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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Také máte pocit, že aprílové počasí
letos čekalo až téměř do května?
Obzvláště poslední dubnové dny
byly nezapomenutelné, po chvílích
zalitých sluncem přišla ke slovu téměř sněhová vánice… (Na horách
doslova, teploty klesly pod nulu a
sníh padal). Zatímco se venku čerti
ženili, mohli jsme si v klidu, v teple
domova dumat o blížících se svátcích lásky… (Doufám, že je všichni
krásně oslavíte). A protože prý takových výkyvů počasí bude ještě víc,
možná se vám pro chvíli, kdy budete
zalezlí v teple domova, bude hodit
něco hezkého ke čtení. A právě proto
jsme tu my s přísunem pozdně jarní
inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak
postupovat, pokud si chcete hezky

zařídit interiér. Nezapomeneme ani
na ložnici, aby byla vzdušná, hezká,
prostě trendy… Provedeme vás také
stavbou, která mnohé z nás právě
teď čeká. Poradíme vám, jak zařídit
terasu, abyste se ní cítili dobře.
INZERCE
V neposlední řadě nesmíme samozřejmě zapomenout ani na zahradu.
Tentokrát vám poradíme, jak si vybudovat zahradu, aby byla oázou vašeho domu.
Tak jako v každém čísle ani v tomto nebude chybět rubrika novinky.
Jejím účelem je představit vám zajímavé designové vychytávky, které
byste jinak možná přehlédli…
Možná budete překvapeni, z čeho všeho lze vybírat a jak je trh rozmanitý.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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INZERCE

KUCHYNĚ NA MÍRU
Jste příliš malí nebo velcí? Toužíte po kuchyni, kterou jen tak někdo nemá?
Nebo má vaše kuchyň atypický rozměr? Nechte si zhotovit kuchyni na míru!
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Realizace kuchyní na míru se těší rostoucímu zájmu veřejnosti. Co je tím hlavním důvodem? No přeci, že kuchyni na míru si může člověk sám vymyslet! Není třeba promarnit mnoho dlouhých hodin po obchodech
marným hledáním takové kuchyně, která by se alespoň
přiblížila našemu ideálu. Namísto toho stačí zajít do
kuchyňského studia, které se realizací kuchyní na míru
zabývá, a svěřit své sny do rukou odborníků, aby je
zhmotnili k naší spokojenosti. Jaký je tedy zásadní rozdíl mezi nákupem již hotové kuchyně a tou zhotovenou
na míru? V tom, že v případě druhého řešení si nevybíráte kuchyni, ale pouze kuchyňské studio. Společně
pak vše naplánujete do nejmenšího detailu, od výšky
pracovní desky a sporáku, přes optimální rozložení spotřebičů, až po uspořádání skříněk a zásuvek. A samozřejmě ve vašem zvoleném stylu. Je jen na vás, zda se
vydáte cestou střízlivé minimalistické linie, populárního retro stylu, anebo budete hledat inspiraci v útulném
prostředí rustikální kuchyně.
Ale ne každý si chce nechat radit a pomáhat od odborníků. Někteří z nás si naopak chtějí to dobrodružství
spojené s vybudováním své kuchyně snů pořádně užít
a sestavit si ji svépomocí. Vždyť na trhu je pestrá nabídka nejrůznějších nábytkových setů. Je opravdu z čeho
vybírat. A využít se dá I různých internetových programů, které budou vizualizovat vaše představy.

stává centrem života celé rodiny. Je to centrum domova, ale ne přesně ohraničené. Na trhu tak jsou celé nábytkové sety bez výrazného odlišení účelu, takže je lze
použít k vybavení kterékoliv části multifunkčního prostoru. Například kuchyňské skříňky mají stejný styl jako
stěna v obýváku. Takže vlastně nerozeznáte, kde končí
obývák a začíná kuchyň.

Jaké jsou horké trendy?
Toužíte-li po skutečně moderní kuchyni, vsaďte na promyšlené dispoziční řešení, precizní zpracování, luxusní
materiály a povrchy. Soudobé kuchyně jsou sice co do
tvarů na pohled střídmé, ovšem vyznačují se dokonalou
funkčností a souhrou všech použitých prvků. Obecně lze
shrnout, že pro soudobý design kuchyňských linek jsou
charakteristické jasné, jednoduché linie, kvalitní materiály a velmi funkční a pohledově přitažlivé bezúchytkové systémy. Pokud jde o design, jednoznačně vládne
kontrast a kombinování nejen v barevnosti (světlá versus tmavá), ale i z pohledu povrchů (mat versus lesk)
a jejich struktury (hladká versus 3D), stejně jako dekorů
(dřevo, barevné laky). Právě kombinace dřevodekorů
a čelních ploch s vysokým leskem patří v současné době
k velmi populárním.
Samozřejmostí moderní kuchyně je dokonalé osvětlení. Velmi oblíbené je podsvícení poliček,

Kuchyně bez hranic

Správné rozvržení zón

Stále větší přízeň designérů, výrobců a uživatelů si získává velká kuchyně spojená nejen s jídelnou, ale otevřená do dalšího obytného prostoru. Nabízí tak místo
nejen pro aktivity spojené s vařením, ale znovu se tak

Plánujete-li celkovou kuchyňskou sestavu, máte k dispozici několik možností, jak vařící a jídelní zónu pojmout. Při plánovaní je rozhodující daný prostor a jeho
správné využití pro pět funkčních zón, které při jsou
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potřebné pro různé činnosti. Jde o prostor pro zásoby
potravin (např. pochutiny pro přípravu snídaně, chlazené potraviny v lednici atd.), jejich ukládání (nádobí,
jídelní příbory, dózy s otevřenými baleními potravin
atd.), čištění a mytí, přípravu (pracovní plocha v kuchyni, pracovní pomůcky, misky, kořenky atd.) a pro vaření/
pečení (uskladnění pracovních příborů na vaření, hrnců a pánví, pomůcek na pečení atd.) Systém kuchyně
plánujeme podle našich prostorových možností a také
vkusu. Může mít různé tvary, jednoduché představuje
jednořadá a dvouřadá kuchyň, a oblíbená sestava do
L. Komplexnější řešení, nabízející více možností, představují kuchyně ve tvaru písmen G a U. Velmi oblíbené
je zakomponování kuchyňského strůvku, plnícího více
funkcí od vaření po odkládací plochu. Alle ne do každé
kuchně se samozřejmě vejde.

Praktičnost především
Pořízení kuchyňské linky a celého vybavení kuchyně
je nemalá investice, takže pečlivě zvažte, kam umístit sporák, ledničku a skříňky, abste měli vše co nejvíc
po ruce a zajistili si dostatek prostoru pro vaření, podávání jídla, ale také zábavu. Aby se vám nestalo, že
teprve při používání nové kuchyně zjistíte, že se nachodíte spoustu zbytečných kroků. Dále byste měli mít
dostatek úložného prostoru na velké množství nádobí, hrnců, pánví a ostatních zařízení. Podstatná je přiměřená výška skříněk, polic a zásuvek, jejich přehlednost a snadný přístup. Ten nám umožní výsuvné police
stejně tak jako drátěné programy, které navíc působí
vzdušným dojmem. Plné výsuvy s praktickým vnitřním
členěním zajistí pořádek a přehled. Výsuvy s pojezdem
umožňují snadnou manipulaci a jdou hladce úplně celé
vytáhnout. Tak si zachováme bezproblémový přístup až
do nejzazší části zásuvky. Zejména dvířka ve spodních
skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. S komfortními výsuvy a výklopy máme pohodlný výhled na
vše a dosáhneme kamkoli bez námahy. Moderní skříňky
bývají vybaveny nejrůznějšími vychytávkami: například
stojany na talíře s nastavitelnou šířkou podle jejich velikosti talířů, vertikálními i horizontálními rozdělovači
do zásuvek, boxy pro jídelní příbory nebo plastovými
organizéry. Zkrátka vše pro přehlednost a systém, kde
má každý předmět své trvalé místo. Zajímavým nápadem na důsledné využití zadní plochy jsou například
mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za posuvnými dvířky
z podsvíceného mléčného skla se přitom efektně rýsují
kontury uložených předmětů.

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

INZERCE

Chytré 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 vylepše-

ní 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 nutnost
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
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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. A na co si dát pozor při výběru digestoře? Chybou
je digestoř instalovaná příliš nízko nad varnou deskou,
dále nesprávná šířka odsavače vzhledem k šířce varné
desky, ale i špatná montáž odtahového potrubí, která
může způsobit slabší výkon. Proto je vhodné se při nákupu svěřit odborníkovi ve specializovaném obchodu.

Vestavné kuchyňské spotřebiče
Moderním trendem je zneviditelnění kuchyňských spotřebičů, zabudovaných přímo do kuchyňského nábytku.
Vytvářejí tím dojem kompaktního celku celé kuchyně.
Výrobci vestavných kuchyňských spotřebičů jsou přísně
omezeni typizovanými rozměry kuchyňských skříněk
a to z toho důvodu, aby vestavné kuchyňské spotřebiče přesně pasovaly do kuchyňských skříněk. Můžeme
se setkat například s těmito vestavnými kuchyňskými
spotřebičemi - vestavná chladnička, vestavná trouba,
vestavná myčka nádobí, vestavná mikrovlnná trouba
atd. Má to nesporné výhody - varná deska bude dokonale umístěna do pracovní desky, vestavná trouba a mikrovlnka usazeny ve zvýšené poloze, kde ergonomicky
lépe vyhovují. Dokonce i když toužíte po venkovské
kuchyni jakoby z devatenáctého století, hypermoderní
technika se schová za masivními „historickými“ dřevěnými dvířky. Pokud je kuchyňská linka součástí společného prostoru obývacího pokoje, je možné zvolit i typ,
kde po ukončení vaření veškeré spotřebiče zmizí za
dvířky a kuchyň vypadá jako obýváková stěna.

Kam s malými elektrospotřebiči
Kuchyně se vedle velkých neobejde ani bez malých
elektrospotřebičů. Počínaje rychlovarnou konvicí
a konče specializovanými pomocníky, jako je třeba topinkovač, tyčový mixér, rýžovar, vejcovar, domácí pekárna, odšťavňovač, vaflovač, jogurtovač, zmrlinovač atd.
Jenže čím více si těchto “specialistů” pořídíme, tím víc si
lámeme hlavu, kam je uschovat. Úložné prostory nejsou
nafukovací. Proto zvažte, zda ten který přístroj opravdu využijete.

Roboty a kávovary
Trvalou pýchou kuchyní, kterou stoprocentně využijete,
jsou roboty. Ty, které se nikam neuklízejí, ale po celou
dobu hrdě trůní na pracovní desce, bývají větších rozměrů a celokovové. Základem je silný motor pohánějící
až neuvěřitelné množství zařízení a doplňků, které lze
k robotu připevnit. Ve velké míse (objem přes 4 l) je tak
možné připravit všechny myslitelné druhy těst, s připo-
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jenými specializovanými nástavci robot zpracuje prakticky jakoukoli zeleninu, ovoce či jinou surovinu, namele maso, vymačká šťávu, vyrobíme s ním těstoviny atd.
V žadné kuchyni zřejmě nebude chybět kávovar. Pokročilejší poloprofesionální modely mají v sobě integrovaný nejen zásobník na kávu, ale dokonce i mlýnek.
V jiných zásobnících jsou voda a mléko. Přístroj tak bez
potíží připraví jak latte, tak i cappuccino.Kombinované modely v sobě integrují jak espressovar, tak i překapávač. Tyto modely mohou i nemusejí mít trysku na
zpěnění mléka pro cappuccino a mohou i nemusejí mít
digitální ovládání umožňující načasovat funkce tak, aby
na nás ráno v konvici už čekala horká káva.

Tip pro estéty
Máte menší kuchyni a nemáte kam své pomocníky schovat? Sáhnete-li hlouběji do svého účtu, udělejte z nouze ctnost a vystavte je na odiv: chce to jediné - všechny
kuchyňské spotřebiče včetně robotů, tyčových mixérů,
toasterů, rychlovarných konvic, kávovaru a váhy si pořídit v jedné barvě od sněženkově bílé, přes pampeliškově žlutou, limetkovou zeleň, mátově zelenou, pomněnkovou modř, šeříkovou lila a sakurově růžovou až
po korálově červenou a broskvově oranžovou. Pak se
stanou ozdobou vaší kuchyně.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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INTERIÉROVÉ

TRENDY
Domov netvoří jen nábytek. Na čem
ještě záleží, aby nás při příchodu
domů obklopila harmonie a pocit
báječného zázemí?

INZERCE
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V interiéru, ve kterém žijeme nebo pracujeme, se zrcadlí naše osobnost. Stejně jako je každý z nás unikátní,
měly by být unikátní i naše prostory. Design, kterým se
totiž obklopíme, řekne o nás více než tisíc slov. A protože i v bydlení existují módní trendy, můžeme se jimi
inspirovat jak při vytváření nového bydlení, tak při rekonstrukci stávajícího.

Barevné vyladění
Po zvolení stylu, jakým se chceme obklopit, přicházejí
na řadu barvy. A to jak pro malování nebo tapetování,
tak pro výběr nábytku nebo doplňků. Barvy totiž mezi
sebou spolupůsobí a mají vliv na naše vnímání. Abychom se vyvarovali konečného nemilého překvapení, je
vhodné si vyskládat kýžený návrh interiéru ze vzorků
barev, vystřižených fotografií z časopisů nebo stažených
z internetu. S touto koláží si vyzkoušíte různé možnosti
a kombinace. Také se doporučuje použít vzorky materiálů na podlahu, textilií, tapet, ukázky nábytku i technických doplňků (zásuvky, kliky, úchytky apod.), které
následně prokáží vhodnost jejich užití. Koláž vzorků
a barev odhalí možnou harmonii barevnosti interiéru,
kontrastu barev i vhodnost struktur materiálů, po případě napoví, zda je třeba barev ubrat, či přidat.

Pastelové barvy jsou in
Pastelové barvy vznikají smícháním základní barvy s bílou. Jedná se o velmi světlé, jemné odstíny, které často
působí vybledle avšak velmi něžně. Mezi pastelové barvy řadíme pudrově růžovou, světle modrou a fialkovou,
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ale také barvu mint - mátově zelenou. Základní kombinaci vytváří s bílou nebo šedou, ale zajímavého efektu
dosáhnete i s černou. Designéři pastelové barvy také
rádi spojují s mědí. Pastelová barva dokáže interiér citlivě oživit. Pokud však nechcete mít z bytu cukrárnu
nebo pokoj pro princezny, zacházejte s ní opatrně. Postačí na bytových doplňcích, textiliích, polštářích nebo
jídelním servisu.

Zónování místností podle aktivit
Mimo sociálního (časového) rozdělení na společenskou
(denní) a klidovou (noční) část, se můžete setkat I s rozdělením bytu podle aktivit, a to na prostory pro komunikaci, činnosti a úložné prostory. Toto dělení se týká
spíše logiky řešení jednotlivých místností než bytu jako
celku. Při návrhu řešení interiéru je důležité přemýšlet
nad tím, jak se budete v bytě (nebo místnosti) pohybovat, co a kde v něm budete dělat za činnosti, a které
části vymezíte pro skladování věcí.

Čím prostor rozčlenit
Velký obytný prostor, ve kterém bývají často spojené
kuchyně, jídelna i obývací místnost, je dlouhodobým
a oblíbeným trendem. Spojování do jedné velké místnosti je praktické i pohodlné, větší důraz se však bude
klást na rozlišení jednotlivých prostor, aby celá místnost nebyla příliš jdnotvárná. Velkou roli mohou hrát
i barvy, které pomohou s celkovým barevným odlišení
dané zóny, ať už použitými doplňky, barvou zdí či volenými materiály. Opticky rozdělit prostor pomůže také
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jiný styl nasvícení nebo umístění svítidel do jiné výškové
úrovně oproti zbytku místnosti. Jasného vyčlenění jednotlivých sektorů se dá docílit i jinak, takovým řešením
může být například vyvýšení jídelního stolu nad zbylé
prostory, díky kterému budou jednotlivé zóny opticky
odlišné, celý prostor však bude nadále působit celistvým dojmem. Rozdělit prostor se dá zkrátka různě: nábytkem, japonskými stěnami, paravanem, provázkovými závěsy, různými druhy podlah nebo sklem.

Skleněné příčky i stěny
Stavební příčky ze skla lze vytvořit různými způsoby.
Můžeme se rozhodnout, zda chceme příčku plně průhlednou, nebo jen průsvitnou, zda potřebujeme pevnost a stabilitu, nebo naopak mobilní charakter. Sklo
je nadmíru moderní stavební materiál, který je plně
kompatibilní s jinými materiály esteticky i funkčně. Navíc je antialergenní. Dnes už se na výrobu používá jen
bezpečnostní sklo s vysokou mírou odolnosti proti nárazům. V závislosti na barvě, designu či struktuře skla se
pak určuje míra jeho transparentnosti. Lehké, vzdušné,
designové a se snadnou údržbou – takové je sklo, které lze v interiéru použít téměř kamkoliv. Velkou variabilitu umožňuje volba skla. Od čiré, mléčné nebo zabarvené varianty až po designové grafosklo s vnitřním
volitelným motivem. Grafosklo, které je použito pro
skleněné příčky, popřípadě celé stěny, je kalené – tedy
bezpečnostní a tvoří ho dvě skla, s vnitřní bezpečnostní a grafickou fólií. Tato sendvičová skladba zajišťuje
maximální pevnost a bezpečnost v interiéru. Gragosklo
může dělat parádu na vašem stole i na dveřích, může
efektně coby paravan oddělovat obývací prostor od
pracovního koutu nebo ve formě celé stěny vytvořit samostatnou místnost.

Dekorativní obklady
Nejen sklo vytváří v interiéru zajímavý vitzální efekt.
Existují různé dekorativní povrchy stěn, díky nimž získá
místnost styl a naprostou originalitu. K trendům patří
moderní povrchy v minimalistickém a industriálním stylu, přes hladké mramorové stěny až k přírodním. Můžete zvolit dekorativní malbu, tapetu, štuk, keramiku,
dřevo, kámen, cihlu nebo beton. Vše je dovoleno a velmi trendy. Doslova hitem se staly obklady s 3D efektem.
Některé obklady jsou jen jemně plastické, jiné jdou do
hloubky. Objevují se na jednobarevných (bílých, šedých,
krémových) plochách různých velikostí. Výrobci nabízejí 3D obklady v abstraktních vzorech, které se nejčastěji
aplikují jako jedna stěna.

Zelené stěny
Bujná zeleň zkrášluje venkovní fasády budov a stále
častěji se objevuje v soukromých interiérech Hlavní výhodou zelených stěn je jejich konstrukce, která směřuje
vzhůru, do prostoru nijak významně nezasahuje. Proto
se hodí všude; všude se totiž vejdou, třeba i do garsonky. A přestože se nejčastěji instalují na stěnu, můžou
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se stát zajímavým předělem místnosti, například místo
japonské stěny. Zelená stěna se realizuje na principu
hydroponie. Co to je? Hydroponií rozumíme pěstování
rostlin bez půdy v živném roztoku. Takové pěstování
s sebou nese významné výhody. Protože je zemina nahrazena speciálním roztokem, neuvolňují se do ovzduší
alergeny. Zelená stěna je tak velmi vhodná do prostor,
kde žijí osoby trpící alergiemi. Hydroponicky pěstované
rostliny také rychleji zakoření i vyrostou. Základ hydroponie na textilii představuje systém textilií umístěných
na montovaných předstěnách. Podle umístění je stěna
opatřena nerezovými lištami. Voda, respektive živný
roztok, vytéká ze závlahového systému v horní části
stěny a zvlhčuje textilie, mezi které jsou vysazeny rostliny. Světelné podmínky jsou nastaveny při zakládání
zelených stěn a odpovídá jim i výběr rostlin. využívají
se u nás běžně dostupné pokojové rostliny.

Nezalévaná mechová stěna
Jde o jednu z nejmodernějších technologií, jak uchovat
živou rostlinu neustále krásnou a zelenou i bez běžných
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faktorů, jako je světlo a pravidelná zálivka. Do obrazů
a stěn je používán pravý přírodní mech, který je stabilizován za pomoci konzervační látky. Díky tomuto procesu si zachová přirozený vzhled a barvy až po několik let.
Nemusíte se však obávat, konzervanty použité k ošetření mechu jsou biologicky odbouratelné a ekologické..
Mech navíc nepotřebuje přísun světla jako klasické květiny, můžete je tedy umístit i do tmavších koutů.

Dveře jako ozdoba
Interiérové dveře jsou většinou dřevěné nebo skleněné,
případně také dřevěné s částečným prosklením. Materiály dveří se na první pohled liší vzhledem, ale některé
povrchové úpravy interiérových dřevěných dveří umožňují, že vzhledově téměř shodné povrchy se významně
liší náročností údržby a odolností vůči opotřebení.Pokud existuje něco jako designová jistota, je to v oblasti
interiérových dveřích bílá barva a dekor dřeva. Dřevěné interiérové dveře se vyrábí v mnoha variantách
povrchové úpravy a podle technologie této povrchové
úpravy a použitého materiálu si můžete vybrat dveře,

které jsou nejvhodnější pro vás. Skleněné interiérové
dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla a jsou elegantním řešením materiálu dveří pro všechny stylové
a moderní interiéry. Největší výhodou skleněných dveří
je, že prosvětlí prostory vašeho bytu či domu a současně dodají interiéru nádech luxusu. Pro udržení soukromí je na výběr mnoho modelů skleněných dveří z mléčného či kouřového skla anebo můžete zvolit průhledné
sklo a dveře dekorovat pomocí designových samolepicích fólií. Tyto polepy se pak mohou libovolně měnit
a přizpůsobovat design dveří interiérovým proměnám.
Skleněné dveře se vyrábí z 8milimetrového bezpečnostního kaleného skla, které je v rámci běžného užívání
prakticky nerozbitné.

Zárubně ano či ne?
Současné trendy hovoří jasně – zárubně nechat zmizet!
Skryté zárubně skutečně dělají čest svému jménu, protože se umí zcela schovat do zdi a dokonale s ní tak
splynout. Skryté zárubně jsou většinou tvořeny hliníkovými profily, které jsou schované pod omítkou a tvoří
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pouze hranu průchozího otvoru. Jednotná linie dveří
a stěny tak není ničím narušena. Opačného efektu se
snaží dosáhnout výrobci dveří se zárubní (obložkou).
Téměř nepostřehnutelného přechodu mezi křídlem
a zárubní docilují sjednocením jejich vzhledu. Tomu napomáhají I jednoduché jasné linie, které jsou u obložek
jasným trendem.

Posuv je praktický
Nejenom z estetických důvodů, ale často I kvůli nedostatku místa, jsou někdy lepší variantou místo otočných dveří posuvné. Tento typ dveří prochází
neustále velkým vývojem. Výrobci vylepšují nejenom samotnou
techniku posuvu, ale I samotnou
technologii výroby tak, aby s nimi
byla co nejsnazší manipulace.
Novým a velmi elegantním způsobem posunu dveří je systém,
jehož konstrukce je připevněna
přímo do nosného stropu, který
je zakrytý pohledovým interiérovým stropem. Díky tomu kolejnice pro posun nezůstane na očích
a dveře pak budou skutečně jezdit doslova ve stropě.

čeho tedy kování vybírat? Interiérové kování rozdělujeme na dva základní typy štítkové kování a rozetové
kování. Štítové kování je takové, kde jsou klika a část
pro klíč spojené. Rozetové kování má tyto dvě části samostatné. Ve všech případech platí, že kliky nám musí
dobře padnout do ruky a snadno se ovládat. Kování by
mělo ladit nejen s designem dveří, ale také s ostatním
zařízením interiéru. Do místností, u kterých víte, že je
nikdy nebudete zamykat, jsou oblíbené samonosné kliky, které prostor pro zámek záměrně nemají.

Kliky a kování
I zdánlivá maličkost, jako jsou
kliky a kování, hrají ve finálním
vzhledu interiéru nezanedbatelnou roli. Pro interiérové dveře výrobci nabízejí více druhu kování. A podle
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NOVÁ ŘADA ŠPIČKOVÝCH
MULTITOOLŮ
Značka Leatherman uvádí na trh zcela novou sérii multitoolů
s označením FREE.. Více než 35 let vývoje a zdokonalování na
základě zpětných vazeb od uživatelů daly vzniknout nové unikátní technologii. Magnetické pojistky proti otevření, ergonomický
design a snadný přístup z vnější strany multitoolu. Díky tomu
všemu jsou nové multitooly Leatherman ještě odolnější a praktičtější. Propracovaná dílna sbalená do kapsy s pětadvacetiletou
zárukou – to jsou nové multitooly Leatherman FREE.
VŠECHNY NÁSTROJE VYROBENÉ POD PLATFORMOU FREE NABÍZEJÍ:
přístup ke všem nástrojům z vnějšku bez nutnosti použití nehtu
vlastní magnetickou architekturu zajišťující plynulé otevírání
nový systém zamykání, který výrazně snižuje tření spojené s novými
elastomerovými pružinami, díky čemuž je FREE ještě odolnější
design s texturou poskytující atraktivní design a zároveň lepší a pohodlnější úchop
INZERCE

Více informací najdete na
www.leatherman.cz

SPRÁVNÉ
USPOŘÁDÁNÍ

LOŽNICE
Ložnice je místo, kde potřebujeme relaxovat a musíme se
v ní příjemně cítit. K tomu nám dopomůže její praktické
zařízení.
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Umístění ložnice je ideální v klidové části domu či bytu,
ideálně na sever nebo východ. Také počet a orientaci
oken se doporučuje volit obezřetně, aby se místnost
nepřehřívala sluníčkem (pozor zejména na velké okno
směrem na západ). Vedou-li okna do rušné ulice, ticho
zajistíme zvukovou izolací v podobě plastových oken
nebo dvojitých dveří. V nižším podlaží vytvoříme zvukovou bariéru izolační vrstvou položenou pod podlahovou krytinou. Ložnice by měla mít dostatečnou klidovou a regenerační energii, na což se v dnešní době
často zapomíná. A zaplňujeme tuto místnost věcmi, ba
dokonce si ji mnohdy pleteme s pracovnou. A to nám
rozhodně neprospívá. Kvalita spánku je důležitější než
jeho délka, proto by místnost měla být útulná, pohodlná a tichá. Pokud je to tedy možné, vyvarujme se v ložnici umístění elektronických zařízení (počítač, televize,
rádio apod.). Vyhýbat bychom se měli také zrcadlům
nebo lesklým plochám, které mohou odrážet životně
důležitou energii v místnosti. Vzhledem k tomu, že se
v ložnici hodně práší, vždy bychom měli volit podlahy,
které lze snadno setřít a použít kvalitní podlahové lišty,
abychom se úklidu nebáli.

Co potřebujeme v ložnici?
Pro aktivování regenerační energie by v ložnici mělo
být jen to, co souvisí s její funkcí jako odpočinkové
místnosti. Tedy postel, noční stolek, šatní skříň, případně komoda, lampička a doplňky jako závěsy, koberce,
pokojové kytky, případně v přiměřeném množství pozitivní fotografie, obrázky či jiná umělecká díla. Všechno
ostatní už je nadstandard odpovídající velikosti místnosti. Více než kde jinde se v ložnici zúročí minimalistický přístup v zařizování interiéru. Jednoduchost, jasnost,
přehlednost a vzdušnost vytvoří prostředí pro klid mysli
a uvolnění. Současně umožní energii v prostoru volně
proudit.

Jak správně umístit postel?
Proudění vzduchu nám při spánku může způsobovat
tuhosti svalů a bolesti hlavy, a to i když je jen nepatrné.
A to se přesně děje, když je vaše postel umístěná těsně
blízko okna, anebo těsně blízko dveří. I když jsou dveře
a okna zavřená, přece jen v blízkosti nich obvykle proudí více vzduchu – izolace zkrátka nemusí být dokonalá.
Proto se postel snažte umístit spíše do prostoru. Postel
se ale hodně často umisťuje dlouhou stranou ke zdi. To
je šikovné řešení pro menší pokoje, kde se každý metr
počítá – postel uprostřed pokoje čelem ke zdi by zabírala nesmyslně moc místa. Pokud však sdílíte manželské
lóže a ložnici se svou drahou polovičkou, postel ke zdi
nedávejte – měla by být přístupná, ze všech stran, abyste se při ukládání ke spánku a vstávání nemuseli složitě
přelézat.

Radši širší než užší
Postel by měla být co nejširší, jaká se vám domů vejde.
O deset centimetrů užší ulička nebude zase tolik vadit,
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pokud se na lůžku budete moci pohodně „rozestřít“.
Manželské postele se běžně prodávají v šířce 160 centimetrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90 centimetrů
na šířku – takže si klidně i tu manželskou dopřejte o šířce 180 centimetrů, protože za dobrý spánek a dostatek
místa to stojí. Minimální délka postele je délka spícího
plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlnému vstávání neopomeneme ani výšku postele. Standard je 40 až 50 cm,
pro starší a méně pohyblivé osoby až 60 cm. Manželské
postele by měly mít oddělené rošty pro každého spícího kvůli rozdílným nárokům na spánek. Ideální postele
mají u hlavy zábranu, které zamezuje nepříjemnému
proudění vzduchu a nepohodlí při spaní. A protože člověk vyprodukuje během odpočinku až půl litru potu,
doporučují se postele na nožičkách, s neuzavřeným
úložným prostorem ve spodní části, s vyměnitelnými
potahy. Bočnice mohou být prodloužené až k podlaze.
Ale do módy se vracejí i celočalouněná lůžka a dnešní textilní materiály jsou daleko prodyšnější než kdysi, takže také „dýchají“. Navíc se u postelí posazených
přímo na podlaze neusazuje prach jako pod nožkami.
Při výběru postele je důležitý nejen rošt, který vám
bude podpírat záda, ale také matrace. Ideální je, když
si matraci postele na místě rovnou vyzkoušíte, protože každému vyhovuje jiná tvrdost a povrchová úprava
materiálu. Mějte na paměti, že děti a mládež potřebují
tvrdší matraci, spáči na boku a starší lidé naopak matrace
měkčí kvůli otlakům kloubů a lidé s problémy se zády
zase matraci ortopedickou, případně zdravotní.
Postel bez nočního stolku je jako auto bez zrcátek
nebo hrnec bez uch. Stolek v ložnici slouží pro uložení
všeho, co potřebujeme mít během noci po ruce - ať už
je to knížka pro chvíle před usnutím, sklenka s vodou
pro případ, že nás v noci vzbudí žízeň, případně budík, pokud se nemůžeme nechat probouzet až prvními
paprsky světla. A protože po věcech na nočním stolku
šátráme leckdy ještě v polospánku, měl by našim potřebám sedět jako ušitý na míru Důležitým parametrem
nočního stolku je jeho výška. Abyste zvolili tu správnou,
musíte od začátku vědět, k čemu vám má sloužit. Stolek
vysoký jako vaše postel, nebo o trochu nižší, zaručuje
pohodlí při odkládání předmětů. Noční stolky, které
jsou zároveň servírovací, jsou vybaveny otočnou deskou. Má-li tedy stolek sloužit jako servírovací, musí jeho
horní deska výšku postele převyšovat alespoň o dvacet
centimetrů, aby se vám pod něj vešly nohy.

Neviditelná šatní skříň
Pokud bydlíte v klasickém bytě, kde bojujete o každý
centimetr místa, slouží většinou ložnice také k uložení
oblečení, prádla, ložního prádla apod. V tom případě
je nezbytné vybavit místnost dostatečně velkou šatní
skříní, která pojme vše potřebné. Šatník by měl nabízet dostatek úložných prostor, zásuvek, poliček, šatních
tyčí a košů. Do malých pokojů jsou ideální posuvné dveře, které nepotřebují žádný prostor na otevírání jako
u klasických dveří. Aby ložnice působila harmonickým

dojmem, měli bychom i materiál a dekor skříní volit ve
stejném duchu jako postel a noční stolky. Velmi zajímavě působí posuvné dveře potažené dekorační fólií nebo
zrcadlem, které kromě praktického využití také opticky
zvětšuje prostor.

Prádelník neboli komoda
Do ložnice se hodí zásuvkové komody pro uložení spodního prádla, ponožek, punčoch, hygienických potřeb
a nejrůznějších drobností. Široké zásuvky také ochrání
lůžkoviny a ručníky před prachem a zároveň můžete na
jejich plochu postavit bytové doplňky či zrcadlo. Zásuvky bývají zpravidla čtyři, ovšem záleží na výšce komody.
Komoda by měla mít kvalitní kování a výsuvy s tichým
dovíráním, velmi praktické a moderní je bezúchytkové
kování, kdy na zásuvku stačí pouze zatlačit a ta se sama
otevře. Komoda bývá součástí kompletního ložnicového
setu, buď jako jako součást vestavěné šatní skříně, ale
může být také jako solitér stojící samostatně. A dlužno přiznat, že soliterní komody slaví comeback. Zvláště
efektní jsou ty na nožičkách, které interiér příjemně odlehčují. Samozřejmě záleží na stylu vaší ložnice.

Závěsy ložnici zútulní
Je těžké si představit interiér ložnice bez závěsů na oknech. Bez ohledu na to, jak často návrháři celého světa hovoří o tom, že moderní styl tíhne k maximálnímu
množství slunečního světla, které může proniknout
skrze okno, v případě majitelů bytů a rodinných domů
vyvolává „prázdné“ okno bez textilu pocit nedostatku
pohody.
Záclony a závěsy v ložnici plní nejen dekorativní roli,
ale také chrání intimitu místnosti před zvědavými pohledy zvenčí. Ložnice je dokonce možná ta nejsložitější
místnost z hlediska výběru textilií. Na okna je potřeba vybrat závěsy, které nepropouští světlo, ale přitom
zachovat lehkost vzhledu interiéru, dodržet všechny
prvky designu ve vybraných barvách, a celkové řešení
nenavrhnout příliš nudné. Kdo považuje závěsy za přežitek, sáhne radši po roletách či žaluziích. I v těch je takový výběr, že dokáže uspokojit každý interiérový styl.

Barvy tvoří atmosféru
Ložnice je po koupelně nejintimnějším místem bytu.
V samostatné místnosti si můžeme bez obav vybrat takový styl i barvy, které jsou nám nejbližší. Zato ve spo-
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lečné ložnici půjde o určitý kompromis. Ale i v ložnici
se vyplatí jednoduchost bez zbytečných ozdob, na něž
se chytá prach. V barvách je lepší vyvarovat se velmi
ostrým odstínům na stěnách, na klidu před spaním by
nám pravděpodobně moc nepřidaly. Klasickému pojetí
ložnice lahodí jemné pastelové barvy, modrá, zelená,
hnědá nebo bílá. Všechny navozují pocit klidu, bezpečí a odpočinku. I když každá trošku jinak. Mezi sporné
dominantní barvy do ložnic patří červená či žlutá, které
sice navozují pocit tepla, což zimomřivci jistě ocení, ale
zároveň nám dodávají energii a my se naopak potřebujeme zklidnit. Velmi komplikovaná je fialová, která
vybízí k tvořivosti a podporuje činnost mozku. Citliví
jedinci si v ní také příliš neodpočinou. Pokud tyto barvy
máte rádi, využijte je na doplňcích. Právě fialová barva
je letos velkým hitem.

Světlo pro ložnici
Pro atmosféru ložnice je velmi důležité, jak si poradíme
s jejím osvětlením. Velkoplošná svítidla by měla vyzařovat nízký jas. Celkové osvětlení zajistí nástěnné svítidlo
pro nepřímé osvětlení, instalované na zdi nad postelí. Je
příjemné a zaručí, že ležící osoba není nikdy přímo oslněna světelným zdrojem. Ke čtení je dobré zvolit takové
osvětlení, které zaručí pohodu při čtení s ohledem na
partnera. Orientační svítidla jsou ideální pro bezpečný
pohyb v nočních hodinách. Díky nízké spotřebě energie
jsou vhodná LED, protože mohou svítit celou noc.

Pokojovky ložnici zútulní
Nejste-li příznivci moderní techniky, a přesto byste
chtěli zlepšit domácí klima, pak vezměte na pomoc zeleň – rostliny a květiny. I ty významně vylepšují domácí
prostředí a dýchaný vzduch, odstraňují z něho škodlivé
látky, snižují prašnost i hluk. Odpařováním vody z listů zvlhčují ovzduší. Některé druhy mají i léčivé účinky
a pomáhají při léčbě alergických onemocnění a astmatických projevů. Nejznámější z nich jsou eukalypty, blahovičníky a jehličnany. Všechny rostliny příznivě působí
na lidskou psychiku a uklidňují smysly. Pro zdravý spánek je důležitá i teplota vzduchu. V ložnici preferujeme
nízkou, abychom se vyhnuli dehydrataci. Ideálních je
proto 13 až 15 °C. V ložnici dětí a starších osob může
být o pár stupňů více.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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KAMENNÉ PRODEJNY KOBERCŮ PLÁČOU,

LIDÉ UŽ NAKUPUJÍ ONLINE.

Doba pokročila
a věci jsou stále jednodušší a jednodušší zejména díky moderním technologiím. Nové trendy se přenáší i do
konzervativního segmentu koberců, jejichž výběr a nákup je díky tomu mnohem
FANCY LILA
příjemnějším zážitkem.
Klasické kamenné prodejny jsou sice fajn, ale většinou si na jejich návštěvu musíte vyčlenit mnoho času. V první řadě tam musíte dojet, poté Vás čeká složité přehazování koberců na hromadách a při troše štěstí zaujmete pozornost otráveného prodavače, který utrousí pár tipů, které
Vám mohou pomoci v rozhodování.

Dnešní doba nám ale
umožňuje nové, pohodlné
možnosti, které skýtají až
nečekané výhody a usnadnění. Za prvé, předtím, než
se někam vydáte, je dobré
mrknout na internet, abyste věděli, jaká je vůbec
nabídka. Z logiky věci naleznete na internetu několikanásobně širší sortiment
než na prodejnách, takže
šance, že najdete Váš vysněný vzor je zde mnohem
vyšší.
Určitě je lepší si na samotný koberec před nákupem
U NÁS SI MŮŽETE NECHAT VYTVOŘIT VIZUALIZACI ZDARMA
sáhnout, proto si můžete
nechat poslat vzorek koberce zdarma. Nemusíte tak nikam chodit, vzorek Vám přijde během
pár dnů do schránky a Vy se můžete přesvědčit o kvalitě materiálu, aniž byste opustili domov.
Do zaslaného obrázku pokoje je možné Vám vložit vybraný koberec, abyste přesně viděli, jak
u Vás doma bude vypadat. Moderní technologie dnes dokáží zázraky, a proto výsledný návrh
bývá často k nerozeznání od skutečnosti.
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nákupem tak opravdu nic neriskujete, protože koberec si můžete doma v klidu vyzkoušet a případně jej do
1 roku od nákupu bezplatně vrátit. Nemusíte se dokonce
starat ani o objednávání zpáteční dopravy, protože i tu
pro Vás zařídí prodejce. Můžete si také zdarma oddálit
platbu o 14 dní, takže za koberec je možné zaplatit až ve
chvíli, kdy bude jasné, že skvěle padne do Vašeho interiéru. A máte-li potíže s nalezením koberce v konkrétním
TORINO KIDS WORLD MAP požadovaném rozměru, můžete si nechat vyrobit koberec
s rozměrem na míru.
Co se týče samotného doručení, je možné si přiobjednat i výnos k Vám do patra. Pokud si nevíte
rady, který koberec z široké nabídky vybrat, specialista a designer Vám rád
FANCY ROUND
doporučí vhodný koberec přesně pro Vás na základě barevných nebo materiálových požadavků. I další služby, za
které jste zvyklí si na prodejnách připlácet, můžete dostat
zdarma, jako třeba nadstandardní prodlouženou záruku
na 3 roky.
Proč se tedy někam trmácet, když můžete vše jednoduše
a rychle zařídit z pohodlí domova?
Všechny tyto inovativní služby naleznete v rámci ALL INCLUSIVE servisu na stránkách největšího českého e-shopu
s koberci www.mujkoberec.cz, Nákup je zde skutečným
zážitkem, kterým Vás bude provázet vtipálek Aladin.

30 | BYDLENÍ

TRENDY

MODERNÍCH
INZERCE

Správná podlaha musí zajišťovat komfortní chození, měla by být
snadno udržovatelná a v neposlední řadě by měla splňovat ty nejvyšší estetické nároky.
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Při výběru podlahové krytiny berte do úvahy celkový
vzhled interiéru, kterého chcete dosáhnout. Například
dekor dřeva můžete najít také v nabídce výrobců keramické dlažby, vinylu, linolea nebo PVC krytin. Výběr
podlahy je však i pocitová záležitost. U každého mohou
jiné pocity vyvolat přírodní materiály (dřevo, linoleum)
a jiné ty s umělým charakterem (laminát, vinyl). Designéři však k určitým stylům doporučují jen určité materiály – k rustikálnímu stylu většinou dřevo a kámen. Více
možností výběru materiálu nabízí moderní, nadčasový
design.

nosti plné dřeva a měkkých textilií si žádají jasné osvětlení. V kombinaci s pozoruhodným osvětlením vytváří
dřevo prostorný, teplé působící a pohodlný interiér.

Tmavá nebo světlá?
Celkový dojem z interiéru výrazně ovlivňuje nejen materiál, ale i barevný odstín podlahy. Menší a tmavší místnost rozjasní jasnější odstín podlahy: světlá podlaha
místnost opticky zvětší, jelikož světlé barvy světlo odrážejí. Tmavá podlaha vyhoví zejména milovníkům kontrastů. K tmavé podlaze se výborně hodí světlé stěny,
které zdůrazní přirozenou strukturu jednotlivých lamel.
Při výběru barvy podlahy je dobré zohlednit také barvu nábytku. Na dosažení kontrastu k tmavému nábytku
volte světlejší odstín podlahy a naopak, ke světlému nábytku můžete vybrat tmavší odstín podlahové krytiny.
Každá místnost v bytě má specifické vlastnosti a náročnost užívání. Koupelna je nejvíce vystavena zvýšené
vlhkosti vzduchu a přímému kontaktu podlahy s vodou.
Podlaha v kuchyni musí častěji odolávat mechanickému
poškození a nehodám s vylitými tekutinami. Neznamená to však, že v koupelně a kuchyni musí být pouze
podlaha z keramické dlažby. V současnosti je například
stále v kurzu propojení kuchyně s obývacím pokojem.
Interiéroví designéři však nedoporučují použití dvou
různých krytin, ale jen jedné, která prostor sjednotí
a opticky zvětší. Do dětského pokoje volte podlahu příjemnou na dotyk, protože děti tráví hodně času hrou
na podlaze.

Moderní barevná paleta
Letošní designové trendy kombinují odstíny zelené
a hnědé se sekundární modrou, bílou, černou, tmavě
červenou a sytě žlutou. Zemité barvy v místnosti přispívají k útulné a teple působící výzdobě. Lesklé detaily
v kovově šedé či zlaté barvě krásně zase podpoří tiché
a pohodlné interiérové barvy pro tento rok, zatímco
vyváží moderní barevná schémata. Majestátní měď
a bronz jsou stylové materiály, které interiéru dodávají
teplo a eleganci. Také bílá, odstíny šedé, terakota, tmavá bordó a vínově červená jsou dobrými volbami pro
tento rok.
Světle hnědé odstíny přírodního dřeva jsou atraktivní
a moderní, skvělé především do malých prostorů. Tmavé dřevo je jedním z moderních interiérových trendů,
které přinášejí příjemné odstíny čokoládově hnědé,
čímž dodávají interiéru dotek luxusu. Dalším krásným
materiálem je korek, který se používá nejen na podlahy, ale také na dveře skříněk a na obložení stěn. Míst-
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Masivní dřevo je stále trendy
O podlaze z masivního dřeva se hovoří i jako o „věčné“
podlaze. Po uložení se přebrousí, vytmelí a povrchově
upraví (nejčastěji nalakuje), lak chrání dřevo 15 až 20
let, pak se znovu přebrousí a nalakuje. Deskové (palubkové) podlahy se přibíjejí či šroubují na podkladové
dřevěné hranoly (tloušťka 20 až 35 mm, materiál – smrk,
borovice, dub). Tloušťka je navržena na rošt s rastrem
0,5 m. Masivní vlysové parkety s perem a drážkou lze
celoplošně lepit k podkladu (15 až 22 mm) podobně
jako lamelové parkety (lamparkety) bez pera a drážky
(10 mm).
Dřevěná podlaha je vhodná pro milovníky přírodních
materiálů – hodí se do obývacího pokoje, dětského pokoje i ložnice. Ideální prostředí pro dřevo (i pro člověka)
je teplota kolem 20 °C a vlhkost vzduchu 50 až 60 %.
Výrazné změny těchto hodnot způsobí sesychání nebo
naopak nabobtnání podlahy. Nalepené vlysové parkety s tloušťkou kolem 20 mm mají dlouhou životnost,
protože je lze až 4 × obrousit a znovu přelakovat. Při
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pevném nalepení velmi dobré zvukověizolační vlastnosti. Při montáži na hranoly palubkovým způsobem
lze snadno zabudovat tepelnou izolaci.

Populární „plovoučky“
Plovoucí podlahy se staly trendem posledních let. Zútulnily paneláky, ale i rodinné domky a byty. Komu by se
nelíbily lamelové podlahy, které se snadno pokládají
a vypadají jako dřevěné?
Na začátku prodeje plovoucích podlah se v prodejnách
objevilo i několik druhů nekvalitních podlah bez certifikátu za velmi nízkou cenou, které se chovaly tak, jako
by byly určeny na jedno použití. Současné podlahy jsou
výrazně kvalitnější, mají dlouhou životnost i pestřejší
dezény. Samotné plovoucí podlahy nemají s vodou nic
společného a vodu samy příliš v oblibě nemají. Slůvko
plovoucí jim dal do vínku způsob pokládky. Jsou vlastně
v celé ploše volně položeny na podklad a nejsou uchyceny ani k němu ani ke stěnám, takže jakoby plavou.
Technologie je dost tradiční, nové jsou však použité
materiály. Jednotlivé díly, vrstvené lamely, mohou být
dřevěné, laminátové nebo korkové. Vyrábějí se v mnoha dezénech dobře imitujících různé druhy běžných
a exotických dřevin, stejně jako například mramor, parkety nebo starou palubkovou podlahu. Jsou k dostání
i v pastelových barvách.

Dřevěné velkoplošné parkety
Nejvhodnější jsou třívrstvé, u nichž můžete lakovanou
dýhovou vrchní vrstvu brousit. Tento druh podlahy se
ukládá stejně jako plovoucí podlaha bez lepení, do čehož se můžete pustit i svépomocně. Plovoucí konstrukce eliminuje vydouvání podlahy nebo zvětšování spár,
které by, pokud by lamely byly pevně spojeny s podkladem, mohlo nastat při objemových změnách dřeva vlivem vlhkosti. Dřevěné velkoplošné parkety mají
tloušťku 8 až 20 mm. V případě, že bude podlaha těžce
namáhána nebo je pod ní umístěno podlahové vytápění, je vhodnější použít montáž lepením. Dřevěné velkoplošné parkety vyniknou zejména v reprezentativních
prostorech, například v obývacím pokoji. I velkoplošné
dřevěné parkety, podobně jako vlysové, dávají interiéru
originální vzhled a přirozenou krásu.

Místo dubu bambus?
Dřevěné podlahy jsou stále živá klasika, nicméně kdo
vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na dřevo,
nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle podlaha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná. Bambusové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných bambusových stébel, z kterých se zhotovují lamely. Speciálním
spojováním a lepením se vytvářejí jednotlivé dílce
podlahy, které se do sebe zacvakávají jako u běžných
typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že podlaha
opravdu připomíná bambus s jeho typickými kolénky
ve stéblech, nebo může vypadat jako mozaika. Dalšími
variantami jsou mramorové provedení, design „zebra“
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a další. Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken.
Horizontální uspořádání akcentuje původní kresbu
materiálu s kolínky, vertikální zejména rovnoběžné linie. Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural)
nebo tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací probarven v celém průřezu. Rovněž je možné podlahové dílce
mořit na určitý odstín podle přání klienta. Povrchově
jsou dílce ošetřeny šesti vrstvami laku nebo olejem.
Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a tím i odolností vůči opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah
vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvrdých
dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch opravit,
podlaha z bambusových lamel umožňuje několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hlediska zahrnuje
nabídka bambusových podlah kromě základních druhů
celoplošně lepených i provedení pro vytápěné podlahy
(s redukovanou tloušťkou pro lepší prostup tepla), dále
plovoucí, s tlumící vrstvou.

Laminátové podlahy
Laminátové podlahy jsou variantou plovoucí podlahy
s podobnou třívrstvou konstrukcí jako dřevěné velkoplošné parkety, vrchní nášlapnou vrstvu však v tomto
případě tvoří fólie nebo několik vrstev papíru se vzo-
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rem naneseným barvotiskem a napuštěným speciální
pryskyřicí. Nosnou vrstvu tvoří kvalitní lisovaná deska
MDF z dřevního prachu a pilin. Podlahy se nejčastěji
vyrábějí ve 4 velikostních formátech a tloušťkách 7 až
10 mm. Stejně jako u dřevěných parket, u těžce namáhaných podlah nebo v případě podlahového vytápění
se doporučuje montáž lepením.Tato podlaha je vhodná
do namáhaných interiérů, pro všechny, které dřevěné
podlahy neoslovují kvůli ceně nebo omezenému výběru
dekorů. Povrch podlahy chrání před poškozením odolný průhledný povlak (takzvaný overlay), například nalisovaná melaminová pryskyřice. K výhodám laminátové
podlahy patří velký výběr dekorů a vzorů až po imitace
exotických dřevin, snadná údržba, jednoduchá montáž
bez lepení díky zámkovému mechanismu, vysoká odolnost i proti poškrábání a stálobarevnost.
Součástí podlahy by měly být vždy kvalitní podlahové
lišty, které se vyrábějí v mnoha dekorech a provedeních. Samozřejmostí jsou lišty na schody, rohové lišty
a podobně.

PVC a vinyl
K levnějším variantám podlahové krytiny s množstvím
vzorů patří PVC nebo vinylová krytina. Krytiny z PVC
dělíme na heterogenní a homogenní. Heterogenní se

skládají z více vrstev – z vrchní vrstvy PVC a ze spodních měkkých a izolačních textilií. Prodávají se v balech
a v nabídce jsou iobdélníkové lamely. Na podlahu se
lepí speciálními lepidly. Tloušťka krytiny se pohybuje v rozpětí od 0,7 do 4 mm. Homogenní podlahoviny
nejsou určeny pro domácnosti. Parkety s vrchní vrstvou
z PVC s tloušťkou 3 až 10 mm se ukládají plovoucím
způsobem, tedy bez připevnění k podlaze.
Krytiny z PVC můžete nalepit do různých místností
domu. Ideální uplatnění najdou například v kuchyni.
PVC se snadno ohýbá, neláme a nevyžaduje speciální
údržbu. Na čištění používáme běžné saponáty. Tato
krytina je příjemná na dotyk, je vhodná i do vlhkého
prostředí, nabízí velký výběr dekorů a příznivé ceny.
Úroveň vinylových podlah se za posledních patnáct let
posunula výrazným směrem kupředu, výrobci nabízejí
vysoce kvalitní produkty, zajímavé z hlediska konstrukčního provedení, složení a užitných vlastností. Legislativní požadavky i vlastní zájem renomovaných výrobců
podlahových krytin vedou k výrobě polyvinylchloridových podlah, které jsou zdravotně nezávadné, bez „starých známých“ ftalátů.

Marmoleum
Jde o plovoucí podlahu z přírodních materiálů
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s příjemným pocitem při chůzi. Velmi rychle dosahuje pokojové teploty, čímž umocňuje pocit tepla místnosti. Na výběr jsou lamely ve tvaru obdélníků nebo
čtverců v různých stálobarevných odstínech. Tento materiál má antibakteriální vlastnosti, a proto je ideální
pro děti, alergiky a astmatiky. Podlaha je vhodná i na
podlahové vytápění. Na zmírnění krokového efektu je
na spodní straně podlaha ošetřena vrstvou korku. Povrch marmolea je přirozeně antistatický. Na rozdíl od
PVC po čase tmavne. Vyrábí se ve veselých a vzájemně kombinovatelných odstínech, a je proto zajímavé
nejen do dětského pokoje. Marmoleum lze esteticky
kombinovat s ostatními přírodními podlahovinami.
Větší poškození na podlaze se dají opravit místně.Výhody: vysoká odolnost proti poškození, odolnost proti
vodě a vlhkost, je teplejší než klasické linoleum, tlumí
hluk a je vhodná pro alergiky.

Lité podlahy
Jde o technickou podlahu vylitou z materiálů na bázi
epoxidu, polyuretanu nebo cementu. Je velmi odolná
a beze spár, takže se snadno udržuje. Moderní lité
podlahy se vyznačují barevnou i dezénovou pestrostí
(do směsí se přidávají různobarevné pigmenty, povrch se upravuje speciálními hladicími technikami,
malbou, vkládáním obrazců nebo pískováním). Jejich
výhodou je jednoduchá aplikace. Povrch před ní musí
být dokonale čistý, hladký a zbavený barev. Velkou
předností lité podlahy je to, že dokáže vytvořit téměř dokonale rovnou plochu (bez zbytečných spár).
Donedávna byly lité podlahy především součástí různých komerčních prostorů, postupně si však své místo
nacházejí i v domácnostech. K výhodám litých podlah patří především krátká doba realizace, minimální množství dilatací, možnost protiskluzové úpravy,
odolnost proti chemikáliím a vodní páře, zdravotní
nezávadnost a snadná údržba.
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Cementové a anhydritové podlahy
Cementové směsi se hodí všude tam, kde je podlaha zatížena vlhkostí nebo je potřeba včasně pokládat krytiny
ještě na „vlhký“ podklad, což neumožňují anhydritové
potěry. Předností cementových podlah je jejich dobrá
kompatibilita s dalšími materiály, které se při skládání
podlah používají, jsou to především nejrůznější lepidla,
stěrky apod. Ideálně se proto cementová podlaha hodí
zejména pod dlažbu. Nedostatkem cementového litého
potěru je skutečnost, že při rychlém odpařování vody
během zrání mění svůj objem a deformuje se. Výrobci
a dodavatelé se proto snaží tomuto jevu maximálně zabránit. Může to být například ošetřením povrchu hned
po pokládce postřikem na bázi parafínu, který zabrání
svévolnému odpařování vody v průběhu zrání
Anhydritové potěry jsou směsi na bázi síranu vápenatého. Hodí se všude tam, kde je třeba, aby podlaha rychle
vyschla. Velkou předností anhydritových potěrů je skutečnost, že se jejich objem během vysychání prakticky
nemění. Nedochází proto k jejich smršťování, deformaci kroucením, je možné z nich vytvářet rozlehlé plochy.
Vlastností anhydritových potěrů, s níž je nutno počítat,
je jejich chemická reakce se složkami jiných stavebních
materiálů. Jsou to zejména nejrůznější hydroizolační
stěrky, lepidla. Proto je třeba před jejich aplikací anhydritový podklad nejprve důkladně penetrovat.
Cementové potěry umožňují pokládku některých krytin (dlažba) i při vyšší zbytkové vlhkosti, ovšem pokud
je potřeba dosáhnout nízké vlhkosti (vinil, PVC, dřevo), pak je doba velmi dlouhá a sušení musí probíhat
pozvolna. Anhydritové podlahy musí být před pokládkou krytin vždy důkladně vysušeny, ovšem proces
sušení může být prováděn intenzivně, a často je tak
oproti cementovým potěrům dosaženo připravenosti
podkladu rychleji a bez rizika problémů, jako je kroucení a praskání.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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JARNÍ ÚKLID
V PŘÍMÉM PŘENOSU…
Zima už je díkybohu za námi, ovšem díky slunečním dnům je vice vidět, jak na nás
jaro kouká přes špinavá okna. Nám nezbývá, než se pustit do generálního jarního
úklidu. S chutí tedy do toho...
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ledne uklízíme téměř všichni. Není škoda takto promrhaného času, který bychom mohli využít úplně jinak?
Pořiďte si proto efektivní úklidové pomocníky.

Vyberte ten správný vysavač

Efektivní úklid domácnosti udržuje domov čistý, zdravotně nezávadný a příjemný. Spousta lidí je ale často
zoufalá, když bezradně stojí v místnosti a přemýšlí, čím
vlastně začít. Jak uklízet nejefektivněji? Postup by
měl mít logiku. Jedna z cest je podle odborníků začít
u nejvzdálenějšího bodu bytu či domu – bráno od vchodových dveří, a skončit u nich. Zákldní úklidové pravidlo zní „odshora dolů“. Úklid by měl probíhat směrem
od stropu na podlahu. Nejdřív smeťte pavučiny, pak utírejte prach v policích, myjte okna, perte záclony, leštěte
dvířka nábytku, až naposledy vysávejte a drhněte podlahu. Pokud nemáte vhodné nástroje, úklid bude trvat
zbytečně dlouho. Pokud můžete, zkuste si pořídit efektivní pomocníky. Čtyři pomocníci nesmí chybět: hadříky
z mikrovlákna, parní čistič, prodlužovací tyč, a výkonný
vysavač (včetně nástavců). Obyčejné hadry na prach ho
jen rozvíří a příliš nepomohou. S rozvojem moderních
technologií se lze stále častěji setkávat s rostoucím
množstvím nejrůznějších produktů, které jsou určeny
pro úklid. Některé jsou vyrobeny pouze pro konkrétní
účely, jiné mají zase širší spektrum svého využití. Ať tak
či onak, v každém případě se jedná při jejich využívání o zkvalitnění úklidu a v neposlední řadě také o jeho
ulehčení, případně urychlení. Vždyť denně se uklízení
věnuje dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR až 80
% Čechů. Zejména ženám zabere péče o domácnost
v průměru 3 hodiny každý den, o víkendu během dopo-
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Asi největším pomocníkem bude vysavač. Ale jaké druhy jsou vlastně na trhu a jak se v nich vyznat?
Možná vás bude zajímat, odkdy vysavač existuje. První
elektrický vysavač zkonstruoval Huber Cecil Booth, anglický strojní a stavební inženýr, který si v situaci, kdy
byl svědkem čištění železničních vozů, uvědomil, že je
mnohem praktičtější vysát prach usazený na povrchu,
než jej sfoukávat dolů. Booth proto udělal úplně jednoduchý pokus. Před ústa si položil kapesník a nasál
přes něj vzduch. Na kapesníku se objevil prach. A na
tomto principi vyvinul roku 1901 pvní vysavač, k jehož
přemísťování ovšem bylo zapotřebí vozu taženého
koňmi. Jeho hadice byla dlouhá 244 metrů a dělala takový rámus, že se v okolí plašili koně. Přístroj byl ovšem
velkolepou novinkou, která byla prezentována jako naprostá nezbytnost na většině významných slavnostech
a dokonce jeho veličenstvo Eduard VII. ihned objednal
dva tyto magické stroje – jeden pro Buckinghamský palác, druhý pro zámek ve Windsoru.
Po sto letech jsme na tom s vysáváním úplně jinak. Trh
je zasypán nepřeberným množstvím různých druhů
a typů. Vybírat můžete ze sáčkových, cyklonových, tyčových, robotických nebo i multifunkčních. Kritéria lze
rozdělit také podle typu filtrace, výkonu, hlučnosti či
objemu prachových sáčků nebo nádob. Odborníci se
shodují, že nejpodstatnější je správná konstrukce a kvalitní uchycení filtru.

Kritéria výběru
Důležitým kritériem pro výběr vysavače u většiny lidí
je počet wattů, avšak podle dostupných testů neznamená vyšší počet wattů, vyšší výkon. Důležitá je celá
konstrukce vysavače, hubice a tedy proudění vzduchu.
Hodně nakupujících také přihlíží k počtu filtrů, což také
není zárukou kvality. Zárukou kvality je kvalitní zpracování výrobku. Což znamená, že pokud nebude filtr dobře těsnit, prachové částice se vám budou vracet v určité
míře do místnosti , což bohužel při nákupu nepoznáte.
Konec hubice se musí dobře přisát na místo, tak aby byl
rozložen výkon sání v celé šíři hubice.
Výkon vysavače, častěji příkon, znamená výkon motoru,
nikoliv samotný výkon sání. Čím vyšší výkon, tím si připlatíte za spotřebu elektřiny. Čistý sací výkon lze snadno vypočítat, jelikož tvoří 1/5 - 1/3 výkonu motoru. Na
výrobku tedy hledejte rozdíl mezi příkonem a sacím výkonem. Nižší příkon a vyšší sací výkon, rovná se úsporný
vysavač. Sací výkon, který je měřen u vysavačů, je vypovídajícím údajem, ale jen tehdy, je-li údaj převzat z měření
u sací trubice, ne u těla vysavače. Hlučnost vysavače je
otázkou ceny produktu. Levnější vysavač bude hlučnější,
avšak dá se regulovat nastavením sacího výkonu. Je dobré taky přihlížet k objemu sáčku nebo nádoby vysavače.

KVALITNÍ ÚKLID PODÉL

STĚN I V ROZÍCH

www.irobot.cz

Obecně se uvádí, že pro byty o velikosti do 50 m2 by
měl být objem cca 2-2,5 litrů, pro plochy do 150m2 je
zapotřebí vysavač s objemem 3-4 litry a pro větší určitě
objem 4 litry a více. U bezsáčkových vysavačů je toto
výhodou, jelikož při zaplnění můžete prachovou nádobu vyčistit a pokračovat dál. HEPA filtr je v dnešní době
nejmodernějším filtrem pro filtrování vzduchu.

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

Bezsáčkové vysavače
U bezsáčkových vysavačů se nečistoty a prach zachytávají ve speciální, většinou plastové nádobce, odkud je
kdykoli jednoduše vysypete. Prach tedy nikde nehromadíte, navíc je sběrná nádobka omyvatelná. U těchto vysavačů je ale nutné zvolit typ s kvalitním filtrem.
Mnohé moderní modely využívají takzvaného cyklónového efektu, při kterém se díky odstředivé síle oddě-

sickým podlahovým vysavačům mají ty multifunkční
větší rozměry, jsou těžší a také má nižší sací výkon.

Vysavače parní a s vodním filtrem
U těchto vysavačů můžeme mluvit o domácím použití
nebo jako o profesionální výbavě. Vysavače, které se
vyznačují vodním filtrem a parním čištěním, vysávají
suché i mokré nečistoty nebo kapaliny a filtrují jí přes
vodu. Umožňují také čištění párou nebo vodou. Odsávají buď samostatně či kombinovaně. Parní vysavače se
hodí na čištění velkých ploch, např. oken, koberců, matrací, dveří vestavěných skříní, různých čalounění nebo
zasklených lodžií. Spousta lidí může zaměňovat parní
vysavač za parní čistič. Ten se používá pro čistění špatně
přístupných míst a není vhodný na velké plochy.

Ruční a tyčové vysavače

lí nečistoty od vzduchu a až pak zůstanou v nádobce.
Díky tomu se prach nedostává z vysavače opět do místnosti. Existují také bezsáčkové vysavače s vodní filtrací.

Multifunkční vysavače
Multifunkční vysavač reprezentuje vysávání mokré i suché s dalšími funkcemi, jako je například šamponování
nebo třeba vysávání se sáčkem či bez. Dražší modely
umožňující i hloubkové čištění koberců pak mají navíc vodní filtr, která je považován za jeden z nejkvalitnějších. Kromě možnosti mokrého vysávání mají navíc
víceúčelové vysavače větší objem nádoby na nečistoty
a nabízejí široké spektrum nástavců pro různé podlahové krytiny. Dalšími funkcemi jsou schopnost vytíraní
podlah, mytí oken či parní čištění. Funkce foukání vám
umožní nejen rychlé nafouknutí matrací, ale pomůže
i při uvolnění ucpaného odpadu. Nicméně oproti kla-

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

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysavače, které odstraňují nečistoty na základě zvoleného
programu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysávání kontroluje čistotu podlahy jen od oka, robotické
vysavače na to jdou mnohem vědečtěji a jsou opatřeny
speciálními optickými snímači prachu, které vidí více.
Věděli jste například, že právě tento typ vysavače nasadila americká vláda během záchranných prací po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v roce
2001. Robot rovněž mapoval zamořené prostory po havárii japonské elektrárny Fukušima v roce 2011. Poradí
si tedy s mnohým a výhodou je velká úspora času a pravidelnost úklidu, jelikož je můžete nastavit tak, aby ro-
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bot uklízel ve vaší nepřítomnosti. Funkcí odloženého
úklidu disponují dražší modely. Některé lze nastavit
manuálně, přímo na robotovi. Pro milovníky moderních
technologií existují modely, které se ovládají pomocí
mobilní aplikace. Nevýhodou je menší velikost odpadního prostoru. S tím už si ovšem dobré vysavače umějí
poradit. Největší novinkou totiž je, že si můžete pořídit
i model s funkcí automatického vysypávání sběrného
koše. To vám umožní zapomenout na vysávání na celé
týdny. Jednorázový sáček na nečistoty uvnitř čistící stanice pojme až 30 sběrných košů robota. Jeho praktické
zpracování znemožňuje únik prachu a nečistot zpět do
okolí. Jakmile je čas sáček vyměnit, indikátor na stanici
vás upozorní.
Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích mazlíčků,
kteří měli problem s tím, že se nádoba brzy zaplnila psími chlupy a nečistotami a robot pak nedokončil čistící
cyklus. To už v tuto chvíli je jen historií.
Robotický vysavač je vhodný zejména do velkých místností nebo do bytů bez prahů, s tvrdými podlahami nebo
koberci s nízkým chlupem. Zakoupit můžete vysavače
s rotačními kartáči, ale i bez. Robotický vysavač bez kartáče disponuje menším sacím výkonem než ty s kartáči.
Dva kartáče, které se točí proti sobě si poradí s téměř
každou nečistotou. Vybírat budete také podle počtu
programů a nastavení. Vždy je dobré zvolit vysavač, který dovede uklidit i rohy a pojede důsledně kolem stěn.
Podle zkušeností si uživatelé většinou volí programy na
úklid celých místností, i když vysavač nabízí více mož-
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ností. Před koupí je vhodné vidět vysavač v akci, kvůli
efektivitě vysávání, využití kartáčů a jejich spolehlivost
v odstraňování nečistot a prachových částic.

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

Netradiční vysavače
Výrobci nabízejí také krbové vysavače popela (s motorem i bez motoru), vysavače na listí (případně prachový
sníh), vysavače na mytí oken (mop s elektrickým odsáváním vody) i vysavače do auta (napájené akumulátorem). Před koupí vysavače je dobré zvážit, k čemu má
vysavač sloužit, zda vám nevadí hlučnost, jestli je doma
nějaký alergik, jaké máte doma podlahoviny, nebo
hodně chlupatých zvířat. Dobré je také pročíst si testy
vysavačů na internetu.

Hadříky, utěrky a mopy
Jak již jsme řekli v úvodu, samozřejmě nesmíme zapo-
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mínat ani na klasické pomocníky, kterými jsou mopy,
utěrky z mikrovlákna, či kvalitní čisticí prostředky.
Víte jak vybrat správný mop?
Vytírat podlahu ručně za pomoci hadru a kbelíku je

důležité si uvědomit, že přírodní dřevo si vždy vytvoří
vlastní patinu a obecně se má za to, že není na dřevo
vhodné používat velké množství vody. Při vytírání podlahy je proto lepší použít mop s integrovanou nádrží na
sprejování a nebo mikrovláknový
mop a sprejovací lahev.
Vhodný mop by měl být především
kvalitní a něco vydržet. Proto dejte přednost značkovým výrobkům
prověřených firem, kteréžto se
specializují na úklidové pomůcky.
Samozřejmě uklízet musíme i plochy, kde mop nepomůže. Pak přichází na řadu hadřík chemie. Víte
například, jak si poradit s koženou
sedačkou?

Voda, hadřík, nebo sprej?

vážně otrava. S příchodem praktických mopů je ale
všechno jinak. Nyní je to pohodlnější, zároveň také
účinnější. Ovšem pozor – není mop jako mop. Na našem trhu existuje celá řada druhů, jež se liší materiály,
způsobem ždímání, velikostí i tvary. Jak tedy provádět
úklid s minimální námahou a s dokonalým výsledkem?
Při výběru mopu je dobré zohlednit následující kritéria:
• Velikost vytírané plochy
• Typ podlahy
• Systém ždímání – ideálně, když nepřijdou ruce do
kontaktu s vodou
• Snadnost ovládání (nastavitelnost násady, flexibilita kloubů,…)
• Úspora času
• Kvalita materiálu – nejen vytírací části s návlekem,
ale také násady mopu
• Cena mopu a případně příslušenství
Novinkou na trhu mopů je systémový mop, který umožňuje vytírání podlahy pouze čistou vodou. Tento mop
striktně odděluje čistou a špinavou vodu – ta během
ždímání odchází na dno kbelíku. Toto kouzlo je skryto ve dvou kbelících zasazených do sebe. A právě díky
němu bude vaše podlaha krásně čistá.
Vždy si musíme take uvědomit, jaký povrch budeme
ošetřovat. Velmi módní jsou dnes dřevěné podlahy,
o ty je ale nutné se dobře starat. Je potřeba si ujasnit,
o jaké dřevo je jedná, zda přírodní, neošetřené, olejované a nebo lakované. Při vytírání dřevěné podlahy je
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Kůže je živý materiál a je potřeba
o ni pečovat. K čištění potřebujeme ideálně utěrku z mikrovlákna,
která dokáže vyčistit póry kůže
a není drsná, aby kůži poškodila,
kartáček na zuby, který je jemný,
ale pomůže s nečistotami a díky
kterému se snáze dostaneme do
úzkých prostor a kolem švů a měkkou utěrku na nanesení krému a závěrečné přeleštění. Je důležité si uvědomit, zda sedačka, které říkáme
kožená, není ve skutečnosti semišová či z přírodní nepravené kůže, kdy bychom nemohli použít vodu.
Na lakovanou kůži můžeme použít vlhkou utěrku, ale
s vodou bych to také nepřeháněla. Na nelakovanou
kůži mohu doporučit čistící pěny, pěna je šetrná a přitom dokáže prostoupit hluboko do struktury kůže
a nečistoty uvolnit, povrch stačí jemně setřít vlhkou
utěrkou. Pěnu je možné použít i na barvenou kůži, ale
v tomto případě je lépe někde na skrytém místě vyzkoušet stálobarevnost.
Kůži po takto důkladném vyčištění je vhodné ošetřit,
určitě je vhodné doplnit živiny a kůži natřít krémem
s přírodními lanoliny. A sedačka bude zase jako nová….

Křišťálový lustr
Ted na jaře je vhodné vyčistit i křišťálový lustr, je dlouho světlo a není potřeba svítit. Velkým pomocníkem
v tomto případě je sprej na čištění lustru, při jeho použití lustr není nutné rozebírat. Bez práce to samozřejmě
ale také není. Pokud má lustr miskovité části, je potřeba je vyčistit ručně, odstranit napadané mouchy a velké
nánosy prachu.
Pod lustr je potřeba umístit igelitovou plachtu, aby
sprej nekapal na zem a neudělal fleky. Po té sprej nastříkat a nechat skapat. Odměnou je krásný zářivý lustr.
Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

BEZPEČÍ

DOMOVA
Všichni se chceme cítit doma v bezpečí. V dnešní době je ale nutné pro to něco
udělat. Začít u dobrých bezpečnostních dveří, pokračovat k mechanickému zabezpečení a nezapomenout na zabezpečení elektronické, které zaručuje nejvyšší
míru bezpečnosti...
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Bezpečnost vchodových dveří
Stále se zvyšují nároky na ochranu vchodových dveří
před nezvanými návštěvami. Proto není od věci vědět,
jakou bezpečnostní třídu by vaše dveře měly mít. Je jich
celkem šest a značí se zkratkou RC. Stupeň bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet bezpečnostní
prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud se chystáte
na koupi nových bezpečnostních dveří, volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4 je vhodná
především pro nemovitosti, v nichž majitel uchovává
drahé předměty, umělecké artefakty, cenné sbírky, starožitnosti apod. Pro běžný byt nebo dům vám postačí
třída o stupeň nižší, je totiž také o něco levnější. Dveře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží, sklepů, dílen
či zahradních domků. V čem se vlastně bezpečnostní
dveře liší od obyčejných? Zatímco obyčejné dveře se zamykají pouze v jednom místě, jsou bezpečnostní dveře
zajištěny na deseti až dvaceti místech. Ke standardnímu
vybavení bezpečnostních dveří patří také kvalitní bezpečnostní cylindrická vložka, která je odolná proti odvrtání nebo vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou.

Konstrukce dveří a izolace
Rozhodujícím faktorem při výběru vchodových dveří je
materiál, z něhož jsou vyrobeny. Základ kvalitních dveří
tvoří ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato konstrukce
by měla být navíc doplněna o potřebné bezpečnostní
prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy, které dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by měly
být umístěny na bočních a na horní straně dveří. Nezapomínejte také na bezpečnostní zámek a kování.
Zámky byste měli pořizovat vždy dva – centrální a pak
horní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř a nezatěžovat tolik hlavní zámek. Kvalitní dveře by měly kromě
protihlukové a tepelně-izolační vlastnosti. Od dveří by
se k vám neměl vkrádat studený vzduch z chodby ani
rozhovor vašich sousedů na chodbě. S novými dveřmi
je třeba vyměnit také zárubeň. Jen v nich budou totiž
nové dveře dokonale těsnit. Původní zárubně navíc nejsou novým těžkým dveřím přizpůsobené a časem může
dojít k poškození pantů. Při výběru dveří zohledněte,
jestli prodejce nabízí s dveřmi i zárubeň a zda je její
montáž započtena v celkové ceně výrobku.

je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických způsobů
klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy, jako je
čtečka karet nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu,
klávesnice za pomoci PIN kódu, elektronické systémy
dálkového otevírání či telefon s pomocí bluetooth.

Design a elektronika

Odemkněte si jen prstem!

I u vchodových dveří hraje významnou roli vzhled. Lze
si objednat dveře celoprosklené, částečně prosklené,
s plnou dveřní výplní i s různou orientací příček. Samozřejmostí je široká nabídka barevných odstínů či dřevodekorů. Vzhled ovlivní i dveřní kování, klika, koule
nebo madlo z venkovní strany. Při výběru dveří však nezapomínejme na jedno: design dveří by měl vždy ladit
s celkovým vzhledem domu. Splněna musí být i požární
odolnost dveří EI, což je doba, po kterou je konstrukce
schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. U běžných dveří do bytu je to 30 minut. A důležité

Spolu s kvalitními dveřmi můžete svoji bezpečnost zvýšit i speciálními zámky se čtečkou otisků prstů. Inteligentní zabudovaný software má výbornou paměť a učí
se s každým novým použitím. Rozezná tak například
rostoucí dětské prsty a přizpůsobí se jim. Zařízení přitom klade důraz nejen na vysokou úroveň bezpečnosti, ale i na uživatelskou jednoduchost, tudíž si snadno
odemknou děti, senioři i lidé se zhoršenou motorikou.
Biometrický přístupový systém se hodí pro všechny typy
hliníkových i plastových vstupních dveří.
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Profesionální garážová vrata

TRIDO Evo - hladký panel H2 šedá

Sekční vrata - hladký panel H0 antracit

Sekční vrata - hladký panel H0 bílá

Sekční vrata - hladký panel H0 dle RAL

Sekční vrata - hladký panel H0 zlatý dub lak

Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

Kování je extrémně důležité
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc trvají pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové kování je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to jak
vzhledem, tak odolností. K bezpečnostním prvkům
patří například skutečnost, že šroubky má klika pouze
z vnitřní strany dveří, aby nebylo možné kliku odmontovat z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše štítového stylu, na trhu jsou ale i rozetová provedení tohoto
kování. Pro vyšší bezpečnost se používají vícebodové
zámky a panty s čepy odolnými proti vysazení.

Fólie na okna
Přes 70 % zlodějů do domu vnikne okny. A dokonce
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mnohdy i bez rozbití skla, což znamená, že je sousedé
neuslyší. Bezpečnostní vylepšení skla se dá zajistit speciální fólií, která je tvořená vrstvami polyesterového filmu. Ovšem tu lze lepit pouze na skla, která mají tloušťku minimálně 4 mm. Atestovanou bezpečnostní fólii
pojišťovny dokonce zařazují mezi další druhy zabezpečení, kterými jsou bezpečnostní mříže.

Pevné mříže
Jsou nejlevnějším a nejúčinnějším způsobem mechanické ochrany oken a jiných skleněných ploch. Vyrábějí se
jednoduché i ozdobné, aby si každý mohl vybrat podle
svého vkusu. Důležitá je správná instalace: mříž musí
být zásadně ukotvena zevnitř, přišroubovat ji zvenku
nemá smysl. Materiál by měl splňovat požadavky po-

o 90° ke zdi. Povrch mříží se upravuje žárovým zinkováním, práškovým lakem nebo kombinací zinku i laku.

Předokenní rolety
Jsou k dispozici z plastu a hliníku, i když jako bezpečnostní slouží jen hliníkové s lamelami vyplněnými polyuretanem. Nezvaný host je nepřekopne ani nepřerazí.
Výhodou jsou i všechny ovládací prvky skryté uvnitř.
K dostání jsou v mnoha barevných provedeních včetně
imitace dřeva. Kromě toho, že nás ochrání před nezvanými hosty a fungují jako bezpečnostní zábrana či překážka, mají i jiné přednosti: v létě chrání před extrémními teplotami, v zimě proti tepelným ztrátám. Snižují
náklady na teplo až o 40 % a venkovní hluk až o 7 dB!
Také chrání okna a dveře před mechanickým poškozením způsobeným povětrnostními podmínkami.
Dodatečně se dají pořídit na okna i balkonové dveře
přídavné zámky a uzamykatelné kliky buď kliky se zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek),
nebo kliky s takzvaným knoflíkem, u kterých je nutné
při otočení kování zmáčknout knoflík.

Nezapomeňte na kamery a alarmy
Kamery a alarmy už dávno nenajdeme pouze ve velkých
firmách a ve veřejných objektech. Praxe totiž ukazuje,
že nejúčinnější je kombinovat klasické mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, trezory a další
mechanické zábrany) s elektronickými sledovacími systémy. Zkušený zloděj s náležitými znalostmi a vybavením nezřídka zvládne mechanické zabezpečení překonat – pokud má dostatek času a zůstane nezpozorován.
Kamerové a alarmové systémy však právě toto znemožňují a poskytují tak mnohem vyšší úroveň bezpečnosti.

Kamerové systémy: mějte přehled,
co se děje!

jišťoven. Povrch mříží se upravuje lakováním – na přání
pozinkováním a vrchní úprava práškovým lakem.

Nůžkové mříže
Osazují se všude tam, kde chceme, aby mříž nebránila
v době naší přítomnosti volnému výhledu z okna. Ve
složeném stavu nezabírá mříž téměř žádný prostor,
neruší estetický dojem. Její montáž nevyžaduje téměř
žádné stavební úpravy. Lze ji namontovat do jakéhokoli stavebního otvoru, nebo ji předsadit. Může být instalována vně i uvnitř objektu.
Mříž je vedena vodítky nahoře a dole. Zavírání a otvírání mříže je snadné, neboť je osazena v dolní nebo horní
části kladkami ulehčujícími její pohyb. Mříž lze shrnout
do strany a pootočit i s připnutým spodním vodítkem

Kamerové systémy umožňují mít neustále přehled, co
se právě děje u vás doma, ať už jste zrovna kdekoliv.
V současné době již lze pořídit profesionální kamerové systémy vhodné pro domácnost, které jsou cenově
dostupné pro každého. Existují nejrůznější typy kamer,
které byly vyvinuté speciálně pro použití v domácnostech. Kamery bývají malé a nenápadné a hodí se pro
použití uvnitř i venku. Můžete tak neustále mít na očích
nejen prostory svého domu (nebo také bytu či kanceláře), ale i jeho okolí.
Tyto kamery bývají velmi nenáročné na montáž. Stačí je
přimontovat například na zeď, strop nebo třeba sloup,
interiérové kamery pak můžete dokonce jednoduše postavit třeba na stůl nebo na polici. Pak už potřebujete
jenom zásuvku pro připojení do elektrické sítě. Další
kabeláže nejsou potřeba, moderní domácí kamerové
systémy totiž umí komunikovat prostřednictvím WiFi.
Díky připojení k internetu se ke kamerám můžete připojit prostřednictvím aplikace ve svém smartphonu
nebo tabletu, anebo prostřednictvím internetového
prohlížeče. Odkudkoliv na světě tak můžete kdykoliv
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zkontrolovat, co se právě děje u Vás doma nebo kdo je
na vašem pozemku.
Není nic jednoduššího, než si například nastavit automatickou detekci pohybu. Systém vás poté upozorní
vždy, když v určené oblasti zaznamená pohyb. Vy se
poté můžete podívat na živý přenos videa nebo si přehrát nahraný záznam.
Moderní kamery poskytují kvalitní obraz ve vysokém
rozlišení a jednoduché a přehledné rozhraní pro uživatele, ve kterém můžete snadno měnit nastavení
systému. Můžete si vybrat také kamery s pokročilými
funkcemi, jako je noční vidění, motorizované otáčení,
naklápění a zoom či rozpoznání obličeje. Interiérové
kamery někdy bývají vybaveny mikrofonem a reproduktorem a umožňují tak obousměrnou audiovizuální komunikaci. U venkovních kamer je samozřejmostí
odolnost vůči prachu a vodě (standardem bývá stupeň
krytí IP 66) a nezřídka také odolnost proti vandalismu.

Alarmové systémy: výstraha před zloději
i jiným nebezpečím
Pouhá přítomnost alarmového systému často zloděje
ihned odradí od jakýchkoliv snah o překonání zámků,
dveří a oken. Pokud se i přesto o vniknutí pokusí, detekční systém jej odhalí a spustí alarm. Nepozorované
vloupání pak jednoduše není možné. Předpokladem je
vždy samozřejmě výběr vhodného alarmového systému
a jeho správné nastavení.
Alarmové systémy se dodávají buď v předem připravených setech, zpravidla obsahujících řídící jednotku
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a sadu vybraných detektorů, anebo jako samostatné
volitelné komponenty, z nichž je možné sestavit kompletní alarmový systém zcela na míru, v závislosti na velikosti a typu objektu a požadavcích zákazníka.
Detektory jsou dostupné v řadě různých variant a provedení a umožňují detekovat například pohyb na určité
ploše, průchod dveřmi či oknem, nezavřené dveře nebo
okno, pokus o rozbití okna a další známky (pokusů o)
vloupání, ale i jiná rizika – např. kouř či zatopení. Na
trhu jsou navíc již dostupné detektory pohybu, které
nedetekují domácí mazlíčky. Alarmový systém tak může
být zapnutý, aniž by jej spouštěl váš pes nebo kočka.
Hlavní výhodou v současnosti využívaných alarmových
systémů je jejich snadná instalace i používání. Běžné je
nezávislé napájení a bezdrátový přenos dat, kdy systém nevyžaduje žádné dodatečné rozvody kabeláží.
Celý alarmový systém pak můžete pohodlně spravovat
a ovládat pomocí řídící jednotky, ale často také vzdáleně prostřednictvím smartphonu, tabletu i počítače.
Kvalitní alarmové systémy zaručují vysokou bezpečnost
díky použití nejmodernějších metod detekce, ochraně
proti otevření a manipulaci u detektorů a šifrovanému
přenosu dat.
V případě kamerových i alarmových systémů platí, že pro
jejich optimální výběr a správnou instalaci je nejlepší nechat si nejdříve poradit od specialisty. Nejlepší je, pokud
místo nejdříve navštíví technik, který po konzultaci s klientem doporučí vhodné komponenty a jejich rozmístění
a případně i zajistí následnou montáž systému.
Foto: Shutterstock.com
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RŮZNÉ
PODOBY
INZERCE

TERAS
Tento most mezi domovem a přírodou může být romantický, rustikální i stroze
funkcionalistický. Záleží jen na vás, jakou podobu terase vtisknete.
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Venkovní terasa tvoří přechod mezi bezpečným interiérem domova a otevřeným prostorem exteriéru. Nabízí
možnost opustit uzavřenost čtyř stěn, volně se nadechnout pod širým nebem a přesto zůstat v pohodlí vlastního zázemí. Známe terasy zahradní, střešní, terasy jako

územního souhlasu. Pokud terasa bude představovat
pouze terénní úpravu malého rozsahu, tzn. násyp do
výšky 1,5 m se zpevněným povrchem, nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení a nevydává se ani územní
rozhodnutí.

součást domů i bytů. Terasa se v každém případě stává
jakousi “místností” navíc. Obvykle využívá přesahu střechy nad domem, často bývá s ohledem na zvětšení takto kryté plochy podřízeno i situování obvodové stěny
domu. Za terasu se považuje v dnešní době i rozměrná
přízemní plocha, která je mostem od domu k bazénu.
V tomto případě samozřejmě plocha terasy nemusí být
opatřena zábradlím. Terasa nemusí být jen pravoúhlý
prostor před francouzskými dveřmi. Může mít tvar třeba zálivu organického tvaru, který dovnitř přivádí zahradu. Terasu od vnitřku domu může dělit prosklená
stěna, která díky oblému tvarování nechá měkký dojem
nejasné hranice. Samozřejmě tvar terasy záleží na architektuře domu.

Každému, co jeho jest

Stavební povolení
Terasy mohou být různého provedení, např. terénní
úprava, zpevněná plocha, přístavba, nástavba. Terasa,
která je přístavbou nebo nástavbou stávajícího objektu, podléhá územnímu souhlasu event. územnímu řízení. Pokud bude splňovat parametry § 104 odst. 2 písm.
a) – tj. rozměr rodinného domu včetně terasy do 150
m2, bude stačit pouze ohlášení stavby bez předchozího
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Důležitý je při plánování terasy její účel: když půjde
o posezení pro dva, vystačíme s malou jednoduchou terasou. Na podlahu umístíme stůl a židle, případně slunečník a pár květináčů. Máme-li početnou rodinu, nebo
se rádi obklopujeme přáteli, dáme přednost rozměrnější terase. V tomto případě využijeme místo ke slunění,
ale i k přípravě jídla a zábavě. Užívání tedy i poslání
terasy se zkrátka může lišit podle našeho lifestylu. Třeba můžete toužit i po jeskyni, kam se s knížkou v ruce
schováte před otravnými slunečními paprsky! I tu si
můžete vybudovat na terase pomocí základního zastřešení, kdy postavíte dvě zídky naproti sobě (v požadované rozteči) a na ně posadíte rovnou střechu (např.
betonovou). Do “bunkru” pak už jen stačí dát nějakou
pohodlnou lavici a spoustu polštářů. V létě zde bude
příjemný chládek, a pokud máte terasu pod úrovní zahrady, můžete na střeše vaší “jeskyně” vykouzlit skalku
nebo ji jinak důmyslně využít.

Co je nutné zvážit
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou
se také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné pře-
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krytí terasy má samozřejmě své výhody, ale na druhé
straně brání působení slunce. Ponechat celou terasu
bez jakéhokoli pevného zastřešení vyznívá až příliš provizorně - sebelepší slunečníky sice mohou ochránit před
paprsky slunce, některé dokonce dočasně budou čelit
také dešti, ale velmi zranitelné jsou za větru. Podobně
se chovají markýzy. Ideální terasa tedy bude mít část své
plochy pevně zastřešenou, ať už za pomoci konstrukce
střechy domu, nebo své vlastní. Druhá část terasy zůstane volně přístupná slunci. Příjemné je, když zejména
větší terasu částečně chrání také vzrostlé stromy. Působení větru by mělo eliminovat alespoň z jednoho směru
těleso domu. Ještě lepší samozřejmě je, když je takto
terasa chráněná ze dvou stran.

Konstrukce jsou různé
Povrch terasy by měl ležet o několik centimetrů níž,
než v jaké výšce je podlaha rodinného domu. Rostlý terén by měl být upraven dobře udusanou vrstvou štěrku
a na ní ještě další alespoň deseticentimetrovou vrstvou
písku. Existují konstrukce teras, kdy jsou už na tuto vrstvu položeny betonové dlaždice, ale důkladnějším řešením je vybetonované těleso terasy v tloušťce zhruba 10
cm. Až na jeho povrch se pak aplikují další materiály.
Plocha terasy musí mít rozhodně jistý spád, úplně stačí dvě procenta, aby bezpečně odtékala dešťová voda.
Mezi betonovou konstrukcí terasy a obvodovou stěnou
rodinného domu musí zůstat dilatační spára vyplněná
trvale elastickým materiálem.
Skvělým tipem je systém, kde podlahu rychle poskládáte
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a zase rozeberete jako stavebnici. Nezbytnou součástí
jsou terče (robustní polypropylenové podstavce), které
konstrukci terasy vyzvednou do potřebné výšky. A tak ji
neohrožuje vlhko, dobře větrá, lze pod ní vést nejrůznější rozvody.

Co na podlahu?
Klasickým řešením je dlažba. Vybírat se dá mezi zámkovou dlažbou, pod níž si nemusíme představovat jen
nudné šedivé plochy u supermarketů. Tento typ dlažby má dnes mnoho podob, mnohé napodobují styl
oprýskaných starých chodníků, jak už napovídají jejich
názvy: Antic, Historic a další. Nejčastěji používaným
povrchovým materiálem terasy je keramická dlažba.
Je trvanlivá a praktická, musí však splňovat jednu základní podmínku – vysokou mrazuvzdornost. To souvisí s její nasákavostí, tato hodnota musí být nižší než
tři procenta. Pokud jde o jinou kvalitu dlažby použité
na venkovní terase – otěruvzdornost – žádána je alespoň třída IV. Jinou možností úpravy povrchu terasy je
dlažba z kamene, nejvíce se používá žula a pískovec.
Používá se ale i mramor, křemenec nebo vápenec. Záleží na vašem vkusu a finančních možnostech. Čím dál
častěji však můžeme vidět na terasách povrchy dřevěné.
Dřevo v tomto užití přestalo být považované za nepříliš trvanlivé, zásluhu na tom mají dokonalé impregnace
a také skutečnost, že jsou k mání vysoce kvalitní dřeva
exotická. Vybrat si můžete z tvrdých tropických dřevin,
jako jsou Ipe, Merbau, Jatoba, Cumaru, Teak barmský,Bangkirai, Garapa, Massaranduba, Massaranduba

Africká (mukulungu), Badi, Amargoso, Tatajuba,Sapeli,
Kempas, Thermo Jasan, ale také z měkkých odolných
dřevin, jako je sibiřský modřín, finská borovice v úpravě Thermowood a v neposlední řadě kanadský západní
červený cedr.

Ekologický dřevoplast
Pokud jste nároční a přejete si na terasu bezúdržbovou i stálobarevnou podlahu, bude nejlepší volbou
dřevoplast - ekologický materiál, který kombinuje dřevo i plast. Tato podlaha je vysoce kvalitní a ekologická napodobenina dřeva, ale bez nevýhod, které sebou
mnohdy dřevo přináší, zejména v podobě pracné údržby. Dřevoplastové terasy na rozdíl od jiných materiálů
vynikají odolností, jsou ekologicky šetrné a zdravotně
zcela nezávadné. Technologie výroby materiálu byla
vyvinuta před více než třiceti lety v Severní Americe.
Cílem bylo vytvořit materiál, který nebude mít špatné vlastnosti dřeva, ale zároveň si nechá jeho krásný
vzhled. Jeho cena je oproti dřevu vyšší, ale když započítáme náklady na údržbu dřeva a rizika poškození, za
pár let se investice vrátí. Je prakticky bezúdržbový, nemění vzhled a jeho montáž je jednoduchá jako skládání
stavebnice.
Woodplastikové terasy jsou vysoce odolné vůči extrémním teplotám – a to nejen v zimě ale také v létě, dřevoplastový povrch je také mnohem méně kluzký a v letních
měsících nehrozí zadření třísky nebo např. úraz špatně
zatlučeným hřebíkem. To je dáno unikátní metodou
uchycení jednotlivých prken metodou skrytých klipů.

Design na míru
Woodplastic terasová prkna se nabízejí v mnoha variantách provedení. Volit lze mezi hladkým, drážkovaným
povrchem nebo povrchem s kresbou dřeva a mnoha
barevnými tóny - např. palisandr (tmavě hnědý), teak
(světle hnědý), ořech (šedivý) a eben (antracitově černý).
Prkna se dodávají v různých délkách. K designovému sladění lze využít i nabídky plotů či zábradlí ze stejného
materiálu, značková svítidla nebo na míru zhotovené jakékoli další doplňky - lavičky, květináče apod.

Podlaha z kamínků
Kamínkový povrch je protiskluzný a vodopropustný, sluníčko oblázky příliš nerozpaluje, a to je v létě vždy příjemné. „Koberec“ do exteriéru se snadno udržuje, pokládá, tvoří ho říční či mramorové kamínky. Architekti ho
rádi používají právě na terasy, protože ladně propojuje
interiér s exteriérem a dá se skvěle kombinovat s dalšími
materiály.Výhodou je, že je jednotný, beze spár, v rozmanitých zemitých odstínech. Kamenný koberec je ideální tip při renovaci popraskané dlažby. A navíc – šikovný
kutil ho zvládne bez problému položit sám.

Koberec pod nebe?
Apropos – ať už si zvolíte jakýkoliv povrch terasy, můžete si ji zútulnit skutečným kobercem. Především ke koloniálnímu nebo romantickému looku terasy se koberec
opravdu hodí. Vybírejte koberce se zvýšenou odolností
proti zašpinění, antistatické, nejlépe v nesmáčivé úpravě, odolné vůči propálení a také barevně stálé. Nezapo-
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meňte, že zahradní koberec bude vystaven slunečnímu
záření a i pod zahradním přístřeškem na něj bude působit mnohem intenzivnější světlo, než je tomu v interiéru. Zahradní koberec by měl být pevný, kompaktní,
nenasákavý. Ideální do vlhkého prostředí jsou pevné
kusové koberce vynilové nebo syntetická tráva. Vysoce esteticky působí koberce kokosové. Nechte je venku
bez obav, jen za dlouhých dešťů je uložte, aby zbytečně nezvlhly. Výborný je koberec z bambusového vlákna
odolný vůči vodě a vzdušné vlhkosti - a také koberec ze
stejně odolného vlákna sisalového.

Ochrana před sluncem
Zatímco zastínění terasy u nového domu se řeší už
v rámci vlastního objektu speciální konstrukcí nebo již
zmíněným přesahem střechy, u starších domů se řešení
musí vymyslet dodatečně. Někomu postačí slunečník.
Dnes už nejde jen o klasické deštníky s pruhy nebo
květy slunečnic. Vyrábějí se z exotických dřevin, takže
dobře vypadají a ještě hodně vydrží. Ustupuje se od klasických kulatých tvarů, módní jsou deštníky čtvercové
či obdélníkové. Novinkou jsou velkoplošné slunečníky
s bočním nosným ramenem, v podstatě připomínají vysunutý jeřáb. Alternativou slunečníku jsou moderní stínící plachty, které se hodí k zastínění jakýchkoliv ploch,
kde by nebyl slunečník praktický.

A co takhle rolety?
Řešením jsou samozřejmě i různé typy rolet, velmi dobrou variantou jsou rolety z přírodních materiálů, které mají svůj půvab a přitom jsou stejně spolehlivé jako
ty z plastu. Ideální je propojení interiéru i exteriéru –
kdy máme přírodní rolety na oknech uvnitř místnosti a
stejné rolety nám stíní i třeba boční okna v pergole, či
zimní zahradě. Tyto rolety mají ale navíc dvě kouzelné
vlastnosti – voní přírodou a díky jednoduchému designu a příjemným barvám zútulní interiér bytu bez toho,
aby působil přezdobeným dojmem.
Dáváte přednost částečnému zastínění místnosti? V tom
případě zvolte zastiňovací rolety. Pokud naopak máte
raději úplnou tmu, vsaďte na zatemňovací rolety. Vybírat můžete ze všech barev. Dokonce i rolety provedené
ve velmi světlých barvách totiž dovedou místnost dobře
zatemnit. Dopřát si tmu a klid tedy můžete i v případě,
že sáhnete po roletách v přírodních tónech.

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 automa-
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ticky 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.

Sluneční plachty
Originální a zároveň praktické jsou i sluneční plachty
.Na trhu jsou v typizovaných rozměrech, ale samozřejmě si je můžete nechat vyrobit na míru i do rozměrově
atypické terasy. Dají se ovládat ručně, ale i elektromotorem. Dálkové ovládání za vás plachtu rozvine nebo
svine. Dokonce může mít sluneční plachta speciální
systém, díky kterému je chráněná před nepřízní počasí
(automatické svinutí při příliš intenzivním větru).

Nebo raději střechu?
Zastřešení terasy je rychlý a elegantní způsob, jak rozšířit a zútulnit prostor u domu pro venkovní posezení.
Kvalitní hliníková konstrukce ručí za téměř neomezenou životnost. Zastřešení je díky hliníku elegantní, lehké, ale zároveň stabilní a pevné. Systém nepotřebuje
žádnou údržbu a terasa i nábytek zůstanou dokonale
chráněné. Na zasklení se používá bezpečnostní nebo
lepené sklo či polykarbonát. Konstrukce zastřešení
z hliníkových profilů může být posuvná, takže prostor
lze kdykoli otevřít. Méně žádané je komfortní ocelové
a nerezové zastřešení terasy nebo zastřešení ze dřeva
s důrazem na řemeslné zpracování.

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.

Venkovní kuchyně
Máte to z terasy daleko ke kuchyni? Vařte tedy přímo
na terase! Pořiďte si flexibilní modulový systém venkovní kuchyně, který se přizpůsobí vašim prostorovým
možnostem. Moduly sestavíte velice rychle a nepotřebují žádnou speciální údržbu. Moderní a inovativní design, nenáročná velikost, možnost průběžného doku-
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pování dalších modulů a příslušenství si rychle získávají
stále více zákazníků, kteří si chtějí užívat při zahradních
party na terase. Moduly nabízí gril (jak na plyn, rak na
dřevěné uhlí), stůl na přípravu masa, modul s přívodem
vody a bude možné dokoupit i dřez s baterií. Tvar sestavy už záleží jen na vašich představách.

Stylový nábytek
Zahradní nábytek je dnes nabízen ve velmi široké škále
druhů i materiálů a také v různých cenách. Terasa musí
být dostatečně prostorná. Základem jejího vybavení by
měl být velký stůl a příslušný počet židlí. Nejlépe samozřejmě ze dřeva nebo kovu. Je smutný pohled na terasu
jinak skvěle zařízeného a výstavního rodinného domu,
pokud na ní vévodí bílé plastové výlisky simulující židle,
stolek nebo dokonce křesla. Jako dokonalý materiál na
nákladnější druh zahradního sedacího nábytku se osvědčil umělý ratan neboli wicker. Je na pohled velmi seriozní, elegantní, stabilní a poskytuje pohodlné sezení.
Wicker dodává nábytku vzhled přírodního ratanu
a k tomu výborné vlastnosti syntetického materiálu na
bázi polypropylenu. Umělý ratan je téměř bezúdržbový
(k jeho čištění stačí houba a teplá voda), stálobarevný
a odolává UV paprskům a dalším povětrnostním vlivům.
Záleží na vašem vkusu, zda si pořídíte robustní nábytek
inspirovaný koloniálními styly, doplněný o pohodlné,
nadýchané sedáky a polštářky, nebo odlehčený drátěný
set z lakované oceli podle posledních trendů.

Křeslo s integrovanou stříškou
Terasa by měla umožnit i maximální pohodlí a ještě navíc
získat reprezentativní vzhled coby obytného exteriéru.
Proto se vedle jídelního setu nabízí i kvalitní modulové
sestavy křesel, stolků a pohovek, které se dají variabilně
sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů. Na rozpálené zahradě je docela složité se stěhovat za stínem
se slunečníkem a křeslem. Zato posunout samostínicí
křeslo nebo poodjet se zastíněným lehátkem není takový problém. O zastínění se nemusíte starat, pokud
si pořídíte zahradní nábytek s integrovaným stíněním
- slunečníkem, plachtou nebo stříškou. Takové samostínicí zahradní křeslo nebo sofa může být zakryto několika způsoby: může mít integrovaný slunečník, stříšku
z textilu (baldachýn), anebo stříšku či zvýšené opěradlo
či boky ze stejného materiálu jako je samotné křeslo.
Skvělým tipem je i pohovka s opěradlem vytaženým nahoru a obloukovitě překlopeným vpřed nad hlavu, čímž
tvoří dokonalou stříšku.

Snížená ergonomická lehátka
Módním hitem teras se stávají v poslední době nízká
skořepinová superlehátka, ergonomicky tvarovaná,
která okouzlují svým designem. Tento typ snížených
zahradních lehátek víceméně ovládly odolné plasty
a sklolamináty v zajímavých barvách, které samozřejmě
musejí být odolné vůči UV záření. I tady se ale uplatní
v poslední době všudypřítomný umělý ratan, který tak
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krásně umí vykroužit křivky podhlavníku i ergonomické
prohnutí zad.
O poznání hůře se z těchto nízkých lehátek sice vstává,
ale tím jejich nevýhody končí. Nejsou asi vhodná pro
seniory, a také pokud vás pobolívají achilovky nebo kolena, tomuto zajímavému trendu v jeho jednoduchém
provedení raději odolejte a nepodlehněte. Anebo se
poohlédněte se po stejných, ale sofistikovanějších
a také dražších variantách - taková zahradní lehátka
se totiž jenom tak „přízemně“ tváří. Ve skutečnosti
je v nich ukryto dokonalé automatické polohování
a hlavně ukrývají nožičky, takže se dají rychle zvýšit
na úroveň běžné postele, což uvítá mnoho uživatelů. Tato stohovatelná lehátka s hliníkovou konstrukcí
v různých barvách sice stojí kolem 16 000 korun, ale
můžete je ovládat přímo vleže: disponují polohováním
hydraulickým pístem. A protože mají výklopné nohy,
nemusíte ležet jenom u země, ale dovolují ještě další
dva různé způsoby nastavení. Rám je vypletený polyetylenovou matnou nití a pod potahem se ještě navíc
skrývá poměrně prostorný úložný prostor na polštáře,
deku nebo knížku.

INZERCE

Truhly, boxy, kontejnery
Hladké plochy vévodí nejen moderním interiérům, ale
samozřejmě i terasám. Módní trend velí: všechno schovat. O to víc v otevřeném prostoru, kde mohou řádit
přírodní živly. Proto jsou velmi žádané truhly pro umístění běžných letních potřeb, aby byly po ruce a přitom
krásně uklizené. Takových úložných doplňků je na trhu
řada. Od nejlevnějších plastových boxů a kontejnerů,
přes dřevěné truhlové lavice až k designovým truhlám
z umělého ratanu nebo woodplastu, které doplní sedací modul. Estetickou lahůdkou pak jsou pak truhly
v kombinaci dřeva a plátna, nebo dřevěné lavice s vysokým opěradlem, s odklopným víkem v sedací části, která
slouží jako úložný prostor.

Svítící nebo nafukovací nábytek
Designéři stále vymýšlejí nové inovace i ve venkovním
nábytku. Před několika lety se objevil na trhu svítící
LED nábytek včetně svítících květináčů. Jedná se o bezkabelový nábytek, který vydrží v provozu svítit více než
8 hodin po jednom nabití. Nábytek svítí škálou několika barevných odstínů, které libovolně vybíráte moderním ovladačem. Nastavit můžete i některou z mnoha

funkcí, jako např. samovolné měnění barevných variací.
Dokonce si můžete nastavit i intenzitu světla. Pro letní oslavu zvolit rozjasněné barvy svítící do okolí, pro
klidný večer naopak tlumené světlo. K mání jsou i dekorativní svítící doplňky. Například svítící kostka nejen
poslouží jako moderní dekorativní osvětlení, ale pokud
má zabudovaný Bluetooth reproduktor, můžete si na
terase pouštět svou oblíbenou hudbu přímo z chytrého
telefonu nebo tabletu.
Nakonec horká novinka - nábytek nafukovací, skýtající super pohodlí. Nafukovací však nejsou jen sedací
soupravy a lůžka, ale také mísy, vázy, lampičky… Před
zimou vše jednoduše vyfouknete a k uskladnění vám
postačí malý prostor. Milovníci wellnes si možná dopřejí i přenosnou nafukovací vířivku, která se dá kdykoliv
vyfouknout a schovat.

Osvětlení efektní i efektivní
K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější nenápadná zápustná svítidla, která se instalují do dlažby či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás
mohou ochránit před pádem. K přímému osvětlení se
hodí nástěnná venkovní svítidla nejrůznějších typů.
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K dekorativnímu osvětlení terasy dokonale poslouží
svítící květináče a svítící podstavce pod květiny. Dekorativní jehlan či svítící koule můžete instalovat přímo
na terasu, nebo osvětlit její okolí a zajistit si tak fascinující výhled na noční scenerie. Svítící krychle mohou
posloužit jako servírovací stoleček nebo zahradní židle
k sezení, čímž vyřešíte nábytek i osvětlení terasy současně. Zajímavé světelné efekty umí i supermoderní stojací
tyčová či sloupková svítidla strohých tvarů, poskytující
nepřímé tlumené světlo díky jeho opalpolykarbonátovému difuzéru a otvoru v horní části. Tipem pro náročné je venkovní hudební vejce. Jde o přenosné dekorativní svítidlo s bluetooth reproduktorem, na němž si
dálkovým ovladačem navolíte svou oblíbenou hudbu.

Terasové wellness
Pozorovat západ slunce, hvězdy nebo zasněženou krajinu, užívat si relaxaci a regeneraci v kruhu svých nejbližších, je úžasný způsob jak si užívat pohody a soukromí
v rámci domácího wellness přímo na terase. Přenosné
whirlpooly jsou dobře přenosné a dají se postavit prakticky všude, potřebují většinou pouze přívod elektřiny.
Jsou odolné vůči rozmarům počasí i poškození.Thermokryty zajistí stále teplou vodu a nabízí hospodárnější
provoz whirlpoolu, jsou také praktické pro ochranu
před deštěm a sněhem.

Paleta dekoračních nádob
Terasa si žádá flóru – ať už dáte přednost kvetoucím
nebo jen zeleným rostlinám. Velmi trendy jsou dnes
hranaté nádoby na květiny, které působí elegantně
a jednoduše. Na výběr je mnoho tvarů, velikostí a také
povrchových úprav. Nádoby sytých barev jsou dokonalým soliterním doplňkem strohého moderního interiéru, kde neujdou pohledu žádného návštěvníka.
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K velmi oblíbeným produktům patří sklolaminátové nádoby různých tvarů v povrchové úpravě vysokého lesku,
nebo v polomatném provedení. Stylovou a příjemnou
atmosféru se světelnými efekty vytváří už zmíněné svítící květináče, vyrobené z vysoce kvalitního a robustního plastu, který je zároveň odolný vůči povětrnostním
vlivům, mrazuvzdorný a odolný vůči nárazům. Tlumené
osvětlení vytvářejí barevné LED žárovky. Tyto unikátní
květináče mají důmyslně vyřešen odtok vody a nehrozí
vyplavení rostlin při silnějším nebo déle trvajícím dešti.

Teplo pro chladné večery
V chladnějších večerech a během podzimních dní jistě
na terase oceníte i topení. Máte dvě možnosti – topidlo plynové nebo elektrické, a to buď nástěnné, nebo
stojací. To druhé řešení je praktičtější díky mobilitě,
a taky elegantnější. Stojací plynové ohřívače jsou nicméně díky propanbutanové lahvi uvnitř stojanu dost
těžké. Jinak je lze ovšem doporučit vzhledem k nastavitelnému výkonu a dvěma nebo třem polohám sálající
hlavice. Elektrická topidla jsou sice lehčí než plynová,
ovšem nevýhodou je přívodní kabel a potřeba elektrické zásuvky. Rovněž jejich provoz je o něco dražší
v porovnání s plynovými. Vynahrazují to ovšem výhody,
ke kterým patří hlavně fakt, že neohřívají vzduch
a ihned po zapnutí jedou na plný výkon. Při +10°C budete mít v okolí šesti metrů od přístroje teplotu 20°C.
U dražších typů je až několikastupňová regulace výkonu, takže můžete výkon ohřívače přizpůsobovat změnám počasí. Vrcholem komfortu je bezesporu dvoumetrový stojan s dvěma infrahlavicemi, které se dají
libovolně zaměřit.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Design
stvořený z vášně
a světla

HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice
www.holas-lighting.cz

ZAČÍNÁME

STAVĚT

Postavit rodinný dům je sen, který se plní snadněji, pokud jsme na jeho realizaci vybaveni všemi důležitými informacemi o postupu i materiálech.
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Úvodní část jako je stavební povolení, ohlášení stavebního záměru, projektovou dokumentaci, inženýrské
sítě, jednání s projektantem a architektem a stavební
fitmou plus všechna úřední razítka a potvrzení máme
úspěšně za sebou a před sebou samotné fyzické provedení stavby. Dříve, než se do stavby
pustíme, je všem nutné, vědět, jak ji
budeme financovat.
Existují různé způsoby, jak financovat výstavbu nového rodinného
domu. Člověk může mít naspořeno
dost vlastních peněz nebo si peníze
půjčit. Zde se opět nabízí řada možností. První z nich je využít hypotéku.
Základní rozdíl ve financování koupě
nebo výstavby domu je v čerpání prostředků hypotečního úvěru. Při financování koupě je úvěr vyplácen jednorázově, u výstavby pak postupně.
Samozřejmě platí, že čím více vlastních finančních prostředků máte, tím
lepší úrokovou sazbu můžete v bance vyjednat. Oblíbenou variantou je
také ručení jinou nemovitostí, pokud
takovou možnost zájemce má.
Další možností je financovat bydlení
prostřednictvím úroku ze stavebního spoření. Výhodou
je, že pokud máme něco naspořeno, můžeme na něj
dosáhnout i ve chvíli, kdy je hypotéka nedostupná.
Samozřejmě je i možné využít spotřebitelského úvěru, buď přímo na zafinancování části stavby, nebo na
složení nutné jistiny. Existují i různé druhy flexibilních
půjček, kde si sami volíte výši splátky dle svých možností. 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
Konečně začínáme s vlastní stavbou, respektive s obvodovým zdivem. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy
ve stavbě a to na vnitřní zdivo, plní pouze nosnou funkci a obvodvé zdivo , které plní funkci nosnou a tepelně
izolační.V současné době je na trhu velká škála materiálů. Těmi základními jsou keramické pálené, betonové,
betonové lehčené, dřevocementové.
Výběr stavebních materiálů je důležitý nejenom z este-
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tického hlediska, ale také z důvodu náročnosti na vytápění. To platí zejména u materiálů konstrukce domu,
ale také u oken, dveří a střešní krytiny. Materiál musí
odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby. Většinou se používá prostý
beton tř. C16. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů

nebo do bednění. U nepodsklepených staveb je potřeba zvyšovat základové pásy na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací. Pro tento účel se v posledních
letech používají stále více betonové tvarovky zděné nasucho a zalité betonovou směsí. Na staticky náročných
místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu statika.
Důležitou součástí základů je izolace proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do
stavby. Projektová dokumentace by měla vždy obsahovat konkrétní návrh hydroizolace i návrh opatření proti
pronikání radonu. Při realizaci se používají zásadně jen
řádně atestované materiály. Pro hydroizolace se užívají
především klasické asfaltové pásy. U protiradonových
opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40
a pro vysoké riziko je nutné použít speciální konstrukce.
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
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.
Výběr stavebních materiálů je důležitý nejenom z este-
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tického hlediska, ale také z důvodu náročnosti na vytápění. To platí zejména u materiálů konstrukce domu,
ale také u oken, dveří a střešní krytiny. V naší zemi jsou
nejrozšířenější zděné domy, ale stále více perspektivní
jsou i dřevostavby. Konstrukční materiály musí být zapracovány do projektové dokumentace. Důležitou součástí všech typů staveb je základová konstrukce.

Není cihla jako cihla
Výběr vhodných stavebních materiálů je důležitý z hlediska fyzikálních vlastností prvků, jejich životnosti
a v dnešní době hlavně z důvodu tepelných ztrát a energetické náročnosti výsledné stavby. Zděné domy jsou
stavby realizované tzv. klasickou technologií za použití
cihelných (pálených) materiálů nebo materiálů na bázi
betonu či pórobetonu.
Zděné domy, zdicí materiály a lepidla byla v posledních
letech značně inovována. Zdění už neznamená míchačku, cement, vápno a kolečko. Standardem jsou suché
maltové směsi nanášené v tenké vrstvě nebo polyuretanová pěna jako bezcementové pojivo. Tato technologie
zamezuje vzniku tepelných mostů a zlepšuje izolační
vlastnosti budov. Celková doba výstavby se zrychluje
a je možná také za teplot pod bodem mrazu.
Cihly a cihelné bloky se ve formě tzv. zdicích bloků
používají po staletí. Kromě známého způsobu stavění
a výborných statických a tepelně izolačních parametrů
přináší značnou výhodu keramický střep, který vyniká
svojí schopností regulovat vlhkost v interiéru. V zimě
tento materiál brání rychlému vychladnutí a v létě naopak přehřátí stavby.
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Zdicí materiály na bázi betonu
Pórobeton je druh lehkého betonu s póry přímo ve
vlastní betonové hmotě. Hlavními složkami jsou vápno,
cement, křemičitý písek a voda. Tyto materiály mají obdobné vlastnosti jako keramické pálené cihly. Výhodou
je homogennost materiálu, snadná opracovatelnost,
dobré tepelné a izolační vlastnosti.
Skořepinové tvárnice z běžného betonu mají výhodu
velmi dobré statické únosnosti a zpravidla nižší ceny.
Avšak vzhledem k zanedbatelnému tepelnému odporu
musí být použity jako součást tzv. sendvičového zdiva,
kde tvoří nosnou část a jsou doplněny o tepelně izolační vrstvu. Beton rovněž neabsorbuje vodní páry a nevyrovnává proto vlhkost v interiéru.
Zdivo je tvořeno betonovými tvarovkami, ze kterých se
vytvoří souvislá stěna vylitá betonem. Konstrukce ztraceného bednění musí být, stejně jako betonové tvárnice,
doplněna o izolační vrstvu. Výhodou je možnost armování (vyztužování) a tvorby staticky složitějších tvarů.

Izolace a zateplení
Aby nám z domu neunikalo teplo, musí být dobře zaizolován. Tepelnou izolaci zpravidla rozdělujeme do třech
kategorií. Nejčastěji se využívají pěnové materiály, druhou kategorií jsou vláknité materiály a v minulosti se
nejčastěji využívaly rostlinné. Nejčastěji používaným
druhem izolace je pěnový polystyrén. Má příznivou
cenu a díky nízké hmotnosti a zpracovatelnosti je s ním
práce jednoduchá. Jeho rizikem je menší odolnost proti
vlhkosti a tlaku.
O 25 % lepšími izolačními vlastnostmi se vyznačuje tzv.
šedý polystyrén, který je dražší. Práce s ním je nároč-

patří mezi oblíbené izolační materiály, a to zejména
díky svému ekologickému původu. Skládají se z jemných vláken dřeva, vodoodpudivých látek a pryskyřice.
Propouští vodní páru, dobře izolují zvuk a jsou vhodné
i na izolaci dřevostaveb.

Rostlinné materiály
Rostlinné izolační desky se vyrábí z vláken konopí. Vyznačují se dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Mají
pevnou a odolnou strukturu, odolávají vlhkosti a nehrozí jim napadnutí škůdci či hnilobou. Pohlcují vlhkost
a jsou paropropustné.
Mezi přírodní tepelně izolační materiály patří i celulóza, která se vyrábí z recyklovaného papíru. Je vhodná
i do těžko dostupných míst, protože se aplikuje foukáním. Podobně jako konopí se chová jako savý papír
a pohlcuje vlhkost. V Česku patří k oblíbeným izolačním
materiálům, ale je vhodná především na dřevostavby.

Vnější zateplení

nější, musí se instalovat ve stínu, aby vlivem tepelné
roztažitelnosti nedošlo k popraskání fasády. Na místa,
která jsou pravidelně v kontaktu s vodou, je ideální extrudovaný polystyrén. Díky uzavřeným pórům nehrozí
nasáknutí vodou. Má dlouhou životnost a velmi dobře
odolává tlaku.
Na seznam pěnových izolačních materiálů patří též pěnový polyuretan s velmi dobrými tepelně izolačními
vlastnostmi. Je odolný proti nízkým i vysokým teplotám.
K dostání je buď v podobě pěny anebo tuhých desek.
Druhy pěnové izolace uzavírá pěnové sklo, které má
ekologický původ. Vyrábí se napěňováním recyklovaného skla, díky čemuž se vyznačuje špičkovými těsnícími
vlastnostmi. Pěnové sklo je parotěsné, nehořlavé, voděvzdorné a má vysokou tlakovou únosnost. Je proto využitelné při izolaci základů, plochých střech, podlah, ale
i občanských staveb či obchodních domů. Jeho častému
využívání brání zejména jeho vyšší cenová dostupnost.

Vláknité materiály
Do této kategorie spadá skleněná vlna, minerální vlna
i dřevovláknitá izolace. Skleněná vlna se získává tavením
keramik, ke kterým se přidávají směsi. Je paropropustná,
což zabezpečí, že se vlhkost ze stěn domu může odpařovat. Využívá se na zateplení fasád či střech. Není vhodná
do vlhkých míst, protože má vysokou savost. Nevýhodou
skleněné vlny je i potřeba ochrany při manipulaci, protože její vlákna můžou způsobit poranění kůže.
Podobnými vlastnostmi se vyznačuje i minerální vlna,
která se však vyrábí z čediče. Jejím Jejím pozitivem je
malá tepelná roztažnost, a tedy změny teploty nezpůsobí popraskání fasády domu. Dřevovláknité desky

Vnější zateplení domu objekt chrání a prodlužuje jeho životnost. Zvyšuje také akumulační schopnost domu a přispívá k eliminaci tepelných mostů v konstrukci (okenní
překlady, věnce, stropy aj.). Určitou nevýhodou může
být rozšíření vnějšího obrysu domu a vyšší náklady. Tento systém však vyžaduje opravdu pečlivý návrh postupu
i vlastní skladby pláště domu a současně také precizní
provedení a dodržování technologie výrobců. Nevhodně
použité materiály, nedostatečně nebo neodpovídajícími
prostředky připevněné prvky fasády či střechy způsobí
brzké problémy, které budou pro stavebníka znamenat
omezení v užívání nemovitosti a současně starosti a vysoké finanční náklady na opravy.
Ať už přemýšlíte nad rekonstrukcí nebo novou výstavbou, pouze dobře izolovaná stavba dokáže vytvořit
zdravé klima v místnosti a uspořit náklady při spotřebě
energie. Izolaci stěn můžete provést sami pomocí tepelně izolačního systému. Volba tepelněizolačních materiálů a jejich podíl na konstrukci již dnes patří k základním
parametrům navrhování a realizace staveb. Zateplení se
výrazným způsobem podílí nejen na nižších výdajích za
vytápění či chlazení objektů, ale zvyšuje také pobytový
komfort v objektu. Důležitý je však nejen správný typ
izolace, ale také materiál a způsob zateplení.
Novinkou v této oblasti je i obklad tzv. aludřevem, které
je bezúdržbové, není třeba ho natírat, ani se o něj nějak
starat. Obklad je nejen velmi hezký, ale navíc funguje
jako izolační bariéra, která snižuje energetické náklady,
v létě brání ohřívání v zimě naopak ochlazování domu.
Další přidanou hodnotou je extrémní životnost

Střecha – koruna domu
Správný výběr střešní krytiny pro váš nový dům je velmi
zodpovědný úkol. Vhodná střešní krytina chrání dům
před nepříznivými vlivy počasí a ovlivňuje jeho vzhled.
Stále oblíbenější jsou pro své přednosti lehké střešní
krytiny. Splňují veškeré estetické, technické i funkční
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požadavky, které jsou na střešní krytinu kladené. Některé lehké krytiny jsou profilovány do tvaru klasických
střešních tašek s nenápadnou nebo naopak výraznou
vlnou a střeše dodávají výjimečný vzhled. Lehká střešní
krytina minimálně zatíží krov a neriskujete tak narušení stability střešní konstrukce přetížením. Navíc nízká
hmotnost umožňuje snížení nákladů již přímo na konstrukci krovu (náklady na materiál a práci), na pokládce
krytiny, jejím skladování, dopravě atd.
Přemýšlíte, jakou krytinu pro svoji střechu zvolit? Největší výhodou plechových střešních krytin je až desetkrát nižší hmotnost, než hmotnost těžkých krytin. Jsou
mechanicky odolné, rychle a snadno se montují, mají
nízkou nasákavost, vysokou životnost a minimální nároky na údržbu. Lze si vybrat ze široké škály tvarů a odstínů. Nevýhodou jsou horší tepelně izolační vlastnosti,
nižší akumulační schopnosti a vysoký difúzní odpor.
Krytina se vyrábí nejčastěji z pozinkovaného ocelového plechu, na který je nanesena vrstva speciálního laku
obohacená o plastovou vrstvu nebo kamenný granulát.
Jednotlivé plechové dílce se uchycují na střešní latě pomocí speciálních šroubů s těsněním, nebo nerezových
ocelových hřebů. Zpracování a úprava plechů se provádí
nůžkami na plech. Mechanická odolnost střechy je
ovlivněna tvarem plechu a sílou povrchové vrstvy. Dalšími materiály jsou měď, titanzinek, pozinkovaný plech
bez ochranné povrchové vrstvy, hliníkový plech.

Štípané dřevěné šindele a další
Štípané šindele mají svůj autentický vzhled a estetickou
hodnotu, nevýhodou jsou vysoké nároky na jejich údrž-
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bu, menší trvanlivost a vyšší cena. Obdobné je to třeba
se střechami slaměnými, které vyjdou mnohem dráž
než tradiční střešní krytiny. Bitumenové šindele jsou
levnější, ale mají menší trvanlivost a tepelnou stálost.
Cementovláknité lehké střešní krytiny vynikají originálním vzhledem, nejsou však příliš pevné ani trvanlivé.
Plastové střešní krytiny jsou v běžných podmínkách
prakticky nezničitelné, problémem však může být odolnost vůči ohni a žáru a také UV záření.
Důležitým doplňkem ke střešní krytině je okapový systém pro dokonalé odvodňování střech. Vyznačuje se
vysokou kvalitou materiálu, dlouhou životností, stálobarevností, snadnou montáží a minimálními nároky na údržbu. Tento okapový systém je vhodný jak do
horských oblastí se silnými mrazy a velkým množstvím
sněhu, tak do míst s vysokými teplotami a množstvím
dnů slunečního svitu. Vysokou životnost a odolnost vůči
povětrnostním vlivům a korozi zaručuje ocelový, žárově
pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po
obou stranách. Tento materiál lze použít i v agresivním
prostředí, například v chemickém a ropném průmyslu.

Střešní okna
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 stěžují si pak na nedostatek světla. Je užitečné
řídit se jednoduchým pravidlem. Plocha okna by měla
odpovídat přibližně 10 až 12 % celkové užitné plochy
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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.
Další možností přívodu světla jsou střešní světlíky.
Ne nadarmo se říká, že není nad přirozené světlo a prosvětlenou místnost, ať už pracovní či obytnou. Z tohoto
důvodu se za posledních 10 let v oblasti vývoje světlíkových systémů v návaznosti na přísnější energetické normy, regulaci větrání, nové typy střešních plášťů, hluková
izolace či stínění a ochranu proti hmyzu posunul sektor
střešních světlíků značným tempem dopředu. Dnes již
koupíte světlíky s dokonalou termoizolací, světlíky otevírací i světlíky s kopulí. Jde o to, vybrat si ten správný.

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.
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Hliníková okna
Z průmyslových hal se do bytových a rodinných domů
přestěhovala hliníková okna, která se těší oblibě zejména pro svoje designové přednosti. Hliníkový rám skleněné výplně umožňuje vyrobit okna lehká, konstrukčně
přesná, snadno otevíratelná a zavíratelná, přitom téměř nezničitelná a odolná. Díky pevnosti, tuhosti a nízké hmotnosti hliníku je možné vyrábět velké prosklené
plochy bez rušivých a světlu bránících vyztužení a příček. Nejpoužívanější je u prosklených fasád a zimních
zahrad. Hliníková okna jsou sice prakticky bezúdržbová, ale je známo, že jejich tepelně-izolační vlastnosti
nejsou zcela dokonalé.
Z tohoto úhlu pohledu je ideálním materiálem dřevohliník. Jde o kombinaci obou materiálů, která našla
unikátní uplatnění právě při výrobě oken. Z obou materiálů byly využity jejich nejlepší vlastností: především
bezúdržbovost hliníku a krása přírodního dřeva, nicméně roli hrají samozřejmě i tepelně izolační vlastnosti.
Díky tomu nabízejí dřevohliníková okna maximální
kvalitu a užitnou hodnotu. Z interiéru vidíme dřevo –
rám okna je z dřevěného masivu, který působí přirozeně a každému interiéru přidá na kráse a útulnosti.
Zvenku je pak okno chráněno hliníkovým opláštěním
s možností barevného odstínu podle přání uživatele.
Nespornou výhodou dřevohliníkových oken, oproti
čistě dřevěným, je jejich dlouhá životnost. Tato okna
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lze zasklívat izolačními dvoj i trojskly. Dřevo z interiéru může být z mnoha druhů dřevin, s různou texturou
i barvou. Na výběr jsou dřeviny jako borovice, modřín
či dub, nebo též exotické dřeviny jako meranti a mahagon. Dřevohliník se uplatňuje i v kombinaci s moderními posuvnými a skládacími stěnami.

Bezpečnost vchodových dveří
Vybrat vchodové dveře domu tak, aby splňovaly všechna bezpečnostní, ale také estetická kritéria, není snadné. Základní vlastnosti každých bezpečnostních dveří
vyjadřuje tzv. bezpečnostní třída. Ta v praxi představuje míru zabezpečení vašeho majetku. Obecně platí,
čím vyšší třída, tím zkušenějším zlodějům odolá, ale
zároveň je také dražší. Pro domácnosti se nejčastěji
používají bezpečnostní třídy 2 až 4. Ve většině případů je ideální třída číslo tři. Zatímco vyšší třída se hodí
tam, kde přechováváte cennosti a umělecká díla, s nižší
byste nemuseli dosáhnout na výhodnou pojistku. Dveře s bezpečnostní třídou číslo tři by měly být vyrobeny
z ocelové konstrukce s bezpečnostními čepy na bočních
a na horní straně dveří. Tyto čepy se zasouvají do zárubně a brání tak před vysazením dveří z pantů.
Důležité nejsou jen konstrukce a bezpečnostní prvky
dveří, ale také samotný zámek a vložka, které by měly
být taktéž bezpečnostní. Odborníci doporučují pořídit zámky rovnou dva. Jeden klasický, hlavní, a druhý
doplňkový, umístěný na horní části dveří. Díky tomu-

to řešení není centrální zámek tolik zatěžován a navíc
se díky druhému zámku můžete doma pohodlně zamknout zevnitř i bez klíče.
Abyste docílili tolik potřebné bezpečnosti, je se dveřmi potřeba pořídit i novou bezpečnostní zárubeň. Její
panty jsou přizpůsobeny značné váze bezpečnostních
dveří, takže vydrží každodenní zátěž. S novou zárubní
budete mít navíc jistotu, že budou nové dveře dokonale těsnit. Díky tomu získáte také potřebné protihlukové
a tepelně-izolační vlastnosti. Pod vchodovými dveřmi
vám tak už z domu nebude utíkat teplo.
Vzhledem k tomu, že jsou u nízkoenergetických staveb
a dřevostaveb vstupní dveře vystavovány přímým povětrnostním vlivům a velkým výkyvům teplot, je pro ně
potřeba pořídit speciální druh dveří třetí bezpečnostní
třídy. Už ze samotné podstaty těchto domů jsou i na
samotné dveře kladeny vyšší tepelně-izolační požadavky. Proto mají tyto specializované bezpečnostní dveře upravenou konstrukci a jsou sestaveny z materiálu
v kombinaci dřeva a hliníku, díky kterým nedochází
k tvorbě tepelných mostů i při zachování všech bezpečnostních parametrů.
Vstupní dveře by měly být jednou z prvních věcí, které do svého nového domu pořídíte. Přesto tomu tak
v mnoha případech není a vchodové dveře jsou až do
nastěhování často nahrazovány dveřmi provizorními,
které nezvaným návštěvníkům neodolají. Vynalézaví
zloději toho využívají a tak z ještě neobydlených no-
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vostaveb mizí kotle, radiátory nebo části kuchyňských
linek a spotřebičů. Nezařaďte se mezi ně a svůj majetek
ochraňte včas.

Garážová vrata
Součástí rodinného domu bývá garáž a vy se budete
rozhodovat čím a jak ji zajistit. Garážová vrata ale nejsou pouhou uzávěrou garáže. Pokud je garáž propojena s domem, chrání vrata náš majetek před vloupáním
stejně, jako vchodové dveře. Měla by také dobře tepelně izolovat a určitě nás bude zajímat i úprava povrchu,
včetně barev. Platí rovnice: čím jsou garážová vrata kvalitnější, tím snazší bude jejich údržba a životnost.
Uživatelé nejčastěji volí pro svoje garáže sekční vrata.
Nejsou drahá, nejsou hlučná, jsou prostorově nenáročná (zabírají pouze místo pod stropem garáže, např.
výklopná vrata vylučují zastavení těsně před garáží).
Kvalitní sekční vrata výborně těsní jak po celém obvodu, tak mezi jednotlivými sekcemi, proto jsou vhodná
do zateplených garáží. V provozu jsou velmi spolehlivá
a lze je snadno otevřít i při výpadku elektřiny. Vhodná
jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže.
U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících
drahách podél zdi pod strop. Systém sekčních vrat se
skládá z vodících lišt, po nichž se vrata vysouvají, z jednotlivých sekcí, pantů, pružin, hřídele a koleček. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu chráněno proti
korozi žárovým pozinkováním.
Pro montáž sekčních vrat není zapotřebí nadpraží ani
spodní rám. Nabízena jsou i vrata s bočním zasouváním. Díky bočnímu otvírání vrat zůstává strop garáže
neomezeně využitelný. Díky své konstrukci jsou boční
sekční vrata použitelná i u obtížných montážních situací, jako jsou sklony střechy. Sekční vrata se snadno
ovládají, nejsou hlučná a výborně izolují teplo, proto
jsou vhodná i pro vytápěné garáže. Jsou optimální pro
garáže omezené prostorem u vstupu, tzn. kousek od
silnice či přímo u chodníku.

Posuvná garážová vrata
Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odlišným typem sekčních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná
vrata otevíráme do boku, dražším řešením je otevírání
do podlahy, což vyžaduje náročnější stavební připravenost. Výhodou těchto vrat je možný průchod obyvatel
domu bez nutného otevření celého stavebního otvoru.
Pokud chceme do garáže zaparkovat např. jízdní kolo
nebo motocykl, otevřeme vrata pouze z části.
Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata
horší tepelně izolační vlastnosti. Proto jsou vhodnější
do nevytápěných, většinou samostatně stojících garáží.
Velmi nepraktický je též zabraný prostor podél stěny,
k níž se vrata otevírají.Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složené ze samostatných lamel, zavěšených na nosném profilu, umístěném za překladem,
a vedené ve spodním profilu, který je zabudovaný do
podlahy. Stavební připravenost pro posuvná vrata je
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tedy značná, pokud je zrovna neposouváme tím nejsložitějším způsobem – do země. Běžně se pro výrobu posuvných vrat používá hliník nebo dřevo (severský smrk,
modřín). Povrchová úprava dřeva je nejčastěji čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem. Je možné zakoupit
hliníkovou i dřevěnou variantu buď zateplenou, nebo
nezateplenou. Velkou výhodou posuvných garážových
vrat je možnost uzavření prostor s obloukovým půdorysem, což sekční, výklopná ani rolovací vrata nedokážou.

Výklopná garážová vrata
Mají masivní a velice trvalou konstrukci. Jednotlivé
komponenty jsou určené pro velkou zátěž, takže je
zaručena dlouhá životnost výrobku. Tepelná izolace
výklopných vrat je ve srovnání s vraty sekčními horší,
nicméně dostatečná. Pohon můžeme namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme i při výpadku proudu.
Průjezd stavebním otvorem je, stejně jako u sekčních
vrat, nezúžený a nepotřebujeme ani nadpraží, ovšem
stání přímo před garáží je nemožné. Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže stojící na hraně chodníku, protože by mohla ohrozit či omezit chodce. Rám
vrat je celosvařovaný a vyrábí se z žárově pozinkovaného ocelového plechu.
Výklopná vrata mohou být vyrobena i v dřevěném
provedení (nejvíce se používá severský smrk). Dřevěná výplň vratového křídla bývá silná 14 mm, povrch
je ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější design pak
umožňuje více provedení – vodorovný či svislý prolis,
kazety nebo dřevěný svislý prolis.

Rolovací a křídlová garážová vrata
Rolovací vrata jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech
stavebních otvorů a lze je osadit buď přímo do otvoru,
za něj či před něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek je realizován na míru. I tato vrata
je možné otevírat automaticky, pomocí elektropohonu
a dálkového ovládání i při výpadku proudu. A stejně
jako vrata sekční nezabírají téměř žádné místo ani ve
velmi malých prostorech.
Odolnost rolovacích vrat proti násilnému vniknutí je
však velice malá a vzhledem ke špatné tepelné izolaci
rychle promrzají. Zásadní nevýhodou rolovacích vrat je
jejich hlučnost a dosti vysoké nároky na údržbu. Navíc
se při navíjení snadno poškodí. Pokud se rozhodneme
pro elektrický pohon, musíme to udělat již při pořizování vrat, dodatečná instalace není možná.
Křídlová garážová vrata jsou dnes již téměř minulostí,
nicméně se pro určité typy garážových otvorů stále
používají. Pokud však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu, můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se logicky otevírají pouze ven,
takže do svahu je prostě otevřít nemůžeme. I křídlová
vrata mohou být opatřena elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich analogií jsou vjezdové křídlové
brány.

„Evropská jednička
pro vrata a dveře
nás přesvědčila!“

Domovní dveře
bez prosklení
bez bočního dílu
od

31.999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem

od

21.499 Kč*

S izolací
Isover EVO
zvládnet zateplení
zvládnete
příč raz dva.
příčky
Zjistěte jak
j na to na
Zjistěte
ww
www.isover.cz

INZERCE

Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně
• Sekční garážová vrata RenoMatic včetně
pohonu s drážkou M nebo L
• Akční vchodové dveře včetně standardní
bezpečnostní výbavy
• NOVINKA: dálkově ovládaný pohon cylindrické
vložky SmartKey k odemčení dveří od domu
nebo bytu pomocí dálkového ovladače
*

Nezávazné cenové doporučení bez
vyměření a montáže pro akční velikosti
včetně 15 % DPH. Platné do 31.12.2019
u všech zúčastněných prodejců v České
republice. Více informací na stránkách
www.hormann.cz

Premium partner
českého národního týmu

Na vzhledu záleží
Nevíte, jakou barvu zvolit pro nová garážová vrata?
Nebo jaký vzor či jaké dekorativní doplňky vybrat?
Dbejte na jednotnost. Slaďte barvu a styl oken s garážovými vraty. Je třeba si uvědomit, že garážová vrata
tvoří největší plochu z otvorových výplní vašeho domu.
Sladěním barevnosti oken a garážových vrat bude působit uceleným dojmem. Výrobci garážových vrat dnes
nabízejí stejné vzory a barvy jako výrobci oken. Garážová vrata však lze ladit také podle barvy fasády, příjezdové brány nebo oplocení domu. Tyto varianty ale žádají
jistou dávku estetického cítění a v neposlední řadě smysl pro experimentování.
Pokud si nevíte rady s barevnou kombinací nebo vzorem, zařiďte se léty prověřeným pravidlem, které v oblasti designu a estetiky platí dvojnásob: zvolte tradiční
bílou barvu nebo barvu kovu. V jednoduchosti je síla,
navíc tyto dvě barvy působí moderně, stylově a nadčasově. Ladíte-li garáž do stávající barvy fasády, nesnažte
se dosáhnout totožného odstínu, nikdy se vám to nepovede. Raději zvolte kombinaci tón v tónu, což je jedna
barva v různé sytosti nebo odstínu. Pokud chcete garáž
zvýraznit, využijte tmavšího odstínu vrat. V opačném
případě zvolte odstín světlejší.
Garážová vrata vyrobená z V- profilů je určena těm,
kteří se chtějí designem garážových vrat odlišit a mají
rádi moderní funkcionalistický jednoduchý design.
V-profil je novým typem panelu, který na první pohled
zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři
8 mm nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která
se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu.
Povrch panelu je vždy hladký. Je standardně dodáván
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stříbrný v moderním high-tech stylu, ale umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL.
Na vzhledu garážových vrat jistě záleží, ale stejně důležitá je ochrana proti případnému vniknutí zlodějů. Zvláště,
pokud je z garáže průchod do obytné části domu. Prvním
bodem je kvalitní zámek, který ovšem často představuje
jen nepatrnou a lehce překonatelnou překážku. Proto
odborníci vyvinuli další – téměř nepřekonatelnou – funkci garážových dveří. Spočívá v uplatnění elektronické pojistky, která se zapíná při zaznamenání pokusu o násilné
vniknutí do garáže. Motor snahu zloděje vypáčit dveře
ihned rozpozná a pojistka okamžitě aktivuje vrata, která
prakticky zablokují lupiči vstup.

Ovládání mobilem
Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových
vrat pomocí mobilního telefonu funguje na základě GSM
Klíče. Jak systém funguje? Do ovládacího zařízení, které obsahuje SIM kartu, je možné zadávat telefonní čísla prostřednictvím běžných SMS zpráv nebo z počítače.
Pouze majitelé takto zadaných telefonních čísel jsou pak
oprávněni garážová vrata ovládat. Stejným postupem lze
oprávnění také kdykoliv zrušit. SMS zprávy pro přidávání nebo odebírání telefonních čísel mohou být odesílány
pouze z jednoho telefonu, který je v GSM Klíči uložen
jako „Master“. Právě toto opatření spolehlivě brání zneužití. Pro otevření nebo uzavření garážových vrat pak stačí
pouze prozvonit číslo GSM Klíče, počkat alespoň na jedno
vyzvánění a hovor zavěsit. Ideální je využít jednotlačítkové rychlé volby vytáčení vašeho telefonu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Ekologicky znamená ekonomicky.
Splňte si sen o šetrném bydlení

Hypoteční banka pro všechny zájemce o energeticky úsporné bydlení přišla s efektivním
řešením – do svého portfolia zařadila produkt Zelená hypotéka, která klienty odmění za stavbu
nízkoenergetického domu. Vše co k jejímu získání žadatel potřebuje je Průkaz energetické
náročnosti budovy. Zelená hypotéka navíc neslouží jen ke stavbě nových šetrných domů –
využít ji totiž může každý, kdo se chystá svůj stávající dům či byt rekonstruovat.
Zelená hypotéka se snaží vyjít vstříc
všem zájemcům o energeticky šetrné
a ekologické bydlení. To znamená
stavbu nízkoenergetické novostavby
nebo rekonstrukci staršího objektu
nebo bytu, která sníží energetickou
náročnost již stávající stavby. Takové
úpravy pak majiteli mohou pomoci
ušetřit v dlouhodobém horizontu
nemalé peníze na výdajích za energie.
Hypoteční banka navíc všechny
zájemce o šetrné bydlení podporuje
balíčkem zvýhodnění.
„Při schvalování hypotéky na některé
z našich poboček bude stačit předložit
takzvaný energetický štítek budovy,
který spadá do třídy A nebo B. Žadatel
o Zelenou hypotéku pak ušetří
nejméně 7 000 korun – získá třeba

30 % slevu za vyhotovení štítku, zdarma
zařídíme vklad zástavní smlouvy do
katastru, uhradíme správní poplatek
a postaráme se také o odhad
ceny nemovitosti, také bezplatně.
Pro případ nenadálých výdajů, které
se často při stavbě objevují umožníme
zájemci zdarma vyčerpat o 20 % víc
z celkového rozpočtu.“ vysvětluje
hlavní výhody Zelené hypotéky
Andrea Vokálová, tisková mluvčí
Hypoteční banky. Všechny tyto
výhody mají žadatele motivovat
k
uskutečnění
svého
snu
o energeticky úsporném bydlení.
Díky Zelené hypotéce tak žadatele
nečeká
žádná
byrokracie
ani
zbytečné náklady, naopak, Hypoteční
banka za odpovědnost vůči životnímu

prostředí svého klienta odměňuje.
Zájemci o úsporné bydlení se tak
mohou naplno soustředit na stavbu
nebo rekonstrukci svého vysněného
projektu. Pro Hypoteční banku totiž
ekologicky znamená i ekonomicky.
A bez zbytečných komplikací.
Více na www.hypotecnibanka.cz.

RODINNÉ DOMY

21.STOLETÍ
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Jaký si dnes postavit dům? Nulový, pasivní, aktivní, nízkoenergetický? A jít do
dřevostavby, nebo vsadit na klasickou cihlu?
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Stavebním hitem posledních let jsou bezesporu dřevostavby. Jejich realizace je rychlá, technologické přestávky jsou minimální a standardem je nízkoenergetická výstavba. Mohou se pochlubit pěknou architekturou, která
je rovnocenná zděným domům. Volbou vhodné dřevostavby můžeme uspořit náklady a energie. Zásadním
předpokladem je dodržení technologického postupu výstavby, správné použití izolací a důsledné řešení stavebních detailů. Snadno lze docílit i energeticky pasivního
provedení za současného užití rekuperace (zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu). Mezi časté dotazy patří, zda jsou dřevostavby levnější než zděné domy. V zásadě lze říci, že zcela stejný dům lze postavit systémem
montovaných dřevostaveb a systémem zdění za stejné
peníze. Zásadní předností dřevostaveb je však řádové
zkrácení doby výstavby: standardní dřevostavba na klíč
je postavena do 3 měsíců, pokud na sebe práce plynule
navazují. Realizace dřevostaveb je též šetrnější k životnímu prostředí, a pokud dodavatel stavby navíc důsledně
třídí stavební odpad, je zatížení přírody ještě nižší.

Dřevěné domy na klíč
Překonání představy odborné i neodborné veřejnosti
o dřevu jako materiálu, který je vhodný pouze na dočasné stavby, krovy, stropy, okna, dveře, podlahy a další
stavebně-truhlářské výrobky, je v případě dřevostaveb
klíčové. Ve skutečnosti není problém vypracovat typový
i individuální projekt rodinného domu s bohatým užitím dřevěných prvků, navíc mohou být tyto domy nízkoenergetické, pasivní a dokonce i nulové z hlediska
spotřeby energií. Montované dřevostavby přitom vynikají výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi a mechanicky řízeným větráním, jako i dalšími aspekty, které trend výstavby těchto rodinných domů podporují.
Montované dřevostavby je samozřejmě možné postavit
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na klíč, stejně jako domy z jakéhokoli jiného nosného
stavebního materiálu.

Univerzální panely
V současnosti je u budov na bázi dřeva nejrozšířenější panelový stavební systém. Základem konstrukce panelů je nahrubo opláštěný dřevěný rám. Dřevěný rám
panelu je konstrukčně přizpůsoben funkci, kterou
plní. Čili je buď obvodový, příčkový, stropní, střešní
nebo podlahový. Rozdílným funkcím je přizpůsobena konstrukce a dimenze rámu. Prostor mezi žebry je
vždy vyplněn tepelně-zvukovou izolací. K opláštění se
používá dřevotřísková deska, OSB deska, sádrovláknitá deska, cementotřísková deska a další materiály.
Panely je možné vyrábět s různým stupněm finální
úpravy. Od silných rámů opláštěných z jedné strany velkoplošným materiálem, až po panely se zabudovanými
okny a dveřmi a panely s finální úpravou interiérové
i exteriérové strany a se zabudovanými rozvody. Hlavní
předností konstrukce panelového systému je možnost
maximální přípravy stavby ve výrobě a rychlá montáž
a dokončení stavby na staveništi – a to za téměř jakéhokoli počasí a v jakékoli roční době.

Difúzně otevřená či uzavřená
dřevostavba?
V uzavřeném prostoru domu dochází odpařováním
vody (při koupání, sušení prádla, při vaření atd.) ke zvyšování vlhkosti. Pokud vlhkost není z bytu odvedena,
sráží se na oknech, zdech a místech, kde jsou tepelné
mosty, což je živná půda pro vznik plísní. Tento problém řeší efektivně difúzně otevřené a difúzně uzavřené stavby. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že difúzně
uzavřená dřevostavba má svou nosnou konstrukci oddělenu od interiéru absolutně neprodyšnou fólií (paro-
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Jsme mladý webový obchod s kamennou prodejnou, e-shop jenom s kvalitní elektronikou.
Vyjádřit slovy nelze tolik jako se zvukem, který
v nás budí emoce a vášeň, prožijte hudbu v plné
barvě a síle s tou nejnovější elektronikou dneška.
Mnoho lidí uvažuje, že by chtěli lepší zvuk pro domácí poslech nebo v kanceláři, proto vznikl Lepší Zvuk.
Navrhneme ozvučení, multiroom řešení a pomůžeme s instalací.

VAŠE HUDEBNÍ RELAXACE MŮŽE ZAČÍT!

www.lepsizvuk.cz

, Sezimova 8, Praha
to je adresa kam si přijdete pro svoje audio do domu nebo do kanceláře.

zábranou). Tato izolace by měla zajistit, že dřevo zůstane v suchu, nicméně pro snížení vlhkosti a pro úspory
energie je doporučeno vybavit dům nucenou výměnou
vzduchu pomocí rekuperační jednotky a rozvodem potrubí vzduchotechniky. Narozdíl od difúzně uzavřené
stavby, difúzně otevřená dřevostavba umožňuje rychlé
odvádění vlhkosti z domu tak, že se část vlhkosti dostane k vnitřní nosné konstrukci. V takovém případě je
ovšem nutné zajistit odpařování vlhkosti do exteriéru
použitím paropropustných vnějších vrstev stěn a tepelné
izolace (parobrzda).

Nízkoenergetické domy budou povinné
Platná legislativa je nastavena tak, že od roku 2025 by
nemělo být možné postavit jinou novostavbu než alespoň v pasivním standardu, případně dům nulový či aktivní, který odevzdá přebytky energie do veřejné sítě.
Takže otázka zní: nízkoenergetický, pasivní, nulový
nebo aktivní dům? A jak si tyto domy stojí oproti běžné
výstavbě?
Srovnejme si 35 až 50 let starou výstavbu se současnou
běžnou novostavbou (v katalozích typových domů je
často nazývána jako energeticky úsporná) a dům nízkoenergetický.
Stará zástavba je typická často zastaralou otopnou sou-
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stavou, která je zdrojem nežádoucích emisí, nezateplenými obvodovými stěnami, větráním pouhým otevíráním oken a špatně odizolovanou konstrukcí včetně
otvorových výplní. Potřeba tepla na vytopení interiéru
je i více jak 200 kWh/(m2a), čili více jak 200 kWh na každý metr čtvereční podlahové plochy interiéru ročně.
Běžná současná novostavba rovněž neoplývá technologiemi – větráme otevíráním oken či dveří, přestože konstrukce těchto staveb splňují nezbytné normy
včetně hodnot zateplení Jenže to je asi tak všechno.
I tyto domy musí mít instalován výkonný otopný
systém, jelikož spotřebují k vytápění interiéru až
150 kWh/(m2a). V zásadě se již takové domy nesmějí
stavět, ovšem praxe je jiná a často je prováděno energetické posouzení těchto novostaveb účelově. Čili místo kategorie C či D v energetickém štítku je za příslušný
poplatek budova označena písmenem B.
Nízkoenergetická budova spotřebuje k vytápění interiéru nejvýše 50 kWh/(m2a), což představuje opravdu
vysoké úspory. Samozřejmostí je zateplení obvodových
stěn domu, instalace tepelně izolačních oken a dveří,
kvalitní zateplení půdy či alespoň stropu posledního
podlaží (pokud má dům šikmou střechu) a také zateplení základů. Nízkoenergetické domy jsou již schopné využívat k vytápění obnovitelné zdroje energie jako zdro-

hřátí tělesná teplota jeho obyvatel a jedna zapálená
svíčka. Důležitý je v tomto případě i tvar kupole, proto
mají mít pasivní domy co nejjednodušší kompaktní tvar.
Ten může být samozřejmě zvenku ozvláštněn obkladovými materiály, pergolou či zimní zahradou. Odlišný je
způsob bydlení, protože v pasivním domě zásadně nevětráme okny ani dveřmi. Nejde pochopitelně o striktní
pravidla: abychom na někoho z okna zavolali, otevřít
musíme. Stejně tak do domu vstupujeme otevřenými
dveřmi.

Nulové až dokonce aktivní domy

je jediné, nikoli pouze doplňkové. Nízkoenergetické
domy také splňují nároky na vzduchotěsnost, avšak stále ještě nedosahují hodnot pasivních domů.

Pasivní dům s rekuperací
V pasivních domech je využíváno pouze teplovzdušné
vytápění spojené s rekuperací vzduchu a tedy i tepla.
Pasivní domy mají optimální parametry tepelné izolace
a musí být absolutně vzduchotěsné, proto je také před
kolaudací prováděn test vzduchotěsnosti. Při výstavbě
pasivního domu je dbáno na precizní provedení všech
konstrukčních detailů. Nejčastěji jde o montované stavby, často dřevostavby, ovšem i pasivní dům lze postavit
z mnoha různých stavebních materiálů včetně broušených cihel, které jsou nově v dutinkách zateplovány.
Potřeba tepla na vytopení interiéru pasivního domu
je menší než 15 kWh/(m2a). Srovnáme-li potřebu tepla běžné novostavby a pasivního domu, je až desetkrát
nižší. Pasivní dům tak prakticky nepotřebuje ani doplňkový zdroj tepla (s výjimkou zmíněné rekuperace),
přičemž využívá zbytkové teplo zvenčí, které se dovnitř
dostává velkými plochami oken směřujícími na jih. Pasivní dům dále využívá i tělesného tepla obyvatel domu
a tepla z elektrických spotřebičů. Ideálním pasivním
domem je v podstatě eskymácké iglú, jemuž stačí k vy-

V zahraničí se tyto domy označují jako Energie plus.
Najdeme u nich kromě parametrů běžných pro pasivní
domy i rozsáhlou plochu fotovoltaických panelů. Ušetříme tedy i na elektrické energii, kterou si vyrobíme sami
a která je potřebná k fungování rekuperace a dalších
technologií. Potřeba tepla na vytopení interiéru je zde
menší než 5 kWh/(m2a)! A domy aktivní? Ty jsou osazeny tak velkými plochami solárních systémů (především
fotovoltaikou), že mohou energii dokonce odevzdávat
do veřejné rozvodné elektrické sítě.
Zde si musíme říci, že naštěstí i u nás „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. Jak již jsme zmínili, dnes již neplatí ze musí být
fotovoltaické panely umístěné pouze na střeše. Velmi
dobrých výsledku ve výrobě fotovoltaické energie dosáhneme také, pokud použijeme
průhledné fotovoltaické panely jako zastřešení terasy,
nebo zimní zahrady. Pozadu
nezůstává ani oplocení pozemku, na které se dá fotovoltaická elektrárna umístit.

Historie pasivních domů
Výraz pasivní dům přišel z německy mluvících zemí, český překlad vychází z německého „passiv Haus.“ Faktem
je, že v sousedním Německu a Rakousku se problematikou nízkoenergetické a pasivní výstavby důsledně zabývají už velmi dlouho. Poprvé se výraz passiv Haus objevil
už v roce 1988 a stál za ním Dr. Wolfgang Feist, který při
svém vědeckém pobytu na univerzitě ve švédském Lundu prohlásil, že je třeba využít potenciál, který plyne
z vylepšené techniky energetických úspor. U pasivních
domů jde především o docílení maximální tepelné ochrany, která by umožnila opuštění konvenční způsoby vytápění, čímž by se snížily investiční náklady na výstavbu.
První pasivní dům byl obydlen už v roce 1991 a od sa-

BYDLENÍ | 87

mého začátku jej provázela velmi přesná vědecká měření. Už tato první nízkoenergetická stavba dokázala,
že i v prostředí s menší intenzitou slunečního svitu je
možné vystavět domy, které nevyžadují běžné vytápěn,í a přesto si zachovávají výborné tepelné vlastnosti.
Tlak na energetické úspory je po více než čtvrtstoletí
od proklamované události cítit i u nás. Po stavebním
boomu zahájeném v první polovině prvního desetiletí 21. století, kdy se náš trh jen hemžil developerskými
projekty, které však energetické úspory často ignorovaly, se dnes posouváme tam, kde v Rakousku byli už
před mnoha lety.

šují se izolační vlastnosti budov. Celková doba výstavby
se navíc zrychluje a je možná také za teplot pod bodem
mrazu.

Proč stavět nízkoenergeticky?
Důvody jsou zřejmé, ale ještě jednou si je zopakujme
následující stručnou kategorizací podle potřeby tepla:
Běžné domy: Jsou vybavené klasickým vytápěním plynovými kotli či kotli na tuhá paliva a nebo biomasu,
větrá se otevřením oken. Celá konstrukce v podstatě
odpovídá požadavkům normy, ale je „na hraně či těsně

Zděné domy nezavrhujme
S nástupem dřevostaveb a marketingem s ním spojeným
by se mohlo zdát, že zděné domy nemohou dosáhnout
nízkoenergetického a pasivního standardu. Jde o omyl,
i zděné domy mohou být nízkoenergetické a nebo pasivní, záleží na použití různých typů, materiálů a značek
zdiva. Zděné domy jsou pevné, mají dlouhou životnost
a jejich funkčnost zůstává nezměněna po celou dobu
užívání. Zdění je osvědčeným způsobem výstavby, tradiční klasikou, která umožňuje i výstavbu svépomocí.
Zděné domy v zimě skvěle akumulují teplo, v létě se
nepřehřívají a jejich tepelně izolační vlastnosti lze ještě
vylepšit pomocí zateplovacích systémů. Zděné domy též
výborně izolují zvuk mezi patry a vůči okolí. Materiál je
nehořlavý, ale má také nízkou citlivost na vodu. Menší
citlivost na vodu zděných domů je jednou z jejich zásadních vlastností. Pokud se u dřevostavby dostane
voda až na dřevěné nosné díly, může poměrně rychle
snížit stabilitu domu. Zato zděné stavby si po vysušení
zachovávají téměř stejné vlastnosti jako před zvlhnutím
nebo namočením. Musí ale dojít k rychlému vysušení.
Tuto zkušenost může potvrdit mnoho majitelů domů,
které byly zatopeny při záplavách, a v současné době
jsou opět obyvatelné.

Stavba ale není tak rychlá
Stinnou stránkou zděných domů je delší doba výstavby,
způsobená nutnými technologickými přestávkami. Je
třeba, aby správně vytvrdl beton, aby vyschla a vyzrála
malta, lepidla a omítky. Velkou roli hrají při výstavbě
také roční období. Celoročně zdít prostě nelze a nejlepší je, když hrubá stavba přes jednu zimu takzvaně
„vymrzne.“ Ovšem i zde již došlo k posunu a například
zdění na polyuretanovou pěnu či tenkovrstvou maltu
posouvá výstavbu i pod bod mrazu. Výběr vhodných
stavebních materiálů je pro zděné domy zásadní z hlediska fyzikálních vlastností, životnosti a v dnešní době
právě také z důvodu tepelných ztrát a energetické náročnosti budov. Přičemž současné zdící materiály byly
v posledních letech značně inovovány. Zdění už nepředstavuje míchačku, cement, vápno a kolečko. Standardem jsou suché maltové směsi nanášené v tenké
vrstvě nebo polyuretanová pěna jako bezcementové
pojivo. Zamezuje se tak vzniku tepelných mostů a zlep-
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za hranou.“ Spotřeba tepla na vytápění se v těchto domech pohybuje mezi 80 až 140 kWh/m2. Oproti starým,
nerekonstruovaným a nezatepleným rodinným domům
je to však stále zhruba polovina.
Nízkoenergetické domy: Disponují otopnou soustavou
o nižším výkonu, využívají obnovitelné zdroje energie
a mají dobře zateplené konstrukce, řízené větrání a spotřebu tepla menší jak 50 kWh/m2. V zásadě již dnes není
možná méně úsporná výstavba než nízkoenergetická.
Pasivní domy: Jsou vytápěné pouze teplovzdušným
vytápěním s rekuperací tepla, mají vynikající tepelné
izolace a velice těsnou konstrukci ověřovanou Blower-door testem. Spotřeba tepla je u těchto domů menší
než 15 kWh/m2.
Nulové domy: Dovedou oproti domům pasivním hospodařit s přebytky získaných energií, jsou vybavené velkou plochou fotovoltaických panelů. Spotřeba tepla je
u nich menší jak 5 kWh/m2.
Aktivní domy: Předávají přebytečnou energii do veřejné sítě, čili nám navíc navíc vydělávají.

Na klíč nebo svépomocí?
Pořídit si dům na klíč je v dnešní době stále více populární. Není se čemu divit. Vyberete si, jak by měl váš
nízkoenergetický dům vypadat, jakou má mít dispozici,
energetický standard nebo cenové rozmezí, a vše ostatní necháte na firmě. Ta za vás zařídí veškeré záležitosti
okolo stavby a předá vám klíče od hotového domu. Zaplatíte sice asi třikrát víc, než kdybyste si dům postavili
svépomocí, ale dočkáte se ho mnohem dřív a ušetříte
si spoustu vlastních sil, stresu, nervů, čekání, času i papírování.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

T-Power - Staňte se svobodní v energiích

www.t-power.cz

STAVÍME

BAZÉN
K létu patří nádherně rozkvetlá zahrada, grilování, lenošení či koupání
v zahradním bazénu. A právě o něm
přemýšlíte?
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Jaké místo pro něj 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. Mezi ně patří například
komíny, stromy, keře, prašné cesty, ale také třeba včelí
úly. Bazén lze umístit volně do zahrady, ale může být
i součástí terasy přiléhající přímo k domu. Takové řešení
má velkou výhodu – od domu k bazénu se nemusíte
obouvat, a bazén se lépe udržuje v čistotě. Při umístění počítejte předem i s případným odsunem zastřešení
mimo bazén, k němuž se rozhodnete třeba někdy v budoucnu.

nadzemní a zapuštěný. Nadzemní bazén je ideální pro
případ, kdy nechceme řešit velké terénní úpravy v zahradě. Finančně jsou nadzemní bazény dobře dostupné
a na výběr je mnoho různých variant a provedení, ať už
jde o bazény s kovovou konstrukcí, s ocelovými stěnami
nebo samonosné PVC bazény. Mají nespornou výhodu
ve své mobilitě. Polo nebo zcela zapuštěné bazény jsou
samozřejmě větší finanční investicí, ale jsou také náročnější na zásahy do zahrady a samotnou stavbu. Problém
může nastat i se stavebním povolením, které je předem
potřeba vyřídit. Na druhou stranu nespornou výhodou zapuštěného bazénu je odolnost a životnost, bez
poškození vydrží na zahradě i několik desetiletí. Není
divu, že se pro něj rozhoduje čím dál více lidí.

Chcete bazén na plavání?

Jaký materiál a jaké parametry?

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 plavci vypouští provzdušněný proud vody. Bazén
nemusí být vždy obdélníkový – nepravidelný tvar však
omezuje možnost zakrývání hladiny a tím se zvyšují
jeho provozní náklady. Samozřejmě že někomu postačí
jen malý bazének na cachtání dětí a osvěžení pro dospěláky.

Samotný výběr je hodně individuální záležitost: materiál, tvar, velikost a hloubku bazénu volíme podle toho,
kdo, jak často a k jakému účelu bude bazén primárně
používat. Bazén k zapuštění můžete vybrat kruhový,
oválný, hranatý, ve tvaru ledviny, případně i jiný tvar.
Velikost bazénu je dána jak prostorem, tak i vašimi finančními prostředky. Pro správnou volbu nejen velikosti, tvaru, ale i konstrukčního řešení je vhodné oslovit
bazénového specialistu. Bazény jsou totiž z velmi rozmanitých materiálů (keramické, sklolaminátové, kompozitní, fóliové, sklokompozitní, ocelové, nerezové
apod.), a to je třeba zohlednit.

Nad nebo pod zem?
Bazény se v podstatě rozdělují na dva základní typy:
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Postup stavby
Bazén je možné postavit během několika dní, pokud
si na to najmete firmu s více lidmi, kteří se stavbou bazénů mají zkušenosti. Stavba bazénu svépomocí není
nemožná, ovšem je třeba počítat s namáhavou prací
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Pořiďte si kvalitní zapuštěný bazén
a užijte si tu pravou letní zábavu.
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Léto se blíží! Přinášíme porovnání nadzemních a zapuštěných bazénů.

Rádi byste si pořídili bazén nový
nebo plánujete výměnu Vašeho
současného? Investice v podobě koupě
nového bazénu si zaslouží promyslet
do detailu, aby všechna očekávání
skutečně naplnila. Abychom vám
rozhodování co nejvíce usnadnili,
připravili jsme pro vás užitečné tipy
a poznatky z praxe provozování
jednotlivých typů bazénů.
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Zapuštěný bazén lépe vypadá a přináší nový rozměr komfortu, zábavy a sportovního vyžití.
Podmínky akční nabídky naleznete na www.albixon.cz

a delší dobou stavby. V každém případě je třeba vzít
v potaz, jaký k vytyčenému místu bude mít přístup technika potřebná k výkopu (při nedostatku místa lze zvolit
menší stroje, nebo ruční práci) a jak se na něj dostane
samotný bazén –to v případě, že jste vybrali bazén vcelku. Bude-li s tím problém, lze sestavit bazén z jednotlivých prvků na místě určení. Po vybrání místa je třeba
vytyčit tvar pro výkop bazén. Pak zajistěte výkopové
práce pro bazén a filtraci. Poté by se měla vybetonovat
základová armovaná deska, výkop je ovšem nejdřív třeba odvodnit a dno upravit. Následuje uložení bazénu
do stavební jámy, montáž technologie a zabudování
skeletu. Než se bazén začne obsypávat, zapojí se veškerá technologie, rozvody a instalace. Zapuštěné bazény
často disponují systémem filtrace, osvětlením, vyhříváním či protiproudem. Bazén se tedy napojí na veškeré
rozvody, které se na druhé straně zaústí do samostatné
technologické podzemní šachty.

ních až po automatické.
Nezbytností u nezastřešeného bazénu je solární plachta. Zamezuje vniknutí nečistot do vody a zabraňuje tepelným ztrátám během noci. Myslete také na ochranné

Z čeho bude břeh?
Významným detailem je osazení vrchního lemu neboli
hrany bazénu. A to jak z hlediska ohraničení bazénu,
tak I z hlediska vzhledu a umístění případného zastřešení. Pokud totiž osadíte dlažbu výše, než je okolní
terén, bude nutné případné zastřešení pořídit přinejmenším o jeden metr širší a delší, než když bude obruba probíhat ve stejné výšce jako ostatní dlažba. Díky
tomu mohou také nastat problémy se zafoukáváním
nečistot do bazénu. Velmi důležitá je plocha lemující
bazén. Mimo jiné upravený “břeh” funguje jako čisticí
zóna – do bazénové vody se tak dostane méně nečistot,
a dobře poslouží také k odpočinku, ať už na lehátku
nebo v podobě zahradní nábytkové sestavy, kterou na
ni stabilně a bez potíží umístíte. Trh nabízí různé materiály, které jsou pro zpevnění plochy v okolí bazénu
vhodné, a to jak přírodního původu (dřevo, kámen),
tak materiály uměle vyrobené. Oblibě se v současnosti
těší zejména ty přírodní či alespoň takové, které vzhled
přírodních surovin napodobují. Ta může být provedena
z betonové zámkové dlažby, keramické dlažby, z tepelně opracovaných dřevěných terasových prken či z WPC
desek. Materiály použité pro úpravu bezprostředního
okolí bazénu musejí být samozřejmě dostatečně odolné a musejí snášet vlhkost, aniž by se deformovaly.
Hlavně ale mají být protiskluzové.

Bazénové příslušenství
Křišťálově čistou vodu udržíme jen s pomocí bazénové
techniky, příslušenství a filtrace.
Písková filtrace čistí vodu přes křemičitý písek, který zachytává většinu nečistot. Kromě toho pomáhá udržet
správnou hodnotu pH vody. Ideálně se pohybuje v rozmezí 7,0 až 7,4. Vybavte se I doplňky, které zpříjemňují
pobyt v bazénu a ulehčují péči o vodu: automatické
dávkovače, bezchlórové úpravy, tepelná čerpadla, protiproudy, reflektory, masážní trysky apod. Dále sem patří bazénové teploměry, bazénové vysavače od manuál-
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prvky, třeba na bezpečnostní zábradlí nebo elektronický hlídač hladiny, který signalizuje pád do bazénu.

Jak na výsadbu rostlin
Výsadbu v okolí bazénu si musíme dobře rozmyslet.
Opravdu nebudeme muset přes záhonky tahat hadice?
Nebudeme osázené partie v budoucnu potřebovat například pro solární jednotku? Dostaneme se bez problémů všude tam, kam potřebujeme? Nemáme dětské
návštěvy, kterým často do výsadby vyskočí míč z vody?
Jenom tehdy, když si poctivě odpovíme na všechny
otázky a zařídíme se podle toho, nám bude dělat výsadba kolem bazénu radost, ne jenom starost. Pokud chceme bezprostřední okolí bazénu osázet, musíme vybírat
takové rostliny, které vydrží na slunečném stanovišti,
jež je pro bazén vždy vyhrazeno, a není třeba je často
zalévat. Velmi dobře se tady uplatní nejrůznější odolné polštářové skalničky a bylinky, jako jsou například
plamenky, tařice a tařičky, velké skupiny netřesků, nejrůznější druhy a odrůdy mateřídoušky, tymiánu, pěkně tady bude vypadat i levandule a šalvěj. Z letniček
tu bude prospívat šrucha velkokvětá a kosmatec sedmikráskovitý – obě tyto rostlinky se během léta změní
v pěkný kvetoucí koberec. Dáme-li přednost přenosné
zeleni, raději si vybereme jednu dvě rozměrnější rostliny
jako solitéry, které postavíme k posezení opodál bazénu. Pěkně bude vypadat například oleandr, mandevilla
i osvědčená juka. A co tráva? Je sice skvělou volbou,
pokud chcete I kolem bazénu zachovat přírodní ráz zahrady. Zároveň přináší velkou nevýhodu, a to z důvodu přenosu nečistot do vody. Možným kompromisem
je umělá tráva. K bazénům se doporučuje umělý trávník
s nižší délkou vlasu, a to z důvodu snadné údržby.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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NEREZOVÉ BAZÉNY
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Odborník na úpravu vody

Komerční prezentace

BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE.

JE ODOLNÝ A NADČASOVÝ

Beton v zahradě je nestárnoucí materiál, a to v každém ohledu. Nikdy nevyjde
z módy, ať už jej použijete na konstrukční prvky, nebo na zahradní dekorace.
Můžete si pořídit betonovou dlažbu, zídku, betonový chodník nebo betonové
dlaždice. To vše v dekoru dřeva nebo kamene, ovšem s výhodami odolného, trvanlivého a cenově dostupného materiálu, kterým beton bezesporu je. Díky složení
z přírodních komponentů nepůsobí beton v zahradě rušivě, naopak splývá přirozeně s okolím.
Kolébkou betonu je Francie
Beton považujeme za materiál moderní doby. Již ve starověku u egyptských, fénických, řeckých a římských stavitelů však můžeme vystopovat používání materiálu, který se svým charakterem betonu podobá. Počátky moderního
betonu souvisí s technickým a průmyslovým rozvojem v osmnáctém a devatenáctém století, který s sebou přinesl
technologii výroby pojiv smísených s vodou, především cementu. Zlomovou událostí v historii betonu byla Všeobecná světová výstava v Paříži v roce 1900, kde byl hojně využit při stavbě pavilónů. Od začátku dvacátého století
lze beton označit za jeden ze základních konstrukčních materiálů.

Beton převlečený za dřevo či kámen
Beton vzniká smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody,
příměsí a přísad. Je velmi odolný, proto se někdy označuje jako umělý
kámen. Velkou výhodou betonu oproti kameni je jeho výborná tvarovatelnost a možnosti barevného provedení. Ve spojení s vlastnostmi, jako
je pevnost, odolnost proti otěru a nárazům a mrazuvzdornost, je beton
přímo předurčený k použití v zahradách, kde hraje významnou roli i estetické hledisko použitých materiálů. Pokud dáváte přednost dřevu, ale
zároveň hledáte do exteriéru trvanlivější materiál, pak oceníte, že některé betonové prvky napodobují strukturu ohlazeného starého dřeva.

Komerční prezentace
Víte, že… Spojení zahrady a betonu dalo vzniknout železovému betonu? Tento vynález je
připisován francouzskému zahradníkovi Josefu Monierovi, který získal roku 1867 patent na
výrobu betonových květináčů a menších vodních nádrží vyzftužených železnými sítěmi.
Betonový chodník slávy
Beton na zahradě najde své uplatnění například ve formě dlažby. Dlažební betonové kameny poslouží na příjezdové cestě, na dvoře nebo třeba na terase. Společnost Prefa Brno, a. s., přední výrobce betonových stavebních
dílců v České republice, nabízí kvalitní odolnou betonovou dlažbu,
která díky široké škále barevného provedení nepůsobí fádně ani ve
větších plochách.

Funkční zahradní dekorace
Dlážděné chodníčky můžete nahradit nášlapnými kameny, které fungují zároveň jako zahradní dekorativní prvky. Pomocí kamenů zvaných „šlapáky“, které společnost Prefa vyrábí hned v několika variantách, můžete vytvořit zajímavé chodníčky v trávě. Oblíbené jsou
nášlapné kameny imitující příčný řez kmenem stromu, ohlazenou
dřevěnou fošnu nebo kámen.

Betonové prvky pro zpevnění a ohrazení
Některé originální betonové výrobky na zahradu společnosti Prefa
mají podobu dřevěných kmenů nebo ohlazených dřevěných kůlů, které jsou vhodné pro tvorbu palisád. Najdou
své uplatnění tam, kde chcete zajímavě rozčlenit prostor zahrady, například pro vymezení dětského pískoviště, zahradního jezírka nebo květinových záhonů. Betonové svahovky slouží ke zpevnění terénu, z betonových
prvků lze dále vybudovat v exteriéru i schodiště.
Pokud chcete oplotit pozemek, sáhněte po variabilním plotovém systému
Gardelot společnosti Prefa, který oceníte pro jeho stabilitu a vysokou odolnost. Nosnou konstrukci z betonových plotovek je možné kombinovat buď
s dřevěnou výplní, nebo s výplní z betonu imitující dřevo nebo kámen.

Beton si rozumí s křehkou krásou
Okrasné rostliny se budou krásně vyjímat v betonových květináčích nebo
truhlících, které vynikají výbornou stabilitou a dlouhou životností. Protože
jsou mrazuvzdorné, mohou v exteriéru sloužit po celý rok. Mezi velmi efektní zahradní dekorace patří rovněž
betonové koule a polokoule, které plní čistě estetickou funkci.

Ve službách designu
Celodřevěný nábytek vnáší do zahrady útulný dojem, jeho životnost je však omezená. Lavičky, jejichž konstrukce
je vyrobena z betonu, nabízí nejen dlouhou životnost, ale také stabilitu posezení. Opravdovou designovou lahůdkou jsou lavičky Beto navržené pro společnost Prefa v roce 2005 předním českým designérem Jaroslavem Juřicou.
Tyto lavičky byly původně součástí konceptu městského mobiliáře, který využívá surového materiálu betonu pro
docílení jednoduchého a praktického tvarosloví. Korpus lavičky Beto tvoří dva zrcadlově otočené betonové prvky
propojené dřevěným sedákem ukotveným na skrytých konzolách. Tvar je praktický na údržbu a díky materiálu je
lavička odolná proti povětrnostním vlivům.

www.prefa.cz
www.betoneshop.cz
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ŽIJEME NA ZAHRADĚ
Vaše zahrada je udržovaná, na jaře, v létě i na podzim opečovávaná. Přesto máte
pocit, jako by jí něco scházelo a pohledy do zeleně i barev květin vám po čase přijdou všední, okoukané. Chtělo by to inovaci, napadne vás, změnu, nějaké nové
nápady. Ale kde vzít inspiraci? Připravili jsme pro vás několik tipů, které vaši zahradu mohou převléknout do nového kabátu. Teď je na to nejvhodnější čas.
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Úprava terénu
Když se zahrada zakládá, je potřeba si připravit plán
a pak zarýt pěkně hluboko. Na velkém pozemku se veškeré hrubé modelace terénu provádějí strojně, výběr
stroje závisí na druhu modelace (skalka, osazený svah,
vyhloubení jezírka), dále na přístupnosti pozemku pro
techniku, jeho velikosti a množství přesouvaných hmot.
Po hrubých úpravách se terén upraví ručně. Modelace
terénu dodá zahradě další rozměr, který využijeme k jejímu rozčlenění na jednotlivé tematické nebo funkční
celky zídkami, skalkami apod. Nerovnost terénu není
na závadu, naopak. Zahradě dodá na rytmičnosti, výrazu a působivosti. Vyvýšenými kopci podél hranice pozemku a jejich osázením rostlinami zakryjeme pohledy
zvědavých sousedů a vytvoříme v zahradě intimní zákoutí. Množství a velikost terénních nerovností závisí
na velikosti pozemku a celkovém převýšení. Obecně
platí, že na malé zahradě ponecháme většinu pozemku
v rovině a případné modelace směřujeme po okraji pozemku. Na velkých zahradách můžeme vytvořit kopce
mnohem mohutnější, čímž rozbijeme velké fádní celky
a zahrada tak dostane šmrnc.
Velkého efektu docílíme instalací dominantních kamenných solitérů. Ideální jsou velké lomové kameny
nebo valouny, které dopravujeme na nákladním voze
a usazujeme strojem, nejlépe během hrubé modelace
zahrady. Menší kameny použijeme na skalku nebo k vyskládání suché zídky. Důležité je vybírat kámen nejen
podle velikosti, ale také podle způsobu jeho využití
(zídka, skalka, šlapák) a podle barvy. Barvu kamene je
třeba sladit s barvou fasády, obložením domu, případně s barvou venkovní dlažby. Výběr je velký, můžeme
zvolit oblé světlé, šedobílé valouny či vybírat z množství
nepravidelných lomových kamenů. Oblíbený je třeba
světle okrový pískovec, žula v různých odstínech šedé,
tmavě šedá až černá droba a břidlice, vápenec v narůžovělých odstínech. Nejpoužívanějším kamenem je pískovec, protože díky snadné opracovatelnosti z něj lze
vyrobit téměř veškeré kamenné doplňky zahrady. Z pískovce můžeme postavit zídku, menšími kameny osadit
skalku, velké solitéry usadit jako dominanty. Z pískovce
se dělají také šlapákové cestičky v trávníku či drobné architektonické doplňky – sochy, fontány, japonské lampy, pítka apod. Ideální je také spojení kamene s vodou.
Aby zahrada souzněla s okolím, je ideální zvolit kámen,
který je běžný v naší lokalitě a jen pro dozdobení si pořídit nějaký „cizokrajný“ solitér.

Trávník pokaždé jinak
Trávník je samozřejmá součást každé zahrady. Nemusí
to ale být vždy hladká zelená plocha. Při troše inspirace lze vytvořit z trávníku netradiční přírodní dílo. Na
některých zahradách může trávník představovat originální solitér, jinde rozměrnou šachovnici nebo může
zvýraznit výškové rozdíly v zahradě. Je možné z něj
vytvořit i nejrůznější zahradní objekty. Máme-li malé
atrium, můžeme je vysypat bílým štěrkem a trávník osít

100 | BYDLENÍ

jen pod sezením. Vytvoří tak dojem krásného zeleného
koberce.
Vyrobili jste dětem prolézačku? Pak můžete využít nepotřebnou betonovou skruž nebo starý plastový sud,
umístíte jej do navršené hromady hlíny a tu pak osejete travním semenem. Kopali jste na zahradě jámu pro
zahradní jezírko? Máte-li kopec nepotřebné zeminy
a stejné množství travních drnů, využijte přírodní materiál ke zbudování monumentální hliněné lavice s potahem z živé trávy. Využijte také travní koberce, které
skýtají množství možností a nápadů pro vaši zahradu.
Různě vysoké úrovně jsou výborným místem, kde se dá
vytvořit příjemné posezení. Travní koberec může vytvářet působivé okolí kolem plastových sedaček pravidelně rozmístěných v rovině úrovňového zlomu. Efektně
vypadají nášlapné břidlicové desky těsně obrostlé čerstvou travní zelení. Jako celek vytvoří působivý a zároveň praktický průchod vaší zahradou.

Chráněná zahradní zákoutí
Všichni si rádi posedíme na zahradě, abychom si odpočinuli a načerpali nové síly. A jistě se shodneme, že
nejlépe se odpočívá v klidu a ústraní, nikoli jako ve
výkladní skříni. Pro tento účel je ideální vybudovat si
zákoutí chráněné před zvědavými pohledy sousedů
a kolemjdoucích. Úkryty před shonem je přitom možné
nalézt jak na zahradách u velkých domů, tak na malých
zahrádkách s chatou, u dvojdomů i v řadových zástavbách. Chce to jen vědět, jak na to.
Pokud nemáme možnost využít k vytvoření chráněného zákoutí větší vzdušný prostor a musíme si vystačit se
stísněnými podmínkami, je dobré pohrát si s rozličnými stavebními materiály. Využít lze neprůhledné a různě vysoké úseky a světlé stěny se síťovými ornamenty.
Chceme-li zabránit či aspoň snížit průnik hluku a větru,
postačí skleněné zástěny nebo jiné průhledné prvky zabraňující větru a umožňující přístupu vzduchu a světla.
Jako volnější ochrana nám poslouží rostliny a živé ploty.
Ideální jsou rostliny s různou barvou listů. Jestliže budeme chráněné zákoutí využívat pouze v letním období,
můžeme použít opadavé rostliny a keře. V zimě ozvláštní pohled do zahrady stále zelené živé ploty. Opadavé
i neopadavé rostliny můžeme kombinovat, vhodné je
využít smíšené výsadby i při ozeleňování konstrukcí popínavými rostlinami.
Venkovní posezení se dá před pohledy okolí chránit
látkovými roletami nebo květináči a truhlíky osázenými
květinami. Květináče se dají umístit i na pojízdné podstavce, tak můžeme ukrýt rostliny před prudkým letním
deštěm či podle potřeby zvětšit prostor zákoutí.
Zajímavě působí kombinace nízkého dřevěného plůtku
a živého vyššího plotu. Nejhezčí však jsou jednoduché
dřevěné zástěny obrostlé popínavými rostlinami, např.
růžemi, plaménky, povijnicemi, břečťanem, zimolezem, vistáriemi. Velmi hustě obrůstá dřevěnou zástěnu
opletka čínská. Její květy sice nejsou příliš dekorativní,
ale její výhodou je rychlý růst.

robustní české

Akátové altány
Akát svými vlastnostmi
překonává většinu u nás
dostupných dřevin.
Jeho dřevo není třeba
impregnovat a při
využítí v exteriéru má
až 10x delší životnost
než jehličnaté dřevo.

www.akatovealtany.cz
www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz
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ROHOŽ
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GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

Pergola nikdy nezklame
K chráněným zahradním zákoutím patří i pergola. Může
být jednoduchá dřevěná i kovová určená k podepření
popínavých rostlin, může sloužit jako polootevřený či
otevřený obytný přístřešek k venkovnímu posezení.
Pergola-altánek je vzdušná otevřená stavba, jejíž stěny
jsou vyrobeny z kovového nebo laťového mřížoví. Stavbu však můžou tvořit jen sloupy a střechu pokrýt přírodními materiály, jako jsou došky nebo štípané šindele, ale také asfaltovými šindeli či polykarbonátovými
deskami. Pergola může být také shora zcela otevřená
a tvoří ji jen dřevěné fošny a latě. Z historického hlediska je pergola zahradní stavba typická pro barokní,
klasicistní a romantické zahrady a parky, kdy byla spolu
s altánky, besídkami, kašnami, schodišti a balustrádami
součástí zahradní dobové architektury.
Pergola má samozřejmě svoje místo i v současných zahradách, ale pro její stavbu a umístění platí určité obecné zásady. Pergola by měla být vzhledově propojena
s obytným domem a dalšími zahradními prvky jako jsou
garáž, chatka, zahradní domek. Na druhé straně je třeba brát v potaz, že pergola je primárně určena k těsné
symbióze s květinami a popínavými rostlinami, s nimiž
bude vytvářet konečný efekt. Místo na pergolu, stejně
jako materiál, tvar a velikost vybereme podle vlastní
úvahy a našich možností. Pergola může stát v zahradě
samostatně nebo může být napojena na jinou stavbu,
třeba na verandu domu. Je ale možné z ní vytvořit prodloužení garáže, zahradního domku nebo ji přisadit
k zahradní zdi, u níž je postaven zahradní gril nebo
udírna. Pergola pak plní funkci letní kuchyně a zároveň
je místem k odpočinku. Bydlíte-li v rodinném domku,
pergolu lze také představit před francouzské okno obývacího pokoje a zastřešit tak terasu před ním. Vypadá
to efektně a navíc si v létě prodloužíte plochu obýváku.
Pokud plánujete umístit pergolu na zahradu, pro volně
stojící stavbu budete potřebovat minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním
prostorem.

Jak dodat zahradě texturu
Slovo textura obecně vyjadřuje vnitřní uspořádání, celkovou stavbu určitého uzavřeného prostředí. V našem
případě jde o uzavřené prostředí zahrady, celku, který
využíváme, obýváme a relaxujeme v něm. Textura zahrady může být velmi různorodá, pestrá, ale i jednotvárná či naopak složitá a kombinovaná.
Nejjednodušším způsobem, jak dodat zahradě texturu,
je pěstování množství rozmanitých rostlin, keřů a stromů dosahujících různých vzrůstových výšek, objemu
a barevného složení. Příkladem je obří česnek rostoucí
uprostřed okrasných trav či polštářové skalničky vyrůstající v měkkých kopečcích mezi plochými břidlicovými
pláty přírodního chodníku lemovaného vysokými trvalkami.
Obdélníky a čtverce uzavřené zídkami dávají zahradě
netypický hranatý vzhled. Tvrdé linie jsou změkčené
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růžovou mateřídouškou, trávničkou a právě se zelenajícími stonky levandule. Eleganci venkovního prostoru
dotváří přírodní kamenitá nebo oblázková zahradní
pěšina. Na zahradě můžeme také vytvořit šachovnicový
design použitím štěrku, dřevěných přepážek a nízkých
kompaktních rostlin jako jsou acéna a sedum.
Skvělými materiály, které se dají kombinovat se dřevem
a betonem k budování rustikálních cest a chodníků,
jsou kámen a štěrk. Dekorativním štěrkem, oblázky či
břidlicí se skvěle zamaskuje plevel i jeho růstu bránící
membrána. Štěrk je také výborný mulč pro rostliny potřebující drenáž jako je např. sedum.

Cestičky a chodníčky
Jsou praktickým a zároveň estetickým doplňkem každé
zahrady. Nejenže dobře vypadají a dodávají prostoru

INZERCE

eleganci, ale také jej dělí a opticky upravují. Máte-li
velkou zahradu, je dobré oslovit zahradního architekta,
plánování cest a chodníčků je totiž docela kumšt. Chcete-li se do budování pustit sami, měli byste si pro začátek ujasnit, co přesně od chodníčků očekáváte. Mají
zahradu rozdělit na více zón – odpočinkovou, okrasnou
nebo užitkovou se záhonky plnými zeleniny? Mají vás
dovést z jednoho místa na druhé či budou sloužit jen
jako okrasný doplněk?
Poté zvolte materiál, z něhož chcete stavět. Do zahrady
připomínající nedbale elegantní anglický park nemusíte pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk, písek nebo
větší kameny. Oblíbené jsou i kamenné kostky nebo
kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí cihlová cestička. Pokud vaše zahrada připomíná dokonale upravený parčík, zvolíme dlažbu či dřevo v případě, že bu-

dujete chodníček u dřevěné chatky. Tvoříte-li cestičku
od moderní vily, sáhnete nejspíš po betonové dlažbě,
která napodobuje přírodní kámen. Optimální je volba
jednoho druhu materiálu, hru s rozmanitými kousky si
můžete dovolit, vede-li cestička mezi květinami nebo
okrasnými keři.
Cesty a chodníčky zbytečně nekroutíme. Nemusíme
kopírovat každý záhonek, dost možná bude mít příští
jaro úplně jiný tvar. Vždycky se snažíme spojit dva body:
dveře domu a kompost, záhon se zeleninou a vchod do
sklepa, odkud bereme vodu na zavlažování, zahradní
branku s posezením. Primární je účel, nikdy netvoříme
cestičky odnikud nikam. A pokud si nejsme jisti? Máte
v létě vyšlapanou cestu v trávníku? Tak přesně tam by
cestičky měly být.
Při budování cest a chodníčků myslíme i na jejich údržbu.
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Mnoho malých oblázků či neodborně položená dlažba
znamená spoustu plevele. A když už jste začali kopat,
můžete se pustit i do rozvodu elektřiny, popřípadě
vody. Elektřina se bude hodit k osvětlení dokončeného
díla.
A pokud víte, že potřebujete zpevnit trávník, přes který

budete čas od času přejíždět? Možná byste měli pouvažovat o zatravňovacích rohožích.

Kamenná dlažba
Na zahradní cesty a chodníčky můžeme použít různé
materiály (dlažba vegetační, keramická, zatravňovací,
betonová, cihelná, mozaiková), nicméně tím nejvhodnějším, nejefektnějším a zároveň nejpřirozenějším
bude přírodní kámen, respektive nejrůznější druhy štípaných a lámaných kamenů v nejrůznějších barvách.
Povězme si, jak dlažbu pokládat.
Úzkou cestu na pískovém lůžku lze pokládat bez příčného spádu, protože voda může protékat skrz spáry. V případě nosného podloží obvykle postačí podkladní vrstva
o tloušťce 30 cm. Vodopropustný štěrk je nutné po položení zhutnit. Následně se vytváří podkladní (vyrovnávací) vrstva. Poté se provede štěrkové lůžko o tloušťce 3
až 5 cm, nezhutněné a rovnoměrně rozprostřené, které
se srovná pomocí ALU latě. Následuje pokládka. Začíná se v rohu s použitím úhelníku (nataženou šňůrou) na
nejnižším bodě ukládané plochy. Na uloženou plochu se
může stoupat, další dlažba se pokládá z hotového úseku.
Uložená plocha se zaspáruje, spáry se zaplňují pískem.
K rozhrnutí se používá koště. Plocha se pak očistí od spárovacího písku. S vibrační deskou opatřenou plastovou
vrstvou se uložená dlažba zhutní jedenkrát v podélném
a jedenkrát v příčném směru.

Neviditelné obrubníky
Nezbytným prvkem k oddělování jednotlivých ploch,
ať již dlážděných, zatravněných nebo záhonových, jsou
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obrubníky. Kromě účelové funkce představují zajímavý
prvek zahradní architektury.
Neviditelným plastovým obrubníkem se rozumí výrobek z kvalitního UV stabilního plastu, který je na náš
trh dodáván zpravidla ve dvou odstínech zelené barvy.
V zahradě plní hned několik funkcí: udržuje stále stejný tvar záhonu či zamezuje prorůstání trávníku směrem od záhonů.
Neviditelný obrubník ulehčuje práci tam, kde se na travnatou plochu
napojuje nezpevněný záhon nebo
skupina keřů, v místě, kde začíná
zahradní svah, případně tam, kde je
zapotřebí oddělit okrasný záhon od
užitkového. To znamená všude, kde
jsme před tím používali beton.
Obrubník odděluje užitkovou část
zahrady od dekorativní, takže můžeme pohodlně sekat trávník až
k hraně. Pokládka obrubníku je
navíc snadná. Kromě tvarové stálosti, pevnosti a UV stability mají
neviditelné plastové obrubníky další výhody. Oproti betonovým jsou
lehké, snadno se s nimi manipuluje
a jejich cena je příznivá. Jejich montáž je rychlá a zvládne ji každý zručnější zahradník či
domácí kutil. Instalace plastových obrubníků je možná za jakýchkoli povětrnostních podmínek a prakticky
v kteroukoli roční dobu. Po instalaci je obrubník z plastu okamžitě funkční a nemusí se čekat na vyzrání, jako
je tomu u betonového obrubníku. Ukotvení se provádí
pomocí hřebů.
Neviditelné obrubníky včetně hřebů jsou vyrobeny
z polypropylenu, lehkého, odolného a trvanlivého materiálu. Délka obrubníku je stanovena na metry. Výšky
se pohybují od 4,5 cm, přes 6 cm, 8 cm až po 10 cm.
U obrubníku vysokého 6 cm je možné i ukládání jednoduchých typů zahradní elektroinstalace nebo vodoinstalace.

Okrasné obrubníky
Neviditelné plastové obrubníky mají spoustu výhod, ale
zdaleka nepředstavují jediné vhodné řešení rozdělení
prostoru. Chceme-li, aby si naše zahrada zasloužila přízvisko okrasná, obrátíme se pro inspiraci jinam.
Dobře vypadá nízká dřevěná palisáda z půlkulatých
špalíků. Dá se koupit na metry, je zpevněná drátem
a sesekaná do špic, které se snadno zatlučou do země.
Domácí výroba je samozřejmě možná, ale dosti pracná.
Další variantou jsou kameny – u malých záhonků menší
valounky, větším sluší větší balvany. Poskládat kameny
tak, aby vypadaly nedbale elegantně, je docela umění.
A také tak trochu věčná práce, každou chvíli se nějaký
valoun odkutálí po cestičce vymleté deštěm a začínáte
znovu.
Bambus používáme na zahradě často a můžeme jej vyu-

žít i jako základ obruby. Bambusové tyče zkrátíme tak,
aby po zabodnutí do země vyčníval jejich druhý konec
maximálně 15 cm. Zahradním lanem nebo silnějším
provazem pak tyče ve stejné výšce omotáme a svážeme.
Bambusové obrubníky jsou hlavně estetickou záležitostí, při dešti žádnou zeminu nezastaví.
Zahradní designéři své fantazii meze nekladou, takže
v zahradách odvážlivců instalují coby okrasnou obrubu
obrovské mořské pravé i umělé mušle, bowlingové koule, kola od zahradních trakařů a zednických koleček,
dřevěná ramínka na šaty či pokličky ze starého nádobí.
Takové experimenty ovšem patří hlavně do excentrických zahrad, kde se projevuje v současné době módní trend využití nejrůznějšího skládkového materiálu.
Většina z nás dá přednost klasice - kamenům, cihlám,
dřevěným špalíkům či prknům, betonu a plastovým imitacím přírodnin.

I zahradní schody mohou být moderní
Schody v zahradě obvykle slouží k propojení různých
terénních výšek. Schodiště musí být samozřejmě dobře
funkční a bezpečné, kromě toho ovšem plní i funkci estetickou, takže je zapotřebí pracovat s materiály, které
již v zahradě či okolí domu máme, aby exteriér působil
kompaktně. Tvarově a materiálově mohou být schody
rozličné, v každém případě však musí být bezpečné.
V delším svahu vedeme schodiště spíše delší cestou, aby
jednotlivé schody nebyly příliš příkré. V místech ohybů je dobré zbudovat malá odpočívadla, popř. opatřit
schodiště vhodným zábradlím. Jednotlivé schody musí
být zpevněné.
Z hlediska materiálu se zaměřujeme na to, co jsme již
použili, ale není to jediné řešení. Různé materiály lze
vzájemně kombinovat. Můžeme propojit kulatinu se
štěrkem, velké ploché kameny a oblázky, cihlu a kámen,
vzhledově odlišné typy betonu nebo dřevo s oblázky.
Na základ schodiště se hodí beton, kov, cihla, kámen,
dřevo a dřevoplast.
Modernímu schodišti bude slušet beton litý nebo
v komponentech. Na trhu je i beton přibarvovaný, takže výběr je široký. Řešením je i monolitické betonové
schodiště, ale to vyžaduje dopravu, komplikovanou
manipulaci a nutnost přesného usazení na zvolené místo. Této varianty se používá zejména při stavbě překlenovacích můstků u jezírek nebo ramp.
K moderním materiálům samozřejmě patří kompozitní
materiály na bázi dřeva. Vyrábějí se i speciální pro venkovní použití, včetně již připravených schodnic a dalších
prvků potřebných pro stavbu schodiště. Kompozit je
přírodní materiál, obsahuje dřevitou hmotu a minerální drť, které pohromadě drží pojivy, vše je lisováno do
tvaru prken nebo desek. Je jako chameleon, může mít
jakýkoli vzhled, i když nejčastěji imituje dřevo. Kompozit se používá hlavně k tvorbě teras, ale hodí se i na
zahradní schodiště. Na rozdíl od dřeva nabízí uživatelům bezúdržbovost, dlouhou životnost a odolnost jako
plast. Díky připevňování prefabrikátů pomocí zámků
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(bez šroubů) je u těchto povrchů zaručen čistý vzhled.
Stálicí k tvorbě zahradních schodů je kámen. Nejvhodnější je pískovec, který se sice relativně brzy vyšlape,
zato je příjemný na dotek, dále břidlice, mramor, porfyr
nebo žula.

Zahrada ve vintage stylu
V současnosti hojně citovaný a hlavně módní termín
vintage byl převzat a modifikován sběrateli na vše, co
je staré. V našem případě to znamená, že v zahradě
najdou uplatnění nejrůznější typy starých nádob, staré
nářadí, nábytek, kufry, poličky, žebříky, okenní rámy,
zkrátka vše, co je letité a omšelé a co se dá přetvořit
na dekorační a krásné. Ve vintage zahradě najde uplatnění cokoli, co vyvolává pocit nostalgie a příjemných
vzpomínek a je zabalené třeba do oblouku popínavých
růží, větvoví něžně růžových keřů a bíle kvetoucích
stromků. Zkuste využít např. stará špaletová okna a vytvořte z nich miniaturní skleníček. Sneste z půdy staré
židle, natřete je lomenou bílou barvou a zakomponujte
do zeleně. Nezbavujte se starých, děravých plechových
konví, hodit se budou i plechové cedule všech možných
varování nebo nesoucí názvy květin a bylin. Ale pozor!
I pro vintage styl platí pravidlo méně je více. Oživování
starých věcí a jejich instalace do zahrady vyžaduje jistý řemeslný a aranžérský talent, jinak se může stát, že
vaše zahrada bude připomínat spíše v zeleni zarostlý
smeťák.

Růže je růže je růže
Tento známý, provokativní verš americké spisovatelky
Gertrudy Steinové se hodí pro červencovou zahradu.
Právě teď kvetou růže, květiny mnohotvárné a barevné, šířící kolem sebe omamnou vůni. Nelze se divit, že
růžím jejich milovníci vyhrazují celé záhony, nebo dokonce celé zahrady.
V průběhu tisíciletého pěstování růží vznikaly jejich nejrůznější formy: čajové, které se honosí jediným květem
na stonku, floribundy – mnohokvěté růže, růže popínavé, remontantní, jež kvetou několikrát za sezónu,
růže skalkové či půdopokryvné. Podle typu je dělíme
na keřové, stromkové a popínavé. Růže jsou dlouhověké rostliny a při správném způsobu pěstování vydrží na
jednom místě i desítky let.
Plánujete-li do budoucna pokrýt růžemi méně vzhlednou zeď nebo pergolu, popřípadě z růží vytvořit kvetoucí předěl v zahradě či okrasný oblouk nad brankou,
zvolte některé z odolných druhů popínavých růží. Za
všechny jmenujme aspoň Altissimo – hojně kvetoucí odrůda s rudým květem, New Dawn, což je odrůda odolná
proti nemocem, Seagull – bíle kvetoucí odrůda vhodná
pro loubí a pergoly.
Máte-li na zahradě starý, odumírající ovocný strom, který už neplodí a přitom nemáte sílu se ho zbavit, vysaďte
k němu popínavé růže. Za pár let budete mít dokonalou, efektní, růžovou dekoraci ve vintage stylu.
Na obrubnících, velkých záhonech či jako solitéry se

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

výborně uplatní keřové růže. Sazenice těchto růží by
měly mít minimálně tři silné a dobře vyvinuté výhonky. Přesto, že se spíše prodávají kontejnerované než
prostokořenné, bude lepší postavit je na několik hodin
před výsadbou do kbelíku s vodou. Mezitím si připravíme půdu na slunném místě, zbavíme jí plevele, dobře ji propracujeme a vyhnojíme. Průměrná vzdálenost,
kterou je třeba při výsadbě dodržovat mezi keřovými
růžemi je 50 cm, mezi stromkovými růžemi až 1 metr.
Pnoucí a vzrůstné sadové růže by měly mít mezi sebou
rozestup až 2 metry.

Loubí a treláže
Zahradní treláže a loubí jsou funkční a současně okrasné prvky, sloužící jako podpěry a dekorace. Jaký je rozdíl mezi zahradní obloukovou treláží a loubím? Treláž
je dvojrozměrná a plochá, loubí tvoří prostorový oblouk
v zahradě. Treláž představuje mřížovou zahradní konstrukci vyrobenou většinou z šikmo překřížených dřevěných nebo bambusových latí, ale může být i v podobě
kovaného, tepaného mřížoví. Treláž může být umístěna
jako samostojná konstrukce na patkách v zemi v prostoru zahrady. Může být také připevněna na vertikální
plochu: na fasádu domu, stěnu zahradního domku, na
zahradní zeď.
Trenáže a loubí jsou primárně určeny ke kombinaci se
zahradní zelení (popínavých rostlin všeho druhu) a k jejich podpírání. Část konstrukce je přitom viditelná, část
skrytá pod zelení. Viditelné části konstrukce by měly
ladit s dalšími prvky zahradní architektury nebo nábytku. Romantická mříž zvýrazní proutěný nábytek oblých
tvarů, bambusová treláž výborně zapadne do orientální zahrady. Proplétané dřevěné obloukové treláže jsou
určeny jen k částečnému zakrytí zelení. Pokud zeleň
přeroste, dřevo pod ním se nedá udržovat – natírat
a napouštět.
A které popínavky se k treláži hodí? Může to být pnoucí
růže, vinná réva, trubač, plamének, mučenka, zimolez.
Vistárie je krásná, ale potřebuje velmi silnou konstrukci.

Okenní truhlíky a neobvyklé letničky
Truhlíky jsou asi nejobvyklejšími pěstebními nádobami. Současný trh nabízí velký výběr truhlíků plastových,
k dostání jsou i kameninové, keramické, dřevěné či
proutěné. Všechny materiály mají své klady i zápory.
Plastové truhlíky nejsou při vyschnutí zeminy moc stabilní, keramické jsou esteticky na výši, ale jejich vyšší
hmotnost může zkomplikovat manipulaci po osazení
rostlinami a doplnění zeminy.
Okna a balkóny plné muškátů a petúnií jsou krásné.
Ale někdy máme chuť vyzkoušet si něco jiného. Třeba
truhlíky osázené vícero druhy nízkých letniček. Půvabné jsou např. balkónové kopretiny, vějířovky, plaménky.
Krásná je i netradiční slunečnice, pokud vyberete nízké
a větvené dekorativní odrůdy. Kombinovat se dají s klasickými petúniemi či pelargóniemi.
Nezklamou vodopády květů surfínií a v kombinaci
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s ostatními vynikne jejich krása. Sutera-bacopa je letnička ideální do závěsných košíků, jejíž dlouhé výhony
s drobnými, neustále dokvétajícími bílými kvítky přepadávají přes okraj. Sutera může přezimovat na chladném
a světlém místě. Vitálka je poléhavě až převisle rostoucí
letnička nesoucí drobné žluté kvítky s černým středem.
Je to ideální rostlina do sesazovaných truhlíků. Vitálka
je bezúdržbová, takže nemusíte obírat odkvetlé květy.
Ty jsou až do pozdního podzimu překrývány novými
a novými žlutými slunečničkami.
Osteospermum je keříčkovitě rostoucí letnička původem z jižní Afriky. Je to ideální dominanta do sesazovaného truhlíku, jemuž mají dominovat fialové nebo
růžovobílé odstíny. Květina miluje slunce, a pokud jí ho
dopřejete, bude kvést celé léto. Nesnáší přemokření,

INZERCE

nicméně substrát v truhlíku by nikdy neměl úplně vyschnout. Slunečnice Pacino je první minislunečnice do
nádob. Přirozeně zakrslý růst (výška 30-40 cm), větvící
rostlina s množstvím menších květů, dlouhá doba kvetení – to vše dělá z této slunečnice ideální rostlinu pro
osazování zahradních mis a truhlíků. Vynikne v žlutomodré kombinaci s převislou vitálkou, drobnokvětými
aksamitníky, nízkým modrým nestařcem nebo s modrou všelikou.
Plaménku vídáme na záhonech, ale zkuste ji zasadit
do truhlíku a nezklame vás. Kvete neúnavně celé léto
a díky široké barevné škále se výborně kombinuje s jinými druhy. Uprostřed truhlíku roste vzpřímeně, vysazena k jeho okraji přepadá. Vějířovka roste ve své australské domovině jako trvalka, u nás je pěstovaná jako

letnička. Netradiční květy mají pět korunních plátků
uspořádaných do vějířku na jedné straně květu. Převislým růstem je vhodná do závěsných nádob. V truhlíku
jsou nejhezčí kombinace s bílými, žlutými a fialovými
letničkami.
Tymofila pochází z prérií Texasu a severního Mexika.
Bochánkově rostoucí letnička má jemně stříhané listy
příjemně vonící po citronu. Vysadíte-li ji k okraji truhlíku, přepadá přes jeho okraj a neúnavně kvete stále
novými, jasně žlutými kvítky podobnými sedmikráskám. Tymofila má ráda zeminu s vyšším obsahem vápna. Nevadí jí občasné proschnutí substrátu, vadí ji spíše
přemokření, které by ji mohlo zahubit.
Modrožlutá kombinace: drobnokvěté aksamitníky,
vitálky, nestařce, všelichy, lobelky či teofily.
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Růžová kombinace: plaménky se stříhaným květem, sutera, osteosperum, petúnie s velkým převisem známé
jako surfínie, ostruhatka nebo růžová lobélie.

Závlahové systémy
Závlaha patří mezi klíčové faktory ovlivňující kvalitu
a vzhled každé zahrady. Zavlažovat můžeme manuálně
zahradní hadicí s napojením na různé typy koncových
postřikovačů nebo plošným zavlažováním. Tato metoda je efektivní jen při velmi malé rozloze zahrady, je časově náročná, nepříliš úsporná a v podstatě představuje
doplňkovou zálivku.
Pokud chceme plně automatizované zavlažování, které
dokáže obstarat nekonečně velké plochy zahrad, nezbude, než se poohlédnout po automatickém závlahovém systému. K základním přednostem tohoto typu zavlažování patří úspora vody, minimalizace odparů vody
při zálivce v nočních nebo ranních hodinách, šetrnější
a rovnoměrnější zálivka trávníku a rostlin a lepší využití
vody. Při spuštění závlahy se vytváří zajímavý vizuální
efekt a příjemné mikroklima. Závlahové systémy jsou
centrálně řízeny ovládací jednotkou, jejíž obsluha je
i přes vysokou sofistikovanost systému velice snadná.
Na závlahový systém je třeba myslet již při hrubé stavbě domu či před úpravou zahrady. Je nutné určit, kudy
povede závlahové potrubí a v případě, že bude systém
zasahovat do prostorů venkovních dlažeb, je nutné
během přípravy dlažby připravit průchody pro otrubí,
elektřinu a ostatní kabeláž pod dlažbou.
Závlahový systém lze také instalovat do již založené
zahrady se stávajícím trávníkem. V takovém případě
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je ale nutné, aby pozemek před návrhem závlahového systému navštívila odborná firma, která vás seznámí
s různými způsoby provedení, doporučí vhodný typ závlahového systému, projedná s vámi umístění ovládací
jednotky, posoudí kapacitu zdroje vody a možný způsob provedení. Nejčastějším zdrojem vody pro závlahový systém je vodovodní řad nebo studna. Další možností
je nádrž na dešťovou vodu; její objem musí být navržen
s ohledem na velikost zavlažované plochy.
Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné
postřikovače. Každý typ postřikovače má jinou výkonnost nebo výšku výsuvnou a poloměr dostřiku. Hlavní rozvod pro závlahu trávníku je založen zhruba 30
cm nad zemí. Nad povrch vystupují pouze zavlažovací
trysky, které se při zavlažování vysunou ze svého krytu
a po dokončení zalévání zasunou zpět v úrovni výšky
trávníku. Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrovláhy, zejména kapkovacím
potrubím, které je tenčí než potrubí hlavního rozvodu
závlahy pro trávník, je natažené na povrchu záhonů
a překryté vrstvou mulčovací kůry nebo kačírkem (valounky). Téměř žádný prvek automatické závlahy není
na první pohled vidět a nic nenarušuje pohled a dojem
ze zahrady.
Životnost automatického závlahového systému závisí
především na správném návrhu a instalaci, na čistotě
vody a na zajištění servisní údržby, která zajistí před zimou důkladné odstranění zbytkové vody z trubek a zazimování závlahy.
Foto: Shutterstock.com

KDO JE U VÁS DOMA,
KDYŽ TAM NEJSTE VY?

Jarní potištěné povlečení PRIMAVERA DIAMANT ze 100% bavlněného saténu ocení především ti, kteří rádi kombinují vzory.
Povlak na polštář i na přikrývku je z každé strany jiný – z jedné
strany s květy sasanek a z druhé strany v retro geometrickém
vzoru. Samozřejmostí je nežehlivá úprava Easy Care a praktický
zipový uzávěr.

Profesionální alarmové a kamerové systémy od KLÍČOVÉHO
CENTRA spolehlivě ochrání Váš
domov před nezvanými hosty – ať jste
zrovna doma, nebo na druhém konci světa. Kdykoliv a odkudkoliv zjistěte, co se právě ve Vašem domě děje.

Cena 2.145 Kč (140x200, 70x90cm)

www.klicovecentrum.cz

www.vebaht.cz
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zvládnete zateplení
fasády raz dva.

Krásná dlažba, co zaujme

Prostory jako je terasa či zahrada nejenže dotvářejí vzhled
našeho domu, ale také slouží k regeneraci našich sil a k odpočinku. Abyste mohli svou venkovní dlažbu co nejlépe sladit
se vzhledem domu a zahrady, můžete si vybrat z nepřeberné
palety barev, tvarů a povrchů. Realizace vlastních vizí a přání
nebyla nikdy jednodušší. Více na www.semmelrock.cz

MODERNÍ KUCHYŇSKÉ OBKLADY

Zjistěte jak na to na
www.isover.cz
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Trendy alternativou klasických keramických obkladů mezi horní a dolní kuchyňské skřínky je Grafosklo od JAP FUTURE.
Obklady z Grafoskla mohou dodat kuchyňskému koutu zcela jedinečnou tvář díky možnosti použití libovolného motivu, který
lze vybírat z množství již předvolených v online konfigurátoru, z fotobanky nebo vlastního fotoarchivu. Další možností je
také lakované sklo dle vzorníku odstínů RAL. Kalené sklo chrání vybraný zalaminovaný dekor nebo nalakovanou barvu před
poškrábáním, vyblednutím, odolává vlhkosti i vysokým teplotám, takže jej lze bez obav umístit i do blízkosti varných ploch.
Kromě své odolnosti a originality oplývá Grafosklo také praktičností – díky absenci spár se velice snadno čistí.

WWW.GRAFOSKLO.CZ

Jsme mladý webový obchod s kamennou prodejnou, e-shop
jenom s kvalitní elektronikou.
Vyjádřit slovy nelze tolik jako se zvukem, který v nás budí
emoce a vášeň, prožijte hudbu v plné barvě a síle s tou nejnovější elektronikou dneška.
Mnoho lidí uvažuje, že by chtěli lepší zvuk pro domácí poslech nebo v kanceláři, proto vznikl Lepší Zvuk. Navrhneme
ozvučení, multiroom řešení a pomůžeme s instalací.
Sezimova 8, to je adresa kam si přijdete pro svoje audio do
domu nebo do kanceláře.
Vaše hudební relaxace může začít!

Bazénové zastřešení je ideálním doplňkem k bazénu. Zajišťuje
bezpečnost dětí i domácích mazlíčků, chrání vodu před vnějšími
nečistotami, a navíc ji i ohřívá. Prodlužte si sezónu na období od
dubna do října a využijte svůj bazén naplno.

... jednička na trhu
s podlahovými
krytinami

poskytujeme
komplexní služby

www.spontex.cz

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

INTERIÉROVÉ DVEŘE OD HÖRMANNA
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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.

Zahradnictví
zahradní centrum
a zásilková služba
s tradicí
od roku 1912

www.starkl.cz

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