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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme za sebou největší staveb-
ní veletrhy a řeknu vám, že letos 
opravdu stály za to. Náš časopis byl 
samozřejmě mediálním partnerem 
jak veletrhu For Arch, tak i For 
Interior, takže jsme u všeho byli 
a vše pro vás zaznamenali. Novinek 
se teď na podzim vyrojilo opravdu 
hodně, inspirace pro další čísla nám 
tedy opravdu chybět nebude. Krby, 
kamna, designové radiátory - to 
bylo teď, vzhledem k legislativě, 
velmi aktuální téma, samozřejmě 
ale ne jediné. Výrobci přicházejí 
stále s novými nápady na úpra-
vu interiéru a exteriéru, s novým 
vybavením bytů i zahrad. A mnohé 
z toho vám postupně představíme 
i my. A co konkrétně v tomto čísle 
najdete? 
Povíme, jak na novou kuchyň a jaké 
nové spotřebiče do ní vybrat. Čím 

zařídit ložnici a jakému vybavení 
dát přednost. Projdeme se celým 
interiérem, abychom si řekli něco 
o rozmístění nábytku, barvách 
i dekoracích. Nezapomeneme ani 
na rekonstrukce, samozřejmě jen na 
ty z nich, pro které je teď stále ještě 
vhodná doba. Nebude chybět ani 
článek týkající se zahrady, kterou 
musíme před zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní léto 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial
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INTERIÉR 

MUSÍ LADIT…
Pohodlí domova se dá vylepšovat do nekonečna. To, zda se doma cítíme dobře, 
je jednak věcí našich možností, jednak osobního vnitřního naladění. Takže pro 
někoho ten vysněný domov znamená vilu s deseti pokoji, pro někoho skromný 
byteček s pár věcmi potřebnými k životu a několika drobnostmi pro potěšení.
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Základem vždy bude prostor. Jeho zařízení nám pak 
příjemný pocit dolaďuje. Tentokrát se podíváme na 
některé interiérové prvky, bez nichž by nikdy pocit 
pohodlí nebyl úplný.

Jídelní stůl je základ
Ne, opravdu není vhodné jíst u počítače, na válendě 
nebo skrčení u konferenčního stolku u televize. Jídlo 
je rituál, který opakujeme několikrát denně a alespoň 
doma by měl mít všechny náležitosti, které si zaslouží. 
Ať už jste singl nebo máte početnou rodinu, přinej-
menším snídaně a večerní jídlo se odehrává doma 
a měli bychom k němu usednout na místo, které je 
pro to určené. Velikost jídelního stolu se tedy odvíjí 
od počtu členů domácnosti. Pokud k vám ovšem chodí 
pravidelně o víkendu třeba děti s vnoučaty na oběd, 
bez většího jídelního stolu se také neobejdete.
Samozřejmě, pokud na stůl v jídelním koutě panelá-
kové kuchyně máte omezené místo, musíte se smířit 
s rozměry 80 x 120 cm pro čtyři osoby. Je to ale dost 
málo, pro větší pohodlí je pro čtyři osoby ideální stůl 
135 x 90 cm. Šířka totiž hraje také roli, abychom mohli 
na stole mít mísu s polévkou nebo salátem, solničky, 
pepřenky, lahvičky s octem a olejem, dresinky, případ-
ně vázu. Kulatý stůl potřebuje víc místa než obdélníko-
vý, protože židle se budou odsouvat na všechny strany 
dál. Pokud máte na kulatý stůl místo, vypadá vždy 
dobře. Pro čtyři osoby je vhodný průměr alespoň 100 
cm, pro šest už je potřeba 120 cm a pro osm 150 cm. 
Větší kulaté stoly nejsou šikovné, protože nikdo nedo-
sáhne na věci položené na středu. Pokud chcete oblé 
tvary, pak je lepší stůl oválný, lépe se vejde do místnos-
ti a posezení u něm si v kulatým stolem nijak nezadá.
Výška jídelního stolu může být také různá, ale měla by 
se vázat na výšku židlí. Standardní výšce židle 46 cm 
odpovídá výška stolu cca 75 cm. Důležité je všimnout si 
výšky lubu stolu (tj. rámu pod stolovou deskou), která 
by v žádném případě neměla být nižší než 66 cm. Vyšší 
postavy mohou mít problém své dlouhé nohy pod 
některé stoly směstnat.  
Pokud se vás u stolu schází víc jen občas, je praktické 
si vybrat rozkládací. K dostání jsou různé, od poměrně 
nešikovných se sklápěcími deskami po stranách až po 
bytelně provedené s roztahovacím mechanismem, kde 
se uprostřed vysune deska pro rozšíření stolu.
Také stoly a židle podléhají módním trendům, dnes se 
nejvíc „nosí“ pohledově odlehčené stoly s kovovýma 
nohama a skleněnou či kamennou deskou. Nejoblíbe-
nější jsou ale stále stoly dřevěné. Na rozdíl od trubko-
vých konstrukcí potřebují dřevěné nohy dobré zpevně-
ní, nohy by měly být svázané trnožemi, aby se stůl brzy 
nerozviklal.
V jednopokojových bytech, kde je opravdu málo místa 
na klasický jídelní stůl, můžeme zvolit alespoň malý 
sklopný na stěnu, u kterého se najedí dva lidé. Nebo 
využít možnosti, že na trhu se občas objeví konferenč-
ní stolek s vertikálně vysouvacíma nohama. K němu se 

pak na stolování budou hodit skládací židle, uložené 
v mezičase v komoře nebo za skříní.

Posezení v obývacím pokoji
Čalouněný sedací nábytek je přirozenou dominantou 
obývacího pokoje. Ve většině domácností je hlavním 
prvkem sedací souprava, ať už samostatná pohovka 
třeba doplněná jen malým taburetem, použitelným 
i jako podložka pod nohy, nebo s jedním či dvěma 
křesly. I když to není nezbytně nutné, většinou pořizu-
jeme celou soupravu ve stejném designu.
Kromě toho, že na základní prvek sedací soupravy - 
sofa neboli pohovku se posadí několik lidí vedle sebe, 
plní dnes i další funkce. Slouží jako příležitostné nebo 
dokonce trvalé lůžko, některé mají praktické úložné 
prostory. Nejmenší dvousedačky mají v přibližně roz-
měry jako dvě křesla vedle sebe. Těch je také největší 
výběr. Když si takovou pořídíte, nemusíte se bát, že ji 
prostor i menšího pokoje neunese. Pokud ale má vaše 
domácnost víc než jednoho člena, je vhodné dvouse-
dačku doplnit alespoň jedním křeslem. Jednak je nut-
no počítat s nějakou tou návštěvou, jednak sezení bok 
po boku na sedačce nemusí přinášet takové pohodlí, 
jak si třeba u sledování televize představujete.
Velké troj a čtyřsedačky nebo mohutné rohové sou-
pravy jsou určené do opravdu velkých místností.  Obří 
kolos zabírá neúměrně velký prostor a v menších míst-
nostech tak úplně potlačí ostatní vybavení. Pokud tedy 
v malé místnosti potřebujete usadit více osob, pořiďte 
raději více menších sedaček nebo křesel.
Pro pohodlí je důležitá výška a pevnost sezení. Je sice 
příjemné se pěkně rozvalit do nízké měkké sedačky, 
když si tak ale budete hovět delší čas, zjistíte, že vás 
vlastně bolí celé tělo. Pevné a vyšší sedáky umožňují 
lepší vstávání, což je důležité zejména pro starší a vše-
obecně pro hůře pohyblivé lidi. Dobré je pamatovat 
i na možnost opřít se celými zády i hlavou. Sedák by 
měl mít tedy takovou hloubku, abyste se mohli opřít 
celými zády od bederní páteře až po hlavu. Zadní 
opěrka by měla být dostatečně vysoká právě i na 
opření hlavy. Anatomicky tvarované sedačky a křesla 
nepatří právě k nejlevnějším, za vyšší cenu ale poskyt-
nou vašemu tělu dokonalou relaxaci, protože jsou 
nejen tvarovaná pro dobrou oporu zad, rukou i pod-
ložení nohou, ale také polohovací, takže si je můžete 
přizpůsobit na sezení nebo pololežení. Kyvné sedáky 
umožňují i úplné sklopení, takže se na křesle dá ležet 
a dát si třeba odpoledních „dvacet“. Na celonoční 
spaní taková křesla ovšem vhodná nejsou, stejně jako 
rozkládací sedačky nejsou primárně určené pro trvalé 
spaní, ale jen jako příležitostná lůžka.
Pokud vám nic jiného v malé místnosti nezbývá, zkuste 
promyslet nějakou kombinaci sedací soupravy a sku-
tečně pohodlné postele. Na internetu najdete řadu 
inspirací pro skládací nábytek, kde například nad 
sedačkou je v sádrokartonové nice uloženy sklopná 
postel. Překlápí se přes sedačku, která přes noc zůstává 
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skrytá pod lůžkem.
Pohodlí znamená ale také čistotu a snadnou údržbu. 
Dobře se udržují kožené a koženkové soupravy, ze 
kterých snadno stíráte prach. Látkové čalounění se 
udržuje hůř, hodně záleží i na tom, co je skryto uvnitř 
jako výstelka. Proto je velmi praktické a dnes už běžně 
dostupné čalounění snímatelné a prací. Jinou variantu 
snadné údržby pak umožňují moderní materiály. Pro-
tišpinivá úprava potahů pohovek je hitem posledních 
let. Celý materiál se pokryje tenkou vrstvičkou mate-
riálu, který nepropouští vodu a dá se tak snadno otřít 
vlhkým hadříkem.
Snímatelné potahy mají ještě jednu výhodu - můžete 
je po čase vyměnit za jinak barevné nebo vzorované. 
Mnoho sedaček se totiž dělá v unifikovaných rozmě-
rech a potahy na ně jsou tak k dispozici na trhu dlou-
hé roky. Pokud tedy patříte mezi ty, kdo mají rádi po 
čase nějakou radikálnější obměnu interiéru a nechcete 
kvůli tomu pořizovat sedačku novou nebo tu starou 
dávat za poměrně velké peníze přečalounit, hledejte 
právě nějakou takovou, kde vám výrobce zaručí, že 
snímatelný potah na ni bude k dostání třeba ještě za 
deset let.

Obývací sestava na míru?
V obývacím pokoji budeme samozřejmě kromě sedač-
ky chtít mít i nějakou obývací sestavu. Ideálním řeše-
ním je v tomto případě nábytek na míru. Individuální 
řešení nábytku je velmi praktické a zároveň repre-
zentativní. Nábytek na míru dokáže plně zohlednit 
všechny vaše požadavky na využití obývacího pokoje. 
Přitom cena za nábytek na míru je dnes již prakticky 
stejná jako u sériově vyráběného nábytku. Součástí 
této obývací sestavy obvykle bývá skříňka pod televizi 
s praktickými zásuvkami, na tu může navazovat nějaká 
praktická komoda či knihovna. 
Praktickou součástí obývací sestavy mohou být také 
vestavěné skříně na míru. Mezi hlavní výhody vesta-
věné skříně na míru patří maximální využití prostoru, 
úspora místa v bytě, lepší přehlednost a nalezitelnost 
věcí. V případě varianty vestavěné skříně na míru 
s posuvnými dveřmi pak uspoříme další místo. Před-
ností vestavěné skříně na míru je individuální výroba 
všech částí podle našeho výběru materiálů. Můžeme 
tak vhodně zkombinovat interiér obývacího pokoje 
s korpusem a dveřní výplní vestavěné skříně. Velmi 
praktické jsou různé doplňky pro vnitřní vybavení 
vestavěné skříně, jako jsou například: výsuvné police, 
kalhotovníky, kravatníky, věšáky, závěsné koše, sklápě-
cí tyče, vyklápěcí botníky a další.

Teplé našlápnutí
Většina domácností je dnes vybavena ústředním vytá-
pěním. Příbytek se tak prohřívá rovnoměrně po celé 
dny i noci a nepříjemně ledové nejsou už ani podla-
hy. Když k tomu připočteme možnost podlahového 
topení, které se zejména v přízemních prostorách 

rodinných domků instaluje stále častěji, je zřejmé, 
proč se tak často objevují v časopisech jako inspirace 
velké obytné prostory s dlažbou či plovoucí podlahou 
laminátovou nebo dřevěnou bez koberců. Snadno se 
vytírají, neusazuje se v nich prach do hloubky, odpa-
dá nutnost řešit důkladné vyčištění jednou i vícekrát 
ročně. Co tedy ideálně vybrat?
Je nutné si uvědomit, že koupelna, chodba či zádve-
ří nebo kuchyně vyžadují jiné materiály, než pokoje 
v odpočinkové části. Je ovšem nezbytné dbát na rozlo-
žení interiéru. Jestliže máte chodbu a kuchyni pro-
pojenou s obývacím pokojem, není vhodné vybrat tři 
různé materiály. Proto při výběru dbejte na vlastnosti 
a životnost podlahové krytiny. Na frekventovaná mís-
ta, kde je zapotřebí odolnější materiál, se hodí vinylo-
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vé podlahy. Jsou tiché, lehce se udržuje jejich čistota. 
Navíc jim nevadí voda, což oceníte především v zimním 
období v zádveří. Jsou odolné proti poškození, mají 
izolační i akustické vlastnosti a nabízí se velký výběr 
vzorů. Vinylové podlahy jsou spolu s korkovými dnes 
velice oblíbené. Korkové podlahy jsou měkké a pruž-
né, což znamená, že po došlapu nevydávají typický 
zvuk laminátových a dřevěných podlah. Je možné vy-
bírat korkovou podlahu dle zátěže, proto se hodí i do 
náročnějších interiérů. Na rozdíl od vinylové podlahy 
se jedná o přírodní materiál, proto je nutné ho šetr-
něji udržovat a opravovat. Vedle, v současnosti velice 
módních korkových a vinylových podlah, stojí stále 
oblíbené tradičnější materiály. Oblíbenost lamináto-
vých podlah spočívá v rozmanitosti výběru vzorů. La-

minátové podlahy se mohou pyšnit také nižší cenou, 
snadnou instalací. Jedná se o vhodný povrch, pokud se 
rozhodnete pro podlahové topení. Nevýhodou je, že 
se nehodí do vlhkých prostor, jako je koupelna a ku-
chyně. Jsou na rozdíl od předchozích podlahových kry-
tin hlučné a také chladné. Nemusíte se však o ně starat 
tolik jako o korkové podlahy. Jejich údržba je snadná 
a pravidelný úklid si vystačí se smetákem a lopatkou. 
Předchozí materiály jsou poměrně moderní záležitostí. 
Tradiční, za to ale stále oblíbeným materiálem je ma-
sivní dřevo. Podlahy ze dřeva patří mezi dražší varian-
ty, ale investice se vyplatí. Jedná se o přírodní materiál, 
který již na pohled vytváří pocit rodinného tepla. Co 
se týče životnosti, jedná se o nejlepší materiál. Vy-
drží celá desetiletí. V současnosti si můžete nechat 
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vyrobit dřevěnou podlahu na míru. Vyberete si barvu 
i strukturu. Tato varianta je ale dražší a náročnější na 
pokládku. Není vhodná pro podlahové topení, potře-
buje větší a pravidelnější údržbu a má větší nároky na 
vlhkost a teplotu prostředí.
S těmito moderními povrchy, je zřejmé, že celoploš-
ným kobercům sice neodzvonilo, používají se ale roz-
hodně méně často a spíše v místnostech s nižším pro-
vozem - ložnicích, hostinských pokojích apod. Koberce 
bychom ale neměli zavrhovat ani pro obývací prostory, 

protože měkký a teplý nášlap je jednou z věcí, které 
asociují pocit příjemného domova. Nemusíte samozřej-
mě pokládat koberec ode zdi ke zdi. Naopak, volně 
položené menší koberce jsou vhodnější. Nemusíte mít 
ani strach, že budou po podlaze jezdit - stačí je přichy-
tit v krajích suchým zipem k podlaze (pozor na lepidlo, 
ohlídejte si, abyste použili takové, které nepoškodí 
povrch podlahové krytiny). Menší koberce rozčlení 
velký obytný prostor a na mnoha místech vám dají 
tolik příjemné měkké našlápnutí - například u sedací 
soupravy si rádi položíte nohy do moderního koberce 
s vysokým vlasem.
Podobně i v ložnici nemusíte mít celoplošný koberec, 
pod postelemi se rozhodně bude lépe vytírat prach 
z hladké podlahy. Před postelí je ale pěkné a také vel-

mi příjemné mít pěkný hřejivý kobereček. Stejné je to 
i v dětských pokojích, kde můžete dětem na hraní na 
podlaze položit jen menší koberec, který zaručí nejen 
to, že se dítěti bude na podlaze příjemně povalovat 
při hrách, ale také to, že hrany hraček, kolečka autí-
ček nebo malování pastelkami neponičí podlahovou 
krytinu.
Design koberců je na trhu nepřeberný, vybere si stejně 
milovník klasických perských vzorů jako ten, kdo má 
rád moderní pestré barvy, velké kruhy nebo čtverce 
nebo třeba i něco skutečně extravagantního, jako jsou 
třeba koberce s vetkanými portréty filmových hvězd.

Oblečená okna
V našich krajích je zvykem okna ze strany interiéru 
zakrývat, bez záclon nám připadají jaksi nahá. Pěkné 
(a dobře pověšené) záclony skutečně dodají místnos-
ti příjemný ráz zabydlenosti. Na druhou stranu, čas 
bohatých volánových záclon ještě doplněných závěsy 
je pryč. Ony jsou totiž záclony také jeden z největší 
lapačů prachu a pachů a jejich sundávání, praní a nové 
věšení je docela perná součást úklidu. Dnes tedy po-
kud volíme klasické záclony, je to něco jednoduššího, 
méně nabíraného. Což neznamená, že jednoduché 
voálové záclony nejsou přívětivě dekorativní. Dříve 
striktně ordinovaná bílá nebo maximálně krémová 
dnes vůbec neplatí, okna můžete nazdobit voálovými 
záclonami barevnými nebo třeba střídat užší pruhy 
v bílé a v nějaké pastelové barvě. Ta by vždy měla ladit 
s interiérem. Umožňuje ale také jeho rychlou třeba 
sezónní proměnu, když máte kromě jinak barevných 
záclon nachystané také několikery povlaky na polštář-
ky a ubrus na stůl.
K zakrytí oken před přemírou slunečních paprsků 
a před večerními pohledy zvenčí se nejčastěji používají 
lamelové žaluzie. Jejich funkčnost je bez diskuse, jejich 
dekorativnost je trochu sporná. A tak je zpravidla do-
plňujeme právě nějakými záclonami. Ty ovšem nemusí 
plnit funkci zastiňovací, ale jsou prvkem čistě deko-
rativním. A odpadají závěsy, které zejména v menších 
místnostech ubírají u oken místo a opět jsou to lapače 
prachu a pachů. Klasicky pověšené povlávající záclony 
můžete nahradit třeba římskými stahovacími. Pokud 
máte pěkná nová okna s nepoškozenými rámy, stačí 
také třeba jen malé záclonky na míru skel, ať už hori-
zontálně nebo vertikálně pověšené.
Kdo se bez záclon obejde a zvykl si na nahá okna, 
přesto je chce ale nějak ozdobit a alespoň zčásti za-
mezit pohledu do místnosti zvenčí, může zvolit deko-
rativní fólii na sklo. Ta se dá použít jak na sklo celé, 
tak třeba jen na jeho část. Její výhodou je poměrně 
nízká pořizovací cena a možnost ji kdykoliv sloupnout 
a nahradit jinou.

Foto: Schutterstock.com
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PROSTORNÝ 
OBÝVACÍ POKOJ

Zařizování bytu je bezesporu jednou z  příjemných 
činností. Při vybírání nábytku i doplňků uplatňujeme 
svůj vkus a  kreativitu, bereme v  potaz praktickou 
stránku věci, promýšlíme, rozhodujeme se, radíme 
se s  partnerem, popřípadě s  bytovým architektem.  
Ale někdy zapomínáme, že náš obývák či ložnice mají 
kromě nábytku také dveře, podlahy a stěny, které si 

rovněž zaslouží naši pozornost...
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Bez nadsázky lze říci, že výběr dveří pro nový dům či 
byt je jeden ze zásadních kroků pro budoucí vzhled 
našeho bydlení. Výměnou dveří můžeme docela 
snadno pozvednout i vzhled staršího bytu. Zažloutlé 
uniformní dveře s oprýskaným lakem na sebe poutají 
nežádoucí pozornost a bytu pak nepomůže ani ten se-
belépe vybraný nábytek. Renovace starých dveří je sice 
možná, ale ne vždy se vyplatí a je daleko výhodnější 
pořídit si dveře nové. Dnešní dveře, způsoby jejich ko-
vání a osazení nabízejí mnoho možností modernizace 
interiéru, navíc s puncem elegance.

Neviditelné dveře
V úzkých předsíních, z nichž vede více dveří do obývá-
ku, kuchyně či příslušenství, můžeme nahradit klasické 
otočné dveře posuvnými. Zapomeňme na plastové 
skládací harmoniky, ty dnes již patří minulosti. Ideální 
volbou jsou dveře, které se zasouvají do pouzdra ve 
stěně. Dobře vypadá i systém pojezdových dveří zavě-
šených na vodící kolejnici. 
Pro celkový dojem z interiéru bude hrát důležitou roli 
volba materiálu. Dřevěná dýha je univerzální, musíme 
si však dát záležet na výběru barvy. Jednoduchý, až 
minimalistický střih moderního interiéru si nepotrpí na 
kazetovou výzdobu dveří, ale dává přednost hladkým 
plochám.

Nebojte se skla
Skleněné dveře získávají v domácích interiérech stále 
více místa. Tvrzené sklo nabízí plnou bezpečnost už 
při minimální tloušťce 80 mm, takže obavy z možného 
rozbití nejsou na místě. Sklo může být plně průhled-
né, ale pro zachování soukromí můžeme zvolit dveře 
z mléčného skla nebo s dekorem zabraňujícím průhle-
du do místnosti. Do bytových interiérů se hodí i efekt-
ní barevné provedení – dveře mohou mít bronzový, 
zelený, modrý či šedý nádech. Pro milovníky ostřejších 
barev je k dispozici sklo sytě oranžové, žluté či modré, 
jak je libo.
Sklo je moderní, efektní, elegantní. Má však jednu bo-
lest – je na něm vidět každý dotek prstů. Nicméně pro 
ty, co chtějí mít svoje dveře stále v plném lesku, aniž 
by u nich museli stát s hadrem v ruce, máme jednu 
luxusní pomůcku: automatické skleněné dveře. Nová 
technologie umožňuje fungování dveří s použitím 
bezpečnostních senzorů na principu pohonu s nízkou 
energetickou náročností. Jak se takové dveře otvírají 
a zavírají? Sofistikovaný systém nabízí několik mož-
ností. Buď se dveře automaticky otevřou pomocí čidla, 
které identifikuje přicházející osobu (to dobře známe 
z komerčních prostor). Nebo se dveře otevírají lehkým 
zatlačením na kování či dálkovým ovladačem. Auto-
matické skleněné dveře nabízejí díky módu Low-Ener-
gy nejen pohodlí, ale také extrémní bezpečnost.

Skryté zárubně
Ve strohém moderním interiéru bývají často dveřní 

zárubně rušivým prvkem. Skryté zárubně představují 
novátorský způsob instalace dveří, kdy se zárubně 
spojí se stěnou a vytváří jeden celek. Tato technologie 
se hodí jak pro zděné, tak pro sádrokartonové stě-
ny. Mezi stěnou a vlastním tělesem dveří je jen úzká 
mezera, která je při běžném pohledu prakticky nevidi-
telná. Skryté zárubně ve stěně se pak překryjí malbou 
či jinou dekorativní úpravou, takže vyniknou samotné 
dveře.  
Skryté zárubně jsou oblíbeným designérským prvkem 
a výrobci stále hledají nové možnosti, jak dveře osadit, 
aby hladce a úplně splynuly se stěnou. Novinkou je 
kupř. systém primárně určený pro posuvné dveře. 
Řešení nevyžaduje montáž obložkové zárubně ani 
pouzdra pro posuvné dveře. Posuvný mechanizmus je 
skrytý nad dveřním podhledem, protože dveře jsou 
na něm zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto 
dveře ovšem se stěnou nelícují, jsou na jedné straně 
předsazené.
Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak, 
že po omítnutí lícují se stěnou, což pak nabízí řadu 
řešení pro využití dveří jako doplňku interiéru. Dveře 
tak kupř. mohou splynout s nábytkovou stěnou. Pokud 
si chcete trochu pohrát s barevným efektem takových 
dveří, můžete zvolit jinou barvu z předsíně, kde dveře 
splývají se zabudovanými skříněmi a jinou z obývacího 
pokoje, kde budou stejně bílé jako stěna.  
Skryté zárubně lze uplatnit jak na klasické otočné 
dveře, tak na posuvné dveře. U otočných dveří je jejich 
vzhled z obou stran naprosto stejný, u posuvných 
dveří se elegance rovných linií dosáhne umístěním do 
stavebního pouzdra. Křídla dveří se pak zasouvají do 
stěny, což umocňuje dojem elegantního interiéru. Mo-
derní technologii skrytých zárubní doplňují 3D panty, 
které se seřizují ve třech rovinách, takže dveře jsou 
dokonale vyrovnané a lehce se pohybují.

Malujeme obývák
Zařizujeme obývací pokoj, vybíráme sedací soupravu, 
obytnou stěnu či skříňkovou sestavu, lustry, lampy, 
dekorativní doplňky. Ze všeho nejdřív bychom se ale 
měli zamyslet nad barvou stěn, která dotváří celkovou 
atmosféru pokoje. Žádné univerzální pravidlo pro 
výběr barev neexistuje, ale v zásadě bychom se měli in-
spirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme 
vyzkoušené, na něž jsme si zvykli a o nichž víme, že 
vyhovují našemu vkusu, naturelu i stylu a charakteru 
bytu.
Pokud se přece jenom chceme držet nějakého obecné-
ho pravidla, řídíme se emocionálním působením barev. 
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich odstíny působí 
vesele, lehce, povzbudivě, místnost opticky rozšiřu-
jí a oživují. Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují. 
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pa-
sívní, navozují pocit čistoty a svěžesti. Opticky ustupují 
do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých 
odstínech působí    přísně a opticky prohlubují prostor. 
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Co z toho všeho vyplývá?
Obecná rada říká, že pro stěny obývacího pokoje vo-
líme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, kterou 
nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném, 
tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu, maximálně 
dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá se zdá 
být nudná, ale je to sázka na jistotu, protože se dobře 
snese s barvou nábytku a doplňků. To vše jsou dopo-
ručení, nicméně jedno pravidlo pro výběr barev přece 
jenom platí. Máme-li v obýváku stěny s nerovnostmi, 
zvolíme světlou, monochromatickou barevnost, která 
pomůže zeď opticky vylepšit. Naopak tmavé odstíny 
nedostatky ještě více zvýrazní.

Bílá (lomená) nezklame
Bílá barva stěn je stále ve vysokém kurzu. Kromě po-
citu čistoty a světla dovoluje experimentování s barev-
ným nábytkem a dekorativními prvky včetně závěsů 
a koberců. Čistá bílá se hodí ke strohému, funkciona-
listickému či minimalistickému nábytku, avšak působí 
studeně. Proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou 
bílou, což je kombinace bílé a malého množství nejčas-
těji světlého okru. Příkladem optimální kombinace ba-
rev v obývacím pokoji je bílá lomená okrem (šampaň) 
s jemným levandulovým odstínem a světlou olivovou. 
Tato módní barevná kombinace, která se vrací z doby 
rokoka, se hodí k chromu, sklu a tmavému až černému 
dřevu. 

Tapetujeme odvážně
Alternativou výmalby jsou tapety. Jejich módní boom 
zaznamenala 70. léta minulého století, poté zájem 
postupně opadal a dnes jsou tapety znovu na výsluní. 
Ale i v této oblasti se toho za třicet až čtyřicet let po-
chopitelně hodně změnilo. Obýváky polepené papíro-
vými pásy s květinovými či geometrickými vzory jsou 
minulostí. Dnes máme k dispozici jiné materiály, odlišné 
technologické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se 
dnes netapetují všechny stěny pokoje, současná tapeta 
představuje výrazný prvek oživující interiér. Dekorů 
a barev je dnes na trhu skutečně nepřeberné množství 
a každý si může vybrat podle svého vkusu. Módní jsou
velké motivy na celou stěnu, na její část či umístěné 
do niky. Oblíbené jsou tapety z kvalitních samolepících 
vinylových fólií nebo řada samolepek s motivem, který 
se opakuje na více místech v interiéru. Experimentátoři 
mohou zkombinovat více tapet se stejným motivem 
lišícím se barvou nebo použít více motivů jedné barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vy-
robeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná 
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní. Při 
lepení lze lepidlo nanášet buď na tapetu, nebo pohodl-
něji na hladkou stěnu bez kazů a prasklin. Další mož-
ností jsou fototapety či těžké, strukturované a plastické 
tapety z papíru, vinylu nebo textilií, které se lepí speci-
álními lepidly, jako jsou Metylan či Beeline. Na namáha-
ná místa můžeme použít omyvatelné tapety.

Trochu dražší, zato efektní jsou velkoformátové fo-
totapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální 
tisk zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost. 
Fototapety nejsou žádnou novinkou, březový lesík, 
listnatý les v listopadu či romantický vodopád známe 
z mnohých komerčních i obytných interiérů. Dnes je 
ale výběr motivů opravdu velký a technické zpracování 
obrazu velice kvalitní. A pokud chceme do obýváku 
něco opravdu efektního, sáhneme po 3D fototape-
tách.
Tapety představují moderní i módní pojednání stěn 
našeho interiéru a přinášejí stále nové nápady. Mezi 
hlavní výhody tapetování patří snadná instalace, při 
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níž se obejdeme bez odborníků, nízké náklady, mož-
nost rychlé inovace (pokud nám tapeta zevšední) 
a v neposlední řadě schopnost pohlcovat zvuky a snad-
ná ekologická recyklace.

Ve jménu módy i stylu
Současným trendem v tapetování jsou geometrické 
vzory, které se svou pravidelností dokonale hodí do 
moderně zařízených interiérů vyznačujících se stro-
hostí a minimalizmem a působí efektně a sofistikova-
ně. Kromě toho navozují dojem hloubky a přinášejí 
tak další úroveň prostoru. Samu o sobě výraznou 
geometrii lze podtrhnout barevnými kombinacemi. 

Velmi dobře vypadá kupř. černobílá klasika, spojení 
námořnické modři a lomené bílé či odvážnější varianta 
tyrkysové a růžové. 
Nezanedbatelné není ani psychologické působení vzo-
rů a barev tapet. Pokud si doma chceme odpočinout 
od venkovního ruchu a spěchu doby, zvolíme tapety 
s přírodními motivy, navazující klidnou, relaxační 
a meditativní atmosféru. Vedle klasických květinových 
motivů to mohou být tapety a fototapety s vyobra-
zením přírodních scenérií nebo s detaily přírodních 
materiálů, např. kamenů, hornin, tekoucí vody, mraků 
apod. Ti, co vyznávají nenápadnost, zvolí pro změnu 
tapety znázorňující jednoduché textury a struktury, 
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které působí velice uměřeně, harmonicky a přitom 
dostatečně živě. Malé puntíky, drobné čtverečky, jem-
né pruhy – takové a další motivy jsou dobrou volbou, 
pokud budete chtít dát svému obýváku jemný šarm.

Nové inspirované starým
Současný interiérový design je zaměřený na funkci-
onalizmus (inspirace 20. léty minulého století) a prv-
ky retra. V duchu jednoduchosti, elegance, lehkosti 
a vzdušnosti vzýváme funkčnost, ale nezapomínáme 
ani na vizuální stránku věci. V moderně zařízeném 
interiéru tak narazíme na drsný beton či neomítnutou 
cihlu v kombinaci s barevnými doplňky, obrazy, váza-
mi a sochami. Na betonové zdi dobře vypadají obrazy 
květin, krajin nebo zvířat, kontrast neživého, brutální-
ho stavebního materiálu kontrastuje s obrazy přírody 
a vytváří zvláštní, trochu nezvyklou, ale nečekaně 
příjemnou atmosféru.
Trendy interiérového designu jsou i kombinace výraz-
ných barev a vzorů v duchu 60. let minulého století. 
Hravý styl pop-artu lze promítnout do retronábytku 
a abstraktních obrazů či reprodukcí Warholových 
obrazů s Campbellovou polévkou. Moderní trendy 
nezapomínají ani na dřevo a kámen, materiály, které 
procházejí lidským obydlím od počátku věků. Efektní 
je kupř. kombinace dřeva a kamene, dekorativních 
předmětů nebo dřevěných rámů obrazů tištěných na 
fotoplátně.

Novinka z roku 2011
Čtyři roky je na našem trhu grafosklo. Není to oby-
čejné sklo ani tvrzený plast podlepený tapetou nebo 
plakátem. Jde o prvotřídní a odolný materiál s varia-
bilními možnostmi finálního designu, který si můžeme 
nechat na míru přizpůsobit podle možností a potřeb 
našeho interiéru. Motivem grafoskla může být foto-
grafie vašeho dítěte, domácího mazlíčka nebo jakákoli 
fotka z vaší produkce. Podstatné je, aby fotka měla 
bílý podklad a byla pořízena v dostatečně velkém 
rozlišení. 
Jak bylo řečeno, grafosklo není omezeno pouze na 
jeden produkt, ale je určeno pro nejrůznější využití 
v interiéru. Hodí se na obklady kuchyňských linek, 
na dělící stěny nebo pro všechny typy dveří. Složení 
jednotlivých vrstev, z nichž se grafosklo skládá, vychází 
ze dvou základních variant. Obě přitom vždy obsahují 
bezpečnostní fólii, která se při vysoké teplotě roztaví 
a zajistí tak spojení a zafixování jednotlivých vrstev 
skel a dekoru.
Grafosklo je vyráběno buď ve formě jedné vrstvy, 
používané např. na obkladové panely, nebo jako 
sendvičová konstrukce, využívaná pro téměř všechny 
další interiérové skleněné prvky. Pro zajištění potřebné 
bezpečnosti a odolnosti celoskleněných produktů je 
používáno kalené sklo. Pro různé interiérové prvky se 
samozřejmě mění tloušťka skleněných tabulí. Napří-
klad skleněné stěny vyžadují vzhledem k větším roz-

měrům skla tloušťku dílčích tabulí minimálně 5 mm, 
celková síla sendviče tedy začíná na 10 mm. Maximální 
velikost skleněné desky, kterou výrobní technologie 
umožňuje je 1,45 x 2,75 metru.

Fólie a textil
Kvalitní potisk vnitřní fólie je zajištěn speciální tis-
kárnou na vysoké technologické úrovni a za využití 
UV stabilních barev. Skleněný sendvič je sestaven 
v bezprašném prostředí, tzv. zapečení skla probíhá za 
přesně definovaných podmínek v tavící peci. Speciální 
technika zatavení vnitřního dekoru umožňuje využít 
kromě potisku vnitřní fólie také různé látky vyhovující 
technologicky náročnému výrobnímu postupu. Textilie 
obecně musí vydržet  vysokou zapékací teplotu a ne-
měly by být extrémně strukturované. Výborně se hodí 
100% bavlněné látky, naopak mezi nevhodné látky 
patří elastická nebo silonová vlákna.
Na grafosklo je možné natisknout jakýkoliv motiv po-
dle přání zákazníka. Digitální tisk se provádí nejčastěji 
na kalené sklo tloušťky 6 mm. Potisk je proveden na 
rubovou stranu skleněného obalu, aby během použí-
vání např. v kuchyni nedošlo k poškození motivu. Cena 
se vypočítává podle plochy, počtu výřezů v grafoskle 
apod. Často udávaná cena grafoskla je kolem 5000 Kč/
m2, nicméně to platí spíše pro větší skleněné výpl-
ně, např. dveří a šatních skříní. Většina realizací skla 
s potiskem u kuchyňských linek se pohybuje v rozmezí 
7600 až 8200 Kč/m2.

Koberec je evergreen
Koberce byly, jsou a budou, o tom není pochyb. 
I v době kamenných, keramických, dřevěných, parketo-
vých, plovoucích, bezespárových a vytápěných pod-
lah jsou módním doplňkem, který dodává charakter 
a vzhled celé místnosti. Ještě před nákupem si musíme 
ujasnit, zda dáme přednost celoplošné variantě (její 
éra se po době zatracování znovu vrací) nebo zvolíme 
koberec kusový.
Koberce jsou na trhu v řadě barevných i tvarových 
variant, v kurzu jsou kousky decentních vzorů a ne-
nápadných barev nebo přímo jednobarevné varian-
ty. A aby byly skutečně trendy, musí mít dlouhý vlas 
a kovový lesk. Největší zájem je o koberce s vysokým 
vlasem v jednobarevném, metalickém provedení, nej-
častěji šedém, béžovém, hnědém. Protipólem dlouho-
vlasých koberců jsou nízké koberce z umělého viskó-
zového hedvábí, k jejichž přednostem patří vysoká 
hustota vlákna.  
Módním trendům podléhají i kobercové materiá-
ly. V současnosti vítězí bavlna, viskóza, ale i umělá 
vlákna. Koberce ze syntetických vláken jsou v oblibě 
zejména pro snadnou a jednoduchou údržbu. Vliv na 
cenu koberce mají samozřejmě použitý materiál a kva-
lita. Tu poznáme podle hmotnosti na metr čtvereční, 
cenu dále dotváří i množství uzlíků, správně řečeno 
nopků. Pokud koberec zvážíme, zjistíme, že ten běžný 
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má 200 až 2200 gramů na metr čtvereční. 
Velmi kvalitní a ručně vázané koberce váží až 6 kg na 
m2. A co se týče nopků, na metru čtverečním toho nej-
kvalitnějšího koberce bychom jich napočítali až jeden 
milion.  

Přírodní materiál vyžaduje péči
K cenově nejdostupnějším patří koberce z umělých 
vláken, jako jsou polyamid, polypropylen, akryl, polya-
kryl, nylon a další. K jejich výhodám patří snadná údrž-
ba a odolnost proti roztočům. Nevýhodou je snadná 
lámavost vláken zkracující jejich životnost. Tato vlákna 
se používají pro výrobu tzv. zátěžových koberců, urče-
ných do kanceláří, komerčních prostor, chodeb a hal 
obytných domů.
Koberce z přírodních materiálů – vlny, bavlny, sisalu, 
mořské trávy, konopí či kokosových vláken jsou sice 
dražší, ale také odolnější a snesou větší zatížení ve více 
exponovaných prostorách. Bývají většinou vyráběny 
ručně, takže pro ně platí co kus, to originál. Kompro-
misem je kombinace umělých a přírodních vláken. 
Spojením nejlepších vlastností obou materiálů vznikne 

vysoce odolná, trvanlivá a pružná pokrývka podlahy.
Designovou novinkou posledních let jsou kožené 
koberce, které, rozprostřené před pohovkou či krbem, 
působí opravdu efektně.

Praktická stránka
Kromě estetické, plní koberce i funkci praktickou. Mají 
izolační schopnosti, udržují teplo v místnosti a tlumí 
otřesy. Důležitá je hustota vlasu, protože ovlivňuje 
životnost koberce. Obecně platí přímá úměra mezi po-
čtem vláken na metr čtvereční a odolností. Pro vysoce 
zatěžované prostory (kuchyň, chodba, obývací pokoj, 
dětský pokoj) volíme radši koberec s vyšším počtem 
vláken na metr čtvereční. Zcela opačně přistupujeme 
k výšce vlasu. Koberce s vysokým vlasem jsou náročné 
na údržbu, protože se v nich zachycují nečistoty, takže 
se hodí do ložnic a pracoven, kde je koberec méně 
namáhán. 

Barva a vzor
Z pohledu bytového designéra je při nákupu koberce 
asi nejpodstatnější správný výběr barvy a vzoru kober-
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ce. Obojí by mělo korespondovat s vybavením místnos-
ti. Pokud kupujeme koberec do již zařízeného pokoje, 
dáme přednost spíše decentním vzorům a jemnějším 
barvám. Koberec s výraznými motivy se dosti obtížně 
kombinuje s nábytkem. Při výběru koberce do pracov-
ny a jiných komerčních prostor volíme raději jednoba-
revný a bez zdobení. 
Jestliže zařizujeme nový byt, nejprve koupíme koberec 
a pak teprve vybíráme nábytek a další doplňky. Kobe-
rec dokresluje vzhled celého pokoje a sjednocuje bar-
vy, čímž vytváří barevný základ pro další textilní, jako 
jsou závěsy a polštáře. Výběrem barvy a vzoru koberce 
můžeme ovlivnit i optickou velikost pokoje. Počítejme 
s tím, že tmavé barvy a výrazné vzory prostor opticky 
zmenšují, zatímco světlé barvy a nenápadné vzory 
místnost zvětší. Barvy kolem nás ovlivňují i naši psy-
chiku. Tmavé odstíny působí smutně a ponuře, světlé 
naopak místnost i mysl rozjasní. I tento aspekt bychom 
měli při výběru koberce zvážit.

Dětské koberce 
Jsou specifickou kategorií, u níž hraje dominantní 

roli vzor. Na trhu je kupříkladu velice široká paleta 
barevných koberců s oblíbenými pohádkovými posta-
vičkami, zábavnými hrami nebo plány měst, na kte-
rých si děti dokonale vyhrají. Dětské koberce by měly 
být vyrobeny z kratšího hustého vlákna a především 
nezávadného materiálu. Důležitým faktorem u dět-
ských kusových koberců je pogumovaná protiskluzová 
podložka.
V dětských pokojích je koberec po praktické stránce 
doslova nutný. Má výborné tepelně izolační vlastnos-
ti, takže dítě neprochladne, ani když sedí na zemi. Je 
měkký, příjemný na dotek, neklouže a tlumí pád. Má 
také dobré zvukově izolační vlastnosti, což je zvláště 
u dětských pokojů žádoucí. Při koupi koberce bychom 
se ale měli vyhnout vlněným a akrylovým výrobkům, 
které přirozeně uvolňují vlákna. Dítě hrající si na 
podlaze by mohlo tato tzv. mrtvá vlákna vdechovat. 
Mimo dětské pokoje nepředstavují vlněné a akrylové 
koberce žádný problém. Uvolňování vláken není samo 
o sobě vadou koberce.
Pokud máme moderní byt s velkým centrálním obý-
vacím prostorem spojeným s kuchyní, zejména pro 
malé děti v něm určitě vydělíme nějaký hrací kout, 
kam maminka dobře uvidí, aby mohla dohlédnout na 
hrající si dítko i při práci či vaření. Hrací kout pro dítě 
se dobře vymezuje právě kobercem. Nemusí být pestře 
obrázkový jako v dětském pokoji, dobrou volbou je 
barva zelené trávy nebo žlutého pískoviště. Vyrábějí se 
speciální dětské koberce, jejichž vlákna jsou nealergic-
ká a výborně se čistí. Mikroprostor určený dětské hře 
učí dítě zabydlovat a uklízet si své územíčko i upro-
střed ruchu okolí. 

Koberce i pro alergiky
Dnes už neplatí, že alergici nemohou mít doma kobe-
rec. Při správném výběru a následné péči nepůsobí ko-
berce žádné zdravotní problémy. Koberec totiž prach 
sám o sobě nevytváří, pouze ho uchovává mezi vlákny. 
Podlaha prach nezachytává, což je vlastně nevýhoda, 
protože se hromadí a víří, zatímco v koberci se udrží 
až do dalšího vysávání.

Podlaha není „to“ pod kobercem
Dříve byl koberec v podstatě jediným řešením, jak 
pojednat podlahu v interiéru. Dnes trh nabízí celou 
plejádu podlahových krytin, které splňují jak praktic-
ké, tak estetické nároky uživatelů. Správná podlaha 
musí zajišťovat komfortní chození celé rodině, měla 
by být snadno omyvatelná a v neposlední řadě hezká 
na pohled. Výběr podlahy se samozřejmě řídí nároky 
a vkusem spotřebitelů. Jinou podlahu si vybere rodina 
s malými dětmi, odlišnou starší pár a úplně jinou cho-
vatelé chlupatých domácích mazlíčků.

Místo buku bambus 
Dřevěné podlahy jsou stále živou klasikou, nicméně 
kdo vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na 
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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 jednot-
livé 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 mozai-
ka. Dalšími variantami jsou mramorové provedení, 
design „zebra“ a další. Bambusové podlahy jsou k dis-
pozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových 
lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání akcentuje 
původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejmé-
na 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 vrst-
vami 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 tvr-
dých dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch 
opravit, podlaha z bambusových lamel umožňuje 
několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hle-
diska 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 nebo 
systém „click“ pro rychlou pokládku a další varianty. 
K dispozici je i celá škála ukončovacích a přechodových 
lišt. 

Starý známý a přitom nový vinyl
Vinyl patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak 
klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obcho-
dech se stále častěji setkáváme s praktičtějším formá-
tem – pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké 
paletě barev a vzorů. Jde o finančně dostupný materi-
ál imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podla-
hy, ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti 
vodě. Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna 
poškozených míst. Vinylová podlaha se snadno udr-
žuje, při chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytváří 
pocit tepla a pohodlí.

Marmoleum není PVC
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes 
podobnost je vyráběno z jiného materiálu – lněného 
oleje, pryskyřice, dřevité a korkové moučky a dalších 
sloučenin. Velkou výhodou marmolea je, že může být 
vyrobeno v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Tento 
podlahový materiál je dále velice odolný proti poško-
zení, vhodný pro alergiky protože odpuzuje bakterie, 
je na dotek příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se 
v mnoha barvách, což je výzva pro designéry, kteří 

barvy kombinují a jsou schopni vytvořit jednolitou 
podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem. 
Marmoleum je proto ideální třeba do dětského poko-
je, kde vytváří nejrůznější barevné kombinace.

Korkové podlahy
Zapomeneme teď na špunty vinných lahví. Díky mo-
derním technologiím si můžeme pořídit dezénové 
korkové podlahové „chuťovky“ či příjemnou jednoba-
revnou podlahu zvanou linokork, která v sobě spojuje 
výborné vlastnosti lina a korku a navíc je dostupná 
v mnoha barvách.
Korek potěší zejména příznivce ekologického bydlení, 
protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních 
podlahových krytin. Na druhé straně klasická korko-
vá podlaha je náchylnější k poškození. Menší vady je 
možné bez problémů opravit, ty rozsáhlejší předsta-
vují větší problém a jejich opravu radši přenecháme 
odborníkům. Korek musíme také dost často pečlivě 
čistit, abychom zabránili zachycení a usazování nečis-
tot na jeho povrchu. A chovatelé domácích mazlíčků 
s ostrými drápky by měli na korkovou podlahu rovnou 
zapomenout.

Stále oblíbený laminát
Laminátové podlahy jsou díky své praktičnosti a ce-
nové dostupnosti stále žádané. Lamináty jsou složené 
z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory. 
Skvěle imitují dřevěný obklad a na jejich údržbu stačí 
vlhký hadr a mop. Nevýhodou laminátu je, že se, na 
rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase pře-
brousí, musí vyměnit, což není tak snadné jako např. 
u vinylových pruhů.

A co takhle beton?
Betonové podlahy se dříve dělaly výhradně v průmy-
slových a komerčních objektech – továrních halách, 
garážích, kancelářích. Postupem času se ale o betono-
vé podlahy, které nemají žádné spáry ani spoje, takže 
se v nich neusazují nečistoty, začali zajímat i bytoví 
designéři. Samozřejmě, betonová podlaha v obýváku 
nenadchne úplně každého. Působí industriálně stroze 
a rozhodně není řešením pro romantické hnízdečko. 
Na druhé straně minimalistický interiér s šedou be-
tonovou podlahou, bílými stěnami, trámy, drsnými 
kameny na místě doplňků a sem tam pohozenými 
perskými koberečky tvoří elegantní a nadčasovou 
kombinaci. V tomto případě samozřejmě nejde o ne-
rovnou šedou hmotu známou z dílen a továrních hal. 
Betonové směsi na podlahy do obytných místností se 
barví, leští a pískují, takže ve finále mají krásný hladký 
nebo sametový povrch.
Podobné je to s dlažbou. V kuchyni, předsíni či kou-
pelně ji očekává každý, ale dlažba dnes čím dál častěji 
proniká, díky tomu, že dokáže imitovat dřevo, kámen 
a jiné materiály, i do obývacích pokojů i ložnic. Zejmé-
na pokud jste chovatelem psů a koček a potřebujete 
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podlahu často vytírat od tlapiček i od padající srsti, 
jednoduchou údržbu keramické dlažby oceníte. Navíc 
pod ní skryté podlahové topení ji ideálně prohřívá 
a podlaha pak přenáší teplo do místnosti. 

Kamenný koberec
Určitě bychom neměli zapomenout na zajímavou no-
vinku v podlahovém řešení. Líbí se vám kamenná pod-
laha, ale do obýváku se bojíte její studenosti? Řešením 
je kamenný koberec z přírodních oblázků, které se 
aplikují na podlahy za pomoci speciálního pojiva. Patří 
mezi nejpevnější a nejodolnější přírodní materiály. Va-
riabilita tloušťky kamenného koberce je od minimální 
vrstvy 0,6 až po maximální 3 centimetry. Samozřejmos-
tí je bezespárový povrch, který se jednoduše vytvaruje 
na tvar a rozměr konkrétní plochy, nevzniká tedy ani 
tzv. prořez, který musíte připočítat k ceně pořízení u 
běžných povrchů.
Elegantní vzhled vyzařuje pohodu a teplo, přestože by 
si jeden myslel, že jde o studený kámen. Tento povrch 
má vedle dokonalé odolnosti skvělé vlastnosti, jako je 
tepelná vodivost a akumulační schopnosti. A je ideální 
i pro instalaci podlahového vytápění. 
Údržba kamenného koberce v interiéru se provádí buď 
luxováním či vytíráním. Není tedy třeba žádného speci-
álního příslušenství a údržba není o nic náročnější než 
u běžné dlažby. Podlaha je vodě nepropustná a nehrozí 

tudíž protečení tekutiny do podloží. Kamenný koberec 
neklouže, má výborné protiskluzové vlastnosti.

Otevřený prostor
Moderní obývací pokoj není zdaleka jen místností 
na večerní sledování televize. Kromě intimních zón 
každého člena rodiny i případných hostů v domě, 
tedy jejich vlastních ložnic či pracoven, je moderní 
ponechat zbylé prostory volně propojené, otevřené. 
Najdeme zde kuchyň, jídelnu, televizní kout, místo 
pro posezení s rodinou i hosty, hrací kout pro děti, 
čtecí křeslo se stojací lampou, stolek s počítačem atd. 
Prostor se rozděluje jen pomocí uspořádání nábytku, 
případně lehkými přenosnými paravany i těžší polo-
příčkou z grafoskla. 
Nábytek v obývacím pokoji moderního střihu má být 
minimalizován na skutečně nutné kusy - skříňka pod 
televizor (pokud tento nevisí na stěně), kvalitní a po-
hodlné sezení pro každého člena rodiny, jídelní stůl 
a židle. Z důvodu velkého prostoru se také nelze spo-
lehnout na jeden centrální lustr, ale zdroje osvětlení 
je třeba rozmístit do jednotlivých zón, abychom dobře 
viděli na všechny činnost. Do podhledů se zabudovává 
bodové osvětlení jako základ, doplňuje se lampami 
stojacími, nástěnnými i stolními, světelnými rampami 
i led diodovými proužky. 

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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V případě zájmu volejte zdarma 800 111 555. Nebo nám napište na info@maxima.cz.

Prodávejte s námi exkluzivně 
a získejte služby za 20 000 Kč

Nabízejte svoji nemovitost výhodně!

Zdarma Extra propagace
Zahrnuje exkluzivní inzerát v MAXIMA MAGAZÍNU, 
topování a posouvání inzerátu na realitních serverech.

Zdarma Home staging
Zvýšíme cenu vaší nemovitosti profesionální 
přípravou k prodeji.   www.maxima.cz/homestaging

Zdarma Daňové přiznání
Připravíme pro vás přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, 
a pokud bude úschova kupní ceny u nás, daňové přiznání za vás 
podáme a daň uhradíme přímo příslušnému finančnímu úřadu.

www.maxima.cz/prodam
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KUCHYŇSKÉ OSTRŮVKY 

MÓDNÍ HIT ČI TRVALÉ ŘEŠENÍ?
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INZERCE

Chcete se přiblížit světovému trendu? Potom 
budou ve vaší kuchyni úložné prostory na nádobí 
a  potraviny tvořit jednolitou kompaktní stěnu, 
v níž bude místo pro skrytou lednici, troubu či 
mikrovlnku. Vařit, umývat nádobí nebo snídat 

budete ve volném prostoru.
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Duchovním otcem kuchyňského ostrůvku umístěného 
doprostřed kuchyně je belgický designer Xavier Bonte,  
spolupracující s výrobcem hi-tech kuchyní, firmou Hi-
-macs. Oválný ostrůvek připomínající obří vajíčko má 
kryt na elektrické dotykové nebo dálkové ovládání. 
Pod ním je skrytá celá kuchyň – indukční varná deska, 
dřez s baterií na dotykové spouštění vody s nastavi-
telnou teplotou, pracovní plocha, integrované jsou 
i zásuvky na připojení malých kuchyňských spotře-
bičů. Hi-macs nabízí pro kuchyně netradičních tvarů 
také netradiční materiály – tzv. umělý kámen na bázi 
minerálních látek, přírodních pigmentů a akrylové 
pryskyřice. Ostrůvková kuchyň je odlita z minimálního 
počtu dílů, tedy s minimálním počtem spár a spojů, což 
spolu s dokonale hladkým povrchem zaručuje snadnou 
údržbu a dokonalou hygienu. Tolik propagační text. 
A jak vypadá realita? 

Kuchyňský ostrůvek ano
Mít kuchyň zařízenou podle posledních trendů je asi 
snem každé moderní hospodyně. Podívejme se, jestli 
jde ruku v ruce s módou i praktické využití. I nejjedno-
dušší varianta s volnou pracovní plochou nabízí uživa-
telsky a ergonomicky promyšlený komfort v podobě 
oddělené pracovní části, v kuchyni rozšíří pracovní 
i úložné prostory. Slouží-li ostrůvek jako další odklá-
dací a pracovní plocha, mohou v kuchyni pracovat dva 
i více lidí. Ostrůvek lze také využít jako snížený barový 
pult, u něhož můžeme pohodlně snídat či posedět 
u skleničky. Toto řešení je vhodné u propojených ku-
chyní a obývacích místností, kde ostrůvek tvoří i určitý 
předěl mezi jednotlivými místnostmi. Vnitřní zásuvky 
a poličky ostrůvku nám poslouží k uskladnění potra-
vin. Kuchyňský ostrůvek nám také umožní nerušený 
rozhled po celé místnosti, což ocení zejména maminky 
s malými dětmi. Nemusíte se otáčet a stále pro něco 
chodit, vše máte na jednom místě.
V případě ostrůvku s varnou deskou se do vnitřních 
zásuvek a polic ukládá větší nádobí - kastroly, pánve 
hrnce. Ostrůvky s dřezem lze zase využít k oddělení 
a uskladnění čisticích prostředků.
Podle využití ostrůvku můžeme volit i jeho výšku. Slou-
ží-li ostrůvek jako pracovní nebo vícefunkční, zacho-
vává se stejná výška jako u ostatních pracovních ploch 
v kuchyni. Pokud je na ostrůvku varné centrum, může 
být o něco nižší, s mycím dřezem je zase z hlediska 
ergonomie vhodnější ostrůvek vyšší. Výšku lze doda-
tečně změnit většími sokly.

Tři hlavní centra
Podívejme se teď na tři hlavní centra kuchyňského 
ostrůvku podrobněji. První variantou je přípravné cen-
trum. Jde o kuchyňský ostrov, na kterém připravujeme 
pokrmy a zároveň ho využíváme jako pracovní stůl. Je 
to tedy pouze prostorná, víceúčelová deska, nenároč-
ná k zabudování a vhodná do menších bytů.
Druhou variantou je varné centrum. Na ostrově je 

umístěna varná deska, takže jídlo nemusíme jako 
u první varianty připravovat a pak přenést na sporák, 
ale máme ho hned po ruce. Tento ostrůvek by měl být 
o něco větší než ostatní části kuchyně, varná plocha by 
měla být ve výšce minimálně 80 cm. Nezbytnou součás-
tí varného centra je přívod elektrické energie, dále je 
nutný komínový odsavač par, který by měl být stejně 
široký nebo širší než varná deska. Filtrové odsávání 
nestačí, výkonný komínový odsavač lépe pohltí výpary 
vzniklé při vaření. Nesmíme zapomínat na to, že se 
z centra místnosti se šíří daleko intenzívněji. Ostrův-
kový odsavač par je ze všech čtyř stran dekorativně 
provedený a vybavený recirkulací.
Třetí variantou může být tzv. mycí centrum k umývá-
ní nádobí a oplachování potravin. Stejně jako varné 
centrum by mělo být nejméně o deset centimetrů vyšší 
než ostatní části kuchyně. Tato varianta ostrůvku je ze 
všech tří variant nejnáročnější z hlediska zabudování; 
je třeba udělat rozvody vody a odpadu.  
Varianta mobilního ostrůvku na kolečkách je vhodná 
především do menších bytů. Můžeme jej používat 
podle potřeby, a když skončíme s vařením, odsuneme 
ostrůvek do jiné místnosti. Předností všech tří variant 
je spousta úložného prostoru ve formě polic, zásuvek 
a skříněk.

Designové a praktické vychytávky
Nabídka tvarů ostrůvků je nepřeberná a nechybí v ní 
ani originální, vyhovující individuálním požadavkům. 
Kupříkladu ostrůvkům osazeným dřezem sluší ele-
gantní designové baterie na vysokých tyčích. Ostrůvky 
s varnou deskou osvětluje komínový odsavač, nad 
ostatními lze instalovat různá závěsná svítidla. Velkou 
výhodou ostrůvků je přístup ze všech stran nebo vyba-
vení předsunutou úzkou deskou sloužící k barovému 
posezení. Zároveň může ostrůvek posloužit coby optic-
ké oddělení kuchyně od jídelny či obývacích prostor.
Pokud se ostrůvek do kuchyně z dispozičních důvodů 
nevejde, můžeme jej nahradit poloostrůvkem, jehož 
umístění v interiéru nevyžaduje tolik volného pro-
storu. Poloostrůvek je přístupný z obou širších stran 
a jeho zasazením do kuchyňské sestavy lze místnost 
zajímavě členit.

Ostrůvková omezení
Podle výrobců jsou kuchyňské ostrůvky ideálním řeše-
ním, nicméně dodejme, že pouze za určitých podmí-
nek. O tomto trendovém a elegantním řešení můžeme 
uvažovat jen tehdy, máme-li dostatečně velkou míst-
nost. Kuchyň by měla být tak velká, aby mezi jednot-
livými kusy nábytku zůstal volný prostor minimálně 
90 cm, optimálně však 120 cm. Důležitá je i dispozice 
kuchyně, tedy její tvar a umístění oken a dveří. Ostrův-
ky nemá smysl budovat v místnostech ve tvaru písme-
ne L nebo tam, kde komplikují průchod a pohyb. Jsou 
ideální pouze jako součást prostorných polyfunkčních 
kuchyní, kde vyniknou a splní svůj účel.



www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz

Kvalita Made in Solingen 
již od roku 1814
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Přestože ostrůvkové vaření láká mnoho lidí, řadu 
z nich odradí nutné a sluší se říct, že také finančně 
nezanedbatelné stavební úpravy. Jejich náročnost se 
odvíjí od požadované funkce – zda má ostrůvek sloužit 
pouze jako pracovní a odkládací prostor nebo místo 
pro vaření a mytí nádobí. V druhém případě musíme 
počítat s instalacemi pod podlahovými krytinami. 
Z hlediska provedení je nejjednodušší zabudování 
elektrického vedení, o dost složitější je instalace plynu, 
mimo jiné proto, že zde podle normy musí být v pří-
mém dosahu bezpečnostní uzávěr. Z pohledu stavební 
náročnosti se jako nejsložitější jeví přívod vody a vy-
vedení odpadu. Rozhodně je nutné varný ostrůvek 
naplánovat před stavbou nového nebo rekonstrukcí 
starého bytu a nechat si od odborníka vyprojektovat 
kompletní návrh realizace. Pokud se rozhodnete pro 
zabudování ostrůvku do stávající funkční kuchyně, mu-
síte počítat s tím, že se náklady na jeho pořízení zvýší 
o novou podlahu.
Nicméně všechny nástrahy budování jsme úspěšně pře-

klenuli a jdeme poprvé vařit. Jenže zvednout z varné 
desky horký hrnec s uvařenými bramborami a přemís-
tit ho přes uličku na klasickou linku je výkon hodný 
vzpěrače. Stejně, jako bleskově přenést hrnec s pře-
tékající polévkou do dřezu. U klasického liniového 
řešení pokapeme maximálně varnou desku, u ostrůvku 
podlahu, což je z hlediska úklidu o dost náročnější. 
Ostrůvky jsou jistě trendy, ale nejsou ideálním řešením 
každé kuchyně.  

Materiál, barva, tvar
Kuchyňský ostrůvek samozřejmě slouží i jako prostor 
pro ukládání potravin a nádobí. Subtilnější pojetí 
počítá např. s mělkými skříňkami (60 cm), pak je třeba 
jejich záda opatřit pohledovou dekorativní deskou. 
Hlubší skříňky mívají 80 až 90 cm. Skříňky je také 
možné smontovat zády k sobě a propojit je pracovní 
deskou. Ta je k dostání v jednom kuse i do šířky 120 
cm a délky třeba 5 metrů, což je praktické na údržbu. 
Z desky lze tak vyříznout v jednom kuse i atypický tvar 
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beze spár. Zajímavě také vypadá kombinace s barovým 
pultem a z boku vestavěnou vinotékou.
Navrhování vlastní kuchyně rovněž zahrnuje volbu 
vhodné dvířkoviny, tedy materiálu, tvaru a barvy. 
Moderní materiál musí splňovat nejen naše požadavky 
týkající se designu a vyhovující ceny. Měl by být odolný 
vůči teplu, vodě, žáruvzdorný, nenáročný na údržbu 
a podle možností snadno opravitelný. Ale ze všeho 
nejdřív si musíme určit, jakou kuchyňskou sestavu 
vlastně chceme. V zásadě máme na výběr tři možnosti 
– kuchyň moderní, rustikální nebo retro.  Když máme 
jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh korpusu nebo 
jednotlivé dílčí komponenty, kupř. úchytky.
Dominantní částí kuchyňského nábytku jsou bezespo-
ru dvířka. Jejich nosným materiálem je nejčastěji MDF-
-deska nebo biodeska. Desky jsou povrchově upravené 
laky, mořidly či PVC folií. Kuchyňská studia nabízejí 
široký výběr dvířkoviny, pro povrchovou úpravu klasic-
kých dvířek je to nejčastěji právě dřevovláknitá deska 
potažená folií. U rustikálních kuchyní převládá masiv 

a dýha. V moderní kuchyňské sestavě se uplatňují 
lakovaná dvířka či lamino. Lze použít také netradiční 
materiály, jako plech, sklo, kámen nebo keramiku.
Dvířka jsou v kuchyňské sestavě na první pohled vidět, 
takže dost dlouho zvažujeme, jak budou vypadat. 
Děláte si starosti s otisky prstů na jejich povrchu? Vadí 
vám klasické úchytky? Pro základní orientaci se sezná-
míme s nejčastějším provedením kuchyňských dvířek.

Laminovaná a laminátová dvířka
V prvním případě jde o dřevotřískovou desku, na níž 
je nanesena vrstva melaninové pryskyřice a dekorač-
ního papíru a vše je zalisováno. Hrany desky bývají 
olepené plastickou ABS-kou. Laminovaná deska má 
přijatelnou cenu, její údržba je nenáročná a poskytuje 
širokou paletu dekorů. Ale pozor, lamino není totéž, 
co laminát, který je tlustší, vrstvený a  odolnější proti 
oděru a teplotě.

Fóliovaná dvířka
Jde o MDF desku, jejíž povrch je frézován a následně 
polepen PVC fólií. V rámci fólie mohou mít dvířka 
spoustu typů profilů. Výhodou fóliovaných dvířek 
je široká nabídka dřevodekorů, motivů i UNI-barev 
v matném či lesklém provedení. Jde o nejpoužívanější 
materiál s vyváženým poměrem kvality a ceny. 

Lakovaná dvířka
Základem je frézovaná MDF deska, na kterou je naná-
šeno několik vrstev laku. Povrch se pak tmelí, brousí 
a leští. Dvířka lze lakovat jakýmkoli barevným odstí-
nem. Proces lakování je poměrně složitý, což se odráží 
v ceně materiálu.

Dýhovaná dvířka
Jde o tenkou vrstvu dřeva nalisovanou na deskovém 
základě (DTD/MDF), která je přelakována. Tento mate-
riál je levnější než masivní dřevo a přitom masiv věrně 
imituje. Hrany jsou opatřeny dýhovanou páskou nebo 
nákližkami.

Masivní dvířka
Na výrobu dvířek z masivu se většinou používají kva-
litní listnaté i jehličnaté dřeviny jako dub, buk, javor, 
jasan, smrk nebo borovice. Vynikají dlouhou životností 
a můžeme volit z několika povrchových úprav. Masivní 
dvířka mohou být lakovaná, mořená, stříkaná barvou 
či voskovaná a jsou ideální do rustikální kuchyně. 
Jelikož jde o přírodní materiál, musíme počítat s vyšší 
cenou.

Několikrát padla zmínka o MDF a DTD deskách a ne 
každému je možná jasné, o co jde. MDF (medium 
density fibreboard) je deskový materiál s objemovou 
hmotností 800 – 900 kg/m3. Základní surovinou pro 
jeho výrobu je smrkové dřevo. Vyrábí se bez použití 
lepidel, má jemnou, homogenní kompaktní strukturu, 
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díky níž se dobře tvarově opracovává a která umož-
ňuje kvalitní úpravu povrchu frézováním a lakováním. 
MDF deska se nejčastěji potahuje foliemi, dýhou, lami-
nátem, nebo se lakuje. Vyfrézováním ornamentálního 
profilu a potažením desky kupř. folií s dřevodekorem 
lze dosáhnout „dřevěného“ rustikálního vzhledu, ne-
rozeznatelného od dražšího masivu.
Označením DTD rozumíme obyčejnou dřevotřísku bez 
povrchové úpravy. Vyrábí se slisováním zdrceného 
materiálu – dřevěné třísky jsou spojené formaldehyd-
ovou pryskyřicí. Její výpary byly dříve zdraví škodlivé, 
dnes jsou emise v pořádku. Nevýhodou dřevotřísko-
vých desek je malá odolnost vůči vlhkosti. Pokud deska 
jejím působením nabobtná, po vyschnutí se již nevrátí 
do původních rozměrů. DTD desky se v nábytkářském 
průmyslu používají jako nosný materiál pro lamino 
desky, dýhování či lamináty. Jejich struktura je řidší než 
u MDF desek, proto v nich spojovací materiál dobře 
nedrží. Vzhledem k hrubosti se dřevotřískové desky 
nelakují ani se nepotahují fólií.

Kuchyňská lakovaná dvířka
K nejluxusnějším provedením patří kuchyňská lakova-
ná dvířka, která jsou stále více žádaná. Vysoký lesk je 
nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. 
Hluboký mat zase evokuje závan tajemství a přepychu. 
Někteří výrobci nabízejí polomatné provedení.  
Aktuálně je trendy kombinace matného a lesklého 
provedení vnějších ploch v rámci kuchyňské nábytkové 
sestavy. Jedním z důvodů oblíbenosti této sestavy spo-
čívá v možnosti kombinace tisíce barevných odstínů. 
Základ dvířek tvoří MDF deska, na níž je nanášeno 
několik vrstev polyuretanového nebo epoxidového 
pigmentového laku. Domácí aplikace se nedoporučuje, 
k lakování je nezbytná  profi pistole a celý proces se 
provádí v lakovací komoře. Dvířka se stříkají v bezpraš-
né a téměř hermeticky uzavřené místnosti, pigmento-
vý lak se nanáší v několika vrstvách a mezi lakováním 
se brousí. Celá výroba představuje technologicky 
náročný proces, z čehož vyplývá i vyšší pořizovací cena 
lakovaných dvířek. Dvířka mohou být lakovaná obou-
stranně, nicméně existuje i varianta jednostranného 
laku, která je samozřejmě levnější.
U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek 
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před 
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný 
odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných dvířek 
je stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje nejnároč-
nější hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek 
je možnost opravy povrchu při případném poškození 
vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.

Vysoký lesk nebo mat – toť otázka
Jeden preferuje jedno, druhý druhé a někdo se ne-
může rozhodnout, jakou povrchovou úpravu zvolit. 
Povězme si tedy něco o výhodách a nevýhodách lesku 
a matu. Lesklý povrch bezesporu oslní na první pohled. 

Jeho výhodou je, že nám opticky zvětší kuchyň. Lesklé 
plochy zrcadlově odrážejí okolí a navozují dojem ex-
kluzivity. Nevýhodou vysoce lesklých ploch jsou viditel-
né otisky prstů. Těm lze předejít připevněním klasic-
kých úchytek, nicméně tím se poruší jednolitý vzhled 
a sníží se tak optický efekt. 
Matná povrchová úprava bodovala před časem v au-
tomobilovém průmyslu, dnes se těší oblibě  v nábyt-
kářství. Nicméně ani mat se neobejde bez údržby. 
Nejčastějším problémem jsou tmavé šmouhy od prstů. 
Mnozí designéři preferují kombinaci matného a lesklé-
ho provedení v rámci jedné kuchyňské sestavy. Odlišná 
povrchová úprava opticky rozbije jednolitost jednoba-
revného nábytku a dodá kuchyni na zajímavosti.

Údržba lakovaných dvířek
Je poměrně snadná a při dodržování určitých pravidel 
vypadají i po létech používání dvířka jako nová. Úplně 
nová dvířka by neměla být čištěná příliš intenzívně. 
Povrch čistíme vlhkou utěrkou, popř. použijeme sapo-
nát, ale vyhneme se prostředkům obsahujícím brusivo, 
které by    mohly povrch poškrábat. Za žádných okol-
ností nepoužíváme čistidla na bázi rozpouštědel, která 
by povrch rozleptala. K odstranění prachu použijeme 
bavlněnou prachovku, nikoliv hadřík ze syntetické tka-
niny, který by také mohl lesklý povrch poškrábat.
Lesklý povrch je nutné časem ošetřit politurou, která 
se nanáší speciálním hadříkem. Leštící politura nesmí 
obsahovat vosky, mazivo, amoniak, alkohol, silikon 
a jiné agresívní látky. Při dlouhodobém působení 
slunečního záření mohou dvířka mírně změnit barevný 
odstín, na kvalitě laku se však nic nemění.

Dvířka a obklady ze skla
Dalším moderním řešením kuchyňského prostoru je 
využití grafoskla. O jeho vlastnostech se v tomto čísle 
časopisu rozepisujeme jinde, zde tedy jen zdůrazně-
me, že pro kuchyň je to materiál velice vhodný. Grafo-
sklo lze použít na obložení stěny za linkou i na výrobu 
dvířek. Ta bývají pak nejčastěji osazena do hliníkového 
rámu a vykazují tak nejen mnohaletou životnost, ale 
také skvělé hygienické parametry - umýt sklo lze totiž 
dokonale horkou vodou třeba jen s přidáním trochy 
mýdla a na vyleštění octa. Na obkladech můžete mít 
barvy, jaké si jen vymyslíte. Zajímavě vypadá napří-
klad grafosklo s fólií s 3D efektem cihel, oblázků nebo 
dřevěných špalíků. Na dvířka se pak nejčastěji použí-
vají motivy trávy, květin, stylizované obrazce, bubliny, 
které přecházejí z jedněch dvířek na druhé horizontál-
ně i vertikálně.
Pokud nezvolíte sklo, ale lak, můžete obrázky na dvíř-
kách mít také - pod poslední vrstvu laku se zatavuje 
speciální fólie. V nabídce je množství různých motivů, 
ale na přání vám výrobce může zhotovit i fólii s vaší 
vlastní fotografií třeba ze zahrádky, jen ji musíte mít 
dostatečně kvalitně nafocenou.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com



Firma MIJA-Therm, s.r.o Vám nabízí vše ze světa skla 
a designu pro Vaše moderní a příjemné bydlení:

• celoskleněné dveře, hliníkové zárubně

• celoskleněné schodiště, sprchové kouty, obklady, 
stěny, zábradlí
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• vše na míru a dle požadavků investora

Společnost  MIJA-Therm s.r.o. je zaměřena na 
výrobu designových a nadčasových celoskleněných 
prvků pro  interiéry i exteriéry  domu a bytu. Nově 
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obchodní značkou MIJA_GLASS.
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umožňuje využít jakýkoliv vzor z fotobank, vlastní 
fotografi e a grafi ku a to i v kombinaci s oboustran-
ným i jednostranným pískováním.

Tyto grafi cky výrazně dekorativní a personifi kované 
prvky, dovolují ve větší míře použít sklo netradičně 
pro dveře, výplně skříní, obklady, zábradlí, pochůzí 
podlahy, sprchové kouty, stříšky a mnoho dalších.
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připraveni Vám realizovat v poměrně krátkých 
lhůtách za příznivé ceny.
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KOMFORTNÍ LOŽNICE
O tom, že bez kvalitního spánku těžko prožijeme kvalitní den, asi těžko bude 
někdo pochybovat. Spánkem strávíme mnoho hodin a jde o to, abychom se po 
ránu cítili svěží a odpočatí. V místnosti, kde spíme, by nám tedy mělo být příjemně 
a postel by nás už při pouhém pohlédnutí na ni měla ujišťovat o svém pohodlí.



BYDLENÍ | 37

INZERCE



38 | BYDLENÍ

Samozřejmě existuje mnoho doporučení, na čem 
a v jaké místnosti se zdravě vyspat, žádné nemůžeme 
brát jako stoprocentní návod zrovna pro sebe. Něko-
mu se lépe spí na tvrdém a skoro bez polštářů, někdo 
se zase rád v noci trochu pohoupe na měkčí matraci 
a po záda si nastele tak, že spí spíš v sedě než v leže. 
Někdo má rád tmu, jiný by ve tmě neusnul a ráno mi-
luje první paprsky slunce…

Začínáme v posteli...
Základem ložnice je postel a ať už má jakýkoliv tvar, 
její podstatou je to, na čem ležíme - tedy matrace. Šká-
la tvrdosti matrací se vyznačuje čísly 1 - 4 od nejměk-
čích po extra tvrdé. Ve skutečnosti je ale každý materi-
ál jinak poddajný, takže jinak se budete cítit na tvrdé 
matraci pružinové či taštičkové a jinak na tvrdé z elas-
tické líné pěny. Jednovrstvé matrace se ostatně sice 
dělají, komfortnější jsou ale ty sendvičové, poskládané 
z několika vrstev různých a různě pevných a pružných 
materiálů. Středovou dělící vrstvou může být třeba pás 
lisovaného kokosového vlákna, který vlastně dokonale 
oddělí dvě poloviny matrace. Tak není problém vyrobit 
matraci tak, aby z jedné strany byla příjemná v hor-
kém létě a z druhé za chladných zimních nocí. Výrobci 
se zkrátka předhánějí v různých obměnách, podstatné 
ale je, že matraci je třeba si vyzkoušet a tři minuty 
v prodejně na to opravdu nestačí. Kvalitní prodejce 
vám tedy nabídne „zkušební lhůtu“ dokonce i něko-
lika týdnů. Dostanete matraci samozřejmě v ochran-
ném obalu a ručíte za její nepoškození, nicméně když 
vám nebude vyhovovat, můžete ji vrátit a vyzkoušet 
si jinou. Základními parametry jsou vždy vaše výška 
a váha. Doporučenou nosnost výrobci na matracích 
uvádějí, pro jistotu si ale vždy k tomu přidejte nějaké 
to kilo nocležníka navíc. Obecně platí, že těžší lidé by 
měli mít matraci tvrdší než lehcí. Na výšku si k vlastní 
postavě přidejte alespoň deset, lépe ale dvacet cen-
timetrů. Běžně se vyrábějí matrace 190 nebo 200 cm 
dlouhé, pro skutečné dlouhány jsou ale k dispozici 
i prodloužené postele a tedy i matrace o délce 220 cm. 
Posuzujte i výšku matrace. Ty nízké se jednak rychleji 
proleží, jednak pod nimi budete muset mít skutečně 
dobře nastavený rošt, aby se vám dobře leželo. Ano, 
v zásadě platí, že čím nižší matrace, tím důležitější 
je správná pružnost roštu. Pokud si pořídíte matraci 
20 cm vysokou z materiálu, který sám o sobě pružně 
reaguje na různé zatížení od hlavy až k patám (takové 
jsou především studené pěny), pak na pružnosti roštu 
už tolik nezáleží. Rošt vám ale přesto může zaručit 
další přidané hodnoty, pokud zvolíte polohovací pod 
hlavou i pod nohami. Pro ty, kdo na posteli z různých 
důvodů tráví hodně času, je pak ideální polohovací 
rošt s elektrickým motorkem, díky kterému můžete 
postel polohovat, aniž byste se namáhali s ručním zve-
dáním. Pozor jen na to, že na polohovací rošt nemůže-
te použít pružinovou nebo taštičkovou matraci - ta se 
polohování nedokáže přizpůsobit.

Nejvyšší komfort poskytují dnes matrace ze studené 
pěny. Vynikají výbornou elasticitou, tvarovou stálos-
tí a dlouhou životností. Díky velkým pórům je pěna 
dokonale provzdušněna a lépe odvádí vlhko a teplo. 
Studené pěny jsou vyráběny v různých objemových 
hmotnostech, takže si můžete vybrat ze široké šká-
ly nabízených tuhostí od matrací měkkých, středně 
pevných až po úplně tuhé s několika zónami pružnosti 
rozmístěnými v délce matrace tak, aby se přizpůsobily 
váze příslušné partie těla.
Přesto někteří zákazníci poptávají raději matrace z kla-
sických materiálů, jako jsou vlněné rouno nebo žíně. 
I takové matrace se už na trhu objevují. Ty luxusnější 
zpravidla firmy vyrábějí na zakázku přesně na míru 
zákazníka. Někdy jsou jejich sendviče kombinované 
s vrstvou viskózové studené pěny, která zvyšuje pohod-
lí a umožňuje vytvoření anatomických zón. Studené 
viskózové pěny mohou také obsahovat mikrokapsle, 
které pohlcují zápach. Pro ty, kdo se v noci hodně potí, 
je tento vynález velmi příjemnou novinkou.

K matraci patří rošty…
Ke kvalitní matraci samozřejmě patří i kvalitní rošty. 
Existuje celá řada roštů, které si můžeme zvolit. Velmi 
oblíbené jsou lamelové rošty, nebo motorové rošty. 
V současné době se těší velké oblibě i segmentové 
rošty. To jsou rošty, které mají místo lamel tzv. křidél-
ka, neboli ledvinky, čímž dochází k větší přilnavosti 
matrace k roštu. Tyto segmentové rošty jsou vhodné 
pro všechny typy matrací. Například i pro pěnové 
matrace. Každý z nás je jiný a má jiné potřeby, proto 
nám vyhovuje něco jiného. Rošty si můžete koupit jak 
v klasických obchodech, tak i na internetu. Stačí si jen 
vybrat takové, které se nám budou líbit.

Lůžkoviny pro zdraví
Aby se nám dobře spalo, potřebujeme v neposlední 
řadě kvalitní lůžkoviny. Polštáře a přikrývky si můžete 
vybrat přírodní, plněné peřím, ale také třeba vlněným 
rounem, nebo umělým dutým vláknem. Ať zvolíte to 
či ono, rozhoduje kvalita a tedy i vyšší cena. Peří je 
klasický materiál na výplně lůžkovin a nezmizelo ani 
invazí umělých vláken. Peří je možné vyčistit, vždy 
to ale znamená jistou ztrátu jeho váhy, musíte tedy 
přidat nové. Vyprat péřový polštář je možné v pračce 
se sušičkou, když do ní přidáte míčky na rozbouchává-
ní peří během sušení. Péřovou deku doma v pračce asi 
nevyperete, protože se vám do domácí pračky prostě 
nevejde. Dobře povlečené peří ovšem nemusíte čistit 
řadu let. Záleží tedy především na sypkovině, abyste 
s užíváním péřových lůžkovin byli dlouhodobě spoko-
jeni. Látka musí být pevná a hustá, aby do ní neměl 
šanci pronikat prach a částečky kůže, tedy aby se peří 
uvnitř nestalo rájem roztočů. Když je sypkovina kva-
litní, peří samo o sobě je čistý přírodní materiál, který 
většinou alergie nezpůsobuje, za ty mohou právě 
roztoči. Nejjemnější je peří prachové husí, protože je 
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drahé, často se míchá s kachním a slepičím. I míchané 
prachové peří vám zajistí měkkost a lehkost lůžkovin.
Dutá vlákna jsou různá, při jejich pořizování byste měli 
vybírat solidního renomovaného výrobce, který údaje 
o možnosti praní a čištění udává spolehlivě. Duté vlák-
no se snadno pere a lehké deky se vejdou i do velké 
domácí automatické pračky. Pozor, sušičku v tomto pří-
padě nepoužíváme, příliš horký vzduch dutému vláknu 
nesvědčí. Můžete mít duté vlákno letní i zimní, tedy 
teplejší i méně hřejivé, nebo dvojitou přikrývku na léto 
i na zimu. Trošku obtížnější to bývá s polštáři. Zatímco 
ty péřové můžete mít víc nebo míň naplněné a podle 
toho tedy bude mít víc nebo míň nastláno pod hlavou, 
dutá vlákna v polštářích nebývají tak poddajná a nevy-
tvarují se tak dobře pod hlavou. Zato si můžete pořídit 

polštář z líné pěny, který se hlavě přizpůsobí dokonale 
a poskytne zdravou oporu jak hlavě, tak krční páteři.

Nezapomeňte na čističku vzduchu
Někdy máme bohužel byt nasměrovaný na frekven-
tovanou ulici nebo silnici, větráním si pouštíme do 
ložnice spíš horší než lepší vzduch a prach se usazuje, 
sotva ho otřeme. Pak je lepší okna pořádně utěsnit 
a čistý vzduch zajistit jinak. Čističky vzduchu jsou také 
záchranou pro alergiky, kteří trpí alergií na prach, py-
lová zrna nebo roztoče. Kvalitní čističky, které zachytí 
téměř sto procent částic rozptýlených ve vzduchu, mají 
vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších pracho-
vých částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zá-
pachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domá-
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cích mazlíčků. Důležité je vybrat čističku s dostatečnou 
kapacitou výměny vzduchu. Je to jeden za základních 
údajů na obalu přístroje. Vzduchový výkon ukazu-
je množství vzduchu (udáváno v m3), který čistička 
přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby čištění bylo účinné, 
měl by výkon 2,5 - 4krát převyšovat kapacitu místnosti. 
Výpočet je snadný - podlahovou plochu vynásobíme 
výškou místnosti, výsledek pak vynásobíme 2,5, u aler-
giků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Ka-
ždá čistička je slyšet, proto ji na plný výkon pouštíme 
v ložnici před tím, než si jdeme lehnout, pak v noci ji 
necháme běžet na výkon nejnižší. Při něm by hlučnost 
neměla být víc než 30 dB, aby nám spaní spíš nekazila, 
než mu pomáhala.

Prostor ložnice
Tento faktor je velmi individuální. Někdo má raději 
malou místnůstku, kam se dokonale schová před celým 
světem, někdo by se v takové místnůsce naopak cítil 
stísněně a chce na spaní velký prostor. Tak jako tak, 
základem komfortu je dobré větrání, místnost nebo 
v malých bytech oddělená část místnosti by tedy vždy 
měla mít přímé větrání oknem. Nízkoenergetické 
byty a domy s řízeným větráním a rekuperací sice tuto 
teorii relativizují, protože tam se vlastně okna nemusí 
otvírat vůbec, ale i v těch se pro ložnici vždy bude lépe 
hodit místnost, v níž si otvírací okno ponecháte. Ono 
totiž pro osvěžení postele a lůžkovin není nic lepšího 
než čerstvý proudící vzduch a za slunečných dnů i hře-
jivé paprsky.
V ložnici není třeba příliš topit, tomu tedy můžete při-
způsobit velikost topného tělesa. Pokud ovšem v lož-
nici na lůžku trávíte z nějakých důvodů čas i přes den, 
pak počítejte s tím, že tepla bude potřeba víc.
Co na podlahu? Ideální je materiál, který se dobře zba-
vuje prachu, a to i pod postelemi - parkety, laminátové 
podlahy, dlažba. Koberec ode zdi ke zdi se do ložnice 
nehodí. Zato teplé měkké předložky před postel jsou 
velmi příjemným doplňkem, pokud nemáte topení 
v podlaze, s chutí si ráno stoupnete na teplý kobere-
ček míst na studenou podlahu. Velikost předložek vol-
te tak, aby se snadno vyklepaly, nejlépe venku. Malé 
koberečky se totiž obtížně vysávají, vysavač je zvedá, 
takže pořádné vybouchání je mnohem lepší řešení.
Jak svítit? Ložnice je intimní prostor, nepotřebuje 
tedy žádný bombastický lustr. Zato nasvícení postele 
v hlavách je potřebné třeba na čtení. Na nočním stolku 
či na rozšířené pelesti se hodí malá stojací lampička, 
s pohodlným spínáním, abyste ji snadno rozsvítili, když 
potřebujete v noci vstát. Na čtení je ale modernější 
a komfortnější řešení rampa nad hlavami postele nebo 
přímo zabudovaná do vysokého rozšířeného čela. 
Poskytne příjemné rozptýlené světlo stejnoměrně po 
celé šířce postele, což je mnohem příjemnější než kruh 
světla úzce vymezený lampičkou ze strany.
Pokud máte v ložnici skříně, nejspíš se budete oblékat 
právě zde. Polovinu roku u nás vstáváme za tmy, takže 
osvětlení skříní je potřebné. Lze ho řešit do vnitřku 
skříní zabudovanými svítidly nebo další světelnou 
rampou nad celou délkou skříní. A nezapomeňte také 
na lampičku či bodové svítidlo nad zrcadlo. U skříní 
se ale samozřejmě na chvíli zastavíme. Úložný prostor 
v ložnici je rozhodně zapotřebí a je jen na nás, jakým 
způsobem ho budeme řešit. Moderním řešením jsou 
samozřejmě vestavěné skříně.

Skříně na míru 
V obchodech najdeme spoustu různě velkých skříní, 
také se stále prodávají kompletní ložnicové sestavy, 
které zpravidla zahrnují také dvě velké skříně. Jedna je 
zpravidla šatní, druhá částečně policová prádelní a čás-
tečně také šatní na ramínka. Může se nám zdát, že to 
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bude stačit, jenže jak věcí přibývá, najednou hledáme 
další úložné prostory. Lepší je už od začátku počítat 
s rezervou, promyslet, co všechno budeme potřebovat 
do skříní v ložnici ukládat a podle toho si nechat po-
stavit  skříň na míru. V ložnici se většinou najde jedna 
stěna, kterou je možno celou skříním obětovat. Vesta-
věné skříně mají mnoho výhod, jednou z nich je i to, 
že z nich můžete vytvořit kompaktní stěnu od podlahy 
až do stropu, od zdi ke zdi, takže odpadá problém 
s utíráním prachu na vysokých skříních s pár centimet-
ry „zbytkového“ prostoru pod stropem.
Hloubku skříní můžeme zvolit různou. Pokud máme 
„kabátovou“ skříň v předsíni a nemusíme tedy do té 
ložnicové nic objemného na ramínka věšet, vystačí-
me u ložnicové skříňové sestavy s hloubkou 45 cm. 
Sukně, halenky, šaty i pánské obleky a košile můžete 
věšet za sebou na výsuvný závěs. Musíme ovšem před 
skříní mít dostatek místa na vysunutí závěsu, jinak se 
nám bude oblečení vybírat i ukládat nepohodlně. Pro 
police, zásuvky nebo koše na ukládání prádla, triček, 
svetrů, ubrusů, ručníků nebo ložního prádla je 45 cm 

dostatečná hloubka, kam se vše pohodlně 
vejde a přitom nám nic nezapadne doza-
du, kde se to na dlouhé týdny ztratí našim 
očím a marně to po čase hledáme. Kabáto-
vá skříň, kde máme ramínka zavěšená na 
klasické tyči, vyžaduje ovšem hloubku 60 
cm. Když ji musíme mít v ložnicové sestavě, 
můžeme takto hlubokou nechat třeba jen 
část.
Proč až do stropu, když je k věcem nahoře 
špatný přístup? V domácnosti je řada věcí, 
které používáme jen občas nebo sezónně 
- kufry, sportovní vybavení, prázdninová 
výbava pro děti, krabice s vánočními ozdo-
bami atd. Ty mohou být uložené v horních 
policích a když na ně dojde, podáme si je 
ze štaflí.
Programy na uspořádání prostoru uvnitř 
skříní umožňují v nich udržovat přehled 
a pořádek. Na drobné prádlo slouží zásuv-
ky, které můžeme navíc rozdělit příčkami 
na větší o menší políčka třeba i pro jednot-
livé páry ponožek nebo smotané opasky. 
Složená trička, halenky, svetry, se dobře 
ukládají do drátěných košů na pojezdech. 
Hlubší pak můžeme mít na ložní prádlo, na 
ručníky i ubrusy.
Pokud ve skříni skladujeme i zrovna ne-
nošenou sezónní obuv, pořídíme si na ni 
speciální drátěný program, na kterém jsou 
boty opřené o špičku a o patu, takže se ni-
jak nekroutí, zároveň ale k podrážce může 
vzduch, takže celá bota dýchá.
Na věci, které vyndáváme z horních polic 
jen občas, si pořídíme pěkné krabice, které 
si polepíme štítky s označením toho, co 

skrývají. V obchodech s nábytkem pořídíme police z re-
cyklovaného papíru, ale také třeba všelijak malované 
- záleží jen na tom, co se nám líbí. V nich je všechno 
uklizené a otevřenou skříň také zdobí.
Design skříně v ložnici dělají ovšem především dveře. 
Ideální jsou pojezdové, nezabírají místo do prostoru 
před skříněmi. Materiál na ně můžete zvolit podle 
toho, z čeho máte postel, nebo třeba mít skříň neu-
trální bílou, případně naopak barevnou, aby rozsví-
tily prostor pokoje. Oblíbené jsou i zrcadlové dveře. 
Obecně se ale nedoporučuje umísťovat je proti po-
steli - většina z nás se na sebe z postele nepotřebuje 
dívat. Celá zrcadlová stěna dodá ložnici prostor, ale je 
také hodně náročná na čištění a leštění, aby vypadla 
opravdu dobře. Takže možná pro vás bude vhodnější si 
zrcadlo dát jen na část skříně. Nezapomeňte, že abyste 
se v zrcadle dobře viděli, když se ráno oblékáte do 
práce nebo večer do společnosti, musí zde být dobré 
světlo. Nejlépe jak denní od okna, tak umělé, když se 
oblékáme ráno ještě za tmy nebo večer.

Foto: Schutterstock.com
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INZERCE

KOUPELNA 
OD PODLAHY PO KOHOUTKY
Už to dávno nejsou popelky mezi ostatními místnostmi v  našich bytech.  
I  z  paneláků postupně mizí nevzhledná umakartová jádra a  koupelny se 
modernizují, upravují, zkrášlují. Prostor pro osobní hygienu se stává naším malým 

relaxačním královstvím, kde se chceme cítit uvolněně a příjemně.
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Dokonce i z té nejmenší koupelničky lze vytvořit 
pomocí moderního vybavení místnost, kam se s chu-
tí zavřeme před celým světem, dopřejeme si koupel 
nebo sprchu a dáme odpočinout tělu i mysli. Abychom 
se skutečně v koupelně cítili jako v ráji, na první místo 
při jejím budování a zařizování si vytkněme dvě věci 
- bezpečný pohyb a dobré větrání. To první se netýká 
jen podlahy, která nesmí klouzat, ani když je vlhká, 
ale také eliminace ostrých rohů, o které se můžeme 
uhodit, správné umístění baterie tak, aby nepřekážela 
pohybu rukou v umyvadle a celého těla ve vaně nebo 
ve sprše. K bezpečnému pohybu po koupelně patří 
samozřejmě i profesionálně instalovaná elektřina - 
uzemněné zásuvky i spotřebiče. To druhé ideálně zajis-
tí okno do zahrady, jenže o tom si většina z nás může 
nechat leda tak zdát. I okno do světlíku ale zajistí 
dobré větrání, takže pokud ho v koupelně máte, určitě 
se ho nezbavujte jen proto, že si místo něj chcete po-
věsit větší zrcadlo. Promyslete, jestli by nestačilo okno 
jen zmenšit, posunout výš apod. A když ho přesunete 
hodně vysoko, poraďte se s výrobcem oken, jak poho-
dlně okno otvírat. Někde bude stačit táhlo, na které 
pohodlně dosáhnete a okno s jeho pomocí vyklopíte, 
jinde si dopřejete třeba otvírání na dálkové ovládání - 
i to je dnes možné.
Pokud okno není vůbec, nezbývá než se spolehnout na 
výkonný větrák, který vlhký vzduch odvede do venti-

lační šachty. Větrák vybírejte nejen takový, který snese 
koupelnový vlhký vzduch, ale jeho výkon volte podle 
kapacity místnosti, jen tak vám bude dobře a dlouho 
sloužit. Větrák se osazuje do horní části místnosti, pro-
tože tam proudí teplý vlhký vzduch, ale neměl by být 
tak vysoko, abyste se k němu nedostali. Mřížku je totiž 
třeba pravidelně zbavovat prachu a usazenin, čas od 
času ji budete muset i otevřít a opatrně očistit lopatky 
větráku.
Máme tedy dobře větranou místnost, teď si promysle-
te, co v ní chcete mít, aby plnila funkce, které opravdu 
budete pravidelně využívat. Zbytečné parádičky si od-
pusťte, raději se zaměřte na výběr toho, co znamená 
pohodlnou osobní hygienu a relaxaci právě pro vás.

Dlažba není jediná podlaha
Když mluvíme o podlaze v koupelně, ze zvyku říká-
me dlažba, i když to v posledních letech nemusí být 
nezbytně pravda. Keramické dlaždice sice stále pa-
tří k nejčastěji používaným materiálům, přibyla ale 
řada jiných, neméně pěkných a praktických. Teplo 
od podlahy v podobě podlahového  topení nebo jen 
do koupelny instalované elektrické podlahové roho-
že s napájením ze zásuvky se sice nejlépe hodí pod 
keramickou dlažbu, co ale dělat, když diktát módy je 
neúprosný. V první řadě nám přinesl velkoformátové 
dlaždice pokládané s minimálními spárami. To sice vy-
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Koupelna patří bezesporu k  nej-
důležitějším místnostem v bytě. Je 
to místo, které dnes neslouží jen 
pro naši hygienu, ale do značné 
míry k relaxaci a proto v ní trávíme 
čím dál více času. Naše potřeby 
a nároky jsou na koupelnu včetně 
toalety daleko větší, než tomu 
bylo dříve. Na prvním místě 
samozřejmě zůstává funkčnost, 
která však musí být úzce spjata 
s  designem, jenž ovlivňuje do 

značné míry rozhodovací proces 
při zařizování. Svou významnou 
roli hraje rovněž praktičnost a pro-
stor. Výrobci sanitární techniky 
a  keramiky, jako například Ideal 
Standard, vyvíjejí jednotlivé mode-
lové řady ve spolupráci s  reno-
movanými designéry. Jedině tak 
mohou vznikat kolekce jako napří-
klad TONIC II, která byla navržena 
renomovaným německým desig-
novým studiem ARTEFAKT.

Revoluce  
ve splachování
Ne každý rok se podaří přivézt na trh 
produkt, který by významně změnil 
svoji funkčnost. Navíc výrobek, jenž 
na sebe okamžitě upoutá designem. 
Společnost Ideal Standard, která mimo 
jiné kdysi vymyslela pákovou baterii 
a celou řadu jiných inovativních a pře-
vratných technologií, věnovala mnoho 
času a úsilí vývoji splachování svých klo-
zetů, aby mohl vzniknout systém Aqua-
Blade®. Jedná se o způsob splachování, 
který maximálním způsobem zvyšuje 
nejen efektivitu, ale zároveň a  udržuje 
mísu v perfektní čistotě.  Jestliže u vět-
šiny splachovacích systémů zůstává 
zhruba 20 % povrchu mísy neumytých, 
AquaBlade® umí opláchnout až 100 %.  

Toho bylo docíleno tím, že hladký 
a mírně zakřivený oplachovací kanálek 
byl umístěn až k hornímu okraji kloze-
tové mísy. Zmizel tedy klasický převislý 
oplachovací kruh, kde se obvykle usa-
zovaly nečistoty. Díky inovovanému 
směrování proudu vody v  kombinaci 
s nově navrženým vnitřním tvarem mísy 
bylo minimalizováno i  možné vystřík-
nutí vody ven během splachování, což 
znamená, že se méně bakterií dostává 
mimo mísu. K  tomu všemu musíme 
ještě přidat překvapivě tiché splacho-
vání a výsledek je neuvěřitelný.

Kolekce TONIC II a AquaBlade® 
Poprvé se převratná technologie Aqua-
Blade® objevuje v  nové designové 
kolekci sanitární keramiky TONIC  II, 
a  to ve všech známých variantách 
klozetů. Není tedy překvapením, že 
klozety s  technologií AquaBlade® zís-
kaly ocenění reddot award 2015 a celá 
kolekce TONIC II získala i  prestižní 
ocenění designu IF 2015.

Další informace získáte na  
www.is-aquablade.com/czech/

Každodenní hygiena v krásné koupelně
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padá efektně, jenže malé formáty s klasickými spárami 
fungovaly zároveň protiskluzově, kdežto tyhle nové 
musíte hledat v protiskluzové úpravě. Ta je většinou 
hrubá a matná, zatímco móda si žádá hladkou plochu 
a lesk.
Výborným řešením tohoto dilematu jsou moderní 
cementové a betonové stěrky. Vylitím těmito materiály 
získáte podlahu dokonale rovnou, beze spár, v nejrůz-
nějších barvách, případně i se šablonami vytvořenými 
obrazci. Zároveň můžete použít stěrku protiskluzovou. 
Jediné mínus celistvosti takové podlahy je to, že když 
se stane něco pod ní, musíte ji rozbourat a posléze 
znovu vylít celou. Jinak je jako náhrada za dlažbu sku-

tečně nejen velice efektní, ale také z hlediska podla-
hového topení stejně praktická.
V módě jsou přírodní materiály, a tak i do koupelen 
proniklo dřevo nejen v podobě nábytku a doplňků, 
ale podlah. Do vlhkého prostředí se ovšem nehodí 
naše dřeva, dokonce ani ta nejtvrdší, snadno podléhají 
plísním a hnilobě, před níž v tak extrémních podmín-
kách dlouhodobě neobstojí ani hloubková chemická 
impregnace. Ideální jsou přírodniny vyrostlé ve vlhkém 
tropickém podnebném pásu, ty totiž mají již v buň-
kách zakódovanou odolnost proti plísním a houbám. 
V kombinaci s hloubkovou impregnací jsou tak ze-
jména teakové dřevo a bambus vhodné pro pokládku 
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i v koupelnách. Cena takové podlahy ovšem patří do 
kategorie luxus. 
K přírodním materiálům patří ale také kámen. Pro 
koupelnu je třeba vybrat takový, jehož povrch nebude 
klouzat. Břidlice se tedy příliš nehodí, také s pískovcem 
raději opatrně, báječně ale vyhoví například žulové 
podlahy s přirozeně zdrsněným povrchem nebo povr-
chově upravený mramor s nádhernou barevnou škálou 
a kresbou. Zvolit si můžete jakoukoliv úpravu povrchu 
v různých rozměrech. Velkou výhodou kamenné pod-
lahy v koupelně je akumulační vlastnost přírodního 
kamene při podlahovém vytápění. Sice trvá déle, než 
se podlaha rozehřeje, ale tepelné vlastnosti si kámen 

udrží a postupně uvolňuje teplo i po vypnutí topení. 
Kamenná podlaha v koupelně se ze všech materiálů 
vyznačuje nejlepší odolností a téměř nekonečnou 
životností. Navíc je pachově neutrální a ideální pro 
alergiky.
Finanční náročnost přírodních podlah vyřešilo 21. sto-
letí vpádem nových kompozitních materiálů do oboru 
podlahových krytin. Na výběr je buď „umělý kámen“ 
nebo „umělé dřevo“. Slovo umělý je ovšem na místě 
pouze z hlediska technologie zpracování, díky níž 
vzniká ze směsi materiál s novými vlastnostmi. Převahu 
tvoří kamenná drť či prášek nebo dřevěná vlákna, jako 
pojivou se používají pryskyřice. Materiály jsou tedy 
ekologické, kompletně recyklovatelné. Wood Plastic 
Composit, tedy dřevěné kompozity, se do interiéru 
přestěhovaly z teras a okolí zahradních bazénů, vlhko 
jim nevadí, mají protiskluzově upravený povrch a jsou 
netečné vůči plísním. Podobné je to i s některými dru-
hy umělého kamene, který je přímo určen pro použití 
v koupelnách. Je třeba volit přesné určení materiálu, 
protože technologie výroby umožňuje právě přesné 
cílení konkrétního produktu pro konkrétní prostředí. 
Barevná škála výrobků je velmi široká, od bílé, šedé až 
po věrnou nápodobu dřeva či přírodního kamene.  

Nástrahy koupelnového bydlení
Pojďme se podívat, jaké nástrahy na nás mohou při re-
alizaci nové koupelny čekat. Je jich samozřejmě mno-
ho a vždy se odvíjejí od konkrétního případu. Obecně 
je ale zapotřebí myslet na běžnou údržbu a dodateč-
nou opravu baterií a sifonů, ke kterým je nutné umož-
nit přístup. Myslet do budoucna se vyplatí i při volbě 
zařízení s hydromasážním systémem, které by mělo 
mít v rozvaděči osazený samostatný jistič a chránič. 
Pokud se na to zapomene, musí se elektroinstalace 
dodatečně sekat, a to se už klientovi většinou nechce. 
Zvláštní pozornost bychom měli věnovat i vanám, 
které mají tvarovaný horní okraj. Pokud obkladač 
není informován o tvaru vany a zná pouze její výšku, 
obkládá dlaždicemi jen do této uvedené výšky. Jenže 
vana se zvlněným okrajem má rozdílné výšky, takže 
se může snadno stát, že po přisazení vany zůstane zeď 
nad ní neobložená. Jsou tu ale i další drobnosti, na 
které bychom měli ještě myslet - například umyvadlo 
pod oknem, které nedovoluje umístění zrcadla nebo 
okno nad vanou, které se pak obtížně otevírá i zavírá.
Vyjmenovali jsme několik základních úskalí, která 
mohou nastat, pokud nebudeme dobře připraveni. 
Ale jak vlastně koupelnový prostor pojmout? Nabíd-
ka je opravdu široká a prostor bývá nevelký. Nejprve 
je nutné klienta dobře informovat o tom, jaké výrobky 
trh nabízí, aby věděl, z čeho je možné vybírat. Ideální 
je samozřejmě varianta, kdy se do prostoru vejdou 
všechny zařizovací předměty, tedy vana, sprchový 
kout, jedno nebo dvě umyvadla, popřípadě toaleta 
a bidet. Není-li možné do prostoru instalovat všechny 
prvky, musíme ubírat. A odkud začít? V první řadě je 
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třeba zohlednit potřeby majitele. Pokud nepreferuje 
koupel ve vaně, je na místě zvolit sprchový kout, čímž 
zůstane více místa třeba na prostornější umyvadlo. 
V domech je pak nejvhodnější navrhnout koupelno-
vé zařízení ještě před samotným začátkem staveb-
ních prací, protože tehdy je možné posunout příčky. 
Zvětšením, byť třeba jen o 5–10 cm, můžeme docílit 
možnosti instalování všech požadovaných předmětů. 
A jak si počínat ve zcela malých koupelnách? Naštěstí 
výrobci pamatují i na tyto prostory a nabízejí ucelené 
kolekce s komprimovanými tvary, takže uživatel může 
mít i nevelký prostor zařízený poměrně komfortně. 
Vždy bychom měli respektovat základní pravidla:

1. V koupelně ponechte koridor, v němž se budete 
snadno pohybovat.

2. Toaletu s bidetem oddělte zástěnou.
3. V početné domácnosti se vyplatí dvě umyvadla.
4. Nezapomeňte na dostatečné otvírání sprchového 

koutu.

Vyberte si umývadlo
Jedním z prvků, které tvoří nepostradatelnou součást 
vybavení koupelen prakticky od dob jejich vzniku, je 
umývadlo. Pokud to dovoluje prostor, je lépe mít umý-
vadla dvě. S tím, že přední hrana umývadla by měla 
být ve výšce 85 - 90 cm, podle výšky postavy. Pokud 
máme dvě, jejich středy by měly být od sebe vzdáleny 
alespoň 100 cm. Pokud chceme mít umývadlo zabudo-
váno do nábytku, musíme počítat s 90 cm od skříňky 

ke skříňce. Tradičním materiálem pro jeho výrobu je 
speciální sanitární keramika, která díky nepropustné 
glazuře zaručuje výrobku stálou barevnost, lesk a pře-
devším funkčnost. Navíc je odolná vůči poškrábání, rzi, 
otěru i běžným domácím chemikáliím. Vodní kámen, 
který se usazuje na hladkém povrchu, lze snadno 
odstranit speciálními přípravky nebo jednoduše směsí 
octa a vody. Současný trh však nabízí výběr umývadel 
i z dalších materiálů - akrylátu, skla, nerezového kovu 
či dřeva. U těchto specialit je ale samozřejmě třeba 
počítat s poněkud vyšší cenou a především s tím, že 
netradiční prvek vyžaduje také netradiční, nebo ales-
poň ve stejném stylu zařízené okolí. Dnes se většinou 
dodávají kompletní umývadlové stěny. Ty mají výhodu 
v tom, že již je vyřešeno skrytí odpadních rour ve skříň-
ce. Určitě stojí za to vybavit prostor nad umývadlem 
co největším zrcadlem. Za prvé to zvětšuje celý prostor 
a za druhé, na vlastní hygienu je dobré dobře vidět.

A co takhle vana...
Dále nesmí v koupelně scházet vana. Záleží na našem 
výběru, zda si vybereme vanu anatomicky tvarovanou, 
masážní, standardní. Též si můžeme vybrat i vanu růz-
ných tvarů. Může být klasická podlouhlá, okrouhlá, ro-
hová různých rozměrů a délek. Dále můžete mít vanu 
plechovou, akrylátovou, litinovou i luxusní z exotické-
ho dřeva. Pokud ji používáte i na sprchování, zvažte 
každopádně osazení zástěny, abyste neplavali po pod-
laze, až z vany vystoupíte. Samostatný sprchový kout 
je báječná věc. Dnes se nabízejí komplety i samostatné 
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sprchové panely jednoduché jen se sprchou nebo 
kombinované s masážními tryskami, se sedátkem pro 
pohodlné sprchování a s hlavicemi sprchy nastavitelný-
mi na různý proud vody. Můžete mít kout obložený od 
podlahy po strop a vstup do něj chráněný skleněnými 
dveřmi, nebo docela jednoduchý prefabrikovaný kout 
s plechovou smaltovanou vaničkou.
Nebo si pořídíte některou z krásných kombinací sprchy 
a vany, kam můžete vstoupit dvířky, ta posléze vodo-
těsně uzavřít, napustit si vanu vody, do níž ponoříte 
nohy, sednete si na sedátko, zatáhnete zástěnu a pus-
títe na sebe sprchu či proud vody z masážních trysek. 
Pokud taková dvířka ve stávající vaně postrádáte, 
existuje možnost vyrobení dvířek na vanu na míru, kdy 
k vám přijede technik, bez porušení koupelny vyřízne 
a zabuduje vyrobená dvířka, během druhého dne vše 
musí zaschnout a třetí den se již můžete koupat. 
Vana ale není předmět, který je možno snadno kdyko-
liv vyměnit. Při výběru nové vany myslete proto na bu-
doucnost a volte tvar, který se “neokouká”. Jistě jste 
si již všimli, že klasická obdélníková vana je minulostí. 
Dnes jsou, jak již jsme si řekli, k dispozici vany rohové, 
různě tvarované, vany pro dva a stále více se do pod-
vědomí veřejnosti dostávají i hydromasážní vany, které 
nahrazují whirlpooly. Běžné vířivé, perličkové nebo 
kombinované systémy masáží lze ještě dále vylepšovat 
například o bioenergetickou hydromasáž, u které se 
využívá účinek klasické hydromasáže ve spojení s účin-
kem bioenergetické terapie (působení rostlinných 
esencí, vibrací světelné energie a hudebních vibrací), 
nebo o hydrosonickou masáž, využívající tepelné a me-

chanické působení ultrazvuku, která pozitivně působí 
na pokožku a brání vzniku kožních nemocí. Nezapo-
mínejte na důležitý fakt, že drtivá většina zmíněných 
netradičních van má několikanásobně větší objem, 
a tím roste spotřeba vody. Jestliže disponujete malým 
prostorem, a přesto byste rádi měli v koupelně vanu, 
obraťte se na firmy, které vyrábějí vany na zakázky 
z umělého mramoru. Mnohdy se takové vany vyrábějí 
téměř ručně a lze je vyrobit přímo na míru právě do té 
vaší koupelny.
K vaně i umyvadlu vyberte kvalitní baterie - pocho-
pitelně  takové, jejichž výrobce nabízí celou sérii 
v jednom designu. Moderní téměř skryté s ovládáním 
na fotobuňku, nebo naopak romantické historizující 
všelijak zakroucené a zdobené? Chromované, mosaz-
né, zlacené či bílé keramické? To záleží na tom, jaký 
styl své koupelně dáte.

Koupelnový nábytek
Nepostradatelný je dobře větratelný koupelnový náby-
tek. Součástí českých koupelen je stále pračka, proto je 
také nábytek nepostradatelný. Schová prací prostřed-
ky, toaletní potřeby, koupelnový textil a špinavé prá-
dlo. Pokud jde o topení, je koupelna v zimním období 
vyhřívána nejčastěji radiátory, ale pokud jde o letní 
období, neměl by koupelně scházet náhradní zdroj 
pro případné přitopení. Protože jde většinou o elek-
trické výrobky, je nutné, abychom dodržovali všech-
na pravidla bezpečného provozu. A pokud nemáme 
speciální místnost pro toaletu, přiřadíme do koupelny 
ještě WC, popřípadě bidet a pisoár. 
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Jednoduše čisté, jednoduše krásné

Sprchové kanálky Geberit CleanLine 
pro  sprchy v úrovni podlahy

Sprchy v úrovni podlahy jsou dnes velmi oblíbené a žádané. Ideální řešením je nový sprchový kanálek Geberit 
CleanLine, který zvládá na výbornou všechny požadavky na čistotu a hygienu. 

Sprchové kanálky Geberit CleanLine se mohou 
pochlubit montážním a těsnicím systémem 
promyšleným do posledního detailu, díky kterému 
je jejich instalace stejně snadná jako u běžných 
podlahových vpustí.  Majitelé budov a bytů se 
tak mohou spolehnout na to, že podlaha jejich 
sprchového koutu bude trvale bezvadně utěsněná

PŘIZPŮSOBIVÉ
Sprchové kanálky Geberit 
CleanLine lze umístit kam-
koliv a upravit je přesně 
na míru velikosti Vašeho 

sprchového koutu. 

HYGIENICKÉ
Sprchové kanálky Geberit CleanLine 

je možné rychle a snadno vyčistit.

DOBŘE PROMYŠLENÉ
Kryt lišty obsahuje hřebe-
novou vložku, která účin-
ně zachycuje vlasy a jiné 
větší částice a předchází 

tak ucpání odtoku. 

Více informací naleznete na www.geberit.cz/cleanline

geberit.indd   1 13.10.2015   17:16:37
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Pro dokonalý efekt designu vaší koupelny vyberete 
úchytky na nábytek ve stylu baterií a vše doplníte 
závěsným programem na ručníky, župany, na mýdlo 

i na kelímky na čištění zubů. Až budete vybírat tyto 
drobné radosti, budete už jistě mít koupelnu perfekt-
ně fungující a vybavenou kvalitním nábytkem, takže 
už budete jen zdobit a zkrášlovat.

Osvětlení
Důležité je i osvětlení. Nejedná se tu jen o osvíce-
ní celého prostoru, ale i o naší bezpečnost. Proto si 
rozdělíme koupelnu na čtyři úseky, abychom věděli, 
kam je možno osvětlení zabudovat. Nulový úsek tvoří 
vnitřní prostor vany či sprchového koutu. Zde se mo-
hou používat elektrické přístroje k výhradnímu použití 
v koupelnové vaně. První úsek je prostor nad vanou 
až do výšky 2,25m. Toto místo je určené především 
pro ohřívače vody a ventilační zařízení z nevodivých 
hmot. Do druhého úseku, který je vzdálen od vany 0,6 
m a do výšky 2,25 m, je možno již svítidlo umístit. Jeho 
spodní okraj však musí být nejméně 1,8 m nad podla-

hou. Sousedem úseku 2 je úsek 3, který je 2,4 m široký 
a 2,25 m vysoký. V tomto úseku se norma o osvětlení 
nezmiňuje, jedná pouze o spínacích a ovládacích zaří-

zeních a o zásuvkách obyčejného provedení s izolač-
ním krytem. Pro naši bezpečnost je důležité poradit 
se s elektrikářem. Vyhneme se tak chybě, že koupíme 
svítidla, která pak odborník odmítne instalovat. Při vý-
běru svítidel si musíme dávat pozor, zda jsou dostateč-
ně krytá. Ne všechna svítidla jevící se jako vhodná, jsou 
opravdu pro koupelnu vhodná. Tyto výrobky bývají 
ale dnes již většinou označeny od výrobce na obalech. 
Díky světlu můžeme dosáhnout i zajímavých efektů. 
Do módy se dostala pohledová 12V halogenová světla 
s dichronickým reflektorem. Z bezpečnostního hledis-
ka, pokud je použito kryté žárovky, nelze nic namítat. 
Toto osvětlení se hodí především k osvětlení určitého 
bodu, pokud jsou umístěny na stropě, místnost nám 
neosvětlí. Osvětlení je tedy vhodné jen k nasvícení 
jednotlivých částí naší koupelny.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com



KOUPELNY ELMAT SUPER
VYBAVENÍ PRO KAŽDÉHO
Exkluzivní zastoupení rakouského patentu pro ČESKO -NOVINKA 
Neplánujete rekonstrukci?
Nemáte peníze na novou vanu?
Chcete změnu, ale nemáte čas?
V okamžiku je vaše koupelna bezbariérová.

NEVADÍ - máme pro vás řešení! DVÍŘKA NA VANU!
• dvířka vám vyrobíme na míru do stávající vany 
• nezáleží zda máte vanu plastovou, ocelovou či litinovou
• během 1 dne bez porušení koupelny vyřízneme a zabudujeme vyrobená dvířka. 2.den vše 

zaschne a hotovo - 3. den se již můžete koupat.
• na vše se vztahují záruky 
• vše dobře těsní 
• dvířka umožňují maximální pohodlí při vstupu i výstupu z vany
• bez poškození interiéru 
• během jednoho dne.      
• montáže po celé republice

WWW.ELMATSUPER.CZ
PRAHA
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Tel: 602773384
jana.vasickova@elmatsuper.cz

JIHLAVA
Znojemská 44
Jihlava
Tel: 724840213
elmat@ji.cz

Koupelnové studio Elmat Super
Na trhu působí již od roku 1992

elmat.indd   1 14.10.2015   10:06:59
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KDYŽ SE PODZIM ZEPTÁ, 
CO JSME DĚLALI V LÉTĚ…
Podzimní dny jsou naštěstí ještě příjemně teplé, a  tak se můžeme pustit do 
menších stavebních oprav kolem domu. Postupně se ale tak jako tak přesuneme 

do interiéru, protože tam nás déšť, vítr ani chlad nezaskočí…
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Při procházce po zahradě možná objevíte nějakou tu 
uvolněnou dlaždici na chodníčku k domu, popraskaný 
beton na schodech nebo oprýskané vnější parapety na 
oknech. Také se tu a tam viklá některý sloupek u drá-
těného plotu a v horkých letních dnech se vám do 
výměny nechtělo. Teď je na to ještě čas… 
V zimě mráz, v létě střídání prudkého deště a dlou-
hých dnů veder, to dá dlažbě na cestičkách a na scho-
dištích v zahradě pořádně zabrat. Není divu, že někte-
rá betonová dlaždice to nevydržela a praskla, jiná se 
uvolnila, viklá se. Určitě máte pro tyto případy zásobu 
„renovačních“ dlaždic schovanou ve sklepě nebo v ga-
ráži, takže je nebude muset složitě shánět. 
U zámkové dlažby výměnu dlaždice zvládne každý. Na-
před vyjmeme starou, stačí ji lehce vypáčit a podebrat 
dlátem. Protože betonová zámková dlažba se zásadně 
neukládá na betonové lože, ale do písku, stačí pak už 
jen upravit pískové lože, do něj usadit novou dlaždici 
a gumovou palicí ji srovnat, aby si dokonale sedla a lí-
covala s okolím. Těžší je to v případě, že máme dlažbu 
lepenou na beton, to bude určitě případ schodů. Tam 
musíme poškozenou nebo viklající se dlaždici veli-
ce opatrně vyškrabat pomocí ostrého sekáčku nebo 
plochého ocelového háku, abychom nepoškodili ještě 
další. Pokud máme na schodišti nebo na terase dlažbu 
keramickou a spárovanou, čeká nás ještě nové vyspá-
rování, samozřejmě až tmel dokonale vytvrdne. Barvu 
použité spárovky bychom si měli někde poznamenat, 
když se dlažba pokládá. Pokud jsme ji zdědili a nic o ní 
nevíme, stačí vyškrabat dostatečně velký kus a poradit 
se v prodejně stavebnin, najdou vám něco alespoň co 
nejvíce barevně shodného. Když už venkovní spárov-
ku pořizujme a rozděláváme, stojí zato zkontrolovat 
všechny spáry na schodech i terase, některé budou 
určitě vydrolené. Tam pak spáru v délce celé dlaždice 
důkladně vyškrábeme a vyspárujeme ji nově. Při větším 
poškození spár je lepší si dát práci a vyškrábat a pře-
dělat je všechny - nová spárovka se se starou nemusí 
ochotně svázat, takže opravená místa budete možná 
za rok opravovat znovu.
Keramická dlažba má tu výhodu, že v glazovaném 
povrchu se nemůže zachycovat mech ani nečistota, 
snadno se umyje. Betonová dlažba se ovšem na za-
hradu hodí mnohem lépe, takže se jistě smíříme s tím, 
že jednou za rok bude potřebovat pořádně vyčistit. 
Na odstranění vápenného výkvětu, skvrn, zeleného 
povlaku, řas, mechů i rezavých skvrn existují speciální 
čisticí prostředky, které drhnutí kartáčem velice usnad-
ní. Po jejich použití před zimou napustíme betonovou 
dlažbu impregnací, která snižuje nasákavost povrchu 
a zvyšuje odolnost proti usazování nečistot i růstu řas 
a mechů.

Zděný plot a zídky 
Do čeho se ještě touto dobou můžeme směle pustit? 
Rozhodně do stavby plotu. Zděný plot by neměl mít 
podobu kompaktní vysoké zdi, protože ta nás úplně 

izoluje od okolí a působí spíš jako opevnění. I tam kde 
máme dům nedaleko frekventované silnice, volíme ra-
ději kombinaci zdiva a dřevěných nebo kovových polí 
a před ně vysadíme ještě živý plot, který dobře zajistí 
ochranu proti hluku a prášení od silnice.
Zděný plot potřebuje betonový základ v nezámrzné 
hloubce 50 - 80 cm, jinak by zeď mohla praskat nebo 
i spadnout. Tady právě při podzimních pracích uvítá-
me moderní materiály, s nimiž můžeme betonovat 
až do lehkých mrazíků, stejně jako takto upravené 
maltové směsi na samotné zdění. Na stavbu plotů se 
vyrábějí cihly a tvarovky v přírodním, bílém i barevném 
provedení, máme z čeho vybírat. V každém případě 
použijeme lícové cihly, které není třeba dále upravovat 
- přiznané zdivo bez omítky je na plotě velmi efekt-
ní. Použít můžeme ale i zvláštní plotové prefabrikáty 
s dřevěnou, skleněnou nebo kovovou výplní.
Lehčí konstrukci představuje zídka z betonových tva-
rovek, nejobtížnější práce nás čeká s přírodním kame-
nem, který se musí pečlivě skládat kus po kusu. Ka-
menný plot potřebuje velmi bytelné základy, je totiž 
hodně těžký. Také spotřeba cementu do spojovacího 
betonu bude značná.  Odměnou je ovšem nádherný 
plot z přírodního materiálu.
Zatímco ke kameni se budou hodit plotová pole 
dřevěná, u zdiva můžeme jako doplněk zvolit také 
kov. Kovaná plotová pole nejen vypadají velmi dobře, 
mají ale většinou i bodce na horní hraně, které jsou 
nenápadnou ochranou před nevítanými hosty. Zděný 
plot s poli potřebuje nejen základovou zídku, ale také 
stejně zděné sloupky. Jejich vzdálenost, a tedy délka 
plotových polí, by měla být 2 - 3 metry, výška sloupků 
pak asi 2 metry - vyšší plot působí příliš mohutně.
Zahradní zídky přizpůsobíme vzhledu domu i plotu. 
Pokud máme plot z cihel, i na zahradě se pěkně uplat-
ní ušlechtilý vzhled lícovek. Kdo pracuje s kamenem 
a má třeba i spodní část domu obloženou kameny, 
použije stejný druh tohoto krásného materiálu i na 
zahradní sloupky a zídky.

Přesouváme se do interiéru
Podzim je samozřejmě především obdobím, kdy opra-
vujeme interiér. Nejen v panelových domech řešíme 
často problém praskajícího stropu. V mnoha panelá-
kových bytech to bývá doplněné ještě tím, že meze-
ra mezi panely stále pracuje a na stropě se ji nikdy 
nepodaří dokonale vytmelit, ani přelepení perlinkou 
většinou dlouhodobě nepomůže. V naprosté většině 
případů nevede středem stropu, ale někde zcela mimo 
osu, takže díky ní místnost pořád působí jako divně 
šišatá. Definitivně se jí zbavíme jedině úplným překry-
tím celého stropu.
Do poměrně nízkých místností moderních bytů (norma 
260 cm opravdu není nijak vysoká místnost a nena-
jdeme ji jen v panelácích, ale prakticky v každé nové 
bytové výstavbě) se velmi dobře hodí bodové osvět-
lení úspornými žárovkami. Získáme tak rovnoměrné 
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osvětlení celé místnosti, přitom můžeme použít dvoj-
vypínač, takže rozsvěcíme jen polovinu žárovek nebo 
všechny najednou, podle toho kde a kolik potřebuje-
me zrovna dostatek světla. K bodovému osvětlení si 
jako nejnovější hit můžeme dopřát i dálkové ovládání, 
přepínání žárovek, jejich úplné rozsvícení nebo ztlu-
mení pak řídíme z pohodlí křesla.
Právě díky rostoucí oblibě bodového osvětlení ze-
jména v kuchyních, jídelnách a obývacích pokojích se 
místo dříve často používaného polepu nevzhledného 
stropu kazetami z plastu nebo ze dřeva používá mírné 
snížení stropu pomocí sádrokartonového podhledu. 
Přijdeme sice o pár centimetrů světlosti místnosti, 
získáme ale perfektně rovný a hladký strop a pod něj 

schované všechny rozvody k bodovému osvětlení. Pod 
o něco více sníženou konstrukci se pak vejde třeba 
i roura vzduchotechniky, což se hodí zejména v kuchy-
ni, kde chceme sporák umístit třeba do prostoru a nad 
něj umístit digestoř s komínovým odsáváním. Všechny 
dráty a roura odvádějící páry od sporáku jsou pěkně 
schované pod sádrokartonem a nic neruší estetický 
dojem z perfektní kuchyně navazující na jídelnu a obý-
vací pokoj.
Montáž sádrokartonových podhledů zvládnou šikovní 
domácí kutilové sami, firmy dodávající sádrokartonové 
desky k nim prodávají i veškerý potřebný montážní 
materiál a přidají i podrobný návod. Rozhodně to 
ale není práce pro jedny ruce, takže jestli se do toho 
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opravdu chcete pustit svépomocí, obstarejte si šikov-
ného pomocníka. Nebo si zjednodušte život tím, že si 
objednáte firmu, jejíž pracovníci rutinně ovládají práci 
se sádrokartonem, zvládnou to bez chyb a nejspíš 
i rychleji než ten, kdo takovou činnost dělá poprvé.
Sádrokartonové podhledy se montují buď přímo na 
strop, nebo zavěšené. V druhém případě se pak pod 
ně dobře vejdou rozvody pro bodové osvětlení. Výšku 
zavěšení tedy předem dobře zvážíme, aby se nám do 
mezery pod stropem vybraná bodová světla vešla. 
Měření je v každém případě předpokladem dobré-
ho výsledku. Teprve když pečlivě odměříme na všech 
stěnách výšku budoucího podhledu a narýsujeme linku 
pro osazení lišt, zjistíme často, že křivý je nejen strop, 

ale také stěny místnosti. Po pravdě, perfektně posta-
vená místnost, kde jsou všechny úhly opravdu pravé 
a stěny rovné, jak když vystřihne, snad ani neexistuje,. 
Nějaká ta trošku šikmá zeď se najde skoro všude. Jak-
mile začneme snižovat strop, všechny tyhle nerovnosti 
vyniknou. Rozměření sítě lišt je tedy opravdu náročná 
příprava. Desky by samozřejmě měly být položené 
přesně v pravých úhlech, jenže jak si pak poradit, když 
u části stěny najednou vnikne mezera. Dorovnání 
posutím lišt o nepatrné milimetry bude určitě lepší 
než pozdější zalepování takové mezery. Není to tedy 
tak snadné, jak se zdá a pokud máme třeba ve starším 
bytě zdi opravdu křivé, je lepší svěřit podhledy odbor-
níkům.
Obklad přímo na strop se může montovat na síť z dře-
věných lišt, snáz se ale pracuje s profilovanými kovo-
vými lištami určenými přímo na osazení sádrokartono-
vých desek. Závěsný podhled se bez těchto profilů už 
vůbec neobejde. Nosné profily jsou zavěšeny pomocí 
pérových rychlozávěsů a drátů s okem, kotvených do 
stropu. Montážní profily jsou k nosným profilům při-
pevněny pomocí dvojice úhlových kotev nebo křížo-
vých spojek. Bez těchto promyšlených pomůcek by se 
závěsný podhled montoval jen velmi obtížně. Přitom 
právě závěsné podhledy se dělají nejčastěji nejen kvůli 
osazení bodového osvětlení, ale také proto, že mezi 
strop a sádrokarton můžeme vložit ještě vrstvu izolace 
třeba z minerální vlny, která zaručí zateplení a také 
odhlučnění. To první je vhodné hlavně v rodinných 
domcích, kde chceme zajistit tepelnou izolaci spodní-
mu podlaží, když nad ním máme chladné podkroví. To 
druhé se hodí zejména v panelových domech, kde je 
akustická prostupnost stropů a stěn většinou značná.
Když je sádrokarton položený, zatmelený, vybroušený 
a světla osazená, zbývá vymalovat. Pamatujte, že po-
kud nemáte celou místnost vymalovanou bíle a chcete 
si hrát s barvami, strop by měl být vždy světlejší než 
stěny, aby místnost opticky zvyšoval. Při použití stejně 
syté barvy na stěnách i na stropě působí místnost jako 
krabice, tmavší odstín pokoj opticky snižuje a prostor 
působí tísnivě.

Sádrokarton má mnoho použití…
Sádrokarton je určený výhradně k interiérovému 
použití. Materiál není jeden, ale pro různé potřeby 
si můžeme vybrat z desek bez dalších úprav, impreg-
novaných proti vyšší vzdušné vlhkosti (hodí se hlavně 
do koupelen) nebo se zvýšenou schopností akusticky 
izolovat. Tam, kde projekt předepisuje vyšší odolnost 
proti požáru, použijeme speciální růžový sádrokarton 
protipožární.
Už jmenované vlastnosti naznačují, kde všude je mož-
né sádrokarton úspěšně využít. Provedeme jím nejen 
výše popsané snížení stropu, ale také z něj postavíme 
příčky rozdělující velké místnosti, případně i celé by-
tové jádro, když se zbavuje starého umakartového. Je 
nutné ale brát v potaz, že sádrokartonové desky jsou 
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poměrně tenké, ale hlavně také je to materiál křehký 
a nemá velkou nosnost. Při stavbě příček se tedy často 
sádrokarton zdvojuje a mezi něj se tam, kde budeme 
chtít něco pověsit, vkládají dřevěné lišty. U bytového 
jádra je zdvojení a výztuže nutností - jinak byste těžko 
pověsili umyvadlo, i s těžším zrcadlem nebo skříňkou 
nad umyvadlem by byl problém. To znamená mít vše 
předem dobře promyšlené a rozkreslené v projektu, 
abychom přesně věděli, kam výztuže mezi sádrokarto-
nové desky umísit.
Snadné řezání na menší díly a vyřezávání otvorů s rov-
nými hranami i oblouky umožňuje ze sádrokartonu 
vyrobit i třeba menší prvky. Vytvoříme tak například 
snadno oblouk nad dveřním otvorem a podobně si 
může se sádrokartonem vyhrát i s tvorbou dekorativ-
ních prvků na stěnách nebo na stropě. Ze širších desek 
lze uříznout i kusy na vyrobení poliček, které pak 
namontujeme těsně ke stěně pomocí dlouhých zapuš-
těných šroubů. Ale pozor - nosnost takových poliček 
není velká, na knihy se rozhodně nehodí.
Sádrokarton je také ideálním materiálem na obložení 
podkrovních místností. Zde určitě použijeme desky 
se speciální protipožární úpravou a pod ně umístíme 
tepelně izolační vrstvu minerální vlny. Ta je pro izolaci 
podkroví pod sádrokartonový obklad vhodnější než 
polystyren - dá se totiž pod desky dobře napěchovat, 
je tvarově přizpůsobivější. Dobrým řešením pod sádro-
kartonový obklad podkroví je také stříkaná pěnová 
izolace. Ta dokonale vyplní každou mezírku a průniku 
venkovního chladu neponechá žádnou cestu. Její pou-
žití je přitom snadné a rychlé pod připravené obklady 
ji pomocí kompresoru hadicí nastříká dodavatelská 
firma přímo ze zásobníku, který nemusí ani sundávat 
z auta. Jde to rychle a rychle vše také zatvrdne a vy-
schne, takže za pár hodin můžeme začít s dokončo-
váním pokládky sádrokartonových desek, vytmelením 
a povrchovou úpravou.

Rychlá oprava? Tmel
Pokud se rozhodneme doma opravit různé praskliny či 
povrchové nerovnosti, jistě se nám vyplatí mít po ruce 
kvalitní tmel. Máte-li ve své kutilské skříňce univerzál-
ní tmel, jste připraveni k bleskovým opravám téměř 
jakýchkoliv materiálů. Tento typ je o něco dražší než 
specializované tmely, ale díky jeho multifunkčnosti 
ho využijete při běžných opravách asi nejvíce. Dá se 
použít na povrchy všech materiálů od kovu a plastu, až 
po dřevo nebo keramiku a lze ho nanášet i na mok-
ré povrchy. Máte-li ale více času na rozmyšlenou je 
nejlepší pro dokonalý výsledek využít tmely speciální. 
Prodávají se v plechovkách, kbelících, kartuších nebo 
v aplikačních stříkacích pistolích. Při tmelení malých 
prasklin nám k nátěru postačí vlastní prst nebo štětec, 
u větších spár můžeme tmel aplikovat pistolí nebo 
tvrdou špachtlí. Pokud je spára příliš hluboká, musíme 
tmel nanášet na etapy.
A jak se v široké nabídce tmelů orientovat?

Akrylový tmel  využijeme v  interiérech i exteriérech, 
lze ho přetřít barvou, k dostání i v brousitelné podo-
bě. Použijeme ho i pro zatmelení spár mezi různými 
materiály.
Silikonový tmel  se nejčastěji používá v koupelně, 
nelze ho přetřít barvou, ale vyrábí se i v transparentní 
(průhledné) podobě.
Plastický tmel -  tmelí praskliny ve dřevě, betonu, 
cihlách, v kovových obkladech komínů, tmelí atiky 
i parapety, okapy, šindele i světlíky.
Tepelně odolné tmely se hodí k použití v interiérech 
(oprava trouby, kamen) ale i v exteriérech (oprava 
krbů, grilů).

Vymalovat, nebo vytapetovat?
Pokud již jste se rozhodli k nějaké menší rekonstrukci, 
bude k ní určitě patřit i malování, či tapetování. Tape-
ty se dnes používají spíše jako dekorativní prvek interi-
éru než na pokrytí celých stěn. Do nedávna se na nich 
uplatňovaly velké nápadné ornamenty nebo celé ob-
razy, barevně kontrastující s výmalbou ostatních stěn, 
které využívaly kombinace pastelových barev. To se 
nyní poněkud mění. Od nápadných barevných ploch se 
přechází k jemným odstínům. Barvou letošního roku, 
která jistě nějaký čas moderní vydrží, je oranžovo mě-
děná. Místo provokující barevnosti se tedy setkáváme 
zase po čase s harmonizující a klidnou barvou, vychá-
zející z tónů podzimem probarveného listí ozářeného 
ještě hřejivými paprsky slunce. Tato barva se výborně 
kombinuje, nemusíte se tedy vzdávat různobarevných 
stěn nebo jejich částí, můžete použít šedou, růžovou, 
pískovou, zelenkavou a dokonce i modř oblohy se 
jako kontrast dobře uplatní. Stačí u oranžovo měděné 
přidat do základu trochu barvy, s níž chcete také při 
výmalbě pracovat a vše bude dokonale přecházet tón 
v tónu.
Tapety jako dekorativní prvek nemizí, jejich vzory se 
ale mění, časté jsou geometrické prvky požité v celé 
ploše v kombinaci bílá - šedá - žlutá - černá, oblíbená 
je také šedá husí stopa. Zkrátka žádné velké obrazy, 
ale pruh zvýrazňující členění interiéru efektním ge-
ometrickým vzorem. Stěnu nebo její část ozdobenou 
tapetou byste měli nechat zaznít, nevěšíme na ni tedy 
ani obrazy ani jiné nápadné dekorace a pokud možno 
ani před ni nestavíme nábytek. Na druhou stranu tato 
stěna by neměla příliš poutat zrak, měly bychom ji vní-
mat jako příjemné zpestření spíše periferním viděním. 
Použijeme ji tedy raději vedle sedací soupravy, rozhod-
ně ne proti ní.
Protože oranžovo měděná se tak dobře snáší s růz-
nými dalšími barvami, máme nyní mnohem snadnější 
práci se sezónní obměnou interiéru. Na jaře se hodí 
jasné zelené a žluté doplňky, v létě může být barev-
nou inspirací kytice lučních květů, na podzim barvy 
listí, pozdních růží i slunečnic a závěrem roku pak 
zelená, modrá, červená a zlatá vánoční...

Foto: Schutterstock.com
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V ČEM SI LETOS ZATOPÍME…
Na rozdíl od krajin, kde teplota neklesne i v zimě pod dvacet stupňů a kde tudíž 
není nutné  žádné vytápění, my jsme v  poněkud jiné situaci. Bez kvalitního 

topného systému se neobejdeme… 
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Teoreticky je to jednoduché - člověk by neměl v bytě 
mít ani pocit přílišného tepla, ani nepříjemného chla-
du. Každý z nás má vnímání tepla nastavené individu-
álně. Zároveň ovšem platí také objektivní faktory pro 
dosažení tepelné pohody - teplota vzduchu, teplota 
okolních předmětů a stěn, vlhkost vzduchu a proudění 
vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu by se při teplotě 
v místnosti okolo 20 °C měla pohybovat v rozmezí 35 
- 65 %. Vyšší způsobuje pocit tepelné nepohody, nižší 
je zátěží především pro naše dýchací cesty. Proudění 
vzduchu ovlivňují především okna. Netěsnící stará 
okna, ale také špatný způsob větrání umožňují v bytě 
vznik průvanu, který okamžitě zvyšuje pocit tepelné 
nepohody. Pro volbu způsobu vytápění a tím i vytvo-
ření tepelného komfortu je nejdůležitější rozumná 
teplota vzduchu a zároveň i vnitřních povrchových 
konstrukcí.

Čím si zatopím? 
Jaké druhy tepla vlastně v domácnostech využíváme? 
Naprostá většina bytů a domů je vytápěna konvekčním 
teplem, to znamená takovým, které ohřívá primárně 
vzduch a až od něj se ohřívají předměty i lidské tělo. 
Tak vytápějí tělesa ústředního topení, v nichž koluje 
horká voda, přímotopy s horkovzdušným ventiláto-
rem. Litinová kamna dávají poměr konvekčního a sá-
lavého tepla - záleží na jejich konstrukci, která složka 
bude převažovat. Samotné uzavřené krby - krbové 
vložky, jsou také zdrojem kombinovaného sálavého 
a konvekčního tepla. Často se ale setkáváme s rozvo-
dem horkého vzduchu od krbové vložky do dalších 
místností, většinou je vzduch hnán pomocí ventilátoru, 
toto topení je pak konvekční.   
Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem 
od částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo 
pronikají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla. 
Rozdíl mezi oběma druhy tepla možná pochopíme 
nejsnáze, když si uvědomíme, že zatímco konvekční 
teplo potřebuje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo 
bude objekty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo posky-
tují kachlová kamna, ale dnes především podlahové 
topení a nástěnné nebo stropní infrapanely. Toto 
teplo je mnohem přívětivější a vytváří i úspory energie, 
protože pro pocit tepelné pohody je možno udržo-
vat v místnosti o něco nižší teplotu než při konvekč-
ním vytápění. Zejména topné kabely, rohože či fólie 
umístěné v podlaze vytvářejí v místnosti příjemnou 
atmosféru. Teplo je totiž od podlahy, zatímco většina 
konvekčního tepla uteče ke stropu a podlaha zůstává 
chladná. Rovnoměrné prohřívání stěn a předmětů je 
pak další výhodou sálavého topení a jako bonus je 
zde i to, že se při tomto způsobu topení nevíří prach. 
Při stavbě je tedy dobré zvážit instalaci podlahového 
topení. Jeho dodatečná montáž je velmi problematic-
ká, tady je pak možno využít stropní nebo nástěnné 
panely, případně celoplošné stropní sálavé topení. 
Pokud použijeme nástěnné panely, je důležitá nejen 

jejich kvalita a kapacita, ale také umístění. Záření 
tepla nesmí totiž nic překážet - ideálně by měl panel 
být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor ozařoval 
protější stěnu (nikoliv okno!).

Začínáme u krbu
Protože pohled do otevřeného ohně navozuje od-
pradávna teplo domova a naplňuje člověka pocitem 
bezpečí, začneme v našem povídání o vytápění právě 
u otevřeného ohně, neboli u krbu. Krb je totiž po 
staletí osvědčeným řešením domácího ohniště. Zajišťu-
je bezpečný, a přesto přímý kontakt s plameny, pocit 
pohody a hlavně teplo. 
Každý otevřený krb je originál a vysoce dekorativní 
součást interiéru. Díky nenáročné konstrukci vyžaduje 
nízké pořizovací náklady, potřebuje minimální údržbu 
a snadno se do něj přikládá. Navíc díky nepřítomnosti 
krbové vložky nevíří zdravotně nebezpečný spálený 
prach.
Část spalin se však dostává do místnosti, takže jimi ne-
jen načichneme, jako bychom strávili večer u táboráku, 
ale také je vdechujeme. Z bezpečnostních důvodů 
musíme takovému krbu v místnosti vyhradit poměrně 
velký prostor bez nábytku, protože se topením v ote-
vřeném ohništi nevyhneme vylétávání jiker a žhavých 
úlomků. Krb nám pořádně zkomplikuje i údržbu 
interiéru, protože s kouřem, vnikajícím do místnosti, 
vnikají do ní i částečky popela, které se všude usazují. 
Při velké spotřebě dřeva má velmi malou výhřevnost 
- většina tepla uniká nevyužita komínem. Navíc lze 
otevřené krb jen velmi obtížně a neefektivně propo-
jit s jinými vytápěcími systémy v domě, a tak ušetřit 
náklady na jeho vytápění.
Až na pár výjimek jsou krby určeny k vytápění pouze 
kvalitním dřevem, které spolehlivě hoří bez velkého 
množství dýmu a ‚střílení‘. Nevhodné je dřevo vlhké 
a mokré, nezbavené větví a listí, s vysokou zápalnou 
teplotou nebo velkým obsahem smůly. Ideálně by-
chom tedy měli topit takzvaným krbovým dřevem, 
tedy výhradně určeným pro krby. V žádném případě 
nemůžeme topit v otevřeném krbu uhlím, koksem 
nebo nedej bože spalovat odpadky.

I paráda dokáže ohřát
Otevřené krby bez krbové vložky jsou vysoce dekora-
tivní a neexistuje téměř žádné omezení v jejich vzhle-
du, způsobu a materiálu obložení či zdobení. Zkušený 
krbař dokáže jeho tvar a provedení přizpůsobit kaž-
dému interiéru a požadavku. Ať je malý a nenápadný, 
nebo zabírá celou stěnu, krb vždy upoutá pozornost. 
Může být postaven v jakémkoli rohu či na nároží, 
přilepený ke zdi, zapuštěný nebo jakoby na ní zavěše-
ný, lze ho proměnit v dominantu prostoru umístěním 
uprostřed místnosti či úplně skrýt před zraky obyvatel 
a používat ho pouze k vytápění.
Bez ohledu na provedení však krb vždy zůstane spíš 
dekorativním prvkem, protože většina tepla z hoře-
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ní nám unikne bez užitku, ve formě horkých spalin 
komínem. Vytápění domu tudíž stejně budeme mu-
set svěřit jinému otopnému systému. Chceme-li ho 
však přesto k vytápění využít, ještě není nic ztraceno. 
Zkušený krbař ho dokáže přestavět na teplovzdušný 
či teplovodní, který dokáže vytápět i rozsáhlý objekt. 
Určitě se nevyhneme zabudování krbové vložky, čímž 
se připravíme o klasickou romantiku otevřeného 
ohniště s praskajícími poleny. Ztráty skvělého vzhledu 
se přesto obávat nemusíme, použití moderní krbové 
vložky a materiálů vždy povede ke skvělému výsledku. 
Rozhodně ale bychom měli takovou práci svěřit do 
rukou odborníkovi.

Když vybíráme kotel
Přes veškeré výhody otevřeného ohně samozřejmě 
stále vysoké procento domácností používá k vytápění 
kotle na pevná paliva. Pokud není v obci zaveden plyn, 
je tento způsob často jedinou možností jak ve starších 
objektech zvýšit komfort bydlení instalací těles ústřed-
ního topení, v nichž cirkuluje voda z výměníku, ohří-
vaná kotlem na pevná paliva. Topit v nich je možno 
dřevem, peletami, hnědým či černým uhlím, kosem 
nebo naftou, resp. lehkým topným olejem. Kotle se 
liší výkonem, účinností, ale co je v poslední době stále 
důležitější, také způsobem spalování a tedy emisí 
zplodin v kouři. Česká státní norma určuje 5 emisních 
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tříd kotlů, 1. třída je nejhorší, 5. nejlepší. Od 1. ledna 
letošního roku byl ukončen prodej kotlů třídy 1 a 2 
s ručním přikládáním. Legislativa má ale naplánováno 
i ukončení prodeje kotlů třídy 3 v roce 2018 a od roku 
2022 bude zcela zakázáno používat kotle třídy 1 a 2 
a ostatní budou podléhat zpřísněné každoroční revizi. 
V současné době je na trhu nejvíce kotlů ve třídě 3, ve 
třídě 4 jsou nabízeny některé kotle s automatickým 
provozem na pelety a několik modelů na uhlí. V nej-
vyšší třídě 5 jsou jen kotle na pelety. Mnoho domác-
ností tedy výměna kotle v nejbližších letech čeká. 
Státní fond životního prostředí ve spolupráci s kraji se 
rozhodl podpořit domácnosti tzv. „kotlíkovou dotací“, 

to znamená příspěvkem na výměnu kotle. 
V tuto chvíli ji sice neposkytují všechny 
kraje ČR, ale jejich počet se rozšiřuje. 
Dotace je poskytována formou jednorázo-
vé investiční účelové podpory a příjemce 
dotace musí projekt realizovat na území 
příslušného kraje. 

Panely, nebo něco lepšího?
Řekne-li se ústřední topení, většině z nás 
se vybaví radiátory. V interiéru jsou nej-
nápadnější a ventilem na nich regulujeme 
teplotu v místnosti - pokud tedy nemáme 
inteligentní termostat, který řídí přidávání 
a snižování teploty radiátorů v celém bytě 
nebo domě. 
Kromě plechových nebo litinových člán-
kových radiátorů, které jsou již takovou 
tradicí v našich domácnostech, máte tedy 
na výběr i z různých radiátorů panelových. 
Nemusí to být jen články překryté plecho-
vou deskou, ale třeba trubkový systém 
ukrytý v plechovém vertikálně či horizon-
tálně umístěném plechovém panelu, jehož 
součástí může být třeba v předsíni nebo 
v ložnici i velké zrcadlo. Také barvu ople-
chování si můžete vybrat.
Samostatnou kapitolou jsou moderní de-
signové radiátory, které jsou pak skutečně 
součástí interiérové dekorace. Mohou být 
deskové, jejich povrch může být hru-
bozrnný nebo hladký, těleso je pak buď 
kompaktní deska, nebo je složené z lamel, 
trubek, případně jsou topné trubky ukryté 
pod zrcadlovou plochou. Barevná škála je 
stejně nekonečná jako tvarová, topení mů-
žete mít v jednoduchém obdélníku verti-
kálně či horizontálně uloženém, ale může 
to být také třeba vlna, šestiúhelník, spirála, 
ovál... Zde je na místě říct, že vertikální 
panely jsou praktické i z toho hlediska, 
že lépe předávají tepelný výkon proudě-
ním (vzniká tak lepší konvekce díky tzv. 
komínovému efektu). V bytě vybaveném 

moderními izolačními okny pak zdaleka není nezbytné 
umísťovat radiátor pod okno, odborníci vám doporučí, 
na které stěně vám bude nejlépe sloužit či jaké máte 
možnosti volby pro konkrétní místnost.
Trubkové radiátory - různé registry - nahrazují článko-
vá tělesa hlavně v koupelnách. Tam z estetického hle-
diska trubkový žebříček stačí a navíc má tu výhodu, že 
se přes něj dají přehodit vlhké ručníky nebo přeprané 
prádlo, aby vše rychleji uschlo. O úspoře místa u pod-
lahy, kam se nám díky tomu vejde pračka nebo větší 
vana, už není třeba ani mluvit - každý ví, že trubkové 
radiátory se dají v různé velikosti zavěsit na stěnu.
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Teplo od podlahy
U podlahového topení máte dvě možnosti - buď roz-
vod teplovodní nebo pod podlahu uložit elektrické 
topné kabely či rohože. Jako zdroj teplovodního vytá-
pění můžete použít kotel plynový nebo na pevná pa-
liva, elektrokotel, krbovou vložku s výměníkem nebo 
tepelné čerpadlo. V každém případě budou pořizovací 
náklady vyšší než u elektrického topení, naopak ale 
provozní náklady nižší (snad jen použití elektrokotle 
bude v provozních nákladech srovnatelné a není tedy 
pro teplovodní rozvod příliš vhodné). V praxi se často 
volí kombinace. Tam, kde je třeba topit stále, se umístí 
teplovodní rozvod, tam, kde stačí jen v podlaze rychle 
přitopit na krátký čas (koupelna), se pokládá elek-
trická rohož. Teplovodní podlahový rozvod se totiž 
obtížně rozděluje a topí tedy většinou celý stále, takže 
v koupelně byste zbytečně vytápěli naplno celý čas. 
Pozor na nábytek v místnostech s elektrickým podla-
hovým topením - měl by mít vždy nožičky, jinak by pod 
ním mohlo docházet k přehřívání kabelů. Podlahové 
topení má velkou výhodu v tom, že jeho životnost je 
velice dlouhá a je prakticky bezúdržbové. Teplovodní 
rozvod potřebuje občasné seřízení a kontrolu kvality 
vody, elektrický prakticky nic. Při pokládání je nutno 
pamatovat u obou systémů na přístup pouze ke spoj-
kám, aby bylo možno opravit případnou závadu.

Znáte tepelné čerpadlo?
Jako optimální volba pro moderní dům se doporuču-
je kombinace tepelné čerpadlo – teplovodní rozvod 
v podlahách (případně v ložnicích místo podlahové-
ho topení radiátory, abyste si tu mohli teplotu lépe 
regulovat). Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo, ať 
už vzduchové, zemní či vodní, jsou samozřejmě dosti 
vysoké, při stavbě se ale rozhodně vyplatí do nich in-
vestovat, protože dlouhodobé úspory spotřeby energií 
jsou rozhodně zajímavé. Vytápění tepelným čerpa-
dlem lze dnes instalovat prakticky kdekoliv, protože 
moderní vzduchové jednotky jednak zajistí kvalitní vy-
tápění v našich podmínkách celoročně, jednak u nich 
již většinou odpadá jejich původní největší handicap - 
hlučnost. Není tedy třeba mít po ruce zdroj vody nebo 
podnikat hloubkové vrty a tepelné čerpadlo můžete 
mít. Inteligentní řídící jednotky vám pak budou regu-
lovat teplo v celém domě, aniž byste museli obíhat 
jednotlivé ventily. Při propočítávání nákladů je třeba 
samozřejmě vzít v potaz jistou spotřebu elektrické 
energie na provoz čerpadla, ta je však v celkových ná-
kladech minimální položkou. Takže se nebudete muset 
zabývat tím, jestli je zrovna dražší plyn, elektřina nebo 
topení pevnými palivy - příroda své ceny nemění.
A když už jsme zmínili ventily - nezapomeňte, že insta-
lace termostatických ventilů na jednotlivá topná tělesa 
je u nás povinná!

Foto: Schuttestock.com
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OKNA, DVEŘE, 
NEBO VRATA?
Váš vysněný dům už v hrubých obrysech stojí, jen je zapotřebí náležitě zaplnit 
všechny otvory? To znamená vybrat okna, dveře, nebo třeba garážová vrata? 

A pokud možno tak, aby vše korespondovalo se vším…
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Nejprve se tedy pojďme podívat na volbu vhodných 
oken. V první řadě si ovšem musíme položit otázku, 
jaká okna vybrat. Zda plastová, dřevěná, či třeba hliní-
ková?

Plastová nebo dřevěná?
Správnou odpověď je vždy třeba hledat individuálně 
porovnáním konkrétních potřeb a vlastností oken 
- technických parametrů, životnosti, vzhledu a desig-
nových možností, stálobarevnosti, cenové náročnosti, 
požadavků na údržbu atd. „V posledních letech získal 
v Evropě i u nás významnou pozici plast, který se pro 
výrobu oken a dveří stal materiálem číslo jedna,“ 
říká odborník na okna Daniel Zeman. „Nejpádnějším 
argumentem pro jeho použití v této oblasti je mini-
mální nutnost údržby. Za velmi příznivé ceny lze získat 
v různých barevných provedeních okna odolná vůči 
klimatickým vlivům, která jsou zároveň dobrou tepel-
nou i zvukovou izolací. K tomu, abyste si mohli užít 
nesporných příznivých vlastností plastových oken, kte-
ré jsou dnes již obecně známé, je ovšem třeba, aby šlo 
o kvalitní výrobek a aby také byla zajištěna jeho kvalit-
ní montáž. Proto je vždy třeba zvážit, pro kterou firmu 
se v případě pořizování nových oken rozhodnete. Vždy 
si nejprve zjistěte, zda použité materiály, případně celý 
výrobek je opatřen příslušnými certifikáty ze zkušeben 
a zda celý výrobní proces splňuje příslušné kvalitativní 
normy,“ dodává odborník.

Dřevěná okna
Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kte-
rou jsou okna dřevěná. Dřevěná okna jsou díky svému 
zcela přírodnímu materiálu ekologická, velmi pevná 
a dřevo „dýchá“. Výhodou dřevěných oken je v první 
řadě vyšší životnost. Okna jsou odolnější vůči mecha-
nickému poškození, nátěr lze obnovit. Při správné 
údržbě mají životnost 100 let. „Nevýhodou dřevě-
ných oken oproti plastovým je jejich vyšší cena a větší 
nároky na údržbu. Rozhodnutí je na každém, jakému 
materiálu dá přednost. Pro někoho jsou dřevěná okna 
znakem prestiže a spojení s přírodou, jiní zase upřed-
nostní jednoduchost a bezúdržbovost oken plastových. 
Dřevěná okna nejsou vhodná pro každého, ale ti, co si 
je vybrali, nelitují,“ dodává Daniel Zeman.

Eurookna
Variantou dřevěných oken jsou eurookna, která nahra-
dila klasická zdvojená dřevěná okna.  Zcela jasnou 
předností eurooken je 100% přírodní materiál a eko-
logičnost. Dřevo je materiál ryze přírodní. „Eurookna 
s sebou přináší řadu dalších výhod: vyšší tuhost, nízkou 
tepelnou roztažnost a propustnost vlhkosti (dřevo 
„dýchá“).  Výhodou je také možnost opravy menšího 
poškození okna. U plastových oken je potřebné vymě-
nit celé okno,“ vysvětluje odborník.  „Dnešní eurook-
na jsou navíc vyráběna technologií, která zabraňuje 
jejich nevhodnému kroucení. Neopomenutelnou 

výhodou je také možnost renovace oken nátěrem - 
budou pak vypadat jako nová. Barevná plastová okna 
naproti tomu postupem času blednou, bez možností 
obnovení původního vzhledu. S novým nátěrem oken 
vám s radostí pomůžeme.  Životnost je při správné péči 
daleko vyšší než u plastových oken - 100 let. Dřevo ale 
přináší i své nevýhody. Eurookna jsou přibližně o 20% 
dražší a potřebná je také zvýšená péče. Na rozdíl od 
takřka bezúdržbových plastových oken, je potřebné 
eurookna ošetřit jednou do roka oživovací sadou. Při 
dodržení této péče postačí okna přetřít jenom jednou 
za 10 až 15 let.“

Hliníková okna
Hliníková okna a zejména vchodové dveře si získali 
mezi zákazníky velkou oblibu pro svůj reprezentativní 
design, prakticky neomezenou životnost profilů, vy-
nikající pevnost a tvarovou stálost. „Hliníkové profily 
zaznamenaly veliký pokrok v oblasti tepelné izolace,“ 
pokračuje Daniel Zeman. „Díky profilaci bez tepelných 
mostů nyní nehrozí žádné promrzání a tepelné ztráty. 
Naopak. Díky bezúdržbovosti, pevnosti a takřka ne-
zničitelnosti by hliníkové dveře neměli chybět v často 
používaných vchodech - jako jsou např. vchody do 
panelových a bytových domů, obchodních center, kul-
turních zařízení atp. Volba hliníkových oken a dveří je 
známkou dobrého vkusu. Svým elegantním a nadčaso-
vým designem totiž výrazně oživí vzhled každé stavby, 
přidají jí na výjimečnosti, reprezentativnosti a povýší ji 
mezi moderní díla.“ Jakýmsi kompromisem by pro vás 
mohla být kombinace dřeva a hliníku v podobě oken 
dřevohliníkových, která v sobě spojují výhody všech 
ostatních oken. V interiéru nádherné přírodní dřevo 
s vůní pryskyřice a stabilní profil s neomezenou život-
ností. Zvenku pak hliník, který nemusíte nikdy natírat 
a je barevně stálý. 

Dvojsklo, nebo trojsklo?
Nejde samozřejmě jen o kvalitu rámu, ale i o to, 
co do rámu zasadíme. Není to tak dávno, co platila 
jediná rovnice - čím silnější sklo, tím lépe izoluje. Tak 
se mimochodem dospělo například k výrobě skleně-
ných tvárnic - luxferů, které se využívaly jako stavební 
prvek, poskytující efekt průsvitné (nikoliv průhledné) 
plochy a zároveň izolaci. I dnes jsou oblíbené, ovšem 
hlavně jako prvek dekorativní. Skutečný převrat nastal 
až s využíváním nových rámů a tmelů, které dokonale 
těsní. Tak bylo možno osadit do rámu skla dvě a mezi 
nimi ponechat mezírku, v níž byl odsátý vzduch nahra-
zen inertním plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Prá-
vě tato mezírka udělala z nových oken lepší tepelnou 
izolaci. První okna však měla jednu nevýhodu - uvnitř 
se rosila. Vývoj se tedy ubíral nejen k dalšímu zlepše-
ní izolačních vlastností, ale také odstranění srážení 
vlhkosti. Pokud jste tedy vlastníkem nebo domu, kde 
se stará okna nahrazovala třeba ještě před patnácti, 
dvaceti lety izolačními, nejspíš uvažujete o jejich další 
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výměně. A uvažujete správně, protože srážení vlhkosti 
byla ona bolest, která majitelům starších plastových 
oken přinášela často do bytu boj s plísní, kterému se 
nedalo zabránit jinak, než trvalým pootevřením okna. 
K čemu pak ale izolační okno, že?
Moderní izolační dvojskla jsou standardně složena ze 
dvou skleněných tabulí plaveného skla, přičemž jedna 
z tabulí je opatřena povlakem z mikroskopických 
ušlechtilých kovů a kovových oxidů. Tyto vrstvy zlepšují 
užitné vlastnosti tepelné izolace a protisluneční ochra-
ny, zabraňují průniku UV záření do interiéru.
V nízkoenergetických či dokonce pasivních domech si 
se standardem nevystačíte. Snižuje sice tepelné ztrá-
ty oproti jednoduchému zasklení až o 45 procent, to 
je ale u tohoto typu staveb málo. Výrobci tedy přišli 
s izolačními trojskly, která již potřebné parametry 
měla, byla ale hodně těžká, což zatěžovalo samotnou 
konstrukci stavby a omezovala průnik světla a sluneční 
energie. Dnes se trojskla stále vyrábějí, nové technolo-
gie ale vyřešily jejich odlehčení a zároveň také dosta-
tečnou prostupnost světla i sluneční energie. Dalším 
vylepšením je používání izolačních dvojskel, kombi-
novaných s fólií pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která 
je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je 
třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (ana-
logie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Ochranná 
vrstva je plně propustná pro viditelné světlo a zároveň 
odráží teplo přenášející záření a UV záření. V praxi 
jsou tato nejlépe izolující okna vhodná skutečně pro 
nové stavby, kde i jejich další konstrukce je projekto-
vána jako nízkoenergetická nebo pasivní. U starších 
objektů se ani při zateplení fasády a střechy zpravidla 
nedostaneme na hodnoty, které vykazují tato okna, 
takže bychom sice měli dokonalou izolaci na oknech, 
ale zbytkem stavby by nám utíkalo tepla víc, což je 
pochopitelně neefektivní a zbytečné.

Nezapomeňte na zastínění
Pokud už řešíte nová okna, zkuste je pořešit rovnou se 
stínící technikou. Je sice pravda, že většina zastínění se 
dá namontovat dodatečně, není ale nad to, když s ním 
počítáme dopředu.
K nejefektnějším druhům venkovního stínění patří 
rolety a žaluzie montované do překladu. To znamená, 
že horní profil stínění se umístí do předem vytvoře-
né kapsy ve stěně a není tak narušen celkový vzhled 
domu. Stěna vypadá čistě, minimalisticky a úhledně. 
Kromě krásného vzhledu s sebou tento typ stínění 
přináší řadu výhod, a sice vysoký stupeň zastínění, ter-
moregulační schopnost i snížení hladiny venkovního 
hluku. 
Dalším moderním venkovním stíněním jsou markýzy. 
Současné markýzy jsou k dostání v mnoha barevných 
provedeních, dekorech a z moderních impregnova-
ných materiálů s teflonovým povrchem, které brání 
zachytávání nečistot, blednutí barev a odolávají vodě. 
Skvěle doplní váš dům a vytvoří atraktivní exteriér.

Aby byl váš nový dům naprosto perfektní, můžete 
venkovní stínění doplnit dekorativní stínicí technikou 
– vertikální žaluzie, látkové rolety, plissé a další. Ty pro 
změnu dodají jemnost a styl vašemu interiéru.

Vybíráme dveře
Kromě oken jsou samozřejmě neméně důležité dveře. 
Každé dveře znamenají v prostoru dva metry čtvereč-
ní. Jejich vzhled výrazně ovlivní styl interiéru, takže 
by měly být v souladu a tvořit jeden celek. Tak jako se 
například do moderního interiéru nehodí rustikální 
dveře z masivu, interiéru stylové chalupy by zase vylo-
ženě ublížilo křídlo s vysokým leskem. Dveřní křídla ale 
nevybíráme jenom podle toho, jak vypadají.
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Při výběru dveří se často opomíjí i fakt, že dveře pouze 
neoddělují dané prostory, ale mají i jiné praktické 
vlastnosti. Jde třeba o zvýšenou zvukovou izolaci, 
kterou například oceníme při uzavření ložnic či dět-
ských pokojů. Vítanou vlastností je i takzvaná klima 
odolnost, která nedovolí zkroucení dveřního křídla 
vlivem vyšší vlhkosti v koupelně nebo rozdílných teplot 
v kuchyňských spížích. Důležitým aspektem je správný 
výběr způsobu otvírání. Tradiční jsou otočné, ale pro-
stor ušetříme hlavně dveřmi posuvnými po stěně nebo 
do stavebního pouzdra.
I když je nabídka na trhu velmi pestrá, jasným ori-
entačním vodítkem by tudíž měly být odpovědi na 
otázky: 

- Jaký preferujeme způsob otvírání? 
- Jaký typ povrchu je vhodný právě pro náš interiér? 
- Musí dveře splňovat ještě nějaké další nároky - na-
příklad zvýšené tepelně izolační vlastnosti, zvýšenou 
pevnost materiálu, protipožární odolnost…? 
Současně musíme dbát i na kvalitu výrobku, tedy typ 
výplně, nosnost závěsů a druh povrchové úpravy.

Plánujeme-li rekonstrukci, šířku starých dveří zpravidla 
neměníme, pokud ale stavíme nové obydlí, můžeme si 
dopřát mnohem víc. Standardní dveře bývají označo-
vány jako 60, 70, 80 a 90/197. Tyto šíře ale na dveřích 
nenaměříte. Například standardní „šedesátky“ mají 
na užší straně, tedy tam, kde se zavírají do zárubně, 
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62 a na širší 65 centimetrů. Výška 197 centimetrů je 
skutečnou výškou standardního křídla opět „ve falci“, 
celková je 198,5. Moderní trendy však přejí světlu 
a eleganci dveří vyšších, takže již není problém pořídit 
si dveře vyšší, aniž bychom si je museli nechat zhotovit 
na zakázku.
Jaký rozměr se kam hodí? Při rozhodování vycházíme 
nejen ze zvyklostí, je třeba respektovat i příslušné 
právní předpisy. Například dnes se již doporučuje 
instalovat na WC a do koupelny dveře šíře 70, i když 
dříve byly zcela běžné „šedesátky“. Do obytných míst-
ností se většinou používají dveře šíře 80 centimetrů, 
neplatí však, že čím širší, tím lepší. V případě otočných 
dveří musíme počítat s tím, že otevřené křídlo zabere 
kus místnosti. I při sebelepším plánování se bohužel 
leckdy stává, že dveře narážejí do nábytku.

Jak zajistit více místa
Zajímavým řešením jsou bezfalcové, tedy bezpolodrá-
žkové dveře, které splynou se zárubní. Jsou elegant-
nější, bez rušivého pohledu na závěsy neboli panty. 
V tomto případě zajistí jednu rovinu pro zárubeň, 
dveřní křídlo i zeď takzvaná zapuštěná zárubeň. Jde 
vlastně o komplet, jehož součástí je kovová konstruk-
ce, určená do stavebního otvoru. Jejich montáž je ale 
poměrně náročná a rozhodně bychom se do ní neměli 
pouštět sami. K výběru bezfalcových dveří patří také 
volba správného pantu, speciální kliky se zapuštěnými 
rozetami či upravených zámků. Takzvané skryté dveřní 
panty jsou seřiditelné zpravidla až ve třech směrech 
a použitelné ve všech typech zárubní. Lišit se mohou 
nosností.
Kromě klasických otočných se občas používají kyvné 
dveře, lidově nazývané lítačky. Jejich závěsy dovolují 
otvírání na obě strany, takže do nich stačí jen lehce 
ťuknout loktem, bokem či nohou. Jestliže velmi trpíme 
nedostatkem místa, pak bude vhodnější poohlédnout 
se po dveřích skládacích nebo harmonikových. Moder-
ním řešením tohoto problému, jehož popularita stále 
roste, jsou posuvné dveře, které se zasouvají do zdi. 
I v tomto případě si můžeme vybrat z několika mož-
ností podle velikosti a řešení konkrétního interiéru.
Nejjednodušší jsou pouzdra, umožňující otevírání jed-
nokřídlých a dvoukřídlých dveří, uložených protilehle. 
Stavební pouzdro je zkonstruováno jako jakási ple-
chová kapsa, která je vestavěna do zdi. Dveřní křídlo 
je zavěšeno na kolejnicích, po nichž zajíždí do otvoru. 
Výhodou takových dveří je nejen pěkný vzhled, ale 
opravdu výrazná úspora prostoru. Existují však i pouz-
dra, do nichž se křídla zasouvají teleskopicky za sebou, 
nebo v nichž se dveře posouvají nezávisle na sobě. Ta-
ková jsou ideální v příliš malém prostoru, v němž po-
třebujeme zajistit vstup do dvou pokojů. Kromě typů, 
určených k vestavění do zdi, se již vyrábějí i pouzdra 
na stěnu. Toto provedení se vejde do prostoru, širo-
kého zhruba 10 až 15 centimetrů, a většinou je kryto 
sádrokartonem.

Zdvižně posuvné dveře
Pokud stavíme nový dům, nejspíš si přejeme hlavně 
dostatek světla v obytném prostoru a jeho propojení 
se zahradou. Řešením jsou zdvižně posuvné dveře, 
které přivedou do interiéru maximální množství světla. 
Práh mají bezbariérový, takže zajistí pohodlný přechod 
na terasu či balkon i osobám s omezenou pohyblivostí. 
Při otevření křídla nemusíme vyvinout žádnou velkou 
sílu, kartáčové a gumové těsnění navíc zajišťuje tiché 
dovření.
Při výrobě tohoto typu moderních dveří bývá dnes již 
používána takzvaná čtyřkomorová technologie, díky 
níž výborně izolují tepelně a zvukově. Zvýšené zabez-
pečení proti vloupání zajišťuje dvoupatková zasklívací 
lišta, navíc si můžeme vybrat i speciální skla a kování. 
Zdvižně posuvné dveře mohou být dvoukřídlé, troj-
křídlé i ve čtyřkřídlé variantě. V nabídce je široká škála 
barevných fóliovaných povrchů včetně dekorů dřeva 
nebo fólií s kovovým vzhledem.

Typy povrchu
Když již hovoříme o typu povrchu, pojďme se na něj 
podívat trochu podrobněji. V nabídce interiérových 
dveří bývají obvykle vyjmenovány dýha, HPL/CPL lami-
nát, fólie, vacuo fólie, masiv a vysoký lesk. Tradičním 
materiálem je samozřejmě dřevo, hlavně v podobě 
dýhy, která je sama o sobě zdobná originalitou kresby 
a vysokou estetickou hodnotou. Při výběru dýhova-
ných dveří však musíme počítat s tím, že kresba a bar-
va dřeva není u jedné dřeviny naprosto stejná. Dřevo 
se navíc časem zbarvuje a vyzrává. Velmi častá předsta-
va, že každé křídlo s dýhovým dekorem dřeva dokona-
le sladíme k sobě, bývá tudíž hodně naivní.
Dýha na dveřích vzniká postupným podélným dělením 
rostlého dřeva na jednotlivé listy o šířce 0,3 až 0,5 mili-
metru. Poté může být použita ve svislé i příčné kombi-
naci, moderním trendem je i zapracování nerezových 
intarsií. Zajímavé je i střídání různých druhů dřevin, 
které na křídle vytvoří světlé a tmavé pruhy. Díky stále 
dokonalejším technologiím se i dýha stává mechanicky 
stále odolnějším materiálem, při výrobě je toho do-
sahováno například několika nástřiky UV ztvrzujícího 
laku. Moderní výrobní postup dekorů dřevin využívá 
takzvaných ARO dýh, zpracovávaných tak, aby různá 
dveřní křídla nesla naprosto stejnou texturu dřeva, což 
se u klasické dýhy nemusí vždy podařit.
Nejvyhledávanější variantou jsou umělé povrchy, 
především kvůli snadné údržbě. Nejlevnější jsou dveřní 
fólie. Odolnější je takzvaný CPL, střednětlaký laminát 
o síle 0,2 milimetry. Hodí se do prostor s náročnějším 
provozem či do domácnosti, kterou s námi obývají 
domácí mazlíčci. Navíc dobře snáší i čištění běžnými 
čisticími prostředky. Ještě větší zatížení snese tzv. HPL 
vysokotlaký laminát, který nese sílu laminátu 0,8 mm. 
Oba tyto lamináty jsou v moderních barevných varia-
cích i dřevodekorech.
Hitem mezi umělými materiály je PVC, které se na 
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dveřní křídlo lisuje pomocí vakua, tedy tzv. vacuo fólie. 
Při použití této technologie přilne k podkladu oprav-
du dokonale a bezchybně pokryje dveře s jakýmkoliv 
vyfrézovaným tvarem. Jejich výhodou je široká nabíd-
ka módních pastelových tónů, například ledová modř, 
meruňková, cihlová či vanilková.
Více prosklené dveře oceníme u obýváku či z chod-
by, u pokojů je to zcela individuální. Větší soukromí 
i zvukový útlum samozřejmě poskytnou dveře plné, 
u prosklených je navíc třeba položit si otázku, zda nás 
například nebude světlo na chodbě rušit ze spánku. 
Platí pravidlo, že i při malé ploše prosklení působí 
dveře mnohem lehčeji a vzdušněji. Nejnovější trendy 
dávají přednost čistým, hranatým, nenápadným lištám 
a obdélníkovému prosklení bez zdobených či rustikál-
ních prvků. Jedinečnosti svých dveří snadno dosáhne-
me spíš volbou zajímavého efektního skla, než jiných 
kombinovaných prvků.
Do ryze moderního interiéru hodí i celoskleněné dve-
ře. Pokud ale po nich toužíme, musíme na ně pama-
tovat již ve fázi stavebních přípravy, protože vyžadují 
vzhledem ke své váze dostatečnou oporu. Jejich zákla-
dem je totiž tvrzené sklo o tloušťce 8 až 12 milimetrů. 
Oblíbeným typem je čiré sklo float, na němž báječně 
vyniknou pískované nebo gravírované motivy.

Světlé, nebo tmavší
Dekor dveří a zárubní je třeba vždy sladit s podlahou. 
Při výběru odstínu často zbytečně příliš přeceňuje-
me barvu okenních rámů, která není až tak důležitá, 
protože se okna nacházejí dál ode dveří a mnohdy 
bývají překryty záclonou. Nicméně podlaha by s dveř-
mi rozhodně ladit měla, tím spíš, máme-li je v růz-
ných místnostech různé. Nemusíme se snažit sladit za 
každou cenu dvě stejné dřeviny co nejpodobnějšího 
odstínu. Většinou to stejně nedopadne dobře, nako-
nec se stejně trefíme špatně nebo těsně vedle. Proto je 
lepší cíleně vytvořit mezi podlahou a dveřmi kontrast 
při zachování stejné či podobné struktury dřeva.

Bezpečnost nade vše
Prvním krokem k zajištění bezpečné domácnosti je 
rozhodně výběr bezpečnostních dveří. Bezpečnostní 
třídy, dříve označované jako BT, se podle nové normy 
značí RC. Prvním kritériem při výběru by měly vždy 
být bezpečnostní požadavky, až poté přijde na řadu 
vzhled. Rozhodně bychom neměli pominout ani pří-
padné požadavky pojišťovny, aby nám po eventuální 
nezvané návštěvě zlodějů nezbyly jen oči pro pláč. Pro 
vstupní dveře do bytů navíc platí vládní nařízení, popi-
sující požadavky na vybrané stavební prvky, odpovída-
jící zásadám požární ochrany.
Bezpečnostní dveře jsou dostupné v mnoha rozmě-
rech, takže je ideální vybírat podle rozměrů. Někte-
ré lze montovat i do původních ocelových zárubní, 
pokud splňují technické parametry. Za instalaci do 
původní zárubně zodpovídá technik, který místo mon-

táže odborně prověří a rozhodne, zda je to možné. 
Bezpečnostní dveře mohou vypadat zcela podle našich 
představ, ať již toužíme po dřevěném povrchu nebo 
čalounění, které navíc dodává dveřím dobový vzhled. 
Zcela běžná je i aplikace moderních dvousložkových 
polyuretanových nástřiků.

Zadáno pro garážová vrata…
Posledním otvorem, kterému se chceme věnovat, je 
místo pro garážová vrata. Rozhodnutí o volbě vrat by 
mělo být známo již při počátku stavby garáže kvůli za-
jištění stavební připravenosti pro jejich montáž. Jak je 
ale také vybírat? Různé typy garážových vrat neexistují 
proto, aby si je zákazník vybíral podle nálady. Volba 
určitého provedení by měla být ryze racionální a měla 
by vycházet z porovnání a následného zohlednění 
různých vlastností jednotlivých typů.
Výběr vrat určitě ovlivní stavební připravenost otvoru, 
kde zejména u rekonstruovaného objektu může být 
značně omezena možnost dalších dodatečných úprav. 
Do rozhodování zasáhne také úroveň bezpečnosti 
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a zateplení. V případě, že se nad garáží nalézá obyt-
ná místnost, je nevhodné osazovat garáž výklopnými 
nebo jinými neizolovanými vraty. Tyto konstrukce 
totiž nejsou schopny zabránit tepelným únikům, což 
vede ke snižování tepelné pohody v místnosti nad ní. 
A naopak - pro samostatně stojící garáž, která nemá 
vytápění, je zbytečné osazovat například tepelně izo-
lovaná sekční vrata.

Mechanická tradice
Pokud hledáme tradiční systém, můžeme si v součas-
né nabídce vybrat z několika mechanických řešení. 
Úspěšným a relativně dlouho využívaným typem 
jsou výklopná garážová vrata, jejichž systém pracuje 
s vyklápěním vratového křídla pod strop garáže, které 
tudíž při otevření nepřekáží. Jejich ovládání usnadňuje 
mechanismus s vyvažovacími pružinami, které vykonají 
hlavní „silovou“ práci při otvírání. Díky jednoduché 
konstrukci patří výklopná vrata k výhodným řešením, 
pokud jde o cenu. Jejich závažným nedostatkem jsou 
ovšem horší tepelně izolační vlastnosti, protože vý-

klopná vrata nelze příliš dobře izolovat.
Tento typ vrat je vhodný zejména pro nevytápěné pro-
story. Navíc vyžaduje i nezbytný manipulační prostor 
před garáží. Kvůli konstrukci montážních a manipu-
lačních bodů se většinou vrata nezateplují, protože 
neumožňují úplné uzavření pláště objektu. Pokud si 
zákazník přeje, lze samozřejmě tepelné ztráty zmírnit 
zateplením vratového křídla, například polystyrenem 
nebo polyuretanem. Výklopná vrata patří k nejlevněj-
ším a konstrukčně velmi jednoduchým mechanismům 
a jsou velmi vhodné do rekonstruovaných prostor, 
protože vyžadují minimum technických požadavků.

Pohodlí pro zateplenou garáž
Snaha o úsporu místa inspirovala vznik systému rolo-
vacích garážových vrat, která jsou sestavena z lamel, 
jež se navíjejí na hřídel u stropu garáže. Ta už navíc 
vyhovují dobře i trendu úspor energií, protože se 
dají dobře tepelně izolovat - do lamel je umísťována 
polyuretanová pěna s dobrými tepelně izolačními 
vlastnostmi. K tomuto úspornému efektu přispívá 
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i kompaktní konstrukce bez netěsností. Systém lze na-
víc doplnit i o okenní prvky a do garáže přivést denní 
světlo.
Dokonalá povrchová úprava speciálních hliníkových 
lamel zaručuje dlouhou životnost a široká paleta nabí-
zených barev zase vysokou užitnou a estetickou hod-
notu. Nepotřebují natírat jako vrata dřevěná, nekroutí 
se a vyžadují minimální provozní údržbu. Montují se 
převážně zevnitř garáže za vjezdovým otvorem a jsou 
vhodná především do zateplených garáží.
Jelikož jde v tomto případě o luxusní výrobek, je nut-
né, aby každý zájemce při výběru dodavatele sledoval 
některé důležité parametry, které ve svém důsledku 
rozhodují o jeho životnosti. V rolovacích systémech se 
používá lamela o krycí výšce 78,5 milimetru. Někteří 
výrobci nabízejí i menší lamelu o výšce 55 milimetrů, 
která vytváří menší nábal, a tudíž potřebuje menší 
nadpraží. V tomto případě je ale vhodné ověřit si, zda 
se nejedná o lamelu, určenou původně na předoken-
ní roletu. Základním parametrem je tloušťka plechu 
lamely. Za standardní se považuje 0,5 až 0,55 milimet-
ru. Tento parametr společně s chemickým složením je 
základem pro určení velikosti plochy, kterou je možno 
z těchto lamel vyrobit. Taková lamela je určena pro 
maximální šířku kolem 5,5 metru a maximální výšku 
4,0 metru při celkové maximální ploše 16 m2.
Lamely by měly být standardně dvakrát lakovány. 
Tloušťka barvy je rozhodující pro otěr, k němuž do-
chází při natáčení do nábalu v roletové skříni. Styčné 
plochy jsou velmi výrazně vystaveny abrazi, která je 
tím větší, čím více prachu je usazeno na lamelách a čím 
jsou vrata větší a těžší. Za určitou dobu dojde k pro-
dření barvy až na základní plech. Je tedy logické, že la-
mely, které mají jen jedno lakování, budou poškozeny 
mnohem dříve.
Pro každou velikost šířky a výšky vrat je přesně určena 
i velikost hřídele. Pro menší garážová vrata dostačuje 
hřídel o průměru 70, pro větší pak o průměru 102 mili-
metrů. Je proto dobré si již v nabídce vyžádat podklad 
o tom, jakou velikost hřídele výrobce v systému nabízí. 
Takzvaná plovoucí hřídel snižuje namáhání motoru, 
čímž prodlužuje jeho životnost. Na hřídeli by měly být 
speciálně tvarované kroužky, které zajišťují přesné 
usazení prvních lamel při natáčení na hřídel. Kroužky 
snižují abrazi a hlučnost vrat při navíjení. Pro pohon 
garážových rolovacích vrat se používají trubkové 
vsuvné motory, zpravidla s mechanismem pro nouzové 
otvírání klikou. Dnes je běžným komfortem dálkové 
ovládání, které může být současně využito i pro vjez-
dovou bránu.
Z hlediska užívání mají rolovací vrata snad jen jednu 
nevýhodu – nelze do nich osadit dveře a je tey nutné 
je vždy otvírat v celé šířce.

Sekční systém s elektromotorem
Velké oblibě uživatelů se těší sekční garážová vra-
ta, která při otvírání zajíždějí pod strop garáže. Jde 

o technologicky vyspělejší systém, v němž pohyb 
zajišťuje stropní tahový elektromotor. Toto zařízení 
již poskytuje s pomocí vypínače i komfort dálkového 
ovládání, takže lze do garáže vjíždět, aniž bychom 
museli vystoupit z auta. Pokud ale dojde k výpadku 
elektřiny, je možné vrata otevírat ručně. Označení 
sekční znamená, že jejich tělo tvoří několik sekcí, které 
jsou vzájemně ohebně spojeny a jejich pohyb při zaví-
rání a otvírání usměrňuje vodicí drážka.
Konstrukční řešení se skládá z ocelových nebo dřevě-
ných sekcí. Sekční garážová vrata se montují na připra-
vený stavební otvor, který už je dokončen a oštukován. 
Vnitřek garáže musí být již také omítnut a kvůli přesné 
montáži vrat musí být hotová i podlaha. Pro montáž 
dostačuje šířka špalety 120 milimetrů, je však potřeba 
dodržet dodavatelem stanovenou výšku nad staveb-
ním otvorem.
I když výrobci doporučují tento rozměr různý, nej-
častěji je potřebná výška 240 milimetrů, při použití 
tzv. sníženého kování je možné ušetřit 10 centimetrů 
výšky. Musíme si ale uvědomit, že vrata budou zajíž-
dět pod strop. Proto v místě jejich pohybu nesmí být 
žádná překážka, která by vadila v jejich dráze. Pokud 
budou vrata ovládána pomocí elektropohonu, je třeba 
zajistit i zásuvku na 230 V. Její umístění je vždy projed-
náno s dodavatelem.
Tichý provoz vrat zajišťuje stropní tahový motor 
s logickou řídicí jednotkou a ochranou proti sevření. 
Otvírání a zavírání je prováděno ručním spínačem, 
dálkovým nebo centrálním ovládáním, často ve spoje-
ní s ovladačem vjezdové brány. Standardní motorický 
pohon lze u některých konstrukcí vrat nahradit ručním 
ovládáním, ale úspora finančních prostředků není 
s ohledem k ceně vrat příliš výrazná.
Různí výrobci nabízejí sekce tloušťky sekcí vrat od 9 
milimetrů u nezateplených jednostěnných vrat až po 
40 milimetrů u vrat zateplených dvoustěnných, které 
vykazují nejlepší tepelně izolační a mechanické vlast-
nosti. Vrata by se měla po zavření automaticky uzam-
knout, a navíc by měla být vybavena bezpečnostními 
prvky proti nadzvednutí a vniknutí cizích osob.
Obzvlášť v zimě, za deště a večer uživatelé ocení, že 
vrata jsou v základní výbavě dodávána s elektrickým 
pohonem na dálkové ovládání. Okolo vrat se pohy-
bují nejen dospělí, ale i děti a domácí mazlíčci, takže 
s ohledem na ně je důležité, aby byla vrata vybavena 
bezpečnostními prvky. Základem je ochrana proti se-
vření prstů na vnitřní i vnější straně vrat, ochrana proti 
sáhnutí mezi zárubeň a kolejnici a v neposlední řadě 
inteligentní motor, který zastaví chod vrat při jakém-
koli kontaktu s překážkou.
Komplexní ochranu proti pronikání chladu a vlhkosti 
do garáže zajistí systém těsnění. Nerovnosti v podlaze 
vyrovnává elastická nezamrzající pryž, odolná proti 
zpráchnivění, která je umístěna na poslední sekci. 
Překladové těsnění bezpečně uzavírá vrata v překladu 
po celé jeho šířce, středová těsnění izolují mezery mezi 
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jednotlivými sekcemi a těsnicí chlopně po stranách 
poskytují optimální utěsnění. Vrata se musí pohybovat 
snadno a potichu, takže musí být chráněna pružina-
mi na obou stranách vodicí kolejnice, aby optimálně 
vyrovnávaly jejich hmotnost v každé poloze. Dvojitá 
bezpečnostní lana jistí vratové křídlo, takže při prask-
nutí lana nebo pružiny nemůže dojít k samovolnému 
pádu vrat. Přitom je možné vrata otevřít a zavřít.

Vrata tažená do boku
Podobně jako sekční vrata jsou tvořena lamelami 
i takzvaná tažená garážová vrata, která se zasouvají 
podél stěny garáže. Toto řešení je s oblibou využíváno 
v prostorách, v nichž nám nedostatek místa neumožní 
zasouvat vrata pod strop. Aby měla měkký chod, jsou 
vrata vedena pod stropem na speciálních pojezdových 
válečcích. Tento komfort vyžaduje pro montáž pou-
hých 14 centimetrů výšky, se speciálním nízkým výklen-
kem v překladu lze však potřebný prostor minimali-
zovat na osm centimetrů. Jde o výhodné řešení pro 
nízké garáže, kde by jiná vrata snížila již tak nízkou 
průjezdnou výšku.
Jedinečnost tohoto typu spočívá v otočení pancíře na 
výšku a díky technické dokonalosti detailů jsou vra-
ta tažena podél stěny v garáži. Velmi oblíbené jsou 
především u dvougaráží. Jsou standardně vybavena 
obdobně jako vrata tažená pod strop a mají mimořád-
ně tichý chod. Pokud s jejich instalací počítáme již od 
samotného projektu, pak není potřeba do garáže dě-
lat postranní dveře, jsou totiž integrovány do systému 
otvírání.
Šířka otevření se může libovolně měnit až třeba do 
polovičky dvougaráže. Tak může například jeden z ři-
dičů, který častěji vyjíždí s vozidlem, parkovat na místě 
otvírání vrat a druhý, který jezdí méně často, bude 

využívat plné otevření. Výhodou zateplené garáže je 
minimální únik tepla ve srovnání s klasickými sekčními 
či rolovacími vraty, která je nutné otevřít celá.

Pohodlné ovládání
Mechanický pohyb vrat je možno řešit různě. Ruční 
ovládání je sice jednoduché a levné, musíme se ale 
smířit s malým komfortem. Například v dešti budeme 
pobíhat mezi odstaveným autem a vjezdem do garáže, 
o zdržení při spěšných odjezdech z domova ani nemlu-
vě. Navíc už se mnohokrát stalo, že zatímco majitel 
zavíral vrata garáže, kolemjdoucí nenechavec mu 
odemčený, či dokonce nastartovaný automobil hbitě 
ukradl přímo za zády. Kompromis představuje insta-
lace elektromotoru, který se o otvírání a zavírání vrat 
postará a ušetří nám alespoň fyzickou námahu. Dál ale 
budeme muset při otvírání a zavírání vrat vystupovat 
z auta a uvádět systém ručně do chodu stiskem tlačít-
ka.
Skutečně komfortní způsob manipulace s garážový-
mi vraty nabízí až dálkové ovládání. Pohodlí nekončí 
u vlastního otevření nebo zavření garáže, současné 
systémy disponují i řadou dalších funkcí. V případě 
příjezdu ke garáži přes přilehlý pozemek lze s pomocí 
dálkového vícekanálového ovladače například otvírat 
i vstupní bránu a zapínat venkovní osvětlení.
Funkčnost otvírání nemusí ohrozit ani výpadek elek-
trického proudu, elektrické ovládání pohybu vrat lze 
energeticky zásobovat pomocí přenosného akumulá-
toru, který dokáže sloužit k ovládání vrat až čtyřicet 
dní. Úplnou nezávislost na síti pak poskytne garážo-
vým vratům spojení se zdrojem solární energie. Foto-
voltaický panel může navíc zajistit pravidelné dobíjení 
akumulátoru.

Foto: Schutterstock.com
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BUDUJEME ZIMNÍ ZAHRADU...
Snem většiny majitelů rodinných domků je celoročně obyvatelná zimní zahrada. 
Přináší nám nejen možnost příjemného odpočinku, ale i  variantu přezimování 
rostlin, které nesnášejí mráz… Prostě je zajímavým a efektním doplňkem celého 

domu.
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Zimní zahrada je prostorem, v němž bychom se měli 
cítit příjemně, a měl by plnit veškeré naše požadavky. 
Měla by tedy být atraktivní nejen při pohledu zvenčí, 
ale také účelná a útulná uvnitř. Nejprve si musíme 
ujasnit, jaké vybavení bychom v ní chtěli mít, množ-
ství a velikost rostlin, zda má být průchozí, přístup-
ná pouze z jediné či z více místností. Zimní zahrada 
koncipovaná jako samostatný obytný prostor by 
obecně neměla mít podlahovou plochu menší než 15 
m2 a hloubku alespoň 3 metry. Z těchto parametrů 
bychom měli vycházet již při rozhodování, v kterém 
místě zimní zahradu postavíme. Způsob využití rozho-
duje o tom, jaké by mělo být v zimní zahradě klima. 
Chceme-li zimní zahradu obývat celoročně, musí v ní 
být v létě příjemný chládek a v zimně teplo, abychom 
mohli díky pohledům přes velké zasklení mít alespoň 
trochu pocit, že jsme součástí okolní zahrady. Z toho 
musíme vycházet při volbě materiálů a technického 
vybavení, jakým je vytápění, větrání a stínění. Jejich 
správný výběr je mimořádně důležitý u celoročně obý-
vaných zimních zahrad, které rovněž kladou vysoké 
nároky i na celkovou tepelnou izolaci.

Tvar a umístění
Pokud jde o umístění, můžeme zimní zahradu postavit 
prakticky u kterékoli stěny domu či v jeho zákoutí. 
Fantazii se meze nekladou ani při volbě jejího tvaru. 
Nejjednodušší stavbou je samozřejmě jednoduchý 
přístavek k domu, tedy prostor, zastřešený jednoplo-
chovou, mírně klopenou, tzv. pultovou střechou. Větší 
prostor získáme přístavkem s klasickým sedlovým 
zastřešením. Efektním doplňkem každého domu je 
tvar pyramidový, který lze snadno přistavět k rovné zdi 
domu, ale umístit například i do rohu či jím zakončit 
pravidelný prostor se sedlovou střechou. Členění obvo-
dových stěn a způsob jejich otvírání je díky moderní-
mu stavebnímu kování téměř neomezen, záleží pouze 
na našich představách, fantazii a peněžence.
Světovou stranu, na niž bude naše zimní zahrada 
orientována, bychom pokud možno měli volit podle 
toho, jak chceme tento prostor využívat. Zimní zahra-
dy orientované k severu získávají méně tepla ze slu-
nečního záření během celého roku, lze je využívat tře-
ba jako pracovnu. V létě sice tolik netrpí přehříváním, 
pro celoroční provoz je však nutné použít při jejich 
stavbě materiály s nízkou tepelnou prostupností (izo-
lační dvojskla nebo trojskla) a konstrukce s oddělený-
mi tepelnými mosty. Důležité je dostatečné vytápění.
Naproti tomu u zimní zahrady, otevřené směrem k jihu 
a určené pro celoroční provoz, je bezpodmínečně 
nutné její kompletní zastínění. Chladnější místnost, 
vhodnou pro pěstování rostlin a současně příjemnou 
třeba pro společné rodinné snídaně, získáme orientací 
na východ. Toužíme-li po teple až do pozdních hodin, 
pak zvolme západ. Získáme tak prostor vhodný pro 
rostliny, který ale rovněž nutně potřebuje zastínit.

Klasika či praktičnost
V současnosti se zimní zahrady budují výhradně ze 
dřeva, hliníku, plastů či jejich kombinací. Podle potře-
by pak základní materiály povrchově upravené dopl-
ňují ocelové výztuhy. Každá z těchto tří možností má 
své výhody i nedostatky.
Tradiční konstrukční materiál - dřevo - vyniká zejména 
estetickými účinky a jeho produkce nezatěžuje životní 
prostředí. Je však nutné, aby bylo dokonale povrcho-
vě upraveno. Moderní dřevěné zimní zahrady jsou 
stavěny z lepených hranolů, které zaručují tvarovou 
stálost i v proměnlivých a náročných klimatických pod-
mínkách. Místa, která jsou často v přímém kontaktu 
s vodou, především krovové lišty a okapový přechod, 
musí být oplechována, nebo se používají raději celohli-
níková. U dřevěné stavby musíme počítat s její průběž-
nou údržbou a konzervačními nátěry. Nejpraktičtějšími 
nátěrovými hmotami jsou mořidla, na nichž se vlivem 
slunečního záření na rozdíl od laků nevytvářejí prask-
liny a ‚šupinky‘, které je nutno před dalším nátěrem 
pracně mechanicky odstraňovat.
Nízká pořizovací cena, vysoká životnost, skvělá odol-
nost povětrnostním vlivům, malé nároky na údržbu 
a možnost provedení v imitaci dřeva jsou výhodami 
plastové stavby, která navíc nabízí vynikající izolač-
ní vlastnosti. Nevýhodou jsou vyšší nároky na přísun 
čerstvého vzduchu a jeho regulaci. Navíc plastová 
konstrukce určí hranice naší fantazii při plánování 
celkového vzhledu stavby, protože se plastové pro-
fily vyznačují nižší pevností, a tudíž umožňují kratší 
maximální délku jednotlivých ploch. Pro stavbu zimní 
zahrady jsou v současnosti používány PVC systémové 
profily s ocelovými pozinkovanými výztuhami. Ob-
vodové stěny tvoří navzájem spojené plastové rámy, 
stejné jako u plastových oken, mezi nimiž jsou nosníky, 
protože plastové rámy nejsou samonosné. Střechu 
tvoří plastové krokve, rovněž vyztužené ocelovým 
profilem.
Za nejkvalitnější provedení je považována hliníková 
konstrukce, která je pevná, má dlouhou životnost, 
vyznačuje se přesností zpracování a je nenáročná 
na údržbu. Navíc můžeme i u tohoto systému zvolit 
laminaci v imitaci dřeva. Hliníkové zimní zahrady však 
patří díky konstrukčnímu materiálu k finančně nejná-
ročnějším.
Hliníkové systémy nabízejí konstrukční profily s oddě-
lenými tepelnými mosty, které eliminují vysokou tepel-
nou vodivost hliníku. Díky pevnosti je hliník používán 
při realizaci nejnáročnějších konstrukcí. Pokud bychom 
ale chtěli přece jen trochu ušetřit, můžeme kombino-
vat hliníkovou stěnu s plastovými obvodovými stěna-
mi, které navíc lépe izolují.

Bez prosklení není zahrada
Nejdůležitějším prvkem na zimní zahradě je její pro-
sklení. Klasické sklo propouští velké množství sluneční 
energie, což lze snížit volbou reflexních nebo zabarve-
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ných skel, ovšem za cenu snížení světelného komfortu. 
Ani moderní protisluneční skla však nezabrání přehří-
vání interiéru, proto je nutné kombinovat je s větrá-
ním a stíněním.
Ideální je technologie izolačních dvojskel, která pod-
statně zlepšuje izolační vlastnosti, do obvodových stěn 
celoročně obývaných zahrad je pak nejvhodnější izo-
lační trojsklo. Přestože moderní skla jsou dostatečné 
pevná sama, z bezpečnostních důvodů je nutné opatřit 
spodní sklo dvojskel bezpečnostní fólií, která zaručí, že 
se při poškození nevysypou. Horní sklo bývá většinou 
kalené, čímž se zaručí jeho maximální pevnost.
Praktickou možností prosklení je polykarbonát, který 
nás přijde mnohem levněji. Tento druh plastu má řadu 
předností, kromě cenové dostupnosti hlavně nerozbit-
nost. Vypadá téměř jako sklo, jeho izolace však není 
pro celoročně obývanou zimní zahradu dostatečná. 
Proto se používá spíše na jednoduché přístřešky. Po-
třebnou izolaci dokáže zajistit polykarbonát takzvané-
ho dutinkového provedení, nezajistí však čirý průhled 
a je méně odolný proti poškrábání.

Bez vzduchu to nepůjde
Velmi důležitým prvkem, jehož volbu je třeba zvážit, 
je způsob otvírání oken a dveří, zajišťující dostatečný 
přísun čerstvého vzduchu. Nejjednodušším a nejčastěji 
využívaným je systém rámů, které lze podle potřeby 
pouze vyklápět, či naplno otevřít díky pákovému ovlá-
dání. Tento mechanismus přijde také nejlevněji.
Finančně náročnější jsou posuvné či skládací dveře. 
Vlajkovou lodí mezi dveřmi, které jsou na našem trhu 
dostupné, jsou bezbariérové posuvné dveře, které ne-
zasahují do obytného prostoru. Kromě snadného ovlá-
dání mají navíc i zapuštěný práh. Prostorově úsporné 
jsou i posuvné skládací dveře, jejichž shrnovací křídla 
se odsunou do strany, kde vytvoří jen úzký „balík“. 
Nejpraktičtější variantou jsou posuvné-sklopné dveře, 
které lze buď zcela odsunout, nebo pouze vyklopit 
pro přísun čerstvého vzduchu, přičemž prostor zimní 
zahrady zůstává pro vstup zvenčí uzavřen.
Velmi účinným způsobem větrání jsou střešní okna. 
V nabídce jsou i varianty s automatickým, nebo do-
konce programovatelným otvíráním, jejichž pořízení 
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je však finančně náročnější. Systém střešního větrání 
však neumožňuje zakrytí střechy markýzou či žaluzie-
mi, proto je třeba důkladně zvážit, zda jsou vzhledem 
k umístění naší zimní zahrady vhodné.

Nezapomeňme na zastínění...
Jak již jsme zmínili před chvílí, při plánování nesmíme 
rozhodně podcenit způsob stínění stavby, který je 
mimořádně důležitý u staveb orientovaných směrem 
k jihu a západu. Ty se vlivem obrovského množství 
slunečních paprsků, které na jejich plochu dopadají, 
stávají při nedostatečném zastínění prakticky neoby-
vatelnými. Ani sebelepší větrání totiž nedokáže snížit 
teplotu interiéru na přijatelnou úroveň. Základní dru-
hy zastínění se dělí na vnější a vnitřní. Finančně méně 
nákladné je vnitřní stínění, ať již svislými či vodorovný-
mi žaluziemi, různými typy rolet nebo rohožemi. Ten-
to systém však má mnohem nižší účinnost - maximálně 
50 procent.
Venkovní stínění je mnohem účinnější. Moderní role-
tové systémy jsou tvořeny lamelami ze silnostěnných 

hliníkových pásů, jejich výhodami jsou vysoká pevnost, 
stabilita a barevná stálost. Navíc se vyznačují i solid-
ními izolačními vlastnostmi. Většinou bývají vybave-
ny ovládáním na elektrický pohon, mohou však být 
ovládány i ručně. U tzv. pultových střech se dají použít 
i k zastínění střechy a jejich účinnost stínění je téměř 
stoprocentní.
Další možností jsou externí markýzy, buď samonosné, 
nebo na kolejnicích, které jsou uloženy na konstrukci 
zimní zahrady. Jejich výhodou je široký výběr barev, 
takže mohou vytvořit vhodný doplněk fasády domu. 
V současnosti již existují i kombi verze, kombinující 
díky variabilním kloubům svislou a šikmou markýzu do 
jednoho celku.
Pokud se venkovním zastíněním nechceme připravit 
o světlo, budou ideální volbou externí žaluzie. Může-
me je totiž natočit tak, aby zabránily vstupu sluneční-
ho záření do zimní zahrady a současně dál propouštěly 
světlo. Tento systém však nelze z technických důvodů 
použít na střechu.

Když se spokojíme s terasou...
Někdy je pro nás zimní zahrada nedostižným snem 
a musím se spokojit s méně náročným projektem - 
terasou. Pokud možno alespoň zastřešenou a zastíně-
nou.
Terasa je obecně otevřený prostor a v našich mírných 
klimatických podmínkách nepotřebujeme zvláštní 
ochrany před sluncem nebo větrem. Někdy ale zastíně-
ní uvítáme zrovna tak, jako aspoň částečnou bariéru 
před větrem i zvědavými pohledy sousedů. K tomu 
poslouží boční zastínění terasy, neboli systém plátě-
ných horizontálních rolet. V případě, že máme terasu 
zastřešenou, můžeme využít konstrukce střechy. Mezi 
svislé sloupy tvořící oporu střechy umístíme rolety 
nebo lamelové vertikální žaluzie. K zastínění na jednu 
sezónu použijeme známé rákosové rohože srolované 
ke sloupku a rozvíjené podle potřeby na tu stranu, 
odkud fouká vítr nebo svítí slunce.
Větším komfortem, než otevřená terasa je samozřejmě 
terasa zastřešená. To lze realizovat mnoha způsoby - 
trh dnes nabízí celou řadu mobilních variabilních systé-
mů, umožňujících účelné a praktické zastřešení terasy.
Měli bychom však mít na paměti jednu důležitou 
věc. Zastřešení terasy je vhodné řešit už při samot-
né výstavbě domu, i když zdaleka ne všichni s touto 
možností předem počítají. Naštěstí zastřešení terasy je 
možné provést docela jednoduše a s nepříliš vysokými 
finančními náklady. Zastřešení bývá většinou napojeno 
na dům, což prostor sjednotí a zútulní. Navíc přechod 
z interiéru do exteriéru bude velice příjemný a v nepo-
slední řadě bude stavba v této části chráněna.
Materiál na konstrukci pro zastřešení terasy má 
skutečně široké spektrum od dřeva, přes ocel až po 
dnes nejoblíbenější hliník. Hliník má totiž oproti oceli 
prakticky neomezenou životnost, netrpí výkyvy počasí 
a nepodléhá korozi. Navíc je lehký, takže se nemusíme 
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bát zatížení návaznosti na dům.
Na samotnou střechu se používá plast, především ve 
formě sklolaminátových nebo polykarbonátových 
desek, které jsou lehké a nenáročné na montáž. Díky 
moderním technologiím lze použít také sklo. Dříve 
se používalo sklo zpevněné drátem, to ale není příliš 
estetické. Moderní zpevněné nerozbitné sklo je čiré 
a plně propouští světlo. Profesionálně budované kon-
strukce pracují navíc se zastíněním, které je instalová-
no nad skleněné tabule a je díky elektrickému pohonu 
mobilní. Důležitý je výběr vhodného skla s ohledem na 
problémy s čištěním střechy. Moderní skla mají samo-
čisticí schopnost: kapky vody se na skle srážejí a vstře-
bávají do sebe částečky prachu a pylů. Pak stačí na 
opláchnutí střechy voda ze zahradní hadice nebo déšť.

Mobilní zastřešení terasy
Pokud máme rádi vzdušný prostor a volný výhled k ob-
loze, zvolíme spíše příležitostné zastínění a zastřešení 
plátěnou markýzou. Namontovat ji lze kdekoli, kazeta 
se připevňuje pod střešní převis nebo na fasádu domu. 
Na větší plochy je vhodná markýza s opěrným sloup-
kem, pro menší stačí kloubové výsuvné rameno. Pro 
snadné ovládání je dobré zvolit místo ručního pohon 
motorový, zvláště u větších ploch. Je důležité mít na 
paměti, že markýza coby mobilní zastřešení terasy 
chrání před sluncem, není však určena k ochraně proto 
dešti. Nějakou tu lehkou přeháňku ještě snese, ale 
vytrvalejší déšť může způsobit prověšení plátna, které 
se promění v lavór plný vody. Rovněž silnější vítr může 
markýzu poškodit, takže v obou případech je na místě 
ostražitost. Nebo starost můžete svěřit moderním sys-
témům s čidly, která při silnějším větru dají pokyn řídící 
jednotce a ta markýzu automaticky sroluje.
Speciální mobilní zastřešení budeme potřebovat ta, 
kde terasa na dům nenavazuje. Tradiční slunečníky 
dnes většinou nahrazují různé lehké přenosné altánky 
nebo přenosné skládací markýzy. Ty mají jednoduchou, 
ale pevnou rámovou konstrukci a plátěné zastřešení se 
z ní otvírá buď na jednu, nebo na obě strany.

Zařizujeme...
 Ať už volíme zimní zahradu či terasu, vždy musíme 
vybrat i vhodný zahradní nábytek.  
Luxusní terasový nábytek by měl být v ideálním přípa-
dě vyroben z tropických dřevin, jako je teak, robinie 
a keruing, které jsou odolné proti povětrnostním 
vlivům. V závislosti na druhu dřeva je tento nábytek 
již při dodání ošetřen přírodním olejem, nicméně toto 
ošetření je nutné  pravidelně opakovat, jinak povrch 
časem popraská a zhrubne.
Pro ty, kteří si nepotrpí na tropické dřeviny, nabízí trh 
stoličky, židle a lehátka vyrobené z hliníku s povrcho-
vou práškovou technologií, nebo z ušlechtilé oceli. 
Opěradla, sedáky a lehátka jsou vypletena materiálem 
s polyetylenových syntetických vláken nebo jsou pota-
žena odolnou polyesterovou tkaninou. Oba materiály 

se vyznačují vysokou odolností proti protržení, UV zá-
ření a povětrnostním vlivům. Tento nábytek může být 
poměrně bytelný a připomíná interiérový komfort.
Mohutná křesla, pohovky, pohodlné židle - to je 
lounge nábytek. Plastové výplety odolávají počasí lépe 
než přírodní ratan, dobře snášejí vlhkost a snadno se 
čistí. Není problém takovou bytelnou pohovku umístit 
na léto třeba i k bazénu, nic se jí tam nestane. A po-
kud má ještě úložný prostor, na noc do něj snadno 
schováme čalounění, které nám komfortní poležení 
u bazénu činí ještě příjemnějším.
Přibližně před padesáti lety byl vyvinut jedinečný 
materiál s velmi dlouhou životností a maximální odol-
ností proti povětrnostním vlivům a nabízený v široké 
škále tvarů a barev. Jmenuje se werzalit a je to přesně 
definovaná směs dřeva jehličnatých a listnatých stro-
mů, která je za tepla lisována s použitím speciálních 
duraloplastových pryskyřic. Výsledkem je  biologicky 
odbouratelná směs materiálů s rovnoměrnou struk-
turou, vhodná pro terasový nábytek, zejména stolové 
desky, velmi odolné proti vlhkosti, vysokým teplotám 
a mechanickému namáhání.
Terasový nábytek z werzalitu je odolný proti poškrá-
bání, nárazům i proti nepříznivému počasí. Na trhu 
je k dostání v mnoha atraktivních dekorech, jako je 
kupř. mramor, žula, mozaika, antracit. Terasové stoly 
jsou dodávány v kulatých, čtvercových a obdélníkových 
tvarech.
Dalším oblíbeným materiálem je umělý ratan. Staveb-
nicové sedací soupravy, kdy jednotlivé díly do sebe 
zapadají jako skládačka a tak je jen na vás jak velké 
sezení potřebujete a jak budete chtít své sezení uspo-
řádat, mají díky zesílené hliníkové konstrukci vysokou 
stabilitu a výplet například z umělého ratanu má vyni-
kající vlastnosti, včetně zvýšené ochrany proti hoření, 
infra záření a oxidaci.
Přes nové trendy neubývá vyznavačů přírodních ma-
teriálů - masivního dřeva, ratanu, vodního hyacintu 
a v poslední době stočeného banánového listu, kte-
rý je vynikajícím materiálem pro výrobu terasového 
nábytku. Jde o ryze přírodní materiál, obnovitelný 
zdroj, dostupný na mnoha místech světa. Má vynikající 
vlastnosti a příjemný vzhled. Banánový list se suší, stáčí 
a nakonec se z něj vyrábějí pevné provazy (Abaca), 
sloužící jako výplet. Pro zvýšení odolnosti a stability 
se banánový list vplétá do sítě z přírodního ratanu, na 
pevnou kostru z masivního dřeva. Nábytek s výpletem 
z banánového listu se využívá v exteriérech i inte-
riérech. Dobře snáší i vysokou vlhkost, nicméně jde 
o přírodní materiál, takže déšť nebo sníh mu nesvědčí. 
Pod zastřešenou terasou, pergolou či v zahradním 
altánu je nábytek z tohoto materiálu nejen účelovým, 
ale také vysoce estetickým prvkem.

Foto: Schutterstock.com
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RELAXACE NA ZAHRADĚ
Zahrada má dva účely: užitkovost a  relaxaci. Záleží jen na vás, kolik prostoru 
tomu kterému  poslání dopřejete. Dokonalá zahrada by měla být harmonicky 

uspořádána tak, aby přinášela potěšení a odpočinek.
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Někdo k odpočinku využívá jen vydlážděnou terasu 
u domu, nebo mu stačí posezení pod pergolou se za-
hradním grilem, my se však zaměříme na „odpočívár-
nu v zeleni“, která je nenahraditelnou zásobárnou pro 
čerpání duševního klidu.

Vytváříme si zelenou oázu
Vyznačte si na zahradě místo, kde chcete mít svůj 
odpočinkový ráj. U menšího pozemku se budete mu-
set podřídit jeho rozměru, u rozlehlejšího máte více 
možností,  třeba vám bude víc vyhovovat stinný kout, 
nebo naopak prosluněný střed zahrady, či posezení 
pod vzrostlým stromem. Hlavně si dobře vyzkoušejte, 
zda jde o místo, kde se skutečně cítíte dobře. Je jedno, 
jaký bude mít tvar, zda to bude obdélník, ovál nebo 
jiný, atypický rozměr. Vyčistěte a odplevelte vyznačené 
místo a také se ho pokuste co nejvíce vyrovnat. Pokud 
chcete zachovat trávník, obnovte ho travním seme-
nem. Dáte-li přednost uměle vytvořenému terénu, 
abyste ho nemuseli udržovat sekačkou a hýbat kvůli 
údržbě trávníku s nábytkem, na povrch položte netka-
nou tkaninu, která zabrání růstu plevele. Na ní nasyp-
te štěrk s malými kamínky nebo preferovanější písek 
do výšky 20 - 40  centimetrů podle rovnosti povrchu. 
Nezapomeňte na přístupové chodníky - nejlépe dva 
z různých stran - záleží jen na vás, zda na ně použijete 
dlažbu nebo jen štěrk, oblázky či písek. 

Zajištěné soukromí
Vaše relaxační místo by mělo být nejen opticky odděle-
né od užitkové části zahrady, ale také skryté nežádou-
cím pohledům zvenčí. Od těch vás dokonale ochrání 
neprůhledný plot. Můžete samozřejmě plot potáhnout 
foliemi i rákosovými rohožemi nebo si soukromí za-
jistit vyššími zdmi, ale k relaxaci vám nejlépe poslouží 
pohled do živého plotu, který patří k nejoblíbenějším 
prvkům zahradní architektury. Spojuje v sobě prvky 
užitkovosti s vysokou estetickou hodnotou. Dobře za-
ložené živé ploty dovedou poměrně rychle vytvořit po-
cit soukromí i rozdělit zahradu podle způsobu využití 
na několik na sobě nezávislých částí. Polopropustná 
stěna živého plotu chrání před větrem mnohem lépe 
než pevná zeď. Ta totiž zvedne vítr jen na krátkou 
vzdálenost, za zdí vznikají víry a vítr rychle klesá zpět 
v původní síle. Za polopropustnou stěnou živého plotu 
žádná turbulence nevzniká a intenzita větru je utlu-
mena na velkou vzdálenost. Dřeviny zároveň příznivě 
ovlivňují vzdušnou vlhkost a zachycují prach. Pokud 
chcete, aby byla vaše zahrada opravdu oázou plnou 
života, pak živý plot určitě oceníte. V jeho porostu na-
jdou zázemí ptáci, budou zde přespávat ježci a obživu 
i úkryt poskytne rovněž nepřeberné škále bezobrat-
lých živočichů.
Kdysi tvořily živé ploty našich zahrad především zeravy 
(thuje). Dnes si můžeme zvolit  z nejrůznějších druhů 
a typů rostlin a vytvořit si živé ploty neopadavé, tvaro-
vané, volně rostoucí nebo stále zelené.

Neopadavé živé ploty
Živé ploty z neopadavých dřevin jsou u nás nejvíce žá-
dané. Kvalitně založený a udržovaný živý plot z dobře 
zvoleného neopadavého druhu poskytuje i v zimě ve-
lice dobrou optickou clonu a kromě toho má další vý-
hody - je mnohem dynamičtějším prvkem, který mění 
barvu olistění a může i kvést. Neopadavým druhům 
dřevin, které se hodí pro výsadbu tvarovaného živé-
ho plotu, vévodí náš domácí habr obecný (Carpinus 
betulus). Známe ho spíše jako lesní strom. Je úžasně 
praktický, výborně snáší řez a regeneruje i z pařezů. 
Díky této jeho vlastnosti se nejvíce využívá pro tvaro-
vané ploty. Dají se z něj vytvořit docela nízké plůtky, ta 
i několikametrové tvarované stěny. Mimo to má habr 
obecný ještě jednu zajímavou vlastnost - zůstává na 
něm suché listí až do jara a opadá teprve tehdy, když 
už raší listí nové. I během zimy je pak takový habrový 
plot téměř neprůhledný.

Volně rostoucí živé ploty
Zakládají se jako jednořadé i víceřadé výsadby okras-
ných keřů a keřových stromů. Jejich pěstování je 
nenáročné. V porovnání s údržbou tvarovaných plotů 
odpadá pěstitelsky náročné období výchovy porostu 
do cílové výšky a každoročně opakovaný udržovací 
řez. Případný úhyn rostlin v porostu není závažnou es-
tetickou závadou jako u tvarovaných porostů. Vzrostlý, 
vícepatrový, volně rostoucí plot pohlcuje velmi dobře 
prašnost, částečně tlumí hlučnost, omezuje nežádoucí 
účinky větrného proudění a výrazně zlepšuje mik-
roklimatické poměry stanoviště. Správným výběrem 
vhodných druhů dřevin a jejich prostorovou skladbou 
můžeme založit celoročně působivé porosty, zajímavé 
barevnými listy, květenstvím, plody, podzimním vybar-
vením listí a v zimním období působivou barevností 
dřeva.

Tvarované živé ploty
Tyto ploty jsou pravidelně stříhané (nejlépe dvakrát, 
ale i třikrát ročně). Zakládání tvarovaných živých plotů 
je v porovnání s pěstováním plotů volně rostoucích 
dřevin mnohem nákladnější, neboť vyžaduje mnohem 
větší počet rostlin na metr délky, důkladnou přípravu 
půdních podmínek a náročnější ošetřování nejen v ob-
dobí výchovy porostů, ale také v průběhu jejich vývoje. 

Stále zelené živé ploty
Tyto ploty bývají nejžádanější, protože jsou spojovány 
s představou plné celoroční funkčnosti. V soukro-
mých zahradách se pro jejich výsadbu používají téměř 
výhradně zeravy (Thuja). Zeravy jsou nepůvodní druhy 
rostlin, které u nás působí poměrně cizorodě. Vhod-
nou alternativou k zeravům může být náš domácí tis, 
hojně využívaný v historických zahradách. Do horských 
a podhorských oblastí je obzvlášť vhodný běžný smrk, 
který zde působí přirozeným dojmem. Jehličnaté 
dřeviny ale nejsou jedinou možností pro vytvoření 
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stálezeleného plotu. Použít leze i neopadavé listnaté 
dřeviny, například bobkovišeň, zimostráz nebo stáleze-
lený kultivar ptačího zobu. 

Obruba záhonů jako estetický prvek
Není nad pohled do květinových záhonů. Okraje rela-
xačního místa by jimi proto měly být lemovány, aby se 
bylo na co dívat. A také by měly být dokonale obrou-
bené, protože prorůstání trávníku do jejich okrajů 
nepůsobí esteticky a na klidu nám nepřidá. Zrovna tak 
prorůstání trávy do okrajů cest či vyštěrkované plochy 
může rušit naši duševní pohodu. 
Už při zakládání záhonů kolem relaxačního místa na 
to myslete. Po obvodu záhonu se zapouštějí materiály, 
které zamezí prorůstání dvou rozdílných ploch. Asi 
nejelegantnějším začištěním obvodu jsou lišty z ne-
rezových plechů, které jsou dole ostré, aby se snadno 

zařízly do půdy a nahoře mají silnější zaoblenou část 
(aby nedošlo k poranění a také aby se plocha lépe 
ošetřovala bez poškození mechanizace či nářadí). 
Plechy mají vysokou životnost a jsou v podstatě bez-
údržbové a velmi nenápadné, přitom spolehlivě plochy 
izolují.Tyto lišty se vyrábějí i z jiných kovových materi-
álů.
Další variantou jsou úzké betonové proužky, obrubní-
ky, které se do sebe spojují systémem „zámků“ a vzni-
ká jednolitý okraj. Opticky vzniká mnohem výraznější 
oddělení v porovnání s plechy, nicméně se jedná 
o finančně méně náročnou položku. Beton poměrně 
dobře splyne s okolím, takže záhy opticky neruší. Je 
zranitelnější na nárazy při údržbě.
Další možností je izolace pomocí plastových pásů, 
pásových zábran. Jsou sice finančně nejméně náročné, 
ale také nejméně životné. Plast po čase křehne a po-
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měrně záhy se láme. Pro trvalejší záhony se nehodí. 
Dřevěné plůtky z půlených kuláčků nebo palisád 
v tomto případě většinou nesplní svůj účel. Dobře sice 
drží zeminu a nastýlku záhonu, ale nedovedou zcela 
zabránit prorůstání trávníku do záhonu.

Co je kerbing?
Anglický výraz kerbing znamená v překladu obroubit, 
opatřit obrubníkem. Jedná se o jednolitý betonový 
obrubník, který se neskládá z jednotlivých segmen-
tů - úseků, ale je přímo na zahradě vytvářen strojem 
v okrajích záhonů. Kerbing je plně funkční a dekora-
tivní, obrubník je schopen napodobit klasickou ele-
ganci cihel, břidlice, kamene a další.
Můžete si totiž vybrat takový profil obrubníku, který 
vyhovuje vašemu vkusu a požadavkům vaší zahrady, 
dále si můžete vybrat z mnoha barevných odstínů 

a textur jako např. vertikální nebo horizontální cihlový 
vzor. Metodou kerbing můžete bez omezení obrou-
bit rovné nebo jakkoliv zvlněné záhony, vytvořit kruh 
okolo stromu nebo sloupku, oddělit nebo obroubit 
cokoliv na pozemku.

Co si do záhonů zasadíme?
Květinový záhon můžeme osázet tak, aby byl zajíma-
vý během celého roku. Když se jarní cibule zatáhnou, 
nastoupí na jejich místo letničky a dvouletky, které 
posléze vystřídají rozkvetlé trvalky a podzimní květy, 
a když zahradu pokryje sníh, stále ještě pokvete vřes 
a ten pak nahradí něžné sněženky, bledule, talovíny 
a čemeřice. Techniky výsadby a výsevu, stejně jako 
jejich načasování se musí řídit potřebami jednotlivých 
rostlin. Vybírejte druhy rostlin, které snesou extrém-
nější podmínky a staňte se designérem své zahrady - 
namíchejte si koktejl rostlin, které budou vaše relaxač-
ní místo proměňovat každý měsíc. A nejlépe v systému 
vyvýšených záhonů. V jejich spodních patrech to bude 
slušet rostlinám, jako jsou floxy, echinacey, levandule 
a hortenzie. Pro stinnější partie můžete zvolit astil-
be a hosty a vyšší dřevitá patra pak spolehlivě zajistí 
šeříky, lísky a vavřínovce. A pokud chcete opravdu 
jedinečnou okrasu, zkuste to s kaktusy. Žádné obavy, 
některé druhy  doopravdy můžete mít na své okrasné 
zahrádce. Například druhy rodu Echinocereus (E. cocci-
neus nebo E. triglochidiatus) či zástupci rodu Escobaria 
(E. missouriensis nebo E. sneedii) jsou otužilé, ale jsou 
choulostivější k přemokření substrátu než většina dru-
hů opuncií. Pichlavým krasavcům se dobře daří třeba 
právě na záhonu uprostřed zahrady. Nejpodstatnější 
je, aby na zvolené místo dopadal dostatek hřejivých 
slunečních paprsků. Půda musí být propustná, aby sub-
strát nebyl trvale přemokřen. Druhy choulostivé k pře-
mokření byste měli chránit před vytrvalým deštěm. 

Nábytek dle libosti
Záleží jen na vašem vkusu a stavu peněženky, jakým 
nábytkem si svou relaxační oázu vybavíte. Zahradní 
nábytek se vyrábí z různých materiálů, které se liší 
kvalitou, výdrží i cenou. Mezi „levné“ varianty patří 
plastový nábytek. Upoutá nejen snadnou údržbou, 
svěžestí barev či rozmanitostí, ale i netradičními tvary. 
Při sebemenším poškození nebývá problém sehnat 
stejný kus. V poslední době je k mání i kvalitní nábytek 
z umělé hmoty, který vydrží mnohem déle, ale cenově 
se podstatně už liší. Plast má však dost negativů: neo-
dolá větru, velké vodě, prudkým výkyvům teplot, nevy-
drží příliš velký tlak. Ve srovnání s ostatními materiály 
má plast špatnou stabilitu a omezenou nosnost - jeho 
éra bezesporu pomalu končí.
Oproti plastu, kovový nábytek je na trhu stále více 
žádán. Je totiž  velmi kvalitní a vyznačuje se vysokou 
trvanlivostí materiálu, stabilitou, variabilitou zhoto-
vení a lehkou údržbou. Kovový zahradní nábytek se 
převážně vyrábí z hliníku, oceli či pozinku a může 



100 | BYDLENÍ

zůstat na zahradě nepřetržitě celý rok. Nevýhodou je 
váha a cena, která je v případě kovového nábytku vyš-
ší. V chladném počasí je studený, v horku zase úplně 
rozpálený. Některý kov je potřeba po pár letech natřít. 
Bohužel ho někdo nepovažuje za příliš elegantní, 
a proto není vnímán jako vhodný subjekt na zahradu.
Dřevo je materiál, který skvěle koresponduje s atmo-
sférou zahrady a dřevěný zahradní nábytek se tak 
může zdát jako nejpřirozenější volba. Cena takového 
nábytku je závislá na zvoleném druhu dřeva, ze které-
ho je nábytek vyroben. Dřevěný zahradní nábytek je 
bytelný a má vysokou stabilitu, v případě volby robust-
ního a masivního typu vydrží i dlouhá léta. Nevýhodou 
je údržba dřevěného zahradního nábytku. Není sice 
náročná, ale je nutné nábytek pravidelně ošetřovat 
mořidly, lazurami a impregnacemi na dřevo či olejem. 
Dřevěný nábytek je prostě stálicí v oblasti zahradního 
nábytku.
Největší boom v posledních letech zažívá pletený 
nábytek. Přírodní materiály (proutěné) vystřídala 
syntetika. Té vévodí umělý ratan – odolný vůči nepří-
zni počasí, nenáročný na údržbu, lehký a příjemný na 
dotek i na pohled. Nejčastěji se kombinuje s hliníko-
vou kostrou, na kterou se naplétá. Právě kombinace 
s hliníkem je neocenitelná při manipulaci s nábytkem. 
Nedostatky? Prakticky žádné. Běžné omytí úplně po-
stačí. 
Ale jedno je nasnadě: radši jedno kvalitní polohovací 
lehátko, které vám zajistí skutečné pohodlí, než levná 

křesílka z umělé hmoty. Radši sofa z eko ratanu, než 
velký jídelní stůl. Relax znamená spíše povalování, 
lelkování, případně příjemné počtení než plnění žalud-
ku. Je to místo, kde máte dopřát svému metabolismu 
pohodlnou siestu třeba polohou ležmo se zavřenýma 
očima a sladkými sny. Skutečný luxus vám poskytne 
zahradní postel z ratanu, která disponuje úložným 
prostorem, polštáři, matrací a stříškou, která vás bude 
chránit před sluníčkem. Samozřejmě s malým stolkem 
po ruce s dobrým nápojem a pochoutkami. 
Ztělesněním pohody a lenivého odpočinku je beze-
sporu houpací síť. Houpání je zábavné, uklidňující, ale 
také posiluje svaly, rozvíjí motoriku a zvyšuje pohybo-
vé schopnosti. A tak se houpejte, ať už na houpačkách, 
křesílkách nebo v závěsných sítích. Všechny druhy 
houpací techniky jsou k mání v různých materiálových 
provedeních a různých velikostech. Některé jsou do-
konce vybavené sítí proti hmyzu. 

Čím si zahradu ozvláštnit
Dozdobit si zahradu tak, aby se vaše oči potěšily, kdy-
koliv se rozhlédnete, je vítané zpestření, které se dá 
navíc vyměnit, když se okouká. Zahradní dekorace mo-
hou být buď vyrobené přírodou – dekorativní kameny 
různých velikostí a tvarů, nebo lidskou rukou ze dřeva 
či kovu. Řeč není o sádrových trpaslících či zvířátcích, 
ale o zajímavých či dokonce uměleckých předmětech. 
Nebojte se plastik, záleží jen na vašem vkusu. U soch 
dejte pozor   na dobré umístění. Socha by měla do 





svého okolí zapadnout. Může na zahradě působit jako 
dominantní bod nebo může být zabudovaná harmo-
nicky v prostoru. Velmi oblíbenými se stávají různé 
keramické ozdoby na zahradu. Ačkoli jsou keramické 
předměty v každé zahradě pouhými detaily, které ni-
jak zásadně neovlivní její uspořádání a koncepci, velmi 
výrazně mohou kompozici zahrady ozvláštnit a dát jí 
něco navíc. Do zahrad se většinou volí neglazovaná 
neboli staročeská keramika. Ušlechtilé keramické ná-
doby mohou být osázené, nebo mohou zůstat prázd-
né, jako dekorační prvek sám o sobě.
Velkým hitem poslední doby jsou betonové koule, kte-
ré si můžete sami vyrobit pomocí nafukovacích míčů 
– návod najdete na internetu. Když uděláte koule 
různých velikostí, vytvoříte jim na povrchu strukturu 
a necháte je nějaký čas venku, získají patinu, jako kdy-
by byly kamenné.

Uklidňující zvuk vody
Co by na vašem relaxačním místě nemělo chybět, je te-
koucí voda. Její zvuk má téměř léčebné účinky a uklid-
ňuje také samotný pohled na vodu. Pokud se vám 
nechce budovat jezírko či potůčky s vodními přepady, 
bohatě postačí fontánka, která vám dovolí zapome-
nout na všední starosti, uvolníte tělo i mysl a potěšíte 
oko i duši. Zahradní fontánky bývají pojednány z roz-
ličných materiálů, jako je bambus, pískovec, umělý 
pískovec, žula. Vybrat si ale můžete i fontánky kera-
mické nebo dřevěné. Klasické fontánky mají své větší 
předchůdce v zámeckých klasicistních zahradách. Voda 
tady volně přepadává z vyšší sekce do nižší. U jiných 
fontánek voda tryská vzhůru pod tlakem a jedná se 
tak už o vodotrysk. Fontánky obsahují malé nebo větší 
čerpadlo, některé z nich vyžadují umístění v dosahu 
230 V.  

V příjemném stínu
Už staří Řekové relaxovali pod korunami stromů. Po-
kud nemáte k dispozici vzrostlý strom, stačí jednodu-
chá kovová nebo dřevěná konstrukce – pergola, po níž 
se s oblibou šplhají výhonky bujné vistárie, popínavých 
růží, loubince nebo vinné révy. Před sluncem vás ale 
ochrání také sluneční plachta. Bude-li z voděodolného 
materiálu,  poskytne vám i dobrou ochranu před deš-
těm. Plachty jsou buď pevné  - tzn. plachta je neustále 
napnutá a nebo navíjecí  - plachtu je možno pomocí 
navíjecí hřídele stáhnout buď ručně či motorem do 
pouzdra. Instalace je jednoduchá - buď zavěšením na 
stromy nebo na nosné sloupky.

Večerní osvětlení
I po pozdně letní večeři, kdy se už stmívá, se příjemně 
debatuje nebo jen rozjímá v soukromém přírodním 
ráji. A do romantického zážitku takový odpočinek 
povýšíte jemným osvětlením. Samozřejmě vás napa-
dají rozzářené svíce ve skleněných lucernách, ale jistě 
doceníte také účelné a současně dekorační tlumené 

osvětlení cesty do relaxační zóny. Kouzelnou večerní 
atmosféru se světelnými efekty pak vytvoří dekorační 
venkovní svítidla, zavěšená na větvích či zapíchnutá 
do země. Pokud vsadíte na ekologická a finančně 
nenáročná solární světla, musíte počítat s jejich menší 
svítivostí. Solární lampy se osazují většinou LED dioda-
mi. Ty se vyznačují malým příkonem, proto nedosahují 
takového světelného výkonu jako lampy halogenové 
nebo klasické žárovky, ve výsledku tedy vydávají méně 
světla. Z tohoto důvodu se používají více jako lampy 
orientační a dekorační. 

Únik do samoty
Máte malou zahradu nebo ji máte osázenou stromy 
tak, že si nemůžete dovolit jednu větší relaxační zónu? 
Pak si po celé ploše zahrady rozmístěte různé druhy 
sezení - lavice, lavičky, křesla, houpací sítě. Oživte je 
nátěrem nebo veselým polštářem, ty navodí atmosféru 
pohody v každém koutě zahrady. Barevná přenosná 
lehátka jsou nesmírně uklidňující kusy nábytku, které 
si můžete přenášet po zahradě podle libovůle - do 
stínu, na slunce, natočíte si je tak, aby se vám příjemně 
dřímalo či nesvítilo slunce do očí. I tato individuální 
relaxace má svou jedinečnou výhodu, a to samotu. 
Někdy každý z nás potřebuje zmizet někam do ústraní 
a pobýt jen sám se sebou. 

Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com
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INZERCE

CHYTRÝ NEBO LEVNÝ?

MODERNÍ DŮM...
Pokud se v nadcházející stavební sezóně chystáte na 
rekonstrukci či novostavbu, právě teď je ta správná 
doba na to, vyřešit, kde a  jak stavět. A pokud už 
víte kde, to JAK není tak jednoduché. Vždy je nutné 

zvolit dobrý koncept stavby...
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Dobrý projekt v sobě zahrnuje jak výběr vhodného 
pozemku, tak správnou orientaci domu ke světovým 
stranám, ale i návaznost na okolní zástavbu, dopravu 
a služby. Všechna tato kritéria totiž velmi zásadně 
ovlivňují to, jak se nám bude následně bydlet. Tech-
nickou chybu během samotné realizace lze většinou 
odstranit, nicméně chybně navržený koncept nás bude 
provázet napořád.
Dnešní trendy v bydlení jednoznačně preferují jednak 
energeticky úsporné domy, jednak i domy, které jsou 
vybavené moderní technologií, tak aby nám poskyto-
valy co největší komfort.  
Pojďme se tedy podívat nejprve na nějaké zásady, kte-
ré platí při stavbě energeticky úsporných domů.
Nízkoenergetické a pasivní domy jsou dnes trendem 
a jejich výstavbu prakticky prosazují i stavební nor-
my. Konzervativněji uvažující stavebníci je však stále 
vnímají jako finančně nákladnější variantu, což ovšem 
právě při vhodně zvoleném konceptu nemusí být 
pravda.
Díky zkušenostem ze zahraničí a především pak z ně-
mecky mluvících zemí mnozí tuzemští odborníci vědí, 
že u nás stále ještě přežívají stavitelské stereotypy. To 
se týká nejen obecně nižší úrovně kvality staveb a pro-
jektů, ale i uvažování lidí, kteří si chtějí postavit nový 
dům. Navzdory stoupajícím počtům kvalitních ener-
geticky úsporných domů, které by obstály i v cizině, 
je přetrvávajícím snem českých stavebníků velký dům 
s mnoha komplikovanými prvky. Moderní energeticky 

úsporné domy přitom nejsou ničím jiným než stavbami 
s velmi jednoduchým, většinou obdélníkovým půdory-
sem. Jsou orientovány velkými prosklenými plochami 
na jižní stranu, aby měl dům potřebné solární zisky, 
které při kvalitní tepelné izolaci obvodových stěn 
i střechy slouží jako přirozený zdroj tepla zejména 
v zimním období.
Úkolem stavebních odborníků, kteří se zabývají 
energetickými koncepty dnešních domů, tak nadále 
zůstává především vysvětlování základních pojmů 
a principů. V podstatě jde o to pochopit, že v případě 
touhy po energeticky úsporném bydlení nejde primár-
ně o množství nakoupené izolace či cihel, ale o to, 
aby stavba ve výsledku co nejvíce odpovídala definici 
nízkoenergetického či pasivního standardu, který je 
však v našich klimatických podmínkách docela obtížně 
dosažitelný. Proto pochopitelně není nutné za každou 
cenu dosahovat magického požadavku energetické 
náročnosti vyjádřeného číslem 15 kWh na metr čtve-
reční za rok. Mohlo by se to totiž významně prodražit, 
čímž se opět dostáváme k důkladnému plánování 
a chytrému konceptu bydlení, který šetří nejen energii, 
ale také finance.
Kromě nastavení optimálních energetických paramet-
rů je však během realizace klíčové věnovat pozornost 
i řadě nejrůznějších detailů. Vybrat kvalitní okna, 
dobře zvolit vytápěcí systém či třeba doplnit stavbu 
esteticky působícími a zároveň maximálně funkčními 
stínicími prvky. Opravdu kvalitní koncept domu, ve 
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kterém dnes navíc nutně klademe zvýšený důraz na 
energetické úspory, představuje naprostý základ pro 
to, abychom nakonec dosáhli bydlení vysoce komfort-
ního, energeticky efektivního, zdravého a také finanč-
ně přijatelného.

Chcete žít v inteligentním domě?
Pokud už jsme se rozhodli pro koncept energeticky 
úsporného domu, neznamená to ovšem, že tento dům 
zároveň nemůže být domem inteligentním. V čem 
se ale přesně bydlení v chytrém domově liší od toho 

„obyčejného“? A jaké možnosti nám dnes technolo-
gický pokrok nabízí?
Jistě jste si všimli, že slovo chytrý, inteligentní nebo 
smart je zkrátka v kurzu. Z běžných věcí okolo nás 
v průběhu posledních let „zchytřelo“ snad vše od 
hodinek až po chladničku. Módní „smart“ vlna se nyní 
chystá ve velkém vtrhnout i do našich domovů, které 
nabízejí chytrým technologiím celou řadu příležitos-
tí pro uplatnění. V ideálním případě by se bydlení 
v chytrém domě mělo vyznačovat vyšším pohodlím, 
automatizací mnoha domácích činností a procesů, 
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dokonalou regulací spotřeby energií bez jakéhokoli 
plýtvání včetně možnosti důkladného monitorování 
výsledků a průběhu všech používaných chytrých funkcí. 
Technologie by také měly učinit náš život bezpečnější 
díky včasnému odhalení nejrůznějších rizik od detek-
ce škodlivin ve vzduchu, přes snímače pohybu, až po 
senzory otevřených oken.
A co tedy, zjednodušeně řečeno, chytré bydlení vlastně 
znamená?
V takovém tom klasickém pojetí by se dalo říct, že se 
jedná o dům, kde je možné nějakým způsobem řídit 

jeho funkčnost a to nejlépe i na dálku. Pohodlně mů-
žete ovládat nejrůznější spotřebiče, zabezpečení domu 
a např. s automatickou regulací topení i výrazně op-
timalizovat energetickou náročnost. Může to ale být 
i takový dům, kde se vám budou automaticky natáčet 
žaluzie v oknech podle úhlu slunečných paprsků.
Prostě chytré technologie mohou být integrovány do 
jednotlivých spotřebičů, úroveň automatizace a spo-
lupráce jednotlivých částí domácnosti se tak může 
značně lišit - od jediného přístroje až po komplexní 
systém řízení celého domu. Těmto technologiím je 
možné podřídit třeba jen určité tematické oblasti 
či jejich kombinace např. systém vytápění a bezpeč-
nostní systém. Pojem inteligentní dům se obvykle 
používá pro domácnost s plně automatizovaným 
systémem všech oblastí bydlení a pokročilými funkce-
mi, cena takových propracovaných systémů se ale pro 
rodinný dům může pohybovat ve statisících a výše.
Musíme si uvědomit, že koncepce inteligentních domů 
je tu již pěknou řádku let. Bohužel problémem v mi-
nulosti bylo obvykle uživatelsky nepřívětivé ovládání 
těchto systémů. Jednoduše zde ještě nebyly potřebné 
technologie. Ovládat topení, žaluzie či televizi pomocí 
SMS asi nebylo úplně šťastnou volbou.
Naštěstí technologie pokročily a s rozvojem internetu, 
telefonů a počítačů můžeme dnes již celkem pohodlně 
obsluhovat domácí zařízení prakticky odkudkoliv a to 
v reálném čase. Navíc s rozvojem chytrých telefonů 
a tabletů k tomu ani nepotřebujete klasický počítač.
Inteligentní domácnost vám nabízí usnadnění a zauto-
matizování každodenních činností. Nejen, že nemusíte 
před spaním myslet na to, jestli jste vypnuli televizi, ale 
hlavní výhodou je, že pomocí jednoho systému a z jed-
noho místa máte přehled a kompletním stavu vašeho 
domu. Veškeré ovládání osvětlení, topení, klimatizace, 
televize, zásuvek, žaluzií a dalšího se integruje do jed-
noho celku a v konečném důsledku je ovládání velice 
jednoduché a uživatelsky přívětivé.
Představte si, že při odchodu z domu, nebo třeba až 
cestou do práce, jediným stisknutím tlačítka zhasnete 
světla v celém době, vypnete nepotřebné spotřebiče, 
zatáhnete žaluzie, utlumíte topení a zapnete alarm. 
Naopak při příjezdu domů na vás bude čekat zapnutá 
televize, napuštěná vana či roztopená sauna.
A co všechno konktrétně chytré bydlení usnadní?

Dokonalá regulace vytápění
Chytré řízení má z hlediska snižování provozních výda-
jů asi největší význam v oblasti vytápění a klimatizace. 
Ovládání teploty funguje pro každou místnost oddě-
leně a navíc i v individuálně nastavitelných časových 
režimech. Můžete tedy nastavit požadovanou teplotu 
pro každou místnost v různých částech dne a klidně 
pro každý den v týdnu jinak. Nebo můžete mít před-
nastaveno několik módů pro různé typické situace 
v případě, že se váš časový režim často mění a dlouho-
dobé časové nastavení by nebylo účelné.
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Pomocí smartphonu můžete sledovat na dálku teplotu 
v jednotlivých místnostech a také měnit nastavení. Vy-
pnout nebo zapnout topení na dálku je tak otázkou 
několika doteků na telefonu.

Chytré osvětlení
Oblast, ve které se chytré technologie předvedou 
efektně na pohled, je osvětlení. Všechny osvětlovací 
prvky jsou zapojeny chytrými zásuvkami do centrální-
ho řízení, díky čemuž je možné přednastavit různé svě-
telné scény pro určité činnosti nebo části dne. Volbou 
konkrétní scény na vypínači se tak může v místnosti 
rozsvítit několik vybraných svítidel zaráz a vytvořit tak 
vhodné podmínky pro určitou situaci (jiné pro vaření, 
jiné pro romantickou večeři). Jedním ovládacím prv-
kem se vše vypíná i zapíná.
Pro zvýšení bezpečnosti se dnes často používají si-
mulátory přítomnosti osob v domě, které v určitých 
časových intervalech zapínají a vypínají světla. Taková 
funkce je v chytrém domě samozřejmostí, lze ji buďto 
přednastavit, nebo konkrétní svítidla ovládat na dálku 
pomocí chytrého telefonu.
Další funkce, kterou chytré osvětlení nabízí, je poma-
lé ranní rozsvěcování v ložnici v nastavený čas, čímž 
nahrazuje budík (společně se může zapnout i rádio 
nebo televize). Se spánkem pak souvisí i funkce noční-
ho režimu tlumených světel aktivovaných detektorem 
pohybu, která slouží pro zajištění bezpečného pohybu 
mezi toaletou a ložnicí, rozespalý člověk se nemusí 
o nic starat, po ulehnutí světla sama zhasnou.

Zabezpečení domu proti zlodějům 
a ochrana proti požáru
V oblasti bezpečnosti se chytré technologie používají 
stále častěji. Detektor pohybu s alarmem patří k zá-
kladním funkcím bezpečnostních systémů. V případě 
vniknutí do domu jste na svém smartphonu okamži-
tě informováni. Na dálku je také možné zamknout 
i odemknout dveře či garážová vrata, což je výhodné, 
když vaše dítě zapomene klíče, na druhé straně se zde 
otevírá určité bezpečnostní riziko.
Senzory otevřených oken či dveří při odchodu majite-
le z domu podají okamžité hlášení na telefon a okna 
s pohonem lze také automaticky otevírat a zavírat, 
buď na dálku, nebo při propojení s meteorologickou 
stanicí automaticky v případě deštivého či větrného 
počasí. Stejně tak se chytrý systém stará o rolety či 
žaluzie.
Z hlediska zajištění kvality vzduchu a požární bezpeč-
nosti jsou inteligentní domy osazeny různými čidly re-
agujícími na kouř, oxid uhelnatý apod. Pomocí smart-
phonu se také na dálku dají vypínat různé spotřebiče. 
Obyvatel chytré domácnosti se tedy nebude muset 
bát, jestli nenechal při odchodu zapnutou žehličku 
nebo sporák - na telefonu díky chytré zásuvce jedno-
duše zjistí, jestli je daný spotřebič v provozu a v přípa-
dě kladného zjištění jej na dálku vypne.

Multimediální centrum
Samozřejmě by ve vašem domě neměla chybět ani 
zábava. Dnes jsou již běžně dostupné systémy, které 
integrují vaší sbírku DVD a Blu-ray filmů, hudební 
alba, rodinné fotografie na jedno místo. Umožňují 
také příjem televizního signálu. Z tohoto centra jsou 
buď bezdrátově, nebo kabelem připojeny k televizím, 
počítačům atd.
Samozřejmě se vše ovládá stejným ovladačem jako 
zbytek domu. Není nad to večer usednout do sedačky, 
vybrat si film z vaší kolekce a jedním stiskem tlačít-
ka zapnout domácí kino, televizi, zatáhnout žaluzie 
a upravit osvětlení v místnosti.

Jak na to?
Budování inteligentního domu není vůbec jednodu-
ché, zvláště pak, pokud se rozhodnete mít opravdu vše 
propojené. Namístě je určitě navštívit specializovanou 
firmu, která vám navrhne profesionální řešení s mož-
ností budoucího vylepšování. Jedná se o velice jedno-
duché, kompletní avšak velmi nákladné řešení.
Alternativou je budovat si vše sám, postupně jen podle 
toho, co potřebujete. Zkrátka vybrat si to, co je pro vás 
důležité, ale přitom myslet i do budoucnosti. Nemusíte 
mít chytrý celý dům. Pamatujte, že každá automa-
tizace a usnadnění každodenního chodu udělá vám 
i vašim blízkým radost.

Foto: Schuttesrstock.com , 
zdroj: Nazeleno.cz, objevit.cz



DESIGNOVÉ T A D DRÁŽKY SEKČNÍCH VRAT UMOCNÍ 

MODERNÍ VZHLED DOMU

Společnost Hörmann, 

významný výrobce výplní 

stavebních otvorů, 

přichází na trh s novými 

designovými prvky 

sekčních garážových 

vrat. Jde o dvojité (D) 

a trojité (T) drážky na vnější straně vrat. Drážku T je možné 

variabilně vyplnit dřevěným profilem či výplní ve vzhledu 

ušlechtilé oceli. Nové drážky vypadají na vratech velmi 

efektně, jejich majitelé tak ocení moderní vzhled dle 

posledních trendů. 

Více informací lze získat na stránkách www.hormann.cz.

TAHOMA® – CHYTRÁ DOMÁCNOST VE VAŠICH RUKOU
Inteligentní systém TaHoma® pro ovládání domácnosti vyvinula společnost 

Somfy, světová jednička v oblasti automatizace venkovního i vnitřního stí-

nění, vjezdových bran a garážových vrat. Systém je navržen tak, aby cho-

vání své domácnosti dokázal rychle 

a jednoduše nastavit skutečně každý, 

a  to prostřednictvím graficky velmi 

zdařilé aplikace, kterou můžete mít 

v chytrém telefonu, tabletu i počíta-

či. Užitečné jsou například tzv. Smart 

scénáře, díky kterým se vaše domác-

nost samočinně přizpůsobuje aktu-

álnímu počasí, plánované spotřebě 

energie či vašim aktivitám. Na rozdíl 

od konkurence pak TaHoma® nabízí 

funkci zpětné vazby, to znamená, že 

jste o dění v domácnosti informováni, 

ať jste kdekoli a máte tak jistotu, že 

je vše v pořádku nebo naopak rychle 

zjistíte, co se děje a vzdáleně problém 

vyřešíte. 

Více na www.somfy.cz.

BETON BLÍŽE

K PŘÍRODĚ
Evropští specialisté na 

zakázkovou výrobu

www.beton-tesovice.cz

OBJEVTE NOVÝ KÁVOVAR

NESCAFÉ®  Dolce Gusto® uvádí na trh  jedinečnou novinku, 

kávovar ve zcela novém designu inspirovaném kávou. 

Kromě nekonvenčního vzhledu uchvátí novinka také 

inovovaným ovládáním. 

Kávovar ovládáte pouhým 

dotykem. Kávovar disponuje 

tlakem až 15 barů, díky 

kterému dokáže připravit 

nejen profesionální espresso 

se sametovou pěnou a 

intenzivním aroma ale také 

spoustu dalších nápojů. Latte 

Macchiatto, Cappuccino 

a další, čokolády, čajové 

speciality ale také studené nápoje. 

VINYLOVÁ PODLAHA V KOUPELNĚ

Asi těžko byste hledali vhodnější materiál do 

koupelny než podlahu z měkkého vinylu s textilní 

podložkou, která se pokládá v rolích. Měkký vinyl je 

teplý při došlapu bosou nohou, v případě potřeby je 

pod něj ale možné zabudovat i podlahové vytápění. 

Povrchová úprava kvalitních vinylových podlah se 

stará o snadnou údržbu a dlouhou životnost, navíc 

do mokrých provozů nabízí někteří výrobci i speciality 

– třeba francouzský Gerflor doplňuje skladbu 

podlahy z řady HQR o vnitřní složku Sanosol, která 

preventivně zabraňuje šíření plísní a bakterií.

VÁNOCE BEZ STRESU? JDE TO!

K Vánocům neodmyslitelně patří uklizený, 

nazdobený, purpurou provoněný domov, ve kterém 

si můžete užívat rodinnou pohodou. Kuchyň je srdce 

domova, takže doporučujeme začít právě tam! 

Skvělým pomocníkem nejen na umývání kuchyně 

a koupelny je novinka letošního roku od Viledy 

– unikátní hadřík ACTIFIBRE. Hodí se na všechny 

povrchy bez rozdílu a díky použitému materiálu 

z mikrovláken za 

sebou nezanechává 

žádné chlupy ani 

šmouhy. Navíc se 

díky nově použité 

technologii pyšní 

výjimečnou savostí. 



NÁDOBA NA CHLEBA
- Keramická chlebovka s víkem z kvalitního tvrdého dřeva

• rozměry: 30 cm x 23 cm x 13,5 cm

• materiál: keramika / gumovník

• keramika: 

• glazurovaný povrch

• lze mýt v myčce

• gumovník: 

• 100% přírodní

• lakovaný povrch

• čištění pouze vlhkým hadříkem

• propracovaný design

• optimální větrací otvory pro dlouhotrvající čerstvost

• včetně vyměnitelných popisů k nalepení

• vroubkovaný povrch na spodní části víka

• spodní část víka lze použít jako krájecí prkénko

• vhodná na cibuli, česnek, brambory, chléb apod.

více na www.kuchyn-domov.cz

KOLEKCE SIBU 2015

Rádi bychom Vám představili 

zbrusu novou kolekci TRENDS 1.5 

pro tento rok, která je jedinečná díky své originalitě, 

inovačnosti a modernímu stylu. Největší letošní novinkou 

je zcela nová průsvitná řada TRANSLUCENT LINE, která se 

dokonale hodí na jakýkoliv podsvícený materiál a dodává 

interiéru neobyčejný dojem. Produkty z této řady se vyrábí 

v provedení Old Platin (staroplatina) a Silent Gold (jemně 

zlatá). Technologický 

převrat pak zajišťují 

výrobky LL LOUNGE a SL 

PIANO. Ty jako jediné 

z celé nabídky je možné 

přikládat na sráz bez 

respektování dilatační 

mezery.

ZVLHČOVAČ VZDUCHU S IONIZÁTOREM A MOŽNOSTÍ 

AROMATERAPIE AIRBI TWIN

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Airbi TWIN pro 

čisté a zdravé ovzduší vám pomůže zajistit optimální 

klimatické podmínky v domácnosti. Model TWIN patří 

mezi víceúčelové přístroje 

(3 zařízení v 1), neboť 

kromě základní funkce 

zvlhčování vzduchu, je 

vybaven též ionizátorem 

(pomáhá čistit ovzduší) 

a uživatel má také 

možnost do přístroje 

přidávat esenciální oleje 

a využívat tak příznivé 

účinky aromaterapie.

www.airbi.cz

KUCHYŇSKÁ STUDIA PORTA
JSOU TADY!

Německá společnost PORTA působí na trhu s kuchyněmi již přes 50 let. Nově představuje 
tuto kvalitu a tradici také na českém trhu. Kuchyňská studia PORTA vám nabízejí pět řad - 
linií kvalitních kuchyní na míru - Top line, Best line, Asko line, Eco line a Speed line. Každá 
řada je jedinečná, propracovaná designově i technologicky. Každá kuchyň na míru se plánuje 
individuálně přesně podle vašich přání, požadavků a možností. Garantujeme nejvyšší kvalitu 
a nejmodernější výbavu, ze široké škály provedení si vybere i ten nejnáročnější zákazník. 
Přijďte za námi se svojí základní představou nebo i bez a nechte si u nás zpracovat nabídku 
včetně 3D vizualizace zdarma. Doprava i montáž jsou samozřejmostí. Získáte základní 
záruku 2 roky, u vybraných modelů garanci až 5 let na dřevěné díly a na některé funkční 
prvky dokonce celoživotní záruku. Studia PORTA najdete v prodejnách ASKO Nábytek 
v Praze, Brně, Plzni, Znojmě, Olomouci a Zlíně. Více na: www.porta-kuchyne.cz.



MADE IN GERMANY

STŘEŠNÍ ODVODŇO-
VACÍ SYSTÉM, KTERÝ 
DOKÁŽE VÍCE.

S Zambelli produkty střešního odvodňovacího 
systému to můžete udělat velmi jednoduše. 
Celá Zambelli produktová řada se vyznačuje 
maximální ochranou proti povětrnostním 
vlivům a dlouhou životností. Rozsáhlý sorti-
ment umožňuje absolutně přesnou montáž. 
Dodatečně Vám také poskytujeme podporu 
s montážními tipy jak na naší webové strán-
ce, tak na Youtube. Prakticky použitelný, es-
teticky dokonalý a přitom ještě hospodárný 
– to je střešní odvodňovací systém made by 
Zambelli.     www.zambelli.com

SE
RY

* 

SLÍBIT
DODRŽET?
ŽÁDNÝ 
PROBLÉM.

KOUPELNY ELMAT SUPER - VYBAVENÍ PRO KAŽDÉHO

Nová exkluzivní umyvadla firmy 

Kaldewei – ocel a smalt

• kvalita, čistota a design

• 30 let záruka

• povrchová úprava proti špíně

HVĚZDA VAŠÍ KOUPELNY

Nejnovější sanitární modul Geberit Monolith Plus pro WC je všestranně 

talentovaný výrobek. Kromě splachovací WC nádržky ukryté za 

výjimečným designem nabízí hned několik doplňkových funkcí pro zvýšení 

Vašeho komfortu.

Modul Geberit Plus je vybaven účinným 

odsáváním zápachu přímo z WC mísy, 

které se zapne automaticky při používání 

WC. Odsávání funguje téměř bezhlučně. 

Další praktickou funkcí je diskrétní LED 

osvětlení, které se aktivuje v okamžiku, kdy 

se k němu někdo za tmy přiblíží. Detekční 

vzdálenost, dobu osvětlení stejně tak i jeho 

barvu je možné nastavit podle individuálních potřeb. Samozřejmostí je 

taky možnost volby mezi spláchnutím velkým a malým množstvím vody – 

tlačítka splachování jsou inovovaná a reagují i na velmi jemný dotyk. 

Výrobek již získal několik renomovaných mezinárodních ocenění.

www.geberit.cz/monolith

INSPIRUJTE SE

Společnost Tondach 

pro vás připravila 

nový online katalog, 

který vám usnadní 

rozhodování při 

výběru střešní 

krytiny. Nechejte 

se jím inspirovat 

a vyberte pro vaši střechu tu pravou pálenou tašku. V novém přehledném 

online katalogu je možné snadno filtrovat jednotlivé modely tašek dle 

tvaru, barvy a dalších kritérií. K dispozici jsou zde také veškeré technické 

údaje a podrobnosti o vybraných produktech. V případě potřeby je 

možné přímo zde učinit objednávku s garancí rychlého dodání.

Inspirujte se! Vyberte svoji střechu snů.

www.katalog.tondach.cz

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

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

JAK ZAŘÍDIT MALOU LOŽNICI BEZ OSVĚTLENÍ 
SE NEOBEJDEME



Sprchové kanálky Geberit CleanLine

Nové sprchové kanálky Geberit CleanLine splňují nejnáročnější požadavky 
na hygienu. Optimalizovaný odtok vody zabraňuje hromadění usazenin. 
Inovativní hřebenová vložka zachycuje nečistoty a díky snímatelnému 
krytu uprostřed kanálku Vám její vyjmutí zabere jen pár vteřin a velmi 
snadno ji můžete vyčistit.
Jednoduše čisté - jednoduše krásné.

→  www.geberit.cz/cleanline

Jedno-
duše  
čisté.

Snadno se čistí:

hřebenovou vložku lze 

vyjmout a opláchnout

document5417383397955126440.indd   1 17.11.2014   15:10:02



4040 NÁBYTEK PRO VŠECHNY40404040404040404040%
SLEVASLEVA*

Rohová sedací souprava, 
korpus: umělá kůže hnědá, polštáře 

a sedák: tkaná látka cappuccino, 
250 × 82 × 146 cm,

 1005272-00

%%
na sedací 
soupravy, 

postele 
a skříně

Rozklad na lůžko: 135 × 210 cmÚložný prostor

40404040404040404040404040404040404040
6 999.-16 990.-

Sleva

58%
ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA

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

Nabídka platí od 15. 10. do 25. 10.  2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté 
si zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO nábytek si 

vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. 
Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se

na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. **Toto zboží není skladem, zákazník si je může v době platnosti nabídky v prodejně objednat.

SLEVA*25  
ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVAROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVAROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA

25  Nabídka platí od 16. 10. do 18. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně 
nabídky z e-shopu www.asko.cz. *Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy.  Slevy se odečítají z prodejních cen 

přímo u pokladny a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. 

25  Nabídka platí od 16. 10. do 18. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně 

%25  SLEVA
NA OSVĚTLENÍNA OSVĚTLENÍNA OSVĚTLENÍNA OSVĚTLENÍ

Sleva Vám bude odečtena na pokladně z celkové částky

16.-18. 10.

15.- 25. 10. 2015


