální dveřní
klika může být v provedení mosazném, bronzovém, antracitovém, nebo může být patinovaná, nabídka je skutečně široká. Velmi zajímavé je i rustikální dveřní kování s porcelánovým madélkem. U rustikálního kování
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je ale více než u běžného neutrálního dveřního kování
nutné, aby s okolím vytvářelo harmonický celek. Jeho
odstín by se měl v interiéru ještě zopakovat například
na dalších starožitných prvcích.

Trendy letošního roku
A jaké materiály jsou momentálně nejvíc in? Na první
pohled by se mohlo zdát, že nás nečeká žádné velké
překvapení – materiálem číslo jedna totiž nadále zůstává kvalitní masivní mosaz, která je díky svým prvotřídním vlastnostem pro výrobu klik nejvhodnější. Čekají
nás ovšem i zajímavé kombinace kovů s netradičními
materiály, například s dřevem, kůží či sklem. Velkou
předností těchto klik je snadné sladění jejich vzhledu
s materiálem dveří.
V kurzu budou matné povrchy v odstínech zlaté bronzové, měděné, popřípadě hnědé. Na vrcholu však bude
nadále zůstávat matná černá, která je v současnosti jedním z nejoblíbenějších odstínů a můžeme ji nyní vidět
nejen na klikách, ale i na luxusních autech, hodinkách,
světlech či módních doplňcích. Hitem by se pak mohla
stát novinka v podobě černého matného povrchu s hrubou 3D strukturou podobnou drásanému dřevu, která
je však velmi příjemná na dotek.
V posledních letech narůstá trend sjednoceného kování
v celém interiéru, čím dál více zákazníků řeší právě tuto
estetickou otázku. Společnosti proto nabízejí dveřní,
okenní a bezpečnostní kování v jednotných designech.
Tam, kde není nutné mít právě kliku, lze volit některé
z elegantních madel. Nabídka jejich tvarů i materiálů je
dost široká na to, aby je bylo možné kombinovat prakticky s jakýmikoli dveřmi.

Eva Houserová
Foto: Shutterstock.com
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DOMÁCÍ POMOCNÍCI

PRO ALERGIKA
Uklid domácnosti, v níž s námi žije alergik, nemusí být pracnější, pokud máme
chytré pomocníky.
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Spouštěče alergie, astmatu, kašle či příčiny ucpaného
nosu nejsou pouhým okem patrné. Nejčastější alergické reakce jsou podle lékařů na prach a roztoče. S prachem si poměrně snadno můžeme poradit. Důležité je
zejména zbavit domácnost tzv. lapačů prachu, tedy různých ozdobiček, suvenýrů a drobností, kterými plníme
své poličky, vystavujeme je na skříňkách a stolech, kde
na ně sedá prach a dobře se zde drží. Domácnost, ve
které bydlí alergik, by měla být snadno udržovatelná,
nábytek dobře otíratelný, podlahy ideálně bez koberců
nebo s kusovými koberci, které mají nízký chlup a dobře se čistí. Zapomeňte také na velké a těžké závěsy, ve
kterých se prach dobře usazuje.

Kde se daří roztočům
Roztoči se živí především odpadnutými částečkami povrchu naší pokožky a doslova milují tmavé prostředí
s teplotou v rozmezí 22 až 26 °C včetně vlhčího vzduchu, což jsou právě naše postele, které se tak stávají
doslova jejich ideálním inkubátorem. I proto nejvíce
roztočů v našem bytě obsahují matrace, ale najdeme je
I v polštářích, peřinách, dekách a také v plyšových hračkách apolštářcích. Někteří roztoči s chutí parazitují na
domácích zvířatech a mohou vyvolávat alergické reakce.
Alergici by proto měli oželet živé domácí mazlíčky.

Lůžkové protiroztočové bariéry
Jednoznačně nejúčinnějším řešením, jak se před alergeny roztočů chránit v ložnici, jsou speciální povlaky
na matrace, polštáře a přikrývky. Díky zvláštně tkané
struktuře látky nepřesahuje velikost mezer mezi vlákny
cca 6 mikronů. Alergeny roztočů mají velikost mezi
10 a 40 mikrony, povlaky jsou pro ně tedy dokonale nepropustné.
Alergeny uzavřené tímto bariérovým povlakem se tak
nemohou uvolňovat z lůžka a tím vyvolávat alergické reakce. Speciální mikrostruktura této látky tak tvoří dokonalou bariéru mezi alergikem a roztoči. Díky tomu můžeme hovořit o jediné plně účinné ochraně před roztoči.

Spánek jako na horách
Víte co to je tzv. spánek v modifikované atmosféře? Jedná se o využití nanotechnologie do běžné domácnosti
za účelem úpravy vzduchu v ložnici. Tímto způsobem
dochází k napodobení vysokohorské atmosféry a to
především nulovým obsahem nečistot a o 15% až 25%
redukovaným obsahem kyslíku. Pravidelný spánek v simulovaném horském prostředí spustí v těle přirozenou
adaptační reakci s celou řadou efektů:
1. Zvýšení bazální spotřeby energie
2. Zvýšení počtu červených krvinek
3. Zvětšení kapacity plic
4. Zhuštění kapilarizace tkání
5. Snížení kyselosti organismu
Tato metoda je obzvláště vhodná pro astmatiky a alergiky
a je běžně je využívána pro tréning vrcholových sportovců, vojáků, letců a kosmonautů.
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Vysavač s dezinfekční lampou
Pokud hodláte domácnost zbavit alergenů všeho druhu
s opravdu dokonalou pečlivostí, skvělým pomocníkem
je antibakteriální vysavač vybavený speciální UVC dezinfekční lampou, která svým zářením zajistí odstranění
roztočů, bakterií, virů i plísní. Stejný typ lampy používají I nemocnice, UVC (ultrafialové) světlo, které vzniká
v lampě uvnitř vysavače, uvolňuje neviditelné ultrafialové paprsky určité vlnové délky a poškozuje tak DNA
prachových roztočů, bakterií, virů a jiných patogenů.
Ničí tím jejich schopnost množit se a způsobit onemocnění. UVC světlo 100% zabije veškeré druhy bakterií,
virů, plísní, ale také hub, a to během přibližně dvou
vteřin. Kromě UVC dezinfekční lampy podporuje tuto
schopnost výkonné sání, vysoce kvalitní HEPA filtry
(a označením H12 a vyšším). K dokonalému odstranění
nečistot pak mohou pomoci speciální kartáče atd. Vysávat je s takovým vysavačem možné nejen koberce, ale
také čalouněný nábytek, lůžko a další doplňky, v nichž
se drží prach (např. tapety).

Chytrý robot
Kdo chce jít s dobou, jistě se poohlíží po robotickém
vysavači. Ty dražší jsou vybavené špičkovým navigačním
systémem, který jim umožňuje orientovat se v bytě tak,
aby nezabloudily, dokázaly se vždy vrátit do dobíjecí
stanice a také aby čistily ta nejšpinavější místa v domácnostech. Modernější modely jsou navíc vybavené i infračervenými senzory, které brání tomu, aby do něčeho
narazily, senzory nečistot jim umožňují poznat, co se
má čistit. Poradí si s kobercem i parketami. Dokonce
podle povrchu takový chytrý robot sám přizpůsobí sací
výkon. V okamžiku, kdy se dotkne zdi, se automaticky
sklopí uzávěrka a zvýší se sací výkon. Aby nikde nezůstalo ani smítko. Vysavač jde nastavit tak, že nejprve
vyčistí jednu místnost a poté přejede do místnosti druhé. Nebo i do třetí – a přitom si stále pamatuje, že
nabíjecí základna je třeba v prvním pokoji a jezdí se do
ní nabíjet. A hlavně funguje na „zavolání“. Stačí pomocí mobilní aplikace zadat povel. Ať jste, kde jste. Vysávání si můžete i načasovat, takže váš pomocník vyrazí
v předem nastavený čas a než přijdete z práce domů, je
uklizeno.
Největší novinkou ovšem je, že si můžete pořídit i model s funkcí automatického vysypávání sběrného koše.
To vám umožní zapomenout na vysávání na celé týdny. Jednorázový sáček na nečistoty uvnitř čistící stanice pojme až 30 sběrných košů robota. Jeho praktické
zpracování znemožňuje únik prachu a nečistot zpět do
okolí. Jakmile je čas sáček vyměnit, indikátor na stanici
vás upozorní.
Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích mazlíčků,
kteří měli probléms tím, že se nádoba brzy zaplnila psími chlupy a nečistotami a robot pak nedokončil čistící
cyklus. To už v tuto chvíli je jen historií.

www.irobot.cz

Centrální vysavač
Unikátním druhem vysávání je centrální vysavač, který
funguje na rozdíl od mobilních vysavačů na principu
odvodu přefiltrovaného vzduchu mimo objekt. Srdce
systému, sací jednotka, je umístěno v podružné místnosti, například garáži či technickém zázemí objektu.
S hadicemi je propojena trubkovými rozvody skrytými
ve zdi. Zakončení v místnostech se řeší buď přímou zásuvkou pro napojení na hadici, nebo tzv. štěrbinovou
vysávací zásuvkou (viz foto výše a také níže), případně
nějakou kombinací. Některé systémy nabízejí i specialitky, takže si například můžete vybrat mezi stěnovou
a podlahovou zásuvkou, které jsou k dispozici hned
v několika barvách či dokonce provedeních a v nabídce
bývají třeba i hadice s vypínáním (či snížením výkonu),
nebo i bez něj. Při úklidu se nečistoty vysají mimo obytný prostor a přes potrubí skončí v centrální jednotce,
resp. ještě před tím ve vnitřním filtru, který ale zvládne
odstranit třeba i 99,9 % nečistot. Následně je už vyčištěný vzduch odváděn výfukem obvykle zcela mimo
objekt nebo třeba do prostor garáže.

vysávání vypouští páru. Obvykle mají široké příslušenství (různé kartáčky, návleky, žehlička, stěrka na čištění
oken apod.) Na čištěné ploše se hromadí voda s uvolněnou špínou, kterou je třeba následně utřít, bez hadru
se tedy při čištění neobejdete. Na trhu jsou rční parní
čističe (někdy nazývané jako „parní kachny“), určené
pro čištění menších ploch.

Vytírání párou
Parní mop napařuje podlahu, kterou následně utírá instalovanou utěrkou či návlekem (většinou z mikrovlákna). Vzhledem k tomu, že se utěrka během jednoho
mytí obvykle nijak nevyměňuje, je tento způsob čištění podlahy vhodný spíše na menší a lehce znečištěné
plochy. Na první pohled připomínají tyto produkty klasické tyčové vysavače jen s tím rozdílem, že disponují
nádobou na vodu a jsou schopny vytvářet páru o vysokých teplotách. Ty mohou dosahovat hodnot až 190 °C.
Velikosti parních mopů jsou v závislosti na jednotlivých
modelech velice obdobné a jejich hlavice jsou buď obdélníkové nebo tvoří trpjúhelník.

Čištění párou

Pro čistý vzduch

Novinkou posleních let je vysávání horkou párou.
Ta hubí drobné organismy, odstraní zaschlé nečistoty
a dostane se do hloubky koberců i matrací. Do nádržky parního čističe nalijete doporučené množství vody
a zapnete přístroj. Vyčkáte několik minut, než se voda
ohřeje a pára v nádrži dosáhne požadovaného tlaku.
Parní čističe vypadají podobně jako vysavače, ale místo

Pokud se rozhodnete pro čističku vzduchu, kupte takovou, která bude mít jak filtry, tak vestavěný ionizátor
a ideálně i UV lampu. Před koupí ji ale otestujte. Čističky mívají několik módů a některé umějí být pořádně
hlučné. HEPA filtry slibují až 99% účinnost v zachycení všech polétavých nečistot a patogenů. Míru zachycení nečistot zjistíme podle hustoty uhlíkových vláken
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Nikdo dnes nepochybuje o zdravotní prospěšnosti pobytu
na horách. Ne každý ale přesně ví, proč je pobyt ve vysokohorském prostředí tak přínosný.
Kromě efektů plynoucích z fyzické zátěže je tím hlavním
faktorem nadmořská výška. S každým metrem vystoupaným do oblak se zmenšuje vrstva atmosféry nad námi. Tím
se exponenciálně snižuje atmosférický tlak, který ovlivňuje hustotu vzduchu a tím i množství kyslíku v něm. Takže
například na Sněžce s výškou 1.603 m je 17,1% kyslíku namísto obvyklých 20,9% v nížinách. Na nejvyšší hoře Evropy
Mont Blanc (4.810m) je už jenom 11,3% O2.
Většina obyvatel světové populace žije v nadmořské výšce
do 300 metrů. Proto každý pobyt ve vyšších polohách působí v organismu aklimatizační reakci, která mění nastavení výkonu přenosu kyslíku v těle. Hlavní změna která tímto
nastává je zvýšení množství červených krvinek, zvětšení kapacity plic a zlepšení funkce buněčných mitochondrií.
Metody vysokohorského tréningu se běžně využívají
ve vrcholovém sportu a také jsou součástí výviku letců a kosmonautů.
Technologie High-Live přináší efekty vysokohorského tréningu do běžných domácností.
Pomocí speciální technologie lze vyrábět v nížinách atmosféru odpovídající nadmořským výškám
až 3.500 metrů nad mořem. Originálním řešením je
přívod horské atmosféry přímo do postele. Soustava
200 trysek vložky AirBED která je mezi matracemi zajišťuje jemné proudění přímo pod pokrývku. Vzduch
je do ložnice přiváděn ve stejném množství jako při
otevřené okenní ventilaci.
Systém High-LIVE vytváří antialergenní prostředí příznivé pro astmatiky a alergiky. Postel vybavená vložkou AirBED je příjemně klimatizována a zamezuje tak nadměrnému pocení. Hlubší dech zlepšuje ventilaci, trénuje plíce, omezuje chrápání a snižuje riziko vzniku apnoe.
Zvyšuje se bazální metabolická spotřeba energie s efektem
hubnutí ve spánku. Menší expozice kyslíku snížuje opotřebení buněk a tím zpomaluje stárnutí organismu. Každodenní pobyt v simulovaném horském prostředí přináší pozitivní dermatologické změny – tělo více dýchá pokožkou
a zlepší se i prokrvení orgánů. Zlepší se zásobování mozku
kyslíkem a zároveň i ventilace CO2 z těla. Dobrá ventilace
metabolických zplodin omezuje tvorbu kyseliny mléčné ve
tkáních.
Každé ráno po návratu z horských výšin se s probuzením
vleje dávka energie jež vzpruží celé tělo a rozproudí mysl.
Celé řešení hypoxických systémů HIGH LIVE bude k vidění
v rámci veletrhu FOR INTERIOR v Praze – Letňanech od 21
do 24. 3. 2019. a následně od 29. do 31.3. na veletrhu FOR BIKES.
V rámci expozice na veletrhu budete moci navštívit hypoxickou komoru se simulovanou výškou 4500 m nad mořem. Pro zájemce o vyzkoušení je v provozu referenční instalace na hotelu Atrium ve Vyškově. Zde lze strávit noc v nadmořské výšce až 3.500 m n/m.
Další informace naleznete na našem webu

www.high-live.cz

vody do vzduchu. Až se vzduch nasytí asi na
60% relativní vlhkosti, přestanou tyto chytré přístroje dál pojímat novou vláhu. Můžete se s nimi setkat pod označením zvlhčovače s vodním filtrem, zvlhčovače a čističky
2v1 a v zahraničí je najdete pod názvem
„Air Washer“, tedy pračky vzduchu.
a tloušťky filtru na stupnici jeho účinnosti.Kvůli rozdílným vlastnostem filtrů jich některé čističky kombinují
více, mají např. předfiltr na hrubé částice, filtr na pachy
a plyny plus hlavní HEPA filtr. Může je doplňovat také
UV lampa hubící mikroorganismy.

Zvlhčení suchého vduchu
Pokud bydlíte v bytě či domku, kde relativní vlhkost
klesá pod 40 procent, zakupte zvlhčovač vzduchu, zejména alergikům suchý vzduch nedělá dobře, protože
je velmi dráždivý . Zvlhčovačů je několik druhů. Ultrazvukový působí ultrazvukovými vlnami, které „rozbíjejí“ vodní kapky na miniaturní kapičky. Ultrazvukové
zvlhčovače vytváří studenou páru, která nijak nezvedá
teplotu v místnosti a nelze se o ni opařit. Bývají velmi
tiché a mají nízkou spotřebu. Vodu v nádržce je lepší ošetřit proti množení bakterií, které by jinak mohly
s mlhou unikat do vzduchu. Parní zvlhčovače vzduchu
vytvářejí vodní páru. Var přirozenou cestou likviduje
většinu mikroorganismů nacházejících se ve vodě.

Pračky vzduchu
Velmi sofistikovaným pomocníkem je zvlhčovač vzduchu s přirozeným odparem, který vzduch prohání přes
vodní lázeň a rotující disky, nebo odpařovací kazetu,
z nichž uniká vláha do vzduchu. Výhodou je, že dovedou zároveň částečně očistit „propíraný“ vzduch od
prachu a podobných nečistot a také s nimi nelze místnost zvlhčit příliš, protože počítají s přirozenou adsorpcí
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Vysoušení vlhka
V některých domácnostech je tomu ale úplně naopak,
vzduch je příliš vlhký sám o sobě. A tady hrozí plísně,
které jsou pro alergiky nebezpečné. Vyskytují se zejména ve starých domech a v posledních letech bohužel velmi často I v novostavbách. Daří se jim všude na vlhkých
zdech a vzduchem létají jejich zárodky zvané spory. Ve
vlhkém teplém prostředí se také snadno množí roztoči.
Rychlým a levným řešením jsou absorpční sáčky různých
vůní, které lze umístit do skříní nebo zásuvek. Tkanina
na povrchu pytlíčků propouští vlhkost pouze dovnitř
a brání jejímu úniku zpět. Sáček vydrží asi 4 až 6 týdnů.
Další možností jsou speciální pohlcovače vlhkosti a zápachu, které fungují na tabletový systém 2 v 1. Pro svůj
provoz nepotřebují elektrickou energii, stačí pravidelně měnit absorpční tabletu.
Na trhu jsou samozřejmě i elektrické odvlhčovače neboli vysoušeče vzduchu. Většina je vybavena chladicím tělesem, kterým je pomocí ventilátoru proháněn
vzduch. Vzdušná vlhkost při pohybu přes toto těleso
zkapalní a ve formě vody odteče do záchytné nádoby.
Než vzduch opustí vysoušeč, prochází přes topné tělísko, které mu vrátí pokojovou teplotu. Tím je vzduch
postupně vysoušen. Některé elektrické odvlhčovače
umějí odvádět nasbíranou vodu pomocí hadice přímo
do odpadu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.

WWW.GAPA.CZ
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ZIMNÍ
ZAHRADY
OKNA, DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ
INTERIÉROVÉ DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNÍ
ŽALUZIE, PARAPETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU
NOANO group s. r. o.
Hlavní 88, Větrušice, 250 67 Klecany
tel.: 777 911 566, 777 911 567
e-mail: obchod@oano.cz

www.noano.cz

VŠE PRO DOKONALOU

TERASU

Prodloužení obývacího prostoru na čerstvém vzduchu umožňuje
nejen terasa navazující na zahradu, ale i terasa, která je součástí
městského bytu.
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Stále víc toužíme relaxovat v otevřeném prostoru pod
modrou oblohou a slunečními paprsky nebo za svitu
hvězd. Proto se současná architektura snaží vybudovat
v novostavbách terasy, kde to jen jde. Samozřejmostí
jsou terasy u rodinných domů se zahradou, ale nabízejí
je i nové bytové domy, a to nejen v přízemí, ale i ve
vyšších patrech. Novým trendem se stávají také terasy
na rovných částech střech. Terasa tedy už dávno není
jen pravoúhlý prostor před francouzskými dveřmi. Ale
třeba zálivem organického tvaru, který dovnitř přivádí
zahradu, nebo koutem u domu, nabízejícím pohled jak
z rozhledny.

Ochrana soukromí
Pokud máte terasu situovanou tak, že nejste chráněni
před zvědavými a závistnými pohledy sousedů, pomohou vám optické zástěny. Dříve se užívaly stěny z dřevěných latěk, ale můžete používat i tvarované mříže
ze dřeva či kovu. Popínavé rostliny můžete zvolit jako
oporu. Další variantou jsou bambusové, rákosové, vřesové nebo různé jiné rohože, které se jednoduše drátkem či provázkem přichytí k plotu, sloupku nebo zábradlí. Soukromí vám zajistí i zajistí i živý plot, aspoň
v místech, kudy je na vaši terasu vidět. K mání jsou
i květinové truhlíky různých rozměrů se zabudovanými
paravány. Každopádně byste se při pořizování jakékoli
zástěny měli řídit jedním základním pravidlem. Výška
zástěny terasy by měla být v případě terasy ideálně 1,6
až 1,8 metru, což odpovídá výšce dospělé osoby.
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Která podlaha je nejlepší?
Materiál na podlahu byste měli vybírat určitě podle vašeho rozpočtu a podle způsobu využívání terasy. Teprve
potom je čas vybírat vhodný materiál. Je důležité, aby
podlaha na vaší venkovní terase byla kvalitní. To znamená, že by měla být odolná vůči venkovním vlivům.
Dalšími požadavky jsou např. estetická stránka podlahy
a její bezpečnost nebo její snadná údržba. Oblíbený je
kámen, dlaždice i dřevo. Vše má ale i své stinné stránky.
Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, mohou se na
kamenné či dlaždicové podlaze zranit, obzvláště když
jsou zvyklé na terase pobíhat. Rozhodnete-li se pro dřevo, musíte vybírat opravu důkladně a vyplatí se investovat nejen do materiálu, ale také do údržby. Pokud
budou prkna nekvalitní, hrozí zadření třísky. Vyznavači
high tech designu možná zatouží po betonu, který je
odolný proti poškrábání. Musíte však počítat s tím, že
se v létě bude od podlahy odrážet silné sluneční záření
a teplota u ní může dosáhnout až 60 stupňů Celsia. Pokud hledáte levnou variantu podlahy, tak tou je podlaha asfaltová. Dobře izoluje vodu, ale nevýhodou je její
špinění a měknutí za teplého počasí. Štěrková podlaha
vám déle vydrží a nepraská. Nevýhodou je její náročné
čištění a nepříjemnost povrchu pro váš pohyb. Pokud
terasu máte častečně krytou a využíváte ji téměř po celý
rok, tak zvolte dlažbu protiskluznou a mrazuvzdornou.
Vybírat můžete z dlaždic betonových nebo keramických, ze zámkové dlažby nebo přírodního kamene, který může na vaší terase vytvořit hezké vzory.
Pojďme se ale zastavit u dřeva. Před pár lety jako by

Jsme švýcarská firma s dvacetiletou tradicí
na českém trhu

Dopřejte svému domu moderní vzhled

Německá vchodová stříška
Guttavordach BS s inovativním designem

• integrované LED světlo s nízkou spotřebou
• prodloužená záruka 5 let
• německá kvalita
• možnost dokoupení boční stěny
Vchodové stříšky Guttavordach objednávejte na www.guttashop.cz nebo na tel.: 607 510 793
NAKUPUJTE NA:
www.guttashop.cz
Tel.: 607 510 793

•

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

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.
Dřevěné terasy tvoří nejpřirozenější přechod mezi interiérem a exteriérem domu. Opticky rozšiřují obytný
prostor až do venkovní zeleně. Toto spojená v každém vyvolá příjemné pocity relaxace a spojení s přírodou. Podlahy na terasy ze dřeva jsou navíc velmi příjemné na bosé nohy, a to jak v horkých letních dnech,
tak i v chladnějším počasí. Dřevěné terasy přenáší vždy
takové množství tepla, které potřebujeme pro dobrý
pocit a dokonalý komfort.
Přírodní dřevo je krásné, ale 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 smetanové
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.

Zastřešit nebo ne?
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou
se také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné překrytí terasy má samozřejmě své výhody, ale na druhé
straně brání působení slunce. Konstrukce zastřešení
stavbu samozřejmě prodraží, ale dá terase širší možnosti využití, třeba i v podzimních měsících. Zastřešení
je ale nutné plánovat s ohledem na to, jak moc „ubere“ světla, které jde skrze okna do interiéru. Řešením je
střecha z materiálu, který propouští světlo (polykarbonát, drátosklo) a látkové či rákosové podhledy. Zastře-
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šení lehkou hliníkovou konstrukcí se skleněnou nebo
polykarbonátovou výplní vyžaduje pro připevnění jen
jednu stěnu, a její variabilita umožňuje otvírání jednotlivých dílů. Výhodou stropních hliníkových lamel je
jejich náklon až o 160 stupňů, kterým lze regulovat přístup světla. Při dosednutí na sebe vytvoří lamely celistvou nepropustnou plochu, některé modely lze shrnovat
i do stran nebo je osadit led pásky. Výhodou hliníkové
střechy je i její nosnost až 130kg/m2, což oceníme především v zimním období, kdy se nemusíme obávat každého centimetru nového sněhu.

Terasa s atikou
Současným horkým trendem je zastřešení teras s obvodovým pohledovým atikovým pásem. Beze zbytku
splňuje požadavky moderní architektury nazačlenění
vzdušné terasy do obytné plochy současných novostaveb. Celý koncept zastřešení, čisté linie, barevné sladění
a celková maximální příslušnost ke stávajícímu objektu
je prvořadým určujícím parametrem. Atikový pás opticky skrývá nevhodné technické podmínky. Minimální
nutný sklon střechy včetně příslušenství pro odvod dešťové vody, případně stínící techniku, podoba a materiál
atikového pásu by měl být odvozený a sladěný s charakterem původní stavby. Materiálem může být dřevo,
hliníkové lamely nebo nečleněná barevná hliníková
plocha.

Mobilní sluha proti slunci
Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je slunečník.
Koupíte ho za pár set korun v hobbymarketech, ale i za
cenu řádově desítek tisíc korun u značkových prodejců.
Lze ho umístit kamkoliv, je snadno přemístitelný a skládací. Kvalitní výrobky jsou opatřeny textilií odolnou
vůči UV záření, vlhkosti a špíně, některé mají dokonce
snímatelný prací potah. Vyrábějí se v mnoha tvarech
(čtvercový, kruhový, šesti- až desetiúhelníkový) od malých průměrů až po rozpětí 4 nebo 5 m.

Chytré markýzy
Spolehlivější ochranou před sluncem jsou markýzy, i když
patří samozřejmě k dražším řešením. Kazetová markýza
se při stažení celá schová do kazety (pouzdra) a je tak
chráněna před vnějšími vlivy. Textilie markýzy by měla
být kvalitní, delší životnost zaručuje textilie s příměsí
nanovláken, která je odolná proti dešti, mrazu, plísním
i UV záření. Osvědčily se markýzy se zabudovanými světelnými panely pro večerní posezení a otřesovými a slunečními senzory, které reagují automaticky na změnu
počasí. Při silném větru se automaticky zatáhnou a vytáhnou při ostrém slunci. Markýzu lze ovládat klikou,
elektromotorem nebo dálkově. Na dobré funkci markýzy či slunečníku se podílí i barva plátna. Tmavé barvy
pohlcují více slunečních paprsků a sálají pak teplo i do
stíněného prostoru, světlé barvy slunce odrážejí. Teplé
barvy (červená, oranžová) navozují pocit většího horka,
namodralé či nazelenalé tóny vzbuzují dojem svěžesti.

Pergola s posuvnou střechou
Velmi žádané jsou v současné době pergoly s pevnou
konstrukcí a posuvným potahem. Jde o jakousi zlatou střední cestu mezi výsuvnými markýzami a pevným
zastřešením. Tyto moderní pergoly kombinují výhody
obou typů. Jsou flexibilní jako výsuvné markýzy – v případě potřeby je můžete zatáhnout, protože jejich střecha je pohyblivá, a jsou stabilní jako pevné zastřešení
– díky pevné konstrukci odolají i silnému větru. Navíc
lze přední část pergoly a boky zastínit screenovými roletami a vytvořit tak z pergoly jedinečný altán. Některé
pergoly mají ve stropní části slunolam složený z hliníkových lamel 210 mm, které se plynule naklápějí. Umožňují částečné přistínění a zároveň vpuštění světla pod
pergolu. A když slunolam uzavřete, pergola poslouží
i jako přístřešek , který částečně chrání i před deštěm.

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

Pohodlí jako v obýváku

Světlo na večery

Není nad to si po dobrém jídle dát relax na čerstvém
vzduchu ve vodorovné poloze. K tomu vám skvěle poslouží zahradní lehátka, postele, pohovky, lehátka či
houpací sítě. Na úzké terasy se hodí lehká polohovací
křesílka, skládací lehátka a menší pohovky. Větší plocha
snese i velké pohovky, lehátka pro dva nebo houpací
sítě s podstavcem. Velkým hitem jsou v posledních letech modulární sedací soupravy, které si můžete sestavit na míru, přesně podle prostoru, který máte k dispozici. Vytvoříte tak za pár minut jak pohodlnou sedačku,
tak třeba postel nebo lehátka. Tyto variabilní sestavy
vytvoří z terasy skutečný venkovní obývák.

Možná se vám už letité klasické světlo instalované na
stěně nebo u stropu domu okoukalo. I pro vás, co si
terasu teprve budujete, máme tip: populární zápustná světla, která vytvoří zajímavý a příjemný pocit. Tato
dekorativní světla jsou k zakoupení v sestavě, kterou
zvládne připojit každý. Zapojení netrvá déle než 5 min.
Na tato světla si můžete osadit různá barevná stínítka,
která vytvoří téměř magický pohled na terasu. K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější nenápadná
zápustná svítidla, která se instalují do dlažby či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás mohou ochránit před pádem. Stále žádanějšími jsou LED světla, a to
z důvodu nízké spotřeby a dlouhé životnosti. Výrobce
udává záruku 5 let a životnost až 50 000 hodin. A co je
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strašně důležité, tato světla se nezahřívají a jsou tudíž
bezpečná pro vaše bosé nohy.

Posviťte si sluncem
Velkým hitem je podlahové solární světlo, napájené ze
zdroje umístěného uvnitř tělesa světla. Zdroj světla je
dobíjen pomocí několika mikro solárních panelů, které
jsou součástí světla. Takže nemusíte řešit vůbec přívod
elektrické energie, což je v mnoha případech problém,
pokud se jedná o dodatečnou montáž v již hotové terase. Světla jsou vyráběna z různých, povětšinou odolných materiálů, včetně nerezavějící oceli, nebo s různou povrchovou úpravou. Samozřejmostí je odolnost
vůči vodě a klimatickým podmínkám všeobecně. Světla
jsou osazena akumulátory, které vydrží bezproblémově

napájet světla až 12 hodin v kuse. Venkovní podlahové
solární osvětlení bývá standardně osazeno čidlem setmění, které zapíná světlo po setmění a s ranním rozbřeskem ho opět vypne. Kromě toho lze světlo vypínat
a zapínat vestavěným vypínačem.

Teplo pro chladné dny
K vytvoření pohody na terase dopomohou rovněž venkovní plynová či elektrická halogenová topidla, která
zaženou chlad při večerních posezeních. Manipulace
i instalace se zářiči je jednoduchá, hlavní je jejich stabilní
umístění na rovné zpevněné ploše, přičemž je zářič dostatečně vzdálen od ohřívaných předmětů – minimálně
1 m. Topidla jsou vybavena bezpečnostním ventilem,
který v případě pádu topidla automaticky uzavře pří-
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vod plynu, takže se nemusíte bát zbytečného úniku či
dokonce vznícení. Na terasách oceníte praktická halogenová topidla přímo do zásuvky s připojením na 230
V. Tím odpadne starost táhnout těžkou plynovou bombu např. do patra. Výkon těchto topidel se pohybuje
kolem 2100W. Topidla mají plynulou regulaci výkonu
ve třech stupních výkonu. Bývají vysoká 2,10 m a váží
kolem 15 kg. Plynová topidla mají regulovatelný výkon
kolem 5-13 kW a jsou vhodná pro použití na venkovních terasách, kde je zaručeno dobré odvětrání plynových spalin. Vyžadují samozřejmě bezpečné připojení
plynové bomby.

Terasa podle vašeho vkusu
Jak si terasu dozdobíte květinami a dalšími dekoracemi, záleží na vašem vkusu a stylu, který vyznáváte. Vedle truhlíků z rozličných materiálů a okrasných květináčů se nabízejí lucerny, svícny, proutěné koše, podnosy,
tácy, přehozy a další doplňky, které vykouzlí na terase
neopakovatelnou atmosféru. Pokud dáváte před útulnou romantikou přednost modernímu minimalistickému stylu, bude dozdobení terasy jednodušší. Výhodou
strohého vzhledu venkovního prostoru je bezesporu
jeho snadnější údržba.

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.
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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 rozrůstajícími
popínavkami – docela obyčejné fazole se rozrostou do
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Dodávka a montáž
dřevěných teras.
Široká nabídka materiálů
z vhodných jehličnatých
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tel.: 602 200 005, 777 676 215
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Vyzkoušejte náš online
kalkulátor a dozvíte se
ihned celkovou cenu
za terasu včetně montáže.

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.

nika, 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

Sen o vlastním bazénu

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 také 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…

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 izolována, s kvalitním vytápěním
a spolehlivým větracím systémem. Je nutné počítat
také s místem pro „strojovnu“ (čerpadla, vzduchotech-
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Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

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

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

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

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

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

www.valmon.cz

CO UMÍ

o

INTELIGENTNÍ DUM
Ve 21. století můžete svěřit svoje bydlení neviditelnému sluhovi, který se postará
o vaše pohodlí i bezpečnost. Jmenuje se inteligentní systém.
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Nadčasové technologie zvyšují naše pohodlí a snižují náklady na provoz domácnosti. Na prvním místě je
automaticky regulované vytápění. Můžete mít doma
nejen chytré termostatické hlavice na topidlech, ale
I chytrou centrální jednotku, která je bude řídit. Ta je
připojená k internetu a čeká na povely z mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Řešení je pohodlné
pro okamžité změny teplot, přepnutí na aktivní režim
s dřívějším návratem z práce apod. V domě lze nastavit teplotu v každé místnosti individuálně termostatem.
Spotřebu tepelného čerpadla měří vlastní elektroměr,
systém navíc monitoruje spotřebu energií a jejich následnou analýzu. Po vyhodnocení se dá jednoduše optimalizovat energetická náročnost domu a tím šetřit
peníze. V případě, že jsou okno nebo dveře otevřené,
předá se tato informace systému, který v dané místnosti
zablokuje vytápění nebo chlazení, aby zamezil plýtvání.

Systém může být modulární
Chytrost a samostatnost vašeho domova se ale nemusí
omezit jen na vytápění. Váš “sluha” může být modulární, což znamená, že umí integrovat další systémy. Je
jakýmsi centrálním srdcem, které i ventilaci, klimatizaci,
stínění, ohřev teplé vody, zavlažování, zabezpečovací
techniku, kamery, osvětlení, provoz spotřebičů, komunikaci, distribuci TV a video signálu, rádia a hudby, telefonů a internetu.
Jak se to projevuje v praxi? Tak třeba v letních měsících venkovní žaluzie automaticky zamezují přehřívání budovy. Díky tomu není potřeba interiér intenzivně
ochlazovat klimatizací. To se pozitivně projeví na spotřebě elektrické energie. Naopak v zimních měsících je
žádoucí sluneční světlo do domu pustit a ohřát ho.Při
vhodných podmínkách je možné nechat dům pasivně
vychladit pouze pomocí ventilace. Chytrý systém tyto
podmínky detekuje a spustí vhodný algoritmus.

Bezpečnost domova
Centrální systém umí dům i ochránit. Třeba při špatném počasí sám zatáhne žaluzie při větru nebo bouřce,
poskytne ochranu proti nečekaným událostem, jako je
třeba porucha v elektrické síti a svými senzory upozorní nebezpečí živelné pohromy v podobě zatopení nebo
požáru. Systém umožňuje také vypnout nepoužívaný
okruh například při spánku v ložnici, spustit postupné
zhasínání či ochranu dětí v podobě hlídání jejich pohybu. Klasický alarm je samozřejmostí, jako přístup přes
kód (vlastní klávesnice) nebo kartu. Zabezpečovací systém lze také propojit na bezpečnostní agenturu.

Dokonalá zábava
Ovládací systém inteligentního domu se dokáže postarat i o zábavu celé vaší rodiny. Z libovolné místnosti
domu nebo zahrady máte k dispozici rodinné fotografie, nahrávky z dovolených, vaši oblíbenou hudbu, filmy v HD kvalitě, prostorový zvuk, internet, počítačové
hry, elektronickou poštu, příjem rádiového, televizní-
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ho, digitálního a satelitního vysílání. Vybrané programy se automaticky nahrávají s vynecháním reklam. Díky
multifunkčním tlačítkům můžete jedním stiskem spustit
přehrávání vašeho oblíbeného filmu, zároveň se ztlumí osvětlení v místnosti, případně se zatemní žaluzie,
vyjede projektor a projekční plátno z podhledu a váš
zesilovač se nastaví na požadovanou hlasitost.

Dotykové ovladače na stěně
Ovládat inteligentní domácnost můžete doslova konečky svých prstů, na dotykových panelech, na své
televizi nebo prostřednictvím přístrojů iPhone a iPad
nebo chytrých telefonech. Strach nemusíte mít ani při
výpadku proudu, nabízená řešení se sama nastartují
a uvedou do provozu s obnovením elektrické energie.
Není tedy nutné je znovu nastavovat ani volat externí
pomoc. Chcete-li mít svou domácnost vybavenu inteligentním systémem řízení, nemusíte se obávat, že se
vám budou na stěnách vytvářet nepěkné ostrůvky různých vypínačů a regulátorů. Nová generace prostorových ovládacích prvků nabízí elegantní tvar a velký
výběr doplňkových rámečků v mnoha designech.
Vyznačují se jednoduchým způsobem ovládání a bohatou konfigurací. Ovládání technologií obytných prostor
je tak maximálně usnadněno, ovladače jsou přitom napájené z komunikační sběrnice, proto je velice snadná
I obměna stávajících instalací. Veškeré potřebné informace se objeví na skrytém displeji až po přiblížení ruky
k panelu. Grafické ztvárnění řídicích funkcí lze přitom
jednoduše sladit s interiérem a jeho vybavením prostřednictvím názorných grafických ikon, které jsou navíc dobře srozumitelné I pro cizojazyčné uživatele.

Teplo od slunce
Vraťme se ještě k energiiím, jejichž cena bude stále
stoupat, a tak nás jejich ušetření zajímá asi nejvíc ze
všeho. Proto se toho tolik děje kolem využití sluneční
energie, která se dá přeměnit na teplo nebo na elektřinu. V Česku slunce nesvítí příliš intenzivně, proto
se v malém měřítku vyplácí spíše výroba tepla. Přesto
i „sluneční elektřina“ postupně získává na popularitě.
V každém případě je obrovskou výhodou domácích
solárních panelů jejich bezplatný provoz, ke kterému potřebují jen sluneční energii. Pracují nezávisle na
elektrickém připojení, a tak nezatěžují váš rozpočet ani
životní prostředí. Panely jsou bezúdržbové – jednou je
namontujete a nemusíte se o ně dál starat. Můžete je
umístit na zeď nebo střechu. Doporučuje se zvolit takové místo, na které dopadá co nejméně stínu. Teplovzdušné solární panely ohřívají vzduch, jenž je uváděn
do pohybu vestavěným ventilátorem poháněným malým fotovoltaickým panelem.

Temperování a vysoušení
Solární panely původně vznikly jen pro ohřev vody
a pro větrání a odvlhčování vlhkých místností, sklepů
dílen či garáží, nebo nevětraných rekreačních objektů,

(R)EVOLUCE
VYPÍNAČŮ?
Historie vypínačů, jak je známe, je dlouhá více než 130 let.
A stále se jednalo o mechanická řešení na spousty způsobů.
V současné, technologiemi nabité, době si i domovní vypínače
mohou dovolit odpoutat se od zvyklostí a jít novou cestou.
Láska na první dotyk – tak lze jednoduše charakterizovat dotyko vé vypínače. Vypínače si zasluhují
stále větší pozornost, protože kromě pouhé funkčnosti se více z ajímáme i o kvalitu materiálů, preciznost zpracování, moderní design a komfort ovládání. Vypínače ROON a LIVOLO, to je dokonalost
v podobě čistého skleněného povrchu, či kombinace broušeného kovu a skla. Stačí letmý dotyk
a vypínač udělá přesně to, co budete chtít. Nebo ani nemusíte vst ávat – vybrané typy vypínačů
mají možnost dálkového ovládání. Vypínači patří náš pr vní dotyk při příchodu domů a poslední
dotyk při odchodu. Proto se jedná o prvek, jehož výběr bychom rozhodně neměli podceňovat.
Dotykové vypínače krásně doladí bydlení a splní i vaše nejnáročnější požadavky na moderní
techniku.
Velice důležité je i to, že s dotykovými vypínači nejste nijak limitovaní, pokud jde o elektroinstalaci.
Ta je totiž naprosto standardní a běžná a ve Vašem projektu máte až do poslední chvíle volnost při
výběru vypínačů a zásuvek. Je tedy jen na Vás, jestli si v poslední fázi realizace vyberete běžné mechanické, nebo právě dotykové vypínače. Kromě standardních de signových řad z leštěného skla
a z broušeného hliníku jsme schopni i zákaznických řešení podle přání klienta, jako je například
matný nerez v industriálním stylu, nebo i Cor-T en ocel, přírodní kámen, dýha a jiné.
Technická podpora od prvních plánů až po realizaci je samozře jmostí a vhodným pomocníkem
může být i konfigurátor na webových stránkách: www.dotykove-vypinace.cz

Foto: NOVOdesign - Hedvika Novotná

Foto: NOVOdesign - Hedvika Novotná

ROON s.r.o.
Letců 1003/8
500 02 Hradec Králové
+420 777 122 715
roon@roon.cz
www.dotykove-vypinace.cz

ve kterých bývá po dobu naší nepřítomnosti vypnutý
elektrický proud. Panely zajišťují prouděním ohřátého
vzduchu v objektu teplotu dostatečnou k tomu, aby objekt v zimě nezamrzal a aby pro jeho přípravu k obývání stačilo jen krátce zatopit. Plní také funkci vysoušení
- proudící teplý vzduch zajišťuje stálé vysoušení zdiva
a podlah objektu, což je výhodné zejména u objektů
umístěných ve vlhkých a deštivých lokalitách, případně
v místech ohrožených záplavami. Kromě odvlhčování
a ohřevu panely slouží i ke snižování přítomnosti plísní,
CO2 či radonu.

Solární panely pomáhají s vytápěním
Teplovzdušné solární kolektory nedosahují takové výkonnosti, aby v zimním období dokázaly vytápět objekty na teplotu dostatečnou k příjemnému pobytu uvnitř.
Proto se často kombinují s dalšími prvky, které zajistí
doohřev teplého vzduchu na teplotu požadovanou
k bytovému komfortu. Teplovzdušné kolektory ve spojení s dalšími aktivními topidly významnou měrou šetří
náklady na vytápění. Nejčastěji se používají jako součást systému teplovzdušného vytápění ventilační jednotkou či krbem anebo ke spodnímu ohřevu podlah.
Každý dům má své specifické možnosti, jak ideálně tyto
systémy skloubit. Proto je velmi důležité svěřit nejen
návrh solárního systému ale i samotnou koncepci vytápění zkušené firmě, která zodpovědně takový inteligentní systém navrhne a pak také instaluje. Můžete mít
například systém ze solární fotovoltaické technologie,
inteligentního řízení, vzduchotechniky s rekuperací
a topení s klimatizací. Jen si to představte: levné vytápění svého domova budete ovládat jednou designovou
krabičkou, která bude regulovat teplotu na vaše přání.
Solární systémy jsou jistotou do budoucnosti, díky které
se stanete nezávislými na stále se zdražující energii získávané především spalováním fosilních paliv. Počáteční
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investice do tohoto systému se vám do několika let vrátí,
navíc vám pomůže státní dotace.

Střecha vyrábějící elektřinu
Nevyužít sílu přírodních živlů je plýtvání potenciálem,
který lze snadno využívat efektivně tam, kde je potřeba. A tak lze jít ještě dál . Můžete si pořídit elegantní
střechu, na které je neviditelný fotovoltaický systém.
Solární tašky jsou vhodné pro všechny světové strany,
pro novostavby i střechy rekonstruované. Střechy se
solárními taškami mají několik funkcí: odolávají povětrnostním vlivům, čili chrání před nimi dům, zajistí vytápění a ohřev užitkové či bazénové vody, udrží přitom
teplo a chlad (fungují jako izolace), poskytnou domu
příjemný a architektonicky čistý vzhled a dokonce dovedou pokrýt veškerou energetickou potřebu domácnosti. Solární střechy vyrábí elektrickou energii pomocí
integrovaných fotovoltaických článků. Vyráběné jsou
z extrémně silného tvrzeného materiálu, proto vydrží téměř trojnásobně více v tlaku než obyčejné tašky.
Jde o prizmatické sklo v devíti odstínech, které dostává
svou pevnost určitým postupem při výrobě a následném
ochlazováním. Oproti nevzhledným modrým solárním
panelům přitom vypadají solární tašky na střechách
zcela přirozeně, naopak podtrhují krásu domova a jeho
jedinečnost. Mají dlouhou životnost, nízké nároky na
údržbu, jsou 100% nepromokavé a vodotěsné.
Solární střechy přeměňují sluneční energii na elektrickou a zároveň termální, přičemž ji lze snadno integrovat například s energií, kterou získává ze slunečního
záření tepelné čerpadlo a s rekuperací. Vytvoříte si tak
zcela udržitelnou energetickou soustavu. Solární střecha vám ušetří každý měsíc náklady na energie a pořáteční investice se vám za čas bohatě vrátí.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

T-Power - Staňte se svobodní v energiích

www.t-power.cz

FASÁDA JE
KABÁT DOMU
Fasády jsou významným architektonickým prvkem každé stavby a ovlivňují jejich estetické vnímání. Neméně důležité jsou
však při řešení fasády i zateplení a izolace.
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Fasáda tvoří tvář domu, která však neplní jen funkci estetickou, ale má také chránit vnitřek domu před nepřízní
počasí. Proto je-li vhodně vybrán typ fasády a je-li fasáda
správně provedena, zajišťuje stabilitu vnitřní teploty na
požadované úrovni a částečně i regulaci mikroklimatu
uvnitř domu. A protože se u fasád a zateplení domu jedná o záležitost, která je finančně docela náročná a mnohdy ji provádíme jen jednou za život, je o to víc důležité
věnovat správnému výběru zvýšenou pozornost.

Druhy fasád
U starších domů nebo naopak u moderních domů, které jsou postaveny ze stěnových či zdicích prvků s vysokou tepelnou izolací, je fasáda tvořena pouze omítkou.
Základem minerálních omítek je písek a pojivo, kterým může být vápno, cement či sádra (ta se uplatňuje
u vnitřních omítek). Smícháním s vodou vznikne více či
méně paropropustná tvrdá slupka. Ta často mívá dosti
vysokou nasákavost, a proto ji musíme proti dešti ošetřit nátěrem. Vyrábějí se tzv. šlechtěné minerální omítky,
které jsou již zbarvené a mají stálejší vlastnosti než fasádní omítky natírané. Disperzní omítky jsou maximálně vodoodpudivé. Jako pojivo se užívají umělé pryskyřice, takže omítka je i přes svou tenkost vysoce odolná
vůči změnám počasí a teplot. Je pružná, neztrácí barvu
a nemusí se natírat. Tento typ omítek nemusí být vhodný pro některé rekonstrukce.
U silikátových omítek se jako pojivo se využívá draselné
vodní sklo. Omítky jsou vysoce paropropustné a hydrofobní, a dodávají se v různých odstínech. Jsou vhodné
pro konečnou úpravu historických objektů. Pojivo silikátových omítek tvoří draselné vodní sklo. Z toho důvodu mají vynikající paropropustnost a jsou použitelné na
všechny druhy zateplovacích systémů. Mezi jejich nevýhody patří horší pružnost a vodoodpudivost. Cenově
jsou o něco dražší než akrylátové. Mimoto díky pojivu,
které je velmi zásadité, je tato omítka přirozeně odolná proti plísním a mechům (do silikonové a akrylátová
omítky se algicidní a fungicidní látky přidávají uměle
a mají v nich omezenou dobu působení).
Akrylátové omítky obsahují pojivo z umělé pryskyřice,
díky kterému jsou omítky tvrdé, houževnaté a vodoodpudivé. Jsou zpravidla nejpříznivější z hlediska ceny a dá
se říci, že zřejmě z toho důvodu také zákaznicky nejžádanější. Mají ale také své slabší stránky a těmi jsou menší
odolnost proti ulpívání prachu (více se špiní) a horší paropropustnost. Vzhledem ke snížené paropropustnosti
nejsou tyto omítky doporučovány na kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, kde by negativně ovlivnili
jinak vcelku dobré vlastnosti paropropustnosti celého
systému. U zateplovacích systémů s polystyrenem je jejich použití bez problémů, jelikož je fasáda tak jako tak
uzavřená neprodyšným polystyrénem.
Silikonové omítky jsou současnou jedničkou mezi šlechtěnými omítkami. Mají všechny výhody akrylátových
i silikátových omítek, tzn. jsou pružné, vodoodpudivé
a zároveň paroproputné. Mimo to mají menší sklon
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k upívání prachu. Samozřejmě jejich cena je odovídající
jejich kvalitě, a tudíž nejvyšší ze všech jmenovaných).
Hitem poslední doby je kompromis mezi silikonovou
a silikátovou omítkou - tzv. omítka silikon silikátová.- Je
to vlastně silikátová omítka s přídavkem silikonu, díky
kterému má omítka větší odolnost proti ulpívání nečistot než klasická silikátová. Cenově je tato omítka mezi
silikonem a silikátem.
Sanační omítky se používají tam, kde se fasáda potýká se spodní vlhkostí. Při tuhnutí sanační omítky se v ní
vytvoří vysoce porézní struktura s extrémní paropropustností a kapacitou pro ukládání soli, unášených se
vzlínající vodou. Na povrchu se tak netvoří výkvěty soli
a voda se ze zdiva stačí odpařovat tak rychle, že se na
povrchu neobjevují mokré plochy ani plísně. Izolační
omítky jsou minerální omítky obsahující lehké příměsi
(keramzit, pemza, expandovaný polystyren), jež zaručují až šestkrát lepší izolační schpnost, než běžné minerální omítky.

Netradiční fasády aneb kámen, dřevo,
cihla
Plášť domu nemusí tvořit pouze klasická omítka, ale
může ji zdobit kamenný, dřevěný, cihlový či keramický
kabát. Uvidíte-li dům obložený například dřevem, tak
máte tu čest se zavěšenou fasádou. Znamená to, že se
izolační vrstva pokryje vnějším pláštěm, který ji chrání
proti působení počasí. Technické provedení zavěšených
fasád spočívá v použití rastrů z dřevěných latí nebo kovových profilů a kotev, na něž se fasáda upevní.
Na připravené rastry se upevňuje vnější plášť, například ve formě desek s vrstvou minerální omítky, vláknocementových prvků, profilovaných prken, plastových
či kamenných panelů, betonových kamenů, ale třeba
i kovových nebo skleněných tabulí. Nejčastějším důvodem pro zavěšenou fasádu je snaha o estetické umocnění domu. Díky dobře vybranému fasádnímu systému
má i nevýrazný tuctový dům šanci proměnit se v pozoruhodnou hodnotnou stavbu. Tvarově zajímavá stavba
se pak může stát nepřehlédnutelnou ozdobou ulice.
Fasáda obložená masivním dřevem se sice řadí do vyšší
cenové kategorie, ale na domě vypadá skvěle. Dřevěný
obklad navíc časem získá nádhernou stříbřitou patinu,
proto je mezi architekty již řadu let v oblibě. Dřevo pro
obklad fasády musí být tříděné, vyzrálé, ošetřené proti
hnilobě a z rubové strany by mělo mít drážky, které zabrání pozdějšímu kroucení obkladů.
Možností je zde celá řada: fasádu můžete obložit palubkami spojenými na pero a drážku či zvolit takzvané
překládané peření. Další variantou mohou být spáry
kryté latěmi. Pohrát si lze též se členěním obkladů, ať
už zvolíte vodorovné, svislé, nebo šikmé členění. Ošetříte-li dřevěnou fasádu lazurovací barvou s UV filtrem,
vynikne přirozená textura dřeva.
Osobitý charakter získá váš dům použitím laťové odvětrávané fasády, která je vhodná pro moderní dřevostavby. Jde o předsazenou stěnu sestavenou z přesných
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latí kosodélníkového průřezu, mezi nimiž je ponechána mezera. Mezi laťovou fasádou a vnitřní fasádou tak
vznikne 150centimetrová dutina, která chrání vnitřní
fasádu před působením povětrnosti a dokáže ukrýt
okapní svody, vodiče bleskosvodu či instalaci posuvných
okenic nebo stínících rolet.
Fasádní cihly stejně jako keramické pásky jsou u nás
rovněž letitou tradicí. Skutečná fasáda z režných cihel
je však velmi drahá, a také náročná na přesnost provedení. Na pohled stejně účinkuje levnější varianta lícovek v podobě cihelných nebo keramických pásků. Pásky
se upevňují maltou přímo na jádro omítky nosné zdi,
při sanaci se lepí na stávající fasádu.
Novinkou v obkladech je aludřevo, které je bezúdržbové, není třeba ho natírat, ani se o něj nějak starat.
Obklad navíc funguje jako izolační bariéra, která snižuje energetické náklady, v létě brání ohřívání v zimě
naopak ochlazování domu. Další přidanou hodnotou je
extrémní životnost.

Zateplené fasády
Zateplenou fasádu je možné provést prakticky dvěma
způsoby. Jedním je tzv. kontaktní zateplení, neboli kontaktní fasáda. Druhým je provětrávaná fasáda. Častěji
používanou je kontaktní zateplení fasády a to z důvodu snazšího provedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda oproti kontaktnímu zateplení dovolí domu
„lépe dýchat” a také má o něco lepší zvukovou izolaci.
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Kontaktní zateplení fasády je používanějším způsobem
zateplení fasády. Izolant, tedy minerální vata nebo pěnový polystyren, je napevno přichycen přímo na obvodovou stěnu. V dnešní době se mnohem více na zateplení fasád rodinných domů používá fasádní polystyren
než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší
zpracovatelnost. Naproti tomu minerální vata se používá v případě požadavku lepší zvukové izolace. Výhodou minerální vaty před fasádním polystyrenem je také
větší protipožární odolnost. Dříve se jako přednost minerální vaty uváděla její lepší tepelně izolační účinnost,
ale v dnešní době tento rozdíl smazává tzv. šedý polystyren, neboli grafitový polystyren, který má ještě lepší
tepelné vlastnosti, než běžné minerální fasádní vaty.

Provětrávaná fasáda
U tohoto typu zateplení je na obvodovou stěnu je připevněna izolace, potom následuje vzduchová, neboli
větrací mezera a nakonec fasádní obklad. Větrací mezera odvádí ven vodní páru a vlhkost, která přichází (difunduje) obvodovou stěnou z vnitřku. Tím se přechází
navlhání jak obvodové stěny, tepelné izolace, ale také
fasádního obkladu. Tento druh zateplení se doporučuje
u budov se zvýšenou vnitřní vlhkostí. Fasádní obklad je
ukotven např. na rošt z latí a kontralatí. Rošt je většinou kotven k obvodové stěně (přes tepelnou izolaci)
tak, aby mezi izolací a fasádním obkladem byla požadovaná mezera. Provětrávané zateplení fasády lze apli-

kovat i v zimním období, jelikož jde o suchý proces. Izolačním materiálem pro provětrávané zateplení fasády
je minerální vata ve tvaru desek, která vyniká tepelně
izolačními i akustickými parametry a vysokou požární
odolností. Pohledovou část fasády je možné realizovat
různě, mohou to být např. různé fasádní desky – cementovláknité, plechové, velkoplošné dřevěné apod.
Fasáda je často skládaná z lamel nebo kamenných, keramických, plechových, vláknocementových a podobných prvků. Jejich volba a barevnost záleží na vkusu
a možnostech zákazníka. Rozdíl mezi jednotlivými druhy fasádních omítek je v rozdílném pojivu. Jednotlivé
druhy pojiva pak propůjčují omítkám specifické vlastnosti a mimo jiné se od druhu pojiva odvíjí i jejich cena.

Druhy fasádních barev
Pro fasádní barvy se nejčastěji používá dělení podle použitého pojiva na vápenné, silikátové, akrylátové nebo
obecně polymerní, silikonové a další, různě kombinované. Tyto typy se dnes používají téměř výhradně jako
systémy ředitelné vodou, bez obsahu těkavých rozpouštědel. Vápenné barvy – jako pojivo mají hydroxid vápenatý neboli hašené vápno, mají poněkud nižší kryvost, ale umožňují vytváření lazurních efektů. Výsledný
vzhled je nerovnoměrný, se sametovým povrchem a odpovídá požadavkům na vzhled historických fasád. Silikonové barvy dávají fasádám příjemný, organický charakter. Obtížně se tónují do sytých odstínů. Aplikace

je trochu složitější, je třeba sledovat vlhkost podkladu
a správně napojovat jednotlivé natírané části povrchu.

Odstín podle vzorníku
Říká se, že dům unese tři barvy, z toho dvě na fasádě
a jednu na střeše. Oproti dřívější době se trend ve výběru barev v současnosti posunul od tlumenějších pastelových tónů. Pokud vám základní odstín nevyhovuje,
můžete využít bezplatné služby míchání barev. Tuto
službu poskytují každé větší stavebniny, které mají takzvané míchací centrum. Do druhého dne vám tu namíchají odstín přesně podle vašeho přání a také vám pomohou v rozhodování ukázkou valérů ve vzorníku. Po
dohodě si lze perfektně promíchanou barvu v malém
balení nebo v množství pro celou stavbu odnést i na
počkání. Vynikající pomůckou při výběru odstínu jsou
barevné vzorníky. Odborníci doporučují používání tlumenějších a neutrálních barev, které na sebe nepoutají
tolik pozornosti. Syté nebo křiklavé barvy by neměly
pokrývat celou fasádu, je lepší je kombinovat se světlejšími neutrálními odstíny. Čím je barva světlejší, tím víc
světla odráží a fasádní povrch se v létě tolik nepřehřívá.
Cestou správným směrem je světle šedý odstín v kombinaci s výraznější barvou, nebo naopak moderní tmavě
šedá doplněná bílou. Šedá patří mezi neutrální barvy,
evokuje serióznost a nadčasovost. Šedé barvě ale příliš
nesluší osamocenost a doslova si říká o doprovod. Současné trendy nabádají ke spojení studené šedé s teplý-
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mi odstíny, třeba oranžovou a žlutou, nebo propojení
s přírodními materiály, například se dřevem.

Aplikace a údržba
Postup při aplikaci fasádních barev se v jednotlivých
případech trochu liší podle použitého typu barvy, ale
aplikace by vždy měla začínat penetračním podkladním nátěrem. Ten sjednotí vlastnosti podkladu, zajistí
soudržnost a hydrofobitu natírané omítky. Po vytvrzení penetračního nátěru aplikujeme první vrstvu fasádní barvy a opět po vytvrzení vrstvu druhou, případně
další. Existují i jednovrstvé fasádní barvy, ale zde platí
něco za něco a trvanlivost i ochranné vlastnosti nátěrového systému mimo jiné závisí i na přiměřené tloušťce.
Tak jako jinde se na údržbu často zapomíná, ale občas
bude nutná. Zvláště v prašném prostředí nebo v blízkosti frekventované komunikace je nutné povrch fasády občas umýt či alespoň opláchnout. Zde mají výhodu
akrylátové a zejména silikonové barvy, jejichž povrch
lze snadno a bez rizika umýt. Mimo zašpinění je vhodné odstranit z natřené fasády i biologické napadení
a případně provést ošetření povrchu biocidním nebo
hydrofobním nástřikem.

Fasáda čistá díky slunci
Moderní samočisticí fasáda nemusí spoléhat jen na
vymývání nečistot deštěm. Díky principu fotokatalýzy využívá k čištění i sluneční světlo. Nanopórézní povrch těchto výrobků propůjčuje fasádě čistotu a skvělý
vzhled, který při jejich použití vydrží dvakrát déle. Při
dopadu denního světla na fasádu se aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce. Dochází tím k rozkladu
částeček nečistot usazených na povrchu fasády. Díky
okolnímu proudění vzduchu jsou nečistoty odstraně-

78 | BYDLENÍ

ny z fasády, jejich rozpouštění napomáhá také déšť či
schnoucí vlhkost. Fasáda se tak čistí sama. Tato metoda
je obzvláště účinná v boji proti řasám, plísním a bakteriím a zabraňuje usazování prachových částeček i sazí.
Díky obsahu katalyzátoru navíc bylo možno vyvinout
produkt, který neobsahuje biocidy.

Omítky a úřady
Obzvláště v některých obcích se může váš estetický záměr dostat do příkrého rozporu s názorem místního
stavebního úřadu. U památkově chráněných objektů
je dohled úřadu ještě přísnější. Každou stavební změnu
(a nová fasáda je změna podstatná) musíte s památkáři konzultovat. Někde stačí řešit pouze barevnost,
ale u starších historických budov památkáři vyžadují
předepsané postupy sanace včetně použitých materiálů a skladby omítky. Taková oprava se velmi prodraží, ale lze požádat o dotaci. V žádném případě se do
podobných oprav nepouštějte sami, dostali byste se do
konfliktu s památkáři a zákonem na ochranu památek.
U běžné výstavby to tak horké není, ale váš projektant
by si měl na příslušném stavebním úřadě zjistit, jaké požadavky a omezení (barevnost fasády, provedení plotu,
tvar střechy, výška domu) v daném místě panují. Máte-li svědomitého projektanta, tyto problémy nehrozí.
Barevnost omítky by totiž měla být zahrnuta do projektové dokumentace, kterou projektant předkládá
stavebnímu úřadu ke schválení. Pokud úřad projekt
schválí, souhlasí i s barvou fasády. Kdybyste se však rozhodli barevnost na poslední chvíli změnit, vaše stavba
by neprošla kolaudací a mohli byste dostat pokutu za
nedodržení projektu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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• extrémně dlouhá životnost a absolutní odolnost ve venkovním prostředí, nepodléhá extrémním teplotám
• obklad funguje jako izolační bariéra, která snižuje energetické náklady, v létě brání ohřívání v zimě naopak ochlazování domu
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NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR
S VÍCE JAK 150 PRODEJNAMI

STŘECHA KORUNOU

A OKNA OČIMA DOMU
Střecha je nejenom důležitá z hlediska estetiky, ale především chrání dům jako její
štít před povětrnostními vlivy.
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Střecha dotváří celkový architektonický výraz domu, a to
především ta šikmá, která má přímou vizuální vazbu na
fasády, respektive ostatní pohledové části budovy. Stejně
jako kvalita její konstrukce je důležitý výběr materiálu
na její pokrytí. Střešních krytin se nám nabízí celá řada,
výběr záleží na typu a charakteru našeho domu, na klimatických podmínkách místa, kde stavíme, na očekávané životnosti střechy, na vkusu a samozřejmě na finančních možnostech. Betonová nebo klasická pálená taška
je již ve světě výstavby střech tradičním materiálem.

Hliník je prostě trendy
Rozhodne-li se pro hliník, má stavebník na výběr z široké škály tvarů – falcované tašky, falcované šindele,
falcované šablony, drážkované krytiny nebo krytiny
s unikátním prolamovaným povrchem, které dodají
každé nové i rekonstruované stavbě zcela jedinečný
vzhled. Barevná povrchová úprava hliníkových krytin
má především estetickou funkci, protože nemá vliv na
životnost ani funkčnost. K nejoblíbenějším barvám patří antracitová, tmavě hnědá, tmavě červená nebo světle šedá. Barvy jsou vypalované a mají speciální úpravu
proti účinkům UV záření. Vzhledem k tomu, že hliník
nekoroduje, dosahují hliníkové střechy životnosti I více
než 100 let. Právě z těchto důvodů výrobci nabízejí prodloužené záruky až ke 40 letům. Krytina se navíc vyrábí
ze 100% recyklovatelného hliníku, takže se zde setkáváme I s otázkou udržování kvality životního prostředí.
A že je prý plechová střecha hlučná? Ale kdepak. Hliníkové střechy vykazují oproti vláknocementové střeše
a střeše z cihlových tašek hlukový rozdíl pouze 2 až 4
dB, který je pro lidské ucho jen stěží postřehnutelný.
U maloformátových falcovaných tašek, falcovaných šindelů a falcovaných šablon je navíc aplikována speciální protihluková páska, která emise hluku ještě snižuje.
Protihluková páska uvedený hlukový rozdíl kompenzu-
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je a frekvenci plechového zvuku omezuje na minimum.

Osvědčená klasika – pálená taška
Jde o tradiční, odolný a současným požadavkům vyhovující materiál (recyklovatelný, ekologicky vyráběný) s dlouhodobou časovou stálostí a životností. Pro
dosažení základní cihlové barvy se nepoužívá žádné
barvivo, dobarvováním však vzniká širší barevný sortiment. Tašky lze rovněž glazovat či pokrýt engobou;
hladký povrch zaručuje vysokou životnost – tašky jsou
méně nasákavé a nechytá se na ně mech. Pálená taška se vyznačuje vysokým tepelným odporem, dobrou
akumulační schopností a příznivým součinitelem prostupu vodních par; mimoto dobře zvukově izoluje.
Vedle nejčastěji používaných „bobrovek“ pokládaných
na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové
krytí) se vyrábějí také vlnovky nebo esovky a mnoho dalších druhů (např. taška francouzská, románská, holland,
portugal). Betonové tašky mají podobnou hmotnost
jako pálené; lze je použít prakticky pro všechny typy
střech se sklonem minimálně 17°. Na rozdíl od jiných
střešních krytin se pevnost betonových střešních tašek
časem zvyšuje a zajišťuje tak jejich dlouhou životnost.
Tradiční pálenou střešní krytinu volí většina stavitelů
nejen pro samotný vzhled, ale především pro její vlastnosti, které jsou považovány za samozřejmé. Aby výsledná střecha naplnila očekávání a krytina vydržela
skutečně dlouhá desetiletí, je třeba, aby správně proběhl celý proces od zpracování vstupní suroviny pro výrobu pálené tašky, přes samotnou výrobu krytiny, až po
dobře provedenou pokládku.
Výslednou kvalitu tašek ovlivňuje už samotná surovina
- hlína, která je fyzikálními procesy upravována tak,
aby měla ideální vlastnosti nutné pro další zpracování.
Během tohoto procesu dochází mimo jiné také k přimíchání přírodních pigmentů pro oživení a standardizaci
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přirozeného odstínu. Výsledkem takového zpracování
je ekologická surovina konstantních vlastností, která
umožňuje jak správné formování výlisku, tak finální vypálení tašky.
Povrchové úpravy pálené tašky můžeme rozdělit do
třech základních kategorií:
• Režná
Barva povrchu takovéto pálené tašky vzniká pálením
a odvíjí se od charakteru suroviny. Režná pálená taška
není nijak chemicky přibarvována, barva se mění pouze
případným mícháním surovin („hlíny“).
• Engoba
Engoba znamená matný, matně lesklý až lesklý povrch.
Jedná se o speciálně upravený jílový kal, do kterého
jsou podle požadované barvy přimíchávány příslušné
minerály či oxidy kovů. Tzv. Jílová břečka se nanáší na
ještě nevypálenou tašku. Děje se tak pomocí namáčení,
přelévání, rozprašování nebo stříkání.
• Glazura
Při glazurování je na povrch tašky je podobně jako u engobování před výpalem nanesena vrstva jílové břečky –
obsahuje ovšem větší množství křemičitých látek – skla.
Výsledkem je po výpalu taška pokrytá uzavřenou, tvrdou sklovitou vrstvou.
Levnější variantou jsou plastové střešní krytiny, které vynikají snadnou montáží. Dlouhodobé oblibě se těší střešní
krytina z plechu. Nejenomže je lehká, ale také se snadno
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tvaruje, takže umožňuje elegantní a vizuálně zajímavá
řešení jednotlivých detailů, zároveň pak, je-li správně položena, může zaručit bezchybnost a trvanlivost po dlouhá
desetiletí bez jakékoli degradace povětrnostními vlivy.
K nejčastěji používaným materiálům patří hliník.

Aby na nás nefoukalo
Střecha musí být patřičně zateplena, aby poskytovala
ochranu a pohodlí. Podle způsobu větrání a umístění větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové. Jednoplášťové střechy, to
znamená střechy bez zateplení, bez fólie, s taškami volně
položenými na latích, jsou dnes používány minimálně.
Tloušťku tepelné izolace a hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce střechy, tedy velikost vzdálenost trámů.
Z toho vyplývá, že neexistuje jednotný způsob zateplování střešních krovů. Existují však normy pro tepelnou ochranu budov, které by měly být respektovány a dodržovány.

Ochrana správnou izolací
Důležitou součástí střechy je izolace, která nás chrání
před povětrnostními vlivy, především deštěm a zimou.
Vodotěsná může být samotná krytina – nejsvrchnější
vrstva střešní konstrukce. Často však bývá doplněna samostatnou vodotěsnou vrstvou ve formě fólie, asfaltového pásu či stěrky. Zvláště u plochých střech je třeba
věnovat vodotěsnosti a odvodňování zvýšenou pozor-

vrh 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.

Zelené střechy intenzivní a extenzivní

nost. Neméně důležité jsou tepelně izolační vlastnosti
střechy. V mírném podnebí plní střecha dvě hlavní funkce: v zimním období brání prochládání domu, v letním
jeho přehřívání. Právě špatně izolující střechou uniká
v zimě největší množství tepla. Kvůli energetické úspornosti při vytápění existují ve stavebnictví závazné formy
stanovující minimální tepelný odpor střešních konstrukcí pro různé typy budov.
Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se většinou provádí v rámci krovu, nejčastějšími izolačními
materiály jsou polystyren a minerální vlna. V ekologickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materiály
jako ovčí vlna, starý papír či sláma.
Izolace v šikmé střeše může podle svého umístění tvořit „teplou“ nebo „studenou“ střechu. Pokud je položena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou, hovoříme o „studené“ střeše. Výhodou tohoto řešení jsou
nižší náklady ve srovnání s izolací provedenou v úrovni
krokví. Instalace v úrovni stropu vyžaduje jen minimum
odborných znalostí a souvisejících stavebních prací, takže může být realizována svépomocí.

Ekologická zelená střecha
Moderní ekologickou variantou došků a šindelů je zelená střecha. Její založení a udržování je však kombinací
odborné znalosti stavebních materiálů a zahradnických
postupů. Ozelenění střechy vyžaduje profesionální ná-

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit zelenou střechu, je osázet ji netřesky a dalšími sukulenty, které
si vystačí s minimem zeminy a zálivkou poskytnutou
deštěm. Hovoříme o takzvané zelené střeše extenzivní.
O takovou střechu se nemusíte nijak starat, není třeba ji hnojit nebo zalévat, prostě ji necháte žít vlastním
životem. Složitějším řešením je zelená střecha intenzivní, kam se vysazují všelijaké rostliny, včetně nižších
keřů. Můžete zde pěstovat I zeleninu. Intenzivní zelená střecha je vlastně střešní zahradou, která vyžaduje pravidelnou pozornost I péči, ale může vám nabídnout mnohem víc než jen rozrůstající se netřesky.
Základním funkčním prvkem takové zahrady je střešní
substrát. Běžná ornice má nevhodný chemismus, který
většinou neodpovídá požadavkům vysazované vegetace a má až příliš těžkou hmotnost. Základem střešních substrátů je směs přírodních a umělých silikátů,
které spolu s dalšími komponenty zajišťují dostatečnou
schopnost jímat a zadržovat vodu při zachování přiměřené vodopropustnosti. Zároveň zadržují a plynule
uvolňují potřebné živiny, v neposlední řadě jsou „vylehčené“, tedy mají nízkou měrnou hmotnost.

Když má střecha oči
Ve většině rekonstruovaných šikmých střech jsou dnes
instalována střešní okna. Stejně tak jsou s oblibou používána při stavbě nových domů s obydleným podkrovím. Střešní okna do podkroví přivádějí světlo, starají
se o cirkulaci vzduchu, umožňují výhled do okolí a esteticky utvářejí interiér. Okny proudí do místnosti sluneční světlo a teplo.
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).
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Netradiční tvary

Nezapomeňte na zastínění

Vedle klasických střešních oken, kde se používá tradičních pravoúhlých segmentů, současné zpracování
umožňuje i lichoběžníkové, kosé či půlkruhové a kruhové tvary. Pokud ale zvolíme méně tradiční tvarové
řešení, musíme se smířit s tím, že možná nebudeme mít
plnou funkci otevírání okenních prvků. Také cena nejrůznějších „specialit“ v prosklení bude odpovídat náročnosti provedení.

Na žádném střešním okně nemá chybět zastínění,
a to z vnější i vnitřní strany, protože jejich funkce se
liší. Předokenní rolety a markýzy totiž dokážou zachytit většinu tepla ze sluníčka, které dopadá na střechu.
Proto kromě zastínění mají i výraznou tepelně izolační
funkci. Vnitřní rolety a žaluzie slouží spíše k regulaci
světla v místnosti a jsou estetickou záležitostí.

Různé typy otevírání

Zejména u žaluzií je však potřeba zvážit, jak bude obtížné mytí oken a žaluzií samotných. Údržba žaluzií je
sama o sobě náročnější, o to více, budou-li instalovány nad vaší hlavou. Chcete-li dosáhnout maximálního
zastínění, vybírejte žaluzie s širšími lamelami. Čím více
drobných lamel na jednom okně bude, tím více drobných mezer, kterými dokáže světlo prostoupit. Velmi
efektivního výsledku můžete dosáhnout zastíněním
oken pomocí záclonových přepadů. Výhodou takového řešení je možnost výběru libovolného materiálu
a barevného provedení textilie. Můžete tak zastínění
oken zakomponovat do designu celé místnosti. Kromě
konzole, na kterou budete záclony uchytávat, je potřeba vyřešit spodní uchycení látky. Chcete-li si při řešení zastínění oken pohrávat s designem místnosti,
můžete využít I adhezivních samolepících folií. Oceníte především jejich aplikaci, při které není potřeba použít lepidla. Kdykoli budete chtít folii z okna odstranit, nemusíte se obávat nutnosti čistit stopy po lepení.
Dostupné jsou v různém barevném provedení, můžete
vybírat i bezbarvé transparentní folie se vzory, které
pomohou lámat přímé sluneční světlo, ale ponechají
místnost osvětlenou.

Kromě lepších tepelně-izolačníchvlastností současné
střešní prosklení nabízí podle účelu a úmyslů investora
i různá dispoziční, estetická řešení. Pro otevírání prosklení se nabízejí různé systémy. Nejběžnějším je kyvné otevírání na středových závěsech, které je efektivní,
jednoduché a vhodné do prostor, kde není na závadu,
že křídlo při otevření zabírá prostor v místnosti. Kyvněvýklopný systém tuto nevýhodu nemá, protože seokno běžně otevírá na horních závěsech ze střechy ven,
středové závěsy se pak používají jen při mytí vnější strany. Efektním, ale finančně nejnáročnějším je systém využívající posuvu střešního prosklení do strany.

Když se okno stane dveřmi
Systém posuvu vyvinutý pro náročné klimatické podmínky střech je vyroben z nerezi a umožňuje lehký
a plynulý posuv. Okna jsou osazena kvalitním zabudovaným kováním, vybrat je možno z různých druhů klik
či elektroovládání, individuálně je řešeno také složení
skel či zastínění pro eliminaci přehřívání podkrovních
prostor. Při zabudování na úroveň podlahy může velké
střešní okno sloužit též k pohodlnému výstupu na střešní terasu, kde tvoří praktické střešní dveře. Výstupový
systém je možný jak pro šikminy, tak i jako výstup na
plochou střechu. Na trhu jsou samozřejmě I balkonové
dveře nejrůznějších typů, které se normálně otevírají.
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Žaluzie, záclony nebo folie?

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

RENOVACE

STŘEŠNÍCH OKEN

Okna na výměnu FAKRO
Renovaci obydlí máme obvykle spojenou s nepohodlím. Pohled na nepořádek a velké množství prachu v našem domě
není příjemný. Proto společnost FAKRO rozšířila svou produktovou řadu o střešní okna určená pro renovaci, která
mají tu výhodu, že se během výměny střešních oken nemusí zasahovat do stávajícího ostění. Kompletní výměna oken
proběhne tedy snadno a rychle, a navíc bez velkého nepořádku a všudypřítomného prachu.

Střešní okna na výměnu FAKRO mohou zastoupit i okna jiných výrobců!

www.fakro.cz
INZERCE

Řešení pro šikmé střechy

Zahalte vaši střechu
do stříbřitě šedé
Je kouzelná, podmanivá
a především moderní

Stodo 12
posuvná taška

Pálená taška s jemnou vlnou v moderní šedé barvě. Téměř plochá taška s elegantním
profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je
optimální jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

www.tondach.cz
www.wienerberger.cz
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NA JAŘE

BUDEME STAVĚT

Chystáte se stavět? Ať si necháte dům postavit na klíč nebo se rozhodnete pro stavbu svépomocí, je dobré vědět, co všechno vybudování domu obnáší. A to ještě před
tím, než poprvé kopnete do země.

INZERCE
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Stavební povolení a ohlášení
Vyřízení povolení stavby je spolu s vypracováním projektové dokumentace součástí přípravy stavby rodinného domu. Povolení stavby rodinného domu lze získat
formou stavebního povolení, souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru (ohlášení stavby) nebo
na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora. Žádost o vydání stavebního
povolení, resp. ohlášení stavebního záměru se podává
na místně příslušném stavebním úřadě na předepsaném
formuláři spolu s dalšími požadovanými dokumenty: listem vlastnictví, kopií z katastrální mapy, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, projektovou dokumentací příslušné úrovně zpracovanou projektantem ve
dvou (ve stanovených případech ve třech) vyhotoveních.
K projektové dokumentaci je potřebné přiložit průkaz
energetické náročnosti budovy zpracovaný energetickým specialistou, závazná stanoviska, případně rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení. V případě, že bude stavba rodinného
domu prováděna svépomocí, uvádí se v žádosti jméno
stavbyvedoucího, který bude vykonávat stavební dozor,
spolu s uvedením čísla, pod nímž je zapsán v seznamu
autorizovaných osob. Samostatně se přiloží prohlášení
stavbyvedoucího o tom, že bude řídit provádění stavby.

Náležitosti projektové dokumentace
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
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obsa-

huje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu,
situaci stavby (dokladovou část), zásady organizace
výstavby a dokumentaci objektů. Rozsah jednotlivých
částí vždy musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Průvodní zpráva zahrnuje především identifikaci stavby a stavitele (investora), identifikaci projektanta (případně architekta), základní charakteristiku stavby a její
účel. Souhrnná technická zpráva zahrnuje urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby,
případně i pozemků s ní souvisejících, technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb
a řešení vnějších ploch, řešení technické a dopravní
infrastruktury, vliv stavby na životní prostředí, průzkumy a měření, údaje o podkladech pro vytyčení stavby,
geodetický referenční a výškový systém a členění stavby. Situace stavby zahrnuje situaci širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslenou do mapového podkladu,
koordinační situaci stavby (zastavovací plán), kde se
vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla a zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdáleností
od hranic sousedních pozemků. Zahrnuje též návrh
vytyčovací sítě stavby. Dokladová část projektové dokumentace obsahuje stanoviska, posudky a výsledky
jednání vedených v průběhu zpracování projektové
dokumentace a průkaz energetické náročnosti budovy
podle zákona o hospodaření energií.
Dokumentace stavby zahrnuje architektonické a sta-
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vebně technické řešení (technickou zprávu, výkresovou
část), stavebně konstrukční část (technickou zprávu,
výkresovou část a statické posouzení), požárně bezpečnostní řešení (technickou zprávu, výkresovou část)
a techniku prostředí stavby, která se dodává samostatně pro jednotlivá zařízení (vytápění, ochlazování, vzduchotechniku, zařízení pro měření a regulaci, zařízení
zdravotně technických instalací, plynová zařízení, zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
a zařízení elektrotechniky slaboproudé).

Stavba začíná u architekta
Ve chvíli, kdy už máme vybraný pozemek, si vybereme
architekta, nebo jen projektanta (při výběru typizovaného domu). V každém případě by ale návrh domu
měl dělat architekt a projektant s ním pak bude spolupracovat a projekt dotvářet po technické stránce. Architekt by měl vypracovat alespoň studii, nebo rovnou
celý návrh domu. V dnešní době mají možnost architekti pracovat se špičkovým softwarem. Velkou novinkou je grafický software pracující přímo ve 3D. Práce
v 3D prostoru z pohledu člověka se simulovanou kamerou v ruce přináší možnost lepší prezentace návrhu
zákazníkovi naživo, ale také lepší představu pro samotného tvůrce. Do prostředí je možné umístít stafáž
a konstrukce jednou, ale z každého pohledu vypadají
trochu jinak, jsou totiž taky 3D. Lze udělat několik desítek pohledů a rendrovat z nich obrázky, nebo videa
v mžiku oka. Posunout okno nebo dveře za pár minut
a to i ve videu. Existuje program, kde se pohybují tráva
a listí ve větru, kde objekty ožívají a pohybují se vlny na
vodě. Jednoduše změníte odstín materiálu, nebo materiály vyměníte na celém projektu najednou, vidíte reálné osvětlení a sklo je neustále průhledné i se všemi
vlastnostmi

Zakládání stavby
První část vlastní výstavby tvoří zakládání stavby, které se skládá ze dvou částí, stavby zemních konstrukcí
a budování základů. Do stavby zemních konstrukcí patří přípravné práce, výkopy, vroubení výkopů (zabezpečení proti sesunutí) a přemísťování vykopávek. Následuje vlastní budování základů, které může probíhat
různými způsoby (nejčastěji se můžete setkat se dvěma druhy základových konstrukcí: se základovými pasy
a základovými deskami). Do zakládání na základových
pasech se můžete pustit i sami, realizace základů pomocí základové desky je však náročnější, proto ji svěřte
do rukou odborníkům. V této fázi výstavby se zpravidla
realizuje i horizontální kanalizace spolu s konstrukcemi
umožňujícími rozvod energií

Hrubá stavba
V rámci hrubé spodní stavby se vyhotovují svislé a vodorovné konstrukce suterénu, svislé a vodorovné izolace proti vodě a jejich ochrany, zásypy a obsypy. Ve
fázi hrubé vrchní stavby se realizují svislé a vodorovné
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nosné konstrukce na vrchní stavbě. Následuje střecha,
u které se průběh prací liší v závislosti na jejím typu.
Vyhotovuje se střešní plášť (ploché střechy) nebo krov
(šikmé střechy). V této fázi stavby se začínají realizovat
práce v interiéru domu: zdění příček, osazení zárubní,
vyhotovení hrubých instalačních rozvodů vody, kanalizace, plynu či elektroinstalace. Následuje úprava vnitřních povrchů stěn a stropů, osazení hrubých tesařských
a zámečnických konstrukcí.

Dokončovací práce
Etapa dokončovacích prací při výstavbě domu trvá zpravidla nejdéle, přičemž některé z těchto prací se často
uskutečňují až po jeho obydlení (například fasáda
domu). V první fázi se vyhotovují podlahy z keramických
dlaždic a keramické a kamenné obklady. Následují malířské a natěračské práce, kladení nášlapných vrstev podlah, kompletace instalací či osazení tesařských a zámečnických konstrukcí. V této části výstavby se práce opět
přesouvají do exteriéru a provádějí se vnější povrchové
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úpravy domu, jakož i úprava okolí domu v podobě okapového chodníku nebo dlažby. Posledním procesem je
kontrola kvality a odevzdání domu, přičemž průběžná
kontrola probíhá současně s realizací všech stavebních
procesů. Konečnou tečkou za stavbou domu je vydání
kolaudačního rozhodnutí stavebním úřadem, které znamená povolení k užívání domu. Lhůta pro jeho vydání je
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, ve výjimečně
složitých případech to může být až do 60 dnů.

Dřevo, cihla, či beton?
Pokud jde o typ konstrukce, stojíme v podstatě před
dvojí základní volbou: zděná či betonová tradice, anebo
dřevostavba. Statistika jednoznačně mluví ve prospěch
„klasiky“, dřevostavby se ale postupně začínají prosazovat. Tradičnější postupy pak nabízejí možnost výstavby
z pálených cihel, pórobetonu, betonových panelů anebo
sendvičových konstrukcí. Dřevostavby sice obecně skýtají
možnost mnoha konstrukčních typů, u nás jde ale v převážné většině o dva - stavby z masivu, anebo montované

dřevostavby z předem vyrobených dílů
Tradičním materiálům u nás kraluje pálená hlína, zejména ve formě cihelných bloků a vylehčených tvárnic.
Jsou ale k dispozici i „plné“ cihly malých profilů, ty se
však kvůli horším tepelným i akustickým vlastnostem
(a také vyšší pracnosti při výstavbě) užívají převážně
jen jako doplněk - jejich vysoká únosnost je předurčuje
jako materiál pilířů apod. Cihlové tvárnice naopak mají
uplatnění velmi široké. Výrobci je často dodávají jako
ucelené stavební systémy, které zahrnují speciální tvarovky, překlady a konstrukce stropů.
Cihelné bloky pro jednovrstvé zdivo jsou extrémně
energeticky úsporné díky svým vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem. Zabraňují častým výkyvům teplot,
a to i bez dodatečné tepelné izolace fasády nebo klimatizačních a větracích systémů. Výrazně snižují spotřebu
energie na vytápění nebo chlazení. Jsou vhodné i pro
budovy s téměř nulovou spotřebou energie a dokonce
energeticky nezávislé domy. Výbornou zprávou je, že
cihelné zdivo neobsahuje látky znečišťující ovzduší inte-
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riéru, a proto nevyvolává žádné zdravotní komplikace.
Jednovrstvé cihelné stěny díky své prodyšnosti přirozeným způsobem regulují vlhkost v místnosti. Proto je
v cihlových domech kvalitní vnitřní prostředí, které ne-

vyžaduje nákladné mechanické ventilační systémy pro
odvod přebytečné vlhkosti vzduchu.
Domy postavené z masivních cihelných stavebních
materiálů jsou obzvláště stabilní, bezpečné a s vysokou únosností. Odolávají nejen větru, krupobití, bouři
a sněhu, ale také eliminují vliv mimořádných událostí,
jako jsou laviny, požáry, sesuvy půdy a záplavy
Jednovrstvé cihelné zdivo má navíc prokázanou životnost minimálně 150 let. Výborně odolává mechanickému poškození i vlivům okolního prostředí jako je UV
záření, mráz, déšť, znečištění, plísně či řasy.

Beton pro zajímavé tvary
Přestože je u nás slovo beton ve stavebnictví stále ještě
spojováno s neoblíbenými paneláky, uplatnění tohoto
materiálu i při stavbách rodinných domů je široké. Je to
také tím, že je mnoho forem, v jakých lze beton používat. Jednou z nich je monolitický beton v domovních
stěnách. Vyznačuje se hlavně vysokou únosností a architektům skýtá velké možnosti při „tvarování“ domu.
K nevýhodám monolitického betonu patří nedostatečné izolační schopnosti, které vadí, zejména pokud
je tohoto materiálu využito u vnějších stěn. Vyžaduje
pak vrstvenou izolovanou konstrukci. Také větší difuzní
odpor hutného betonu nepřispívá k dobrému mikroklimatu v interiérech a bydlení může znepříjemnit i nízký
akustický odpor stěn.

Lehký materiál, široké užití
Velmi široké použití má lehčený beton, pórobeton,
s nímž se nejčastěji setkáme ve formě tvárnic, často

94 | BYDLENÍ

dodávaných v ucelených stavebních systémech pod
různými obchodními názvy. Jejich výhodou je snadné
opracování a formátování a variabilitu prokazují i při
stavbě nepravidelných konstrukcí. Nároky na technologickou kázeň jsou opět vysoké - bloky se lepí a důležitý
je minimální rozměr spáry:
maximálně 1 až 3 mm. K rizikovým faktorům u pórobetonu patří vysoká nasákavost
a s tím spojená nutnost vyschnutí před aplikací do stěn
a jeho ochrana před nasáknutím během stavby. Pórobeton se také vyznačuje nižší
schopností akumulovat teplo, v kombinaci s vnější izolací se ale hodí i pro výstavbu
nízkoenergetických nebo pasivních domů.
Dalším materiálem na bázi
betonu vhodným pro konstrukci stěn jsou vápenopískové cihly. Vyrábějí se ze
směsi písku, vody a vápna
a díky tomu, že jejich výroba spotřebovává málo energií, lze hovořit současně
o environmentálním produktu. Vyznačují se výbornými
vlastnostmi - nízký tepelný odpor, dobrý akustický odpor, vysoká únosnost - a hodí se i ke stavbě nosných
zdí, u nichž je kladen důraz na dobré tepelněizolační
vlastnosti. Zdi z vápenopískových cihel se spojují běžnou maltou nebo se používá lepení.

Dřevostavby – plnohodnotná konkurence
Současné moderní dřevostavby spojují výhody a mohou
plně konkurovat ostatním, rozšířenějším typům staveb.
Lze mluvit o dobrých tepelnětechnických vlastnostech:
obvodový plášť dřevostavby je vyplněn kvalitní tepelnou izolací a hodnota součinitele prostupu tepla bývá
lepší než u běžných cihelných staveb. Plášť domu navíc může být díky tomu tenčí, a tak se při dané výměře
zastavěné plochy zvětší vnitřní prostor domu. Za určitou nevýhodu lehkých konstrukcí, mezi něž dřevostavby patří, můžeme považovat menší schopnost tepelné
akumulace, a tedy rychlejší vychladnutí nebo naopak
zahřátí interiéru. To je problémem hlavně v létě. Zato
dřevostavba nabízí příznivé mikroklima.

Střecha pokrytá taškami
Kvalitní střecha je jedním ze základů spokojeného užívání rodinného domu. Je proto velmi důležité věnovat
náležitou pozornost jak výběru samotné střešní krytiny, tak i prověřené pokrývačské firmy. Současný trh
střešních krytin vhodných pro realizaci střech rodinných domů lze rozdělit přibližně do tří základních skupin. Tvrdé skládané krytiny, plechové krytiny a krytiny

Řešení pro cihelné zdivo

Ničím nerušený spánek
s akustickými cihlami Porotherm

Cihly Porotherm AKU Profi
pro akustický komfort
Svůj domov budujeme na desítky let. Ochrana
před hlukem se stává jednou z priorit při rozhodování o našem
bydlení. Akustické cihly Porotherm AKU Profi byly speciálně
vyvinuty za účelem zajištění akustického komfortu v rodinném
domě, a to i v rámci jednotlivých místností.

www.wienerberger.cz

na bázi asfaltových bitumenů. Ostatní střešní krytiny
(např. plastové, kamenné, dřevěné šindele) bývají na rodinných domech dneška aplikovány víceméně okrajově.
První skupinu tvoří tvrdé skládané střešní krytiny. Materiálově jsou známy především dva typy těchto krytin –
pálené střešní tašky a betonové střešní tašky. Oba typy
střešních systémů sestávají ze základních tašek, krajových tašek, hřebenáčů i různých speciálních tašek (prostupové tašky, větrací tašky apod.), ze kterých lze komfortně vytvořit dlouhodobě trvanlivé a vysoce efektivní
zastřešení domu. Skládané střešní krytiny dnes disponují širokou škálou tvarů a barevných řešení tašek. Stále
oblíbenými jsou tašky s klasickou vlnou, ale do popředí
se dostávají i ploché moderní tvary tašek. Skládané
střešní krytiny je možné si vybrat v řadě barevných odstínů. U betonových střešních tašek je možné je navíc
dodat ošetřené ochrannou povrchovou úpravou, která
zajišťuje tašce delší životnost, odolnost proti opotřebení i ušpinění povrchu.
Taktéž povrch pálených střešních tašek je možné opatřit přírodní ochrannou vrstvou, tzv. engobou nebo
glazurou (ta dodává tašce vysoce lesklý povrch). Tímto získává taška nejen svůj charakteristický vzhled,
ale díky této úpravě u ní dochází i k vysokému samočistícímu efektu. To znamená, že údržbu za vás
obstará déšť. Glazovaná úprava navíc tašku zušlechťuje, zpevňuje a chrání. Tím je zaručena její stálobarevnost a především životnost v délce 80 - 100 let.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že skládané střešní
krytiny se vyznačují dlouhodobou trvanlivostí a životností. Pro střechu rodinného domu představují ideální
řešení.

Plechové střešní krytiny
Běžné plechové střešní krytiny bývají u rodinných domů
využívány především v horských oblastech s vyšším výskytem sněhových srážek. Vhodné jsou také pro rekonstrukce šikmých střech se sníženou únosností původních
krovů. Výhodou plechových střešních krytin je to, že
umožňují pokrývání střech s menšími sklony a spády již
od 7°. Nevýhodou běžných plechových střešních krytin
je jejich systém uchycení hřebíkem přes krytinu do podstřešní konstrukce. S přibývajícími léty tak může vlivem
silných větrů či zátěží docházet k jejich uvolňování.
Mezi plechovými krytinami jsou mnohdy značné rozdíly v kvalitě. Kvalitní plechové střešní krytiny jsou
sestavovány z aluminiových šablon opatřených falci a ve střešní ploše jsou pokládány technikou falc
na falc, což z nich činí vynikající střešní systém, odolný
silnému, větru, dešti i sněhové zátěži, který není perforován hřebíky narozdíl od systémů méně kvalitních.
Také plechové střešní krytiny jsou dodávány v řadě
barevných odstínů a jsou vhodné i pro realizaci obvodových provětrávaných fasád domů. Spojení plechové
střechy a fasády domu pak vytváří zajímavá architektonická řešení zcela nekonvenčního rázu.
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Výběr střešních oken
Hlavní funkcí střešního okna je přivést do místností
s kosenou střechou dostatek denního světla a čerstvého
vzduchu. Vedlejší funkcí, neméně důležitou, je výhled
ze střešního okna do okolí. Proto je tak důležité jeho
správné umístění. Na střešní okna jsou kladeny mnohem vyšší nároky než na okna běžná, svislá. Je třeba se
zaměřit na dostatečnou izolaci rámu okna, na kvalitu
materiálu, typu zasklení a samozřejmě také na praktičnost ovládání. Naší snahou je minimalizovat nežádoucí
rosení oken, protékání vody nebo profukování.
Ještě než začnete uvažovat o střešních oknech a hledat
kvalitní realizační firmu, posuďte sklon střechy. Aby bylo
zaručeno vodotěsné napojení, střešní okna se instalují
do střech se sklonem od 15 do 90 stupňů, ne nižších.
Stává se, že si majitelé vyberou příliš malá okna a stě-
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žují si pak na nedostatek světla. Je užitečné řídit se jednoduchým pravidlem. Plocha okna by měla odpovídat
přibližně 10 až 12 % celkové užitné plochy místnosti.
Pokud máte obývací pokoj o velikosti 20 m2, plocha
okna by měla být alespoň 2 m2, takže budete potřebovat například dvě okna o rozměrech 78 x 140 cm. Abyste dosáhli přísunu denního světla do každého koutu
vašeho podkroví, bývá doporučováno volit raději více
menších oken než jedno velké.
Vedle velikosti okna je nutné vybrat jeho vhodné umístění v prostoru. Jedině tak získáte dobře osvětlený interiér bez žádných tmavých míst. Denní světlo je pro lidské oči nejpřirozenější a žádné umělé osvětlení se mu
nikdy nevyrovná. Před instalací střešního okna budete
muset stanovit výšku umístění. Zde nezapomínejte na
nutnou nadezdívku. Podle zvolené výšky umístění okna

nad podlahou pak vybírejte způsob otevírání okna.
Existují okna kyvná, okna s výsuvně-kyvným a výklopně-kyvným otevíráním. U oken s běžným kyvným (otáčivým) otevíráním zasahuje křídlo okna do interiéru
a může zabraňovat nerušenému výhledu a vašemu
pohybu v interiéru. Pokud máte střechu s nízkým sklonem okolo 30-55°, vyberte si výklopně-kyvné střešní
okno s horním závěsem, protože je snadno umístitelné
do nižších poloh a jeho křídlo nebude nijak bránit ani
výhledu do okolí, ani pohybu v podkroví.
V chodbách nebo na schodištích jsme někdy nuceni
střešní okna umístit do takových výšek, která pro nás
nebudou přístupná. V takovém případě volíme střešní okna s možností elektrického ovládání. Další využití
těchto typů oken je u systému centrálního řízení domu
a nuceného větrání.
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Dřevo, nebo plast?
Při výběru střešního okna se jistě setkáte se dvěma nejčastějšími typy. S okny dřevěnými a plastovými. Pro které se rozhodnout? U dřevěných oken oceňujeme nezaměnitelný přirozený vzhled a právě pro jejich estetické
vlastnosti se pro ně často rozhodujeme. Důkladně však

zvažte funkční vlastnosti. Dřevěná okna jsou náchylná
na vodu, a proto se nedoporučují umisťovat do místností
s vyšší relativní vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny
nebo kuchyně. Plastová okna naopak vlhkosti odolávají
a jsou velmi trvanlivá. Výhody plastových oken sledujeme také v údržbě. Ta na rozdíl od oken dřevěných,
která je nutné lakovat, nevyžadují žádnou péči. I když
existuje několik faktorů, které jasně mluví ve prospěch
oken plastových, současný trh s okny poskytuje tak širokou nabídku, že i kvalitní dřevěné okno s velmi dobrým
celkovým součinitelem prostupu tepla dokáže obstát.

Jaké dveře na balkon?
Balkonové dveře by měly splňovat několik kritérií. Při
jejich výběru vám bude záležet na tom, kolik místa zaberou, jestli jsou bezbariérové a zdali dobře těsní. Dáte
přednost ohromné prosklené ploše s dokonalým výhledem, nebo hledáte jen obyčejné otočné dveře, které
chcete zabezpečit proti vloupání? V tomto článku si rozebereme, jaké typy balkonových dveří existují.
Tradiční výklopně-otočné dveře na balkón nemusí být
špatnou volbou. Jediné, na co musíte myslet, je dostatek prostoru na té straně, do které se budou dveře otevírat (otevírají se jako klasické dveře). Můžete si vybrat,
jestli dáte přednost jedno- nebo dvoukřídlové variantě.
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Cena je zpravidla nižší než u posuvných variant. Výhodou posuvných dveří (nejběžnějším typem jsou sklopně-posuvné dveře) je ta spousta místa, kterou ve svém
bytě či na balkóně ušetříte!
Pokud nechcete dveře na balkón, o které můžete ve
chvilce nepozornosti snadno zakopnout, ideálním řešením jsou pro vás bezbariérové dveře.
Nízký nebo dokonce žádný práh doceníte zejména v případě, že máte
malé děti, které si pádem mohou
ublížit. Zdvižně-posuvné dveře, které
fungují na principu nadzvednutí
dveří pomocí kliky a jejich odsunutí
ve vlastních vodících lištách, mají
téměř neviditelný práh o výšce pouhých 19 mm (pro srovnání: klasické
sklopně-posuvné dveře, u kterých
odsouváte křídlo po vlastních kolejnicích, mívají na zemi až 7centimetrový rám). Mezi další výhody tohoto
typu dveří patří možnost elektrického pohonu na dálkové ovládání či
dokonalé těsnící vlastnosti. Nemusíte se obávat, že byste zdvižně-posuvné křídlo dveří neuzvedli – jejich
otevírání je velice komfortní a odsunou se nanejvýš hladce.
Trend pasivních domácností je na
svém vzestupu a řada z nás se při
výběru dveří či oken zajímá o jejich
tepelně-izolační vlastnosti. Zejména
z dlouhodobého hlediska nám vhodně zvolené balkónové dveře dokážou ušetřit nemalé
peníze. Dveře by měly poskytovat dostatečnou ochranu
proti povětrnostním vlivům (například zatékání nebo
vítr), čehož u profilu dveří lze dosáhnout díky celoobvodovému těsnění.
Dokonalý výhled vám poskytne kterákoliv z moderních variant posuvných dveří. Do bytu vpustíte záplavu
světla a vytvoříte iluzi nepřerušeného přechodu mezi
interiérem a zahradou či terasou. Pokud se vám nelíbí, že se po odsunutí dveří do strany pořád díváte ven
přes středový opěrný sloupek, dejte přednost skládacím
dveřím (lidově řečeno harmonika). Ty shrnete na stranu
a zůstane vám jen otevřený prostor.
Vysoký stupeň bezpečnosti je dalším z faktorů, které
vás při koupi dveří na balkon budou zajímat. Prosklená
plocha, která dělí vše, co vlastníte, od zahrady, je potenciální slabinou, přes kterou by se k vám mohli dostat
lupiči. Většina dveří je dnes naštěstí dostatečně odolná,
aby se nic zlého nestalo, ale pokud si přejete ještě lepší
ochranu, dveře lze „povýšit“ na tzv. bezpečnostní – dovybaví se o speciální kování a bezpečnostní sklo (WK2).

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

INZERCE

JARO NA
ZAHRADĚ
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INZERCE

Nejkrásnější zahradní sezona klepe na dveře, takže je třeba se dát do práce,
abychom si zahradu zkrášili.
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Funkčnost je třeba vrátit nejen záhonům, ale také všem
plochám v zahradě. Začátek vegetačního období je také
vhodnou příležitostí k potřebným terénním úpravám.
Pryč jsou časy, kdy jsme museli zahradnické práce, jako je

Péče o trávník

prokypření půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud, vyhrabávání stařiny
i provzdušnění trávníku dělat vlastníma rukama. Vedle
klasické motyky a rýče jsou dnes k mání chytří pomocníci,
kteří práci na zahradě ulehčí – od specializovaných nůžek
na rzné druhy dřevin až po robotické sekačky.

nepořádku a také vyhledat místa, kam se sekačka horko těžko dostává a plácek zeminy vysypat mulčovací
kůrou. Nejdůležitější věc pro trávník po zimě je provzdušnění ( za pomoci speciálních provzdušňovacích
nástrojů). Vzniklé důlky v zemi vysypejte pískem, který
odstraní přebytečnou zamrzlou vodu v půdě. Lysá místa
důkladně vysypte travním semenem.Trávníky se v tomto období hlavně čistí a hnojí kompostem. Chcete-li založit nový trávník, je třeba začít s přípravnými pracemi,
jakmile rozmrzne půda. Pokud na trávníku přes zimu
vyrostl mech, zbavíte se ho pečlivým rozrušením a prohrabáním ostrými hráběmi, případně rozhozením dolomitického vápence či speciálního přípravku proti mechu. K růstu vegetace potřebuje živiny, především však
dusík, který podporuje dělení buněk a tvorbu nových
částí rostlin. Že trávník nemá dostatek živin, snadno poznáte: má zelenožlutou barvou a roste pomaleji. Dobrá
hnojiva, obsahující vyvážené množství dusíku, draslíku,
fosfátu a hořčíku, to napraví.

Kompost je nepostradelný
Snad nejdůležitějším kritériem pro úspěšné zahradničení je kvalita půdy. Pod našima nohama se rozprostírá
samostatný vesmír, dynamické prostředí s velmi pestrým životem. To, co z půdy pěstováním rostlin odčerpáme, bychom měli znovu přirozeným způsobem nahradit. Pokud tedy ještě nemáte k dispozici kompost, při
nejbližší příležitosti jej založte: je to neocenitelný zdroj
organické hmoty, která udržuje půdu kvalitní a zdravou. Znovu využijete spoustu kuchyňského a zahradního odpadu, co víc, tato vzpruha pro záhony vzniká
sama a zcela zadarmo.
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Pokud chceme, aby se trávník pěkně zazelenal, dopřejme mu startovacími hnojivo, které probudí vymrzlou
půdu. Trávník musíme kompletně vyčistit od zimního

ZAHRADNICTVÍ

Vás srdečně zve k návštěvě a nákupu
v samoobslužném zahradnictví ZA SKVĚLÉ CENY
Navštivte náš E-SHOP www.fuchsie.cz - rostliny zasíláme i na dobírku. Při objednávce
nad 1 000,- Kč obdržíte dárek ve formě speciálního hnojiva. Při osobním odběru je to
již za nákup nad 500,- Kč a ještě jsou zde ceny až o 30 % nižší nežli při zasílání.
a více než 120 druhů pelargonií - muškátů

27,1216 MExICA gRANATIT

27,-

27,-

27,-

27,-

1267 FLOWER FAIRY VELVET 1286 ARISTO bLACK bEAUTY 1271 bLUEbERRY PACbLUEbE 1279 ANITIK PINK

nabízíme téměř 1 000 kultivarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuvzdorných

27,231 SOUTH gATE

27,292 VOODOO

27,856 WHITE KINg

210 MáRINKA

více než 100 druhů léčivých bylinek

35,105M MIgRÉNOVNÍK

162A MáTA bANáNOVá
a 24 dalších druhů máty

39,178 OLEANDRY
v 5ti barvách

29,-

27,3225 CHRYZANTÉMY
40 druhů velko. i drobnokěté

27,-

27,986 ELECTRA MrazuvzdOrNá

velký výběr balkónovek

27,057 SURFÍNIE
20 druhů

27,168 MANDEVILY
v 5ti barvách

077 MILLION bELLS
10 druhů

27,3067 LEVANDULE MODRá
90 druhů trvalek

59,-

65,1007 bUDDLEA ROYAL RED
motýlý keř - 14 druhů

65,2056 jEDLOVEC KANADSKý
30 druhů jehličnanů

Navštivte náš e-shop WWW.FUCHSIE.CZ

kde naleznete velký výběr begonií, balkónovek, okrasných keřů, drobné ovoce a další.

Objednávky nám zasílejte ve vlastním zájmu co nejdříve, zaručíte si tím včasnou a kompletní dodávku všech rostlin.

Zahradnictví Tomáš Petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

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

Pracujte s vodou
Práce se zdroji vody je na vyprahlých zahradách čím dál
důležitějším úkolem. Jímejte dešťovou vodu do sudů
a barelů, náročnějším řešením jsou povrchové či podzemní nádrže. Kvalitu vody lépe ochráníme při jímání
do podzemní nádrže, provedené z odpovídajícího materiálu erudovaným výrobcem. Voda v takové nádrži je
ve tmě a při nízké teplotě, proto se nekazí, nemnoží se
v ní bakterie a řasy. Pokud před nátok do nádrže vřadíme jednoduchý filtr, vyloučíme i znečištění ze střechy
a okapních svodů, například spadané listy, ptačí trus,
hmyz a stavební prach. Takto jímaná a přefiltrovaná
voda se může použít i na praní a mytí podlah. Pokud
budete dešťovou vodu používat pouze na zalévání na
zahradě, stačí dešťovou vodu přivést přes filtr na zachycení nečistot (listí, trus, hmyz) do akumulační podzemní nádrže vybavené čerpadlem. Systém lze doplnit
i automatickým dopouštěním, hladinovým spínačem
atp. Při posouzení velikosti nádrže vezměte v úvahu
úhrn srážek v nejdeštivějším měsíci v dané lokalitě, plochu střechy, ze které vodu sbíráte, a plochu zalévané
zahrady. Pokud budete chtít vodu využívat i třeba na
pranía splachování toalety, je systém trošku jiný. Dešťová voda se přivádí sběrným potrubím do zemního filtru.
Nečistoty se zbytkovou vodou se odvádějí potrubím do
kanalizace nebo do zásaku. Z filtru se přečištěná voda
přivádí do akumulační nádrže. Její tvar a velikost konzultujte v tomto případě s odborníky. Vodu z nádrže
nasává sací souprava, která odebírá pouze čistou vodu
pod horní hladinou v nádrži.
Máte-li spočítán objem vody a vybranou akumulační nádrž, je třeba vyřešit rozvod vody do domácnosti.
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K pračce či záchodu je nutné přivést jak vodu dešťovou, tak i vodu pitnou a umožnit přepínání mezi nimi.
Je to pro případ, že by v období sucha akumulovaná
voda došla nebo jste jí chtěli ušetřit na zálivku zahrady. I letos vám situaci může pomoci vyřešit Ministerstvo
životního prostředí, které opět vloni spustilo dotační
program Dešťovka, který se týká majitelů rodinných
domů, kteří se rozhodli šetřit vodou. Třeba tím, že si
na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu k zalévání
zahrady. Nebo si pořídí systém na využití dešťových vod
jak k zálivce, tak i k využití pro domácnost.
Dešťovka má motivovat majitele domů, aby šetřili pitnou vodou, a to například, jak již bylo řečeno tím, že si
na zahradu pořídí podzemní plastovou nádrž na sběr
dešťové vody. Program jim na to přispěje až do výše
50% vynaložených nákladů.
Samozřejmě se tím nenahradí voda na pití, přípravu
jídel, na mytí nádobí a koupání. Ale používání pitné
vody na některé další činnosti je vyloženým luxusem.
Platí to hlavně o splachování toalet, úklidu domácnosti
nebo zalévání zahrady.
Loňský mimořádně suchý rok navíc podmínky dotačního programu Dešťovka mění. Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu jen
k zalévání zahrady, byl doposud určen pouze pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem
pitné vody. Od 1. října 2018 mohou získat dotaci až do
výše 55 tisíc Kč na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady všechny domácnosti z celé České republiky,
i mimo vyhlášené suché oblasti. Nově se program Dešťovka otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních ob-

IdeaDomov

jektech. Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení
zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu
zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do
novostavby, budou mít nově na realizaci celého projektu až dva roky.
Na program Dešťovka bylo vyhrazeno celkem 340 milionů Kč.
Na co lze získat příspěvek
1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady –
dotace až 55 tisíc korun
2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady
i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užit-
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kové s možným využitím vody srážkové – dotace
až 105 tisíc korun
Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun
podle pořízené technologie, k té se dále přičítá příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový pořízené nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se
vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce
i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění
odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na
projektovou dokumentaci ve výši až 10 tisíc korun.

Koruny stromů proklestěte
Stromy je před jarem potřeba proklestit a odstranit
plané výhonky. Vhodné je začít s průklestem u drob-

častěji se ovocné dřeviny zařazují i do zahrad okrasných
a dají se pěstovat také v nádobách. Pokud jste výsadbu ovocného stromu nestihli na podzim, máte právě na
jaře, tak do poloviny dubna poslední možnost na jeho
pořízení. Pokud tuto dobu promeškáte, pak si výběr odrůdy, tvar a velikost dřeviny můžete promýšlet zase až
do dalšího podzimu.

Veselé letničky
Letničky umožní rychlou a levnou proměnu zahrady
v kvetoucí ráj. Můžeme volit z nepřeberného množství
druhů a variet, od obřích slunečnic rozličných barev
po trpasličí aksamitníky. Popínavé letničky se vyšplhají po oporách u zdi, pergoly či po plotě - krásně kvetou popínavé hrachory, povíjnice, nejen velkými květy
je výjimečný vilec. Větví se totiž a pokryje celé zdi až
do výše 5 m. Jedlé a léčivé, jako je měsíček, sléz, lichořeřišnice nebo brutnák, se uplatní i v kuchyni. Přímo
na záhony můžeme v průběhu dubna vysévat a vysazovat téměř všechny druhy – za vyzkoušení stojí například okrasné máky, černuchy, cínie, krásenky... Jen
teplomilné letničky s dlouhou dobou vývoje (petúnie,
lobelky), které předpěstováváme doma nebo ve skleníku, ven umisťujeme až v květnu.

Vděčné trvalky
Duben je vhodný i pro výsev a výsadbu většiny okrasných trvalek včetně skalniček. Vyplatí se kombinovat
druhy kvetoucí v rozličnou dobu a připravit si tak nádherně kvetoucí zahradu po celé léto až do podzimu. Zahradních trvalek je na výběr tolik druhů a kultivarů, že
rozličné velikosti, barvy květů i doby kvetení ke kombinaci bez potíží nalezneme i v rámci skupin s podobnými
nároky na půdu a osvětlení. Můžete si založit květinovou louku, která svým přirozeným půvabem osvěží
nejen přírodní zahrady.

Není nad vlastní zeleninu

ného ovoce, pokračovat u přehuštěných a přestárlých
jádrovin, neřezejte peckoviny. Starším stromům, které
potřebují přesadit, prosvětlete koruny a obryjte kořenový bal, s kterým se budou přesazovat. Také je vhodné připravit si řezy kvalitních zdravých roubů jádrovin
a peckovin, popřípadě řízků drobného ovoce pro zakořenění na jaře.třeba postříkat ovocné stromy proti
škůdcům a chorobám, jako jsou strupovitost, padlí, mšice, ploštice a obaleči.

Vysaďte ovocný strom
Žádná zahrádka není tak malá, aby se na ni nevešel
alespoň jeden ovocný strom. Vhodně vybraná ovocná
dřevina poskytuje užitek nejen v podobě plodů, ale
funguje také jako okrasná dominanta prostoru. Stále

V dubnu můžete vysévat všechny druhy salátů, ředkvičky, špenát, asijskou listovou zeleninu (jedlá chryzantéma, listové hořčice aj.), mangold, karotku a mrkev,
kedlubny, černý kořen, petržel, červenou řepu, květák, brokolici, kapustu, cibuli, hrách. Pro běžné odrůdy
ředkviček, salátu či rokety je jaro dokonce tím nejlepším časem, protože nemají tendenci hořknout a vybíhat
do květu jako v létě.Do poloviny měsíce je třeba vysít
semínka pro předpěstování sadby rajčat a melounů. Do
pařeniště či fóliovníku lze za příznivého počasí vysévat karotku, ředkvičku, bazalku, a sázet předpěstovaný
ranný salát. Salát ke sklizni mladých listů můžete vysévat v průběhu měsíce při vhodném počasí přímo na
záhon a klíčící rostlinky přikrýt netkanou textilií.

Specializované substráty
Zásadní význam pro výsadbu rostlin má kvalitní výsevný
substrát. Právě na něm výrazně závisí náš úspěch nebo
neúspěch. Univerzální substráty nebývají vhodné pro
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všechny rostliny, a ani vlastnoručně namíchané směsi,
které si připravíte smi, nemusí být ideálním řešením.
Substráty na trhu jsou dnes sofistikovaně specializované.
Z bohaté nabídky zahradnických center si určitě vyberete ten správný pro květiny, ovoce, zeleninu, nebo třeba
pro pelargonie a orchideje, borůvky nebo palmy a středomořské rostliny.

tenkou vrstvou z jemné drti. Mezi štěrk a drť můžete vložit síťovinu z mikrovláken, která zastaví plevel.
Jestliže někde uslyšíte, že se plastové zatravňovací dlaždice dají aplikovat rovnou na zeminu bez složité přípravy podkladu, bude to zajisté pravda - akorát po nich
budete chodit po špičkách. Je to skutečně jen provizorní řešení vhodné výhradně pro pěší chůzi.

Cestičky a pěšinky

Zahradní nábytek

Nepotřebují dosavadní zahradní cestičky revitalizaci? Možná máte naplánovano i vybudování nových.
Materiálů, ze kterých můžeme na zahradě vybudovat
cesty a pěšiny, je velice mnoho. Použít lze dlažbu betonovou, keramickou, cihelnou či kamennou, štěrk,
oblázky, písek, cihly, ale i mulč, úzké zahradní pochozí
plochy též můžeme vybetonovat, můžeme položit dřevěné pražce, trámy a fošny, rýhovaná terasová prkna či
jejich přířezy, můžeme do země usadit kulány (kulatinu – šlapeme pak po kulaté ploše nařezaného dřeva)
a podobně. Samostatnými kapitolami jsou kombinace
materiálů, vyskládání celých ploch cest a pěšin jedním
materiálem a uplatnění nášlapných kamenů – šlapáků,
které též mohou být z různých materiálů, například
i z dřevěných kulánů. Zahradní cesty a pěšiny jsu velmi důležitým prvkem, protože tvarují, vymezují a určují
geometrii zahrady.

Pokud neptřebujete nový zahradní set, ten stávající
bude možná vyžadovat jarní facelift. Pokud je venkovní náytek ze dřeva, měl by být ošetřen nátěrem, který
zvýší jeho odolnost a ochrání ho proti UV paprskům
a vlhkému prostředí. U kovaných nebo plastových materiálů stačí nábytek omýt vodou se saponátem. Pokud
mají kvalitní povrchový nátěr odolný proti UV záření
i vůči vlhku, neměly by být poškozeny. Jestli vám zbude
čas mezi všemi jarními pracemi a přípravami, doporučujeme také nezapomenout na zahradní nářadí, které
bude po zimě asi malý servis také potřebovat. V tomto
období rovněž provádíme zimní postřik proti škůdcům.

Zatravňovací rohože
Pokud budete chtít vytvořit v zahradě příjezdovou
cestu, jistě vám přijdou vhod zatravňovací rohože. Kvalitní plastové zatravňovací dlaždice s vysokou nosností
unesou i náklaďák a ani se nehnou. Ale pozor - je potřeba položit je na stejný podklad, na jaký se pokládá beton. Pěkně poctivě: odebrat zeminu do hloubky dvaceti
až třiceti centimetrů, vyrovnat, vysypat štěrkem a zakrýt
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Vybudujte si své útočiště
Kolik času trávíte na slunci a čerstvém vzduchu? Zkuste
letos co nejvíce činností přenést právě na zahradu: venku můžete vařit, jíst, cvičit, pracovat, číst nebo spát či
jen odpočívat. Pro tyto účely je nejlepší zřídit si speciální místo, ať už jde o mezi stromy zavěšenou houpací síť,
týpí z vrbových prutů, vyhřátý velký kámen obrostlý voňavými bylinkami nebo o lavičku ukrytou mezi kvetoucími stromy. Pokud máte děti, jistě najdete místo pro
pískoviště, hřiště nebo skluzavku. Ale nezapomínejte
ani na sebe. Dopřejte si atrakce, které vás vytáhnou
do zahrady a odreagují od každodenního stereotypu –
do terénu zapuštěné trampolíny, jednoduché venkovní

DAKR seče i orá
NOVINKA

PANTER FD-5

Pracovní funkce stroje:





orba, vláčení, kypření
vyorávání brambor
bubnové a diskové sečení

obracení a hrabání sena

 nožové a cepákové mulčování






provzdušňování trávníků
převážení nákladů
zametání nečistot se sběrem
frézování a odhrnování sněhu

rozmetání soli a umělých hnojiv

Kontakt na výrobce: DAKR spol.s r.o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice na Moravě, tel.: 581 616 141,
mobil: 730 516 090, e-mail: prodej@dakr.cz
Pro více informací, ceny a instruktážní videa navštivte webové stránky www.dakr.com

posilovny, obří šachy, petangueové hřiště, nebo třeba
na trám pergoly zavěšený boxovací pytel.

A co takhle bazén?
K letní idylce patří nejen nádherně rozkvetlá zahrada,
grilování či společenské venkovní party, ale i koupání
v zahradním bazénu. Také o něm právě přemýšlíte?
Jaké místo pro něj chcete zvolit? Umístění venkovního
bazénu by mělo umožnit co nejdelší oslunění jak bazénu, tak prostoru pro posezení nebo ležení koupajících
se osob. Bazén by měl být v intimní poloze vůči ostatním sousedům a nezakrývaný bazén by měl být dostatečně vzdálen od zdrojů znečistění. Při umístění je nutné počítat nejen s potřebnou plochou pod bazénem,
ale i dostatkem místa okolo, aby přístup k němu a údržba byli snadné. Důležité je také myslete nad rostlinami
a stromy v okolí. Padající květy, plody a listí přidělají víc
práce. Nad bazénem i pod ním by nemělo vést žádné
elektrické vedení.

Chcete bazén na plavání?
Rozhodující kriterium pro návrh bazénu je jeho velikost. Rozměry bazénu mají největší vliv na všechny
ostatní ukazatele včetně investičních a provozních nákladů. Pro plavání by neměl mít menší rozměry než 6 x
2,5 m a hloubku min. 1,20 m. Doporučuje se ovšem mít
bazén o trochu větší – jeho velikost bude samozřejmě
omezena investičními a provozními náklady. Nejmenší
délka neumožňuje volné plavání, proto se tyto bazény
vybavují zařízením na plavání proti proudu, které proti
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plavci vypouští provzdušněný proud vody.
Bazény se v podstatě rozdělují na dva základní typy:
nadzemní a zapuštěný. Nadzemní bazén je ideální pro
případ, kdy nechceme řešit velké terénní úpravy v zahradě. Nespornou výhodou zapuštěného bazénu je
odolnost a životnost, bez poškození vydrží na zahradě
i několik desetiletí.
Plast, laminát nebo nerez?
Plastové bazény pohybují v desítkách tisíc. Sloužit vám
budou 10–15 let. Podobně jako fóliové bazény jsou ty
plastové svařované z několika kusů.
Sklolaminátové bazény nebo keramické bazény mají
stejnou nebo podobnou technologii výroby. Na povrchu je vždycky laminát. Cena laminátových bazénů už
je vyšší než u plastových, zato ale vydrží třeba 40 let.
Laminátové bazény nemají žádné spoje. Vyrábí se z jednoho kusu na speciálních formách. I díky tomu mají tak
dlouhou životnost. Někdy mají bazény navíc vrstvu stříkané tepelné izolace, které drží teplejší vodu a přímo
ve skořepině mají zabudované schůdky nebo odpočinkové lavice.
Nerezové bazény leží na opačném konci spektra z hlediska kvality. Nerezový bazén vám bude sloužit třeba
60 let. Tomu odpovídá i cena. Zvlášť pokud chcete mít
v bazénu slanou vodu, budete potřebovat speciální
chemickou nerez, aby ji sůl nenarušila. Ve výsledku
tak nerezový bazén může vyjít i na pár set tisíc.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

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

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

NA TRÁVĚ!
KONEC VYJETÝM KOLEJÍM

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

INTERIÉROVÉ DVEŘE OD HÖRMANNA
Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,
pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet
rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností
jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zákazník si může vybrat
z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Průřez sortimentem
interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhle vzorkovně společnosti
Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315.

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

BLOK NA NOŽE S FLEXIBILNÍ VLOŽKOU

... jednička na trhu
s podlahovými
krytinami

poskytujeme
komplexní služby

 PORADENSTVÍ
 ŘEZÁNÍ NA MÍRU
 OBŠÍVÁNÍ KOBERCŮ
 DOPRAVA PO CELÉ ČR
 PROFESIONÁLNÍ POKLÁDKA

-Breno-MojeBydleniBonus-0419_105x95.indd 1

Povlečení švýcarské společnosti Christian Fischbacher
z kolekce CF je vyrobeno
z 50% bavlny a 50% lnu.
Nejkvalitnější suroviny jsou
utkané v Evropě a ušité ve
Švýcarsku pro vaše maximální pohodlí. Sadu povlečení Summer Love na
jednolůžko (polštář 70 x 90
cm a peřina 140 x 200 cm)
za 6.650 Kč koupíte u
www.color-design.cz

59x
v ČR

BRENO.cz
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

12.03.2019 1:55:20

Univerzální a elegantní blok na nože Continenta s lakovaným
povrchem je úzký a prostorově úsporný. Blok je vyroben z vysoce
kvalitního dřeva gumovníku, výhradně
z obnovitelných zdrojů. Blok je vybavený pružnou, hygienickou,
plastovou,
omyvatelnou
vložkou, která poskytuje
dostatek prostoru pro individuální skladování nožů.
Ve vložce může být libovolně uloženo až 10 nožů. Blok
je k dispozici ve variantách
s přihrádkou a bez přihrádky
na uložení kuchyňského náčiní.
www.kuchyn-domov.cz

A DO ČIČINY!

ZÁCHOD SAMOČINNÝ?

Kočičí robotoaleta Catgenie
www.catgenie.cz

Vyrábíme kuchyně dotažené
do puntíku
•
•
•

30 Kuchyňských modulů
28 Dekorů a barevných provedení
19 Tvarů dvířek

www.atin-kuchyne.cz

Opora v moderním designu
Schodišťové zábradlí není v dnešní době pouze
funkční oporou, ale také designovým prvkem
podtrhujícím celkový vzhled schodiště. Pryč
jsou doby dřevěných sloupků – dnes je žádoucí
elegantní a minimalistický styl, který nabízí
nerezové materiály a sklo. Zábradlí z nerezu od
českého výrobce JAP FUTURE může mít mnoho
podob díky řadě kombinací tvaru sloupků,
výplní i madel. Základem jsou tři typy sloupků
- kulatý, hranatý a plochý. Z nerezových
výplní je možné vybírat mezi lanky a pruty,
ale jednou z nejoblíbenějších výplní je kalené
sklo kotvené přímo do schodiště, které navíc
umožňuje úplnou absenci sloupků a schodiště
díky němu získává odlehčený moderní ráz.
www.zabradli-jap.cz

Volejte zdarma: 800 350 350

PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
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JARO NA

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

ZAHRADĚ

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.

OD PODLAHY

3.

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

VŠE PRO DOKONALOU TERASU
spigl_bydleni_2_2019.indd 1
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME
STAVĚT

Již 10x za sebou získala zásilková služba STARKL zahradník prestižní ocenění Čtenáři receptáře doporučují
starkl.com/newslleter

Pokud se přihlásíte k odběru
našich newsletterů,
obdržíte max. 1x týdně
info o možnosti nákupu
se slevou či dárkem
na Váš e‐mail

Nejrychleji rostoucí živý plot

Turkestánský brest

Crazytunia v bláznivých barvách

'Constellation'

sleva 5%
pro nákup
v e-shopu
Cena* již od

Cena* již od

89 Kč / balení 10 ks

89 Kč / balení 1 ks

Mimořádně sladká odrůda

Snadno pěstovatelná léčivka

Borůvka 'Early Blue'

Cena* již od

139 Kč / balení 1 ks

Medvědí česnek

Cena* již od

49 Kč / balení 1 ks

tištěný
katalog
zdarma

více jak
180 novinek
v nabídce

* Uvedená cena platí při nákupu zboží od 3 balení

Již od roku 1912 dodáváme
zahrádkářům a milovníkům
rostlin kvalitní sazenice
vybraných odrůd, vhodných
pro pěstování ve zdejších
klimatických podmínkách.

Naše nabídka je skutečně
široká: od cibulovin až po
okrasné a ovocné dřeviny.
Velký důraz klademe na
nabídku rostlin pro zdravý
životní styl!

Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav
Tel.: 327 314 982 Fax: 327 314 787
info@starkl.com

eshop.starkl.com

kusové koberce

Mario

materiál 100% PES,
výběr z více vzorů, rozměrů
a barevných kombinací

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

BUĎTE
ORIGINÁLNÍ...
Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

