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Stavba od A do Z

Na míru vašemu životnímu stylu

Německá kvalita a skutečná variabilita nábytkových
částí a materiálů • Služby na klíč • 10 let záruka zdarma
Široký sortiment spotřebičů • Designový návrh zdarma
Konzultace s designéry • 3D zobrazení Vámi vybrané kuchyně v konkrétním prostoru
Odborná pomoc při výběru všech elektrospotřebičů • Od návrhu po kompletní montáž
Naše studia najdete zde:
DATART Avion SP Zličín – Skandinávská 23, Praha 5
DATART Arkády Pankrác – Na Pankráci 86, Praha 4
DATART OC ŠESTKA – Fajtlova 1090, Praha 6
e-shop: www.DATART.cz

Jsme výhradním
prodejcem kuchyní

Infolinka: 810 328 278 (810 DATART)

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme tu duben a s ním naše další
číslo časopisu Moje bydlení. Jaro
už je mezitím v plném proudu a my
se vrhli na vylepšování bytu, domu
i zahrady. Pokud máte to štěstí, že
máte domeček se zahrádkou, určitě
už se vám venku všechno zelená,
záhonky jsou plné jarních kytiček
a pokud máte skleník, možná už
v něm čekají osázené truhlíky, až
přijde vhodná doba na jejich umístění na okna. A pokud vlastníte jen
malý byteček? Samozřejmě i pro
vás je krásné jarní počasí inspirací a možná už jste se pustili do
malování, či tapetování, případně už
jste naplánovali nějakou důkladnější přestavbu, aby se vám žilo lépe
a veseleji.
A se vším výše zmíněným vám
samozřejmě pomůže náš časopis.
Povíme si tedy samozřejmě, jaké
práce nás čekají na zahradě, aby-

chom ji koncem jara už měly podle
svých představ. Řekneme si i něco
o proměnách v interiéru. Poradíme
vám i jak zařídit novou kuchyň
a jak si vybavit ložnici. Samozřejmě
s postupujícím jarem se budeme
čím dál více věnovat stavbě. Povíme si něco na téma rekonstrukce, či
stavební materiály, poradíme vám
s výběrem oken i střešní krytiny.
Nezapomeneme ani na zateplování,
které sice oceníme zejména v zimě,
nicméně je zapotřebí se do něj pustit
mnohem dříve.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní rok
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Dopřejte si komfort
automatického ovládání žaluzií
n

Komfortní ovládání

K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk tlačítka
na dálkovém ovladači nebo krátké pootočení
ovládacím kolečkem!
n

n

Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny před
poškozením. Fouká-li příliš silný vítr, žaluzie
se automaticky zatáhne a tím je chráněna
před poškozením.

Úspora energie

Motorizované žaluzie neslouží jen jako designový
prvek. Pokud jsou doplněny o čidla, která reagují
na povětrnostní podmínky, mohou snižovat
náklady na chlazení či vytápění budovy.

www.ovladamezaluzie.cz
www.somfy.cz

Prodlužte životnost svých žaluzií

n

Ochrana interiéru vašeho domu

Žaluzie pracuje automaticky a reaguje na vnější
podmínky. Tím chrání váš dům před přehříváním,
UV zářením a také před pohledy zvenčí.

Zatímco u nás se říká: „Kdo židli má, ten bydlí“, například v Kanadě platí
rčení: „Domov, sladký domov“. A pokud ten sladký domov ještě nemáte
a zatím po něm jen bezmezně toužíte, je na místě tuto situaci změnit
a ten vysněný domov si pořídit. A proč ne třeba na klíč?
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Nákup nového bytu či domu na klíč je dozajista velmi
lákavou záležitostí, ale mějte se na pozoru: při nákupu vás může potkat mnoho úskalí, která vás mohou
přinejmenším zaskočit.
Pokud toužíte po vlastní střeše nad hlavou, měli byste
umět odpovědět na několik základních otázek týkající
se především financování nákupu, správné komunikaci
se stavební firmou a především o možnosti zasahovat
a kontrolovat proces samotné výstavby. Ne vždy totiž
vše probíhá podle vašich představ a zároveň je na místě uvědomit si míru rizika, kterou daný obchod přináší.
A je jen a jen na vás, do jak velkého dobrodružství se
pustíte.

Rozhodující je poptávka
Vývoj realitního trhu ukazuje, že poptávka v určitých
regionech stagnuje, zatímco v jiných lokalitách stále
vzrůstá. Důvody ke stagnaci poptávky bytů lze spatřovat především ve větším zájmu po starších bytech,
jejichž ceny postupně klesají. V mnoha městech dále
dochází k privatizaci starších obecních bytů za ceny
výrazně nižší v porovnání s cenami tržními, čímž se
nabídka starších bytů na trhu rozšiřuje. A v neposlední řadě zde hraje roli i mnoho státních a bankovních
programů podporujících regeneraci panelových sídlišť.
V souhrnném působení těchto faktorů se pak stále
obtížněji odráží rozprodej developerských projektů
s novými – dražšími bytovými jednotkami. Při pohledu
na aktuální nabídky firem, které inzerují možnost nákupu ať již domu nebo bytu na klíč, zjistíme, že každý
investor má své specifické podmínky, se kterými by
se měl každý zájemce dopodrobna seznámit. Mnoho
zákazníků jim bohužel nepřikládá takovou důležitost,
jakou by si zasloužily.
Porovnání jednotlivých nabídek tak začíná a končí
u ceny za metr čtvereční podlahové plochy, kde se odráží lokalita, ve které se stavba bude nacházet, použitý
materiál, dopravní obslužnost, popřípadě základní bytové vybavení. Tato kritéria bezpochyby při rozhodování mají své místo, ale nesmíte při tom zapomenout
na jedno, a to kdy bude investor požadovat úhradu

celé kupní ceny.
Pokud investor disponuje dostatečně velkým kapitálem nebo získal dostatečně velký úvěr za stavbu, požaduje obvykle od klientů jen menší zálohovou platbu.
V opačném případě je stavba financována z prostředků budoucích kupujících, což je pro investora vhodné v tom případě, pokud nemá dostatečně vysoké
vlastní zdroje, nebo na bankovní úvěry nedosáhne. Pro
klienty to pak znamená, že tito lidé financují stavbu
svými penězi a investor šetří peníze na úrocích. Nebezpečí pak v tomto případě spočívá v tom, že pokud
se investorovi nepodaří v určitém období byty prodat,
začíná řetězová reakce, která má nepříjemné důsledky
jak pro stávající klienty, tak i pro samotného investora.
Developer nemá peníze na úhradu faktur za provedené práce, dochází k zastavení či zpomalení stavebních prací, šetří se na materiálu a hledají se úsporná
opatření na úkor kvality stavby či práce. A pokud
dojde k soudnímu sporu mezi investorem a stavebními
firmami, celý projekt se prodraží a ocitne se na pokraji krachu. A nešťastným klientům pak mohou zbýt
jen doklady o zaplacené stavbě, která se však nikdy
nepostaví.

Projekt financovaný bankou
U takovéhoto projektu získáte větší jistotu, že banka
důkladně prověřila proveditelnost projektu. Banka se
aktivně účastní dozorování stavby a kontroluje účelovost použití půjčených prostředků, čímž se minimalizuje riziko, že peníze budou použity na jiné účely.
Zájemce obvykle zaplatí zálohu ve výši mezi desíti
a dvaceti procenty z celkové ceny a zbylou částku
zaplatí až po kolaudaci stavby. Velice výhodné bývá
pro klienty využití notářské úschovy nebo vázaného
účtu v bance, kterým docílíte toho, že za vaše peníze
získáte skutečně postavený byt.

Projekt investovaný investorem
Ten se na první pohled může jevit velice výhodně.
Investor si nepůjčuje peníze od banky, stavba tedy
může vyjít levněji, protože nebude navýšena o zapla-

Tipy a rady při koupi nového bytu a domu
1. Při koupi nového bytu se nenechejte zlákat různými slevami, které získáte tím, že za platíte předem nebo
ve splátkách. Možná ušetříte několik tisíc korun, ale vystavíte se riziku, že projekt z jakéhokoliv důvodu
nebude dokončen. Využijte toho, že volba míry rizika je jen na vás, a proto se nepouštějte do akcí s nejistým
výsledkem. Můžete totiž přijít o veškeré úspory.
2. Ceny se liší v závislosti na tom, v jaké lokalitě se dům nachází. Hlavní roli dále hraje cena pozemku – v okolí
Prahy se například pohybují okolo 2000 Kč za metr čtvereční, čím více se od Prahy vzdalujete, tím cena klesá.
Zohledněny jsou i dostupnost inženýrských sítí, druh použitých konstrukcí, v bytovém domě pak i počet
podlaží a různá specifikace stavby. Na cenu má vliv i umístění bytů v domě – byty s lepší orientací na světové
strany a ve vyšších podlažích mají vyšší cenu než byty ostatní. Informujte se, jestli je v ceně i parkovací stání
či sklep.
3. Požadujte garanci pevné ceny. Při koupi bytu či domu na klíč by měla být developerem garantovaná pevná
cena. Pro zájemce to je bezesporu výhodná situace. Například v případě, že by se podstatně zvýšila míra inflace, nebo by výrazně došlo k výraznému nárůstu cen stavebního materiálu a cen stavebních prací na trhu,
cena by zůstala stejná.
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PRODEJNY
PO CELÉ
REPUBLICE
moderní

stylový

dostupný

Nakupte nábytek ještě výhodněji!
Obrovský výběr a skvělé ceny ve všech našich prodejnách

148-0035/001

146-0017/001, 002

Obývací stěna Blanca
dekor bílá, dekorativní frézování předních ploch, systém otevírání
PUSH-TO-OPEN, š/v/h: 220 x 140 x 42 cm. Cena: 8 999,-

Sedací souprava Komodo
levé/pravé provedení, polohovací podhlavníky, kovové nožky,
š/v/h: 255 x 90 x 171 cm. Cena: 29 999,-

Uvedené akční ceny platí od 8. 4. do 21. 4. 2015 na prodejnách JENA.

www.jena-nabytek.cz

cené úroky. Na druhou stranu přicházíte o banku coby
garanta realizace stavby. Z toho ale vyplývá jediný
správný a bezpečný způsob úhrady, a to až po realizaci
stavby. Někteří developeři využívají záloh klientů přímo na financování stavby. V případě krachu společnosti ale může být pro kupujícího obtížné získat zálohu
zpět.
Na navýšení ceny byste měli přistoupit pouze v těchto
případech:
• objednáte si úpravu či vybavení bytu nad rámec
standardního provedení
• dojde ke změně zákonné stavby DPH u bytových
staveb
• dojde k nárůstu podlahové plochy nad přípustnou
odchylku
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Výhodou většiny projektů je fakt, že samotný zákazník
může v určitých mezích byt či stavbu upravit podle
svých individuálních potřeb. Jedná se o dílčí dispoziční
úpravy, například úprava příčky, posun nebo obrácení
dveří, úpravy koupelen apod. V rámci interiéru si pak
lze objednat i řadu dalších úprav a vylepšení na přání
klienta. Pro potřeby klientů dokonce firmy zřizují
praktickou vzorkovnu, díky které si uděláte představu
o tom, co by se vám líbilo a zorientujete se v široké
nabídce standardního i příplatkového provedení bytů
(dlažby, koberce, sanitární vybavení). Dokonce lze
dohodnout kompletní vybavení bytu, tedy kuchyňskou
linkou se spotřebiči, svítidly a nábytkem.

Buďte ve střehu!
Nejdůležitější osobou při každé stavbě je stavební
dozor, který by měl být k dispozici klientům při kont-

dům, měli byste s jeho plánováním začít již s první
čarou architekta. I hotový interiér ale můžete zařídit
k obrazu svému jako při rekonstrukci nebo stěhování
do jiného bytu. A nezapomeňte při tom také na to,
že interiér na vás nepůsobí pouze svým vzhledem, ale
také ovlivňuje vaše zdraví. Byt má velký vliv na to,
jak se cítíme, a na celkovou pohodu života. Proto se
snažíme zařídit ho hezky a prakticky.

Bytový architekt nebo to zvládnu sám?
Toť otázka. Faktem je, že pěkný kus nábytku se v bytě
neokouká ani za třicet let. Naplánovat jednotlivé prvky rozhodně není jednoduché, protože interiéru budou většinou sloužit po celý život stavby. Pokud si ale
dáte tu práci, čeká vás sladká odměna. Zvolený nábytek vypovídá o vašem vkusu, životním stylu a celkovém
naladění. A s největší pravděpodobností ho budete
využívat minimálně třetinu vašeho života a to je pádný
důvod, proč se při jeho výběru neunáhlit. Odborníci
samozřejmě doporučují využít služeb renomovaných
bytových architektů, jejichž zkušenosti a odbornost
vám zaručí, že z vašeho bytu či domu se stane skutečné reprezentativní sídlo. Pokud si ale v tomto smyslu
věříte, můžete se do toho pustit a sami. Pak vaše
bydlení bude i vaším uměleckým dílem. Začněme tedy
od začátku.

Zvolte dominantní barvu

rolních prohlídkách stavby. S ním by měl být sledován
průběh stavby a také kontrola a vyhodnocení změn
oproti původnímu projektu. U zavedených firem tuto
funkci přebírá osobní konzultant, který je přidělen
každému klientovi a je mu k dispozici pro zajištění
všech jeho požadavků po celou dobu výstavby.
Jednu starost už máte z krku. Váš dům snů vám už
konečně stojí, čímž je úkol číslo jedna splněn a na
řadu přichází úkol číslo dvě, a to ho prakticky, vkusně
a moderně zařídit.
Moderní i klasické materiály, vhodně namíchaná kvalita předního designu 21. století dochucená barvami
a okořeněná přírodními artefakty. To by se dalo napsat o bytě či domě zařízeném v duchu moderní doby.
Interiérový design je dnes víc, než třešničkou na dortu
vaší stavby nebo bytu. Pokud například stavíte nový

První věc, na které byste se měli shodnout, jsou barvy.
Na počítačově zpracovaných ukázkách se můžeme
přesvědčit o tom, že změnou barvy nábytku a doplňků získáme místnost pokaždé s úplně odlišnou
atmosférou. Pro menší byty se obecně doporučují
světlé dřeviny a jednoduché konstrukce nábytku bez
zbytečných dekorací. Prosklená dvířka skříněk, kovové
podnoží stolů a stolků prostor odlehčí. Mladí lidé mají
možnost svůj byt zařídit opět ve stylu 60. let, kterému
vévodí subtilní konstrukce, barevné látky, kovové nohy
a plast. Výmalbu pak volte bílou nebo krémovou. Nejste-li si jisti barevným řešením stěn, raději byt zařiďte
a teprve při dalším malování vyberte odpovídající
barvu. Je jednodušší přizpůsobit barvu stěn nábytku
než obráceně. Velmi zajímavé působí i barva šedá. Sice
nepatří k oblíbencům davů, ale je elegantní a dobře laditelná, agresivně se neprosazuje, naopak dává
prostor výraznějším kolegyním. O to je ale více hýčkána ze strany architektů. Zejména při návrhu interiérů
je nutná převládající názorová shoda materiálů, stylů
a barev. Se šedou například velmi dobře ladí zelená,
která umožňuje vyniknout ostatním barevným akcentům, ale i třeba uměleckým předmětům.

Vstupte
Domácí teritorium odjakživa ohraničují vstupní neboli hlavní dveře a i jejich výběru byste měli věnovat
velkou pozornost. A navíc jsou výrazným architektonickým prvkem podtrhujícím osobitý výraz domu. A při
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špatném výběru mohou „pověst“ domu pěkně pošramotit. Oddaně pouštějí obyvatele dovnitř i ven a brání
nebo alespoň znesnadňují vstup nezvaných návštěv.
Moderní dveře se také umějí vypořádat se stoupajícími nároky na tepelnou a zvukovou izolaci. Ovšem
jako každý „otvor ve zdi“ vyžadují kvalitní provedení
a přesnou montáž. Je proto vždy lepší nakupovat včetně montáže u renomovaných výrobců, kteří garantují
vlastnosti výrobků a často mají certifikaci. Co se materiálu týče, nejžádanějším materiálem je stále pro svou
tuhost a pevnost dřevěný masiv. K výrobě se používá
nejčastěji smrk, dub a borovice, vybrat si ale můžete
i z nabídky tropických dřevin. Vnitřek se plní většinou
polyuretanovou pěnou, která dokonale splňuje požadavky na izolaci. Povrchová úprava se provádí většinou vodou ředěnými lazurami a moderní design dává
přednost krycím barvám. Další možností jsou dveře
z plastu, jejichž největší předností je snadná údržba
a tvarová variabilita. Stejně jako u ostatních dveří i zde
výrobci nabízejí do prosklených částí dvojsklo a pro
zvýšení bezpečnosti folii.
V dnešní době bychom se už rozhodně měli zamyslet
nad pořízením bezpečnostních dveří. Na co si musíme dát při jejich výběru pozor? Prvním kritériem je
zařazením do bezpečnostní třídy. Bezpečnostní třídy
představují odolnost proti vloupání a jsou normované
Evropskou unií v hodnotách 1-5. Na každého výrobce
jsou kladena stejná kritéria pro zařazení dveří do jednotlivých tříd. Bezpečnostní třída 3 představuje adekvátní volbu. Třída 4 je nadstandardní výrobek a třídou 5 se označují nepřekonatelné a nejbezpečnější
dveře na trhu.
Dále si musíme všímat materiálu, ze kterého jsou
dveře vyrobené. Ten je klíčový u konstrukce a vnitřní
výplně. Chtějte pevnou ocelovou konstrukci, která
je pokryta ocelovým oplášťováním. Uvnitř pevné ocelové konstrukce je také bezpečně umístěn uzamykací
systém. Samotný vzhled a design dveří je pak zcela
na vašem výběru.
Další důležitou součástí jsou jistící body. Počet a rozmístění tzv. jistících bodů, které se při zamčení vysunou ideálně do všech 4 stran včetně podlahy, je velmi
důležitý. Klíčové je jištění pod i nad panty a v oblasti
zámku. Nedílnou součástí jsou i bezpečnostní vložky
a kování.
Zámek a jeho umístění je velice důležité. Měl by být
chráněn ocelovými deskami dveří a mít bezpečnostní
cylindrickou vložku.

ať již celoskleněné anebo jen prosklené dveře, dokáží
prostor provzdušnit a vnést nezapomenutelnou atmosféru plnou lehkosti.
Pokud jste se rozhodli pro skleněné dveře, čeká vás
další krok – vybrat jejich konkrétní podobu. Výběr
typu skleněných dveří závisí na prostorových možnostech interiéru a vašem vkusu. Existuje několik variant,
ze kterých si můžete zvolit tu nejvhodnější.
•

•

•

Skleněné posuvné dveře mají nejmenší nároky na
místo. Dají se zasunout za stěnu i do stěny (jak do
stavebního pouzdra, tak do „falešného“ pouzdra).
Posuvné otočné dveře jsou na prostor náročnější
a musíte počítat s místem pro otevření na jednu
stranu.
Kyvné skleněné dveře vyžadují prostor na obě strany, ale přináší největší komfort. Ať už jdete odkudkoli, můžete dveře „tlačit“ před sebou.

Výběr typu skla závisí na umístění dveří a požadované
průhlednosti.
Pokud vám jde pouze o „odhlučnění“ nebo rozdělení
místností (například kuchyňského koutu a obývacího pokoje), můžete si vybrat skleněné dveře s čirým
sklem. Pro oživení se používají různé barvy nebo pískované dekory.
Částečného zastínění dosáhnete pískovaným dekorem,
který může sloužit i jako vkusná dekorace interiéru.
Pro větší soukromí jsou nejvhodnější variantou skla
leptaná neboli mléčná.

Ke dveřím zvolte zárubně
Máte-li možnost to ovlivnit, pouvažujte, zda by vás
nezaujaly i skryté zárubně. Pokud upřednostňujete
v interiéru čisté a jednoduché linie, jsou pro vás skryté
dveřní zárubně tou pravou volbou. Prostory nebudou
rušit žádné vystouplé zárubně nebo panty. Bezzárubňové dveře dodají vašemu interiéru nový, čistý a moderní vzhled. Dveře přesně kopírují stěnu z obou stran
místnosti. Prostory tak působí velice elegantně a získají rovné a nepřerušované linie. Dveře se stávají neviditelnou součástí stěny, vidíte jen obrys dveří a kliku.
U skrytých zárubní je použita technologie, která
umožňuje ukrýt všechny součásti dveří vyjma kliky do
stěny. Zárubeň je namontována do zdi a její hliníkový
povrch je natřen stejnou barvou interiéru. Tzv. 3D
panty umožňují vyrovnat dveře ve všech třech osách.
Docílíte tak dokonalé roviny stěny a dveří.

Aby dveře ladily...

Co na podlahu?

Zastavit se musíme i u interiérových dveří. Pokud
samozřejmě dobře vyladíte celý interiér, celkový dojem
mohou dveře pozvednout, nebo narušit. Při jejich výběru je tedy zapotřebí, abyste byli obezřetní. Velkým
hitem poslední doby jsou skleněné dveře. Jsou vhodné
do moderních prostor, kde svým estetickým dojmem
zaujmou nejedno ke kráse citlivé oko. Skleněné dveře,

Pokud už řešíme dveře a zárubně, samozřejmostí je, že
by měly tvořit harmonický celek s podlahou.
Samozřejmě, do každé místnosti se hodí podlaha jiná.
Koupelna, chodba či zádveří nebo kuchyně vyžadují jiné materiály, než pokoje v odpočinkové části. Je
ovšem nezbytné dbát na rozložení interiéru. Jestliže
máte chodbu a kuchyni propojenou s obývacím poko-
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jem, není vhodné vybrat tři různé materiály. Proto při
výběru dbejte na vlastnosti a životnost podlahové krytiny. Na frekventovaná místa, kde je zapotřebí odolnější materiál, se hodí vinylové 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 pružné, což znamená, že po
došlapu nevydávají typický zvuk laminátových a dřevěných podlah. Je možné vybírat 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 šetrněji udržovat a opra-
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vovat. Vedle, v současnosti velice módních korkových
a vinylových podlah, stojí stále oblíbené tradičnější
materiály. Oblíbenost laminátových podlah spočívá
v rozmanitosti výběru vzorů. Laminátové 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 kuchyně. Jsou na rozdíl od
předchozích podlahových krytin 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 masivní dřevo. Podlahy
ze dřeva patří mezi dražší varianty, ale investice se vy-

platí. Jedná se o přírodní materiál, který již na pohled
vytváří pocit rodinného tepla. Co se týče životnosti,
jedná se o nejlepší materiál. Vydrží celá desetiletí.
V současnosti si můžete nechat vyrobit dřevěnou
podlahu na míru. Vyberete si barvu i strukturu. Tato
varianta je ale dražší a náročnější na pokládku. Není
vhodná pro podlahové topení, potřebuje větší a pravidelnější údržbu a má větší nároky na vlhkost a teplotu
prostředí.

Koupelna – duše bytu
Pokud řešíme celistvost interiéru, nesmíme zapomenout na koupelnu. Celkové zařízení a uspořádání této
místnosti musí totiž korespondovat s celým bytem.
Základní věcí, která určuje vzhled koupelny, je umy-

vadlo. Dnešní výrobci umyvadel se snaží do umývacího prostoru přinést nová řešení. Současná umyvadla
nabízejí při osobní hygieně dostatek prostoru bez
ohledu na to, zda vlastníte rozlehlou nebo miniaturní
koupelnu. Stále častěji se doplňuje odkládací plocha,
případně jsou vybavena některým ze „samočistících
povrchů“. A prakticky u všech umyvadel střední a vyšší
třídy najdete širokou odkládací plochu. To je další
trend, který si zákazníci žádají a firmy na něj přistupují. Nespornou výhodou je, že umyvadlo a odkládací
prostor tvoří jeden kus nábytku bez spár a spojů, což
vypadá elegantně a navíc to zjednodušuje čištění.
Další praktickou „výbavou“ umyvadel, která si nachází stále více příznivců, jsou takzvané „protišpinivé“
úpravy. Klasická umyvadla totiž mají na první pohled
neviditelné mikropóry, v nichž se usazují nepříjemné
nečistoty, zbytky mýdel a zubních past a vodní kámen.
Speciální úpravou lze při výrobě zajistit dokonalou
hladkost povrchu. Voda a nečistoty se na něm neudrží,
vytvoří kapku a stékají do odpadu.
Samotné zařizování koupelny vyžaduje zvolit všechny
předměty tak, aby mezi sebou vzájemně ladily tvary,
barvou i funkcí. Design plní při zařizování stejně důležitou roli jako barva a funkčnost vybavení. Osvědčují
se jednoduché typy materiálů jako průhledné sklo,
sprchové zástěny, skleněné police i dvířka u koupelnového nábytku. Dalším dobrým typem jsou velkoplošná
zrcadla, která opticky zvětšují prostor a při vhodném
nasvícení i osvětlují. A co ještě chtít a čeho se vyvarovat? Keramika i nábytek by měly být bez zbytečných
výstupků, nejlépe v závěsném provedení. A chybět
nesmí ani „voňavá tečka“. Už proto, že vůně jsou z nových koupelen to cenově nejdostupnější.
A co se barvy týče, to už záleží jen a jen na vašem
osobním vkusu. Obecně platí, že světlé barvy opticky
zvětšují, tmavé naopak zvětšují. Pro volbu barevného
řešení koupelny berme v úvahu „naturel“ uživatele.
Ke klidnějším povahám je vhodné volit tón v tónu,
kreativnější lidé dávají přednost kontrastním či méně
obvyklým kombinacím. Zajímavě laděná koupelna
může být třeba do oranžova. Pokud navíc za pozdního
odpoledne do ní bude dopadat světlo zapadajícího
slunce, tak spolu s oranžovým obkladem vytvoří jedinečnou atmosféru. Nebo modrá? V takové koupelně si
asi budete připadat jako v akváriu, ale to přeci vůbec
nevadí. Rybičky přeci také mají rády vodu. A co třeba
černá? „Ale to snad ne, chci koupelnu a ne hrobku,“
napadne vás Ale ani strach z černé není na místě. Důležité je použít obklad, který se neleskne. Pak totiž dochází k zrcadlovému efektu a prostor se naopak opticky zvětší. A věřte, že v černé výborně vyniká umývadlo
a nerezové doplňky. Nebo osvědčená bílá? Vždycky
totiž nemusí být nudná – záleží na konkrétním prostoru. Právě v bílé totiž vynikne čistota linií a tvarů. Barva,
která na sto procent zvětší prostor je stříbrná. K tomu
světlo dopadající shora, skleněné stěny a bílá omítka
a prostor koupelna se vám zdvojnásobí. A nebojte se
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Kuchyně

barvy míchat! Někdy lze totiž kombinovat neobvyklé
barvy.
Co se týče barvy dlažby, ideální je jednobarevná. Bílou
nic nezkazíte a hodí se ke všemu. Jednak působí velmi
čistě a nadčasově, nepodléhá módě a velice dobře
se kombinuje se všemi barvami obkladů. Další podstatnou věcí je osvětlení. Centrální osvětlení by mělo
vytvářet rozptýlené světlo, které osvětlí celou plochu
koupelny. Použít k tomu můžete bodová světla umístěná v sádrokartonu, nebo zezadu osvětlené mattové
sklo. Další nutností je světlo nad umyvadlem a praktická jsou svítidla podél zrcadla. Zapomenut nesmíme
samozřejmě na koupelnový nábytek, který lze volit
v různých typech materiálu i barevných odstínech,
a textil, který by měl vždy korespondovat s celkovým
designem koupelny a dotvářet tak její charakter.
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Nejmodernější kuchyňské sestavy se už skromně nekrčí v koutě, ale vydobyly si svůj vlastní
prostor. Reprezentují náš životní
styl a reprezentují ho velkolepě.
U dnešních kuchyní se potkává
perfektní design s multifunkčním komfortem a tvoří dokonalou kuchyňskou expozici.
Pracovní plocha má být mezi
varným centrem a mycí zónou.
Nad pracovní plochou musí být
umístěny elektrické zásuvky pro
šlehač, mixér a další spotřebiče.
Vedle varné desky by měla být
plocha pro odstavení horkých
hrnců, elektrickou troubu většinou kombinujeme s varnou
deskou, která může být zabudována ve vysokých skříňkách.
Mytí ve dřezu, nebo v myčce?
Pro jednu dvě osoby, které často
nevaří, samozřejmě stačí dřez
s odkapávačem. Sbírat špinavé
nádobí týden, nebo umývat
v myčce dva hrnky a talíře je
známkou toho, že myčku nepotřebujete. I když ji tedy nebudete kupovat hned, při plánování
kuchyně byste na ni myslet měli.
Nikdy nevíte, kdy se vaše situace
změní a do rodiny přibude další
člen.
Dříve než si vyberete spotřebiče,
zjistěte si jejich rozměr a určete
místo, kde by měly stát. Některé
spotřebiče nemusíte zabudovat,
barevná nebo nerezová lednice
stojící třeba i mimo kuchyňský
kout vypadá výborně. Pamatujte
i na drobné doplňky. Nože můžete uchytit na magnetickou lištu na štěně, malé spotřebiče, jako jsou šlehač,
váha nebo mikrovlnná trouba, můžete zavěsit pod
horní skříňky. Někteří výrobci kuchyňského nábytku
využívají i sokl pro umístění zásuvky třeba na domácí
nářadí nebo mycí prostředky.
Hezkých domů či bytů u nás za posledních let vzniklo
nepočítaně, ale ne vždy je krásný interiér spojený s příjemnými pocity. Leckdy se tu člověk bojí posadit, aby
neporušil sterilní atmosféru. Ze všeho nejdůležitější
tedy je, abyste se ve svém novém domě nebo bytě především dobře cítili. A perfektní interiér na ten dobrý
pocit z bydlení v pravém slova smyslu bohužel nestačí.
Zdroj: lukostav.cz, finexpert.cz,
foto: Schutterstock.com, Filomuro.cz

KUCHYŇ

KDE JE RADOST VAŘIT
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INZERCE

Pro každého to znamená něco trochu jiného. Někdo
si představí útulnou kuchyňku ve stylu našich babiček,
jiný zase plochy lesklé jako zrcadlo v pestrých barvách
a nablýskaném nerezu. To je věc vkusu a našeho
vnitřního nastavení. Každá kuchyň ale musí být
pohodlná pro toho, kdo vaří. Moderní materiály
a vypracování nábytku komfort ještě zvyšují.

BYDLENÍ | 19

Uvařit, osmažit, podusit, upéct – to je stále stejné.
V moderní kuchyni se ale vše připravuje snáz, rychleji
a také zdravěji s využitím současných technologií. Na
vaření tak potřebujeme méně místa, zato víc úložných
prostor na všelijaké přístroje. Naštěstí jejich výrobci
počítají s tím, že úložné prostory v kuchyních nejsou
nafukovací. Tak přibývá řada všelijakých multifunkčních pomocníků i zmenšenin či náhradníků sporáků,
které umí uvařit stejně nebo dokonce lépe a zdravěji
než ty staré.
Pro pohodlí v kuchyni platí základní měřítka, která
se nemění. Ať máme jen malý panelákový kuchyňský
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kout nebo kuchyň velikosti tanečního parketu, především musíme promyslet uspořádání nábytku. Tím
nejen šetříme kroky, ale při manipulaci v kuchyni si
také nenaděláme nepořádek. V kuchyni tedy promyslíme zónu skladovací a přípravnou, varnou a mycí, to
vše nejlépe zleva doprava (pro leváky pochopitelně
obráceně) nebo u kuchyní ve tvaru U pěkně do trojúhelníku. Začínáme tedy potravinovou skříní a lednicí,
pokračujeme varnou deskou nebo sporákem a končíme dřezem a myčkou. Mezi potravinovou skříní, lednicí a varnou plochou máme plochu přípravnou, jednak
tam je nejpraktičtější, jednak uskladněné potraviny

hé přívodní šňůry, které pak překážejí a zamotávají se.
Také výška spodní části kuchyně nám musí vytvářet
pohodlí pro práci. Obvykle se počítá s výškou pracovní desky 86-87 cm pro lidi vysoké okolo 165 cm
a 91-92 cm pro ty vyšší. Variabilní nastavení umožňují
šroubovací nožičky spodních skříněk, nejlepší ale je si
výšku kuchyně upravit na míru. Tomu může napomoci
i tloušťka kuchyňské desky nebo zkrátka na míru vyrobené skříňky přesné výšky. Ideální je, když při práci
paže a předloktí svírají tupý úhel, pak se nejméně
namáháte.
Horní skříňky by měly umožňovat nejen pohodlnou
práci na pracovní desce, ale také umístění malých
spotřebičů i docela prosté postavení vysokého hrnce.
Mělo by to tedy být alespoň 50 cm. Police v horních
skříňkách by měly být pohodlně dostupné v celé
hloubce – moderní kuchyňské linky se tedy neženou
moc do výšky, ale využívají naopak třeba širší skříňky
s výklopnými dvířky.

Jak opticky zvětšit prostor
Pokud máme malou kuchyň, budeme se snažit ji alespoň opticky zvětšit, abychom se v ni necítili stísněně.
Někteří designéři pro tuto variantu nabízejí místo horních skříněk jen policový systém. Police působí vzdušněji než uzavřené skříňky a místnost vypadá větší. Má
to ovšem jeden háček – i když máte dobrou digestoř
a v kuchyni větráte, přece jen se v ní usazuje mastný
prach. Otevřené police tak musíte pravidelně umývat.
Pokud se vám tedy policový systém líbí a na uložení
nádobí vám stačí, nedávejte si police příliš vysoko,
abyste je mohli snadno udržovat čisté.
Základem prosvětlení a optického zvětšení jsou barvy
a světlo. V malé kuchyni bychom si měli odpustit
tmavý nábytek, raději dáme přednost světlým tónům a také světlé podlaze bez velkých vzorů. Místo
centrálního lustru raději použijeme bodová svítidla,
aby místnost byla osvětlená rovnoměrně celá, k nim
přidáme samozřejmě také osvětlení nad kuchyňskou
desku. V tmavé kuchyni bez okna lze dnes využít i LED
pásky na osvětlení vnitřku potravinové skříně, případně i hlubokých spodních skříněk.
ani lednice nemají být hned vedle horké zóny. Také
mezi varnou plochou a dřezem bychom si měli nechat
volnou plochu na odkládání pokličky nebo vařečky při
vaření. A vedle dřezu také místo na odkapávač – i když
máme myčku, určitě sem tam nějaké to nádobí jen
opláchneme a položíme na odkapávač.
Prostoru na pracovní desce tedy potřebujeme dost,
zejména když si k tomu připočteme místo na varnou
konvici, kávovar, opékač topinek a možná i nějaké
další malé spotřebiče, které jsou potřeba často, takže
budou trvale stát na lince. Tady jsme limitováni také
zásuvkou, abychom nemuseli používat zbytečně dlou-

Barevné kuchyně
Kvalita laků i lamina na povrchové úpravy dnes umožňuje s barvami se na kuchyňském nábytku doslova
vyřádit. V návrzích tak vídáme nejen syté barvy – často
červenou, žlutou, zelenou nebo fialovou s vysokým
leskem, ale také různé vzory nebo obrázky. Určitě
zajímavě bude v kuchyni vypadat proužek, to je dekor,
který se neokouká a jako doplněk na dvířkách skříněk
může být i vícebarevný na základně jemném pastelovém vybarvení. Snadno k němu pak budete dolaďovat
i doplňky v kuchyni, vyjdete z barev proužků.
Složitější je to už s dnes používanými 3D kompozicemi,

třeba velkými květy, rozloženými na několik skříněk
vedle sebe. Takto upravený kuchyňský nábytek bude
velmi dominantní, bude na vás doslova křičet. Vše
ostatní v kuchyni se mu bude muset podřídit, a to není
vždycky jednoduché.
Móda je jedna věc, uživatelský komfort druhá. Z psychologického hlediska velké lesklé plochy a velké
dekorace v kuchyni nejsou ideální, dráždí a odvádějí
pozornost. Takže když vybíráte barevnost své kuchyně,
pamatujte, že méně je více. A když už si chcete dopřát
něco ve stylu designových časopisů, raději vezměte na
pomoc bytového architekta, který vám pomůže vše
sladit.

Linka nebo ostrůvek?
Ve většině kuchyní najdeme stále bloky kuchyňských
linek. Mohou být jednostranné rovné, v širší dlouhé
kuchyni dvouřadé umístěné proti sobě, do L nebo do
U, pořád jsou to linky, tak jak je nejvíc známe – spodní
skříňky, horní skříňky a mezi nimi obklad.
Moderní bydlení ale stále častěji nabízí variantu
ostrůvkové kuchyně. To znamená, že při vaření máte
skříňky a v nich zabudovanou troubu i mikrovlnku za
zády a vaříte (pokud vám to umožňuje vedení vody
a odpadu tak i umýváte) obráceni čelem do obytné
části místnosti. Z mnoha důvodů je to příjemné – můžete komunikovat s osobami v obytné části, ohlídat
hrající si děti, dívat se na televizi. Přípravné a varné
ostrůvky si tak získávají oblibu. Této varianty se nemusíte vzdávat ani při rekonstrukci bytu v panelovém
domě, kde je často podlouhlá kuchyň umístěná vedle
obývacího pokoje. Tato příčka se často bourala nebo
snižovala již dříve, místo ní se umísťoval třeba barový
pult a získal se i prostor pro jídelní stůl. Novou variantou může být umístění ostrůvku mezi kuchyňskou
a obývací část takto rozšířené místnosti. Jen dřez bude
muset zůstat u stěny, protože řešení odpadu by bylo
velice složité, spíš většinou nemožné.
Klasická designová ostrůvková kuchyň má tedy přípravnou, varnou a mycí část volně v prostoru. Výrobci
moderních kuchyní na to pamatují a takové ostrůvky
nejrůznějších podob již nabízejí. Designovým hitem
jsou kompaktní ostrůvkové kuchyně z umělého kamene, které nemusí být jen klasicky hranaté, ale třeba
oválné nebo ledvinovité.
Úložné prostory v takových kuchyní jsou obvykle řešeny velkou celistvou stěnou skříněk a skříní, v nichž jsou
zabudovány i velké spotřebiče – lednice, trouba, mikrovlnná trouba, přístroj stroj na prvotřídní espreso atd.

Důležitý je materiál
Kvalitní kuchyňské skříňky se vyrábějí z lisovaných
desek s různou povrchovou úpravou. Mohou být
laminované, dýhované nebo lakované. Skutečný masiv
není do kuchyně příliš vhodný, protože pracuje, může
se kroutit a praskat. Pokud si tedy přejete, aby vaše
kuchyň byla „dřevěná“, pak volte dýhování v ne-
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změněném dekoru dřeva (výběr je velký – dub, buk,
bříza, ořech, jasan, ale také třeba mahagon a další),
případně požijte na ozdobu dvířek dřevěné lišty, které
přírodní styl kuchyně podtrhnou.
Dnes jsou v oblibě laky, ale pozor – přestože jsou
tvrzené a velmi kvalitní, při jejich údržbě musíme být
velmi opatrní, nikdy na ně nebereme ani hrubou stranu kuchyňské houbičky, čistíme je zásadně jen teplou
vodou se saponátem a jemnou utěrkou. Výborné jsou
na to tzv. švédské utěrky, které jsou měkké a nepouštějí vlas a přitom krásně plochu naleští a nezanechávají mapy.
Pro pohodlnou práci je rozhodující kvalita pracovní
desky. Opět můžeme volit desku laminovanou nebo
dýhovanou, obojí má ale svá úskalí. Lamino nesnese
nejen ostré předměty, ale nemá rádo ani olej a zejména pak nic horkého. Dýha se také snadno poškrábe.
Proto dnes mnoho návrhářů kuchyní doporučuje pro
pracovní desku kámen. Ten přírodní je velice drahý, lze
ho ale snadno nahradit kamenem umělým, který vykazuje prakticky stejné vlastnosti jako přírodní. Je tvrdý,
odolává poškrábání, snese i odložení horkého hrnce,
nevadí mu olej ani saponáty. Designy desek z umělého
kamene jsou nejrůznější, od imitace přírodních kamenů až po plochy barvené do pastelových moderních
barev.

Skříňky nebo zásuvky?
Klasické skříňky jsou dnes k dispozici v nejrůznějších
šířkách, většina výrobců kuchyní je dokonce schopna
vám do zbytkového prostoru udělat skříňku zcela
atypické šířky. Hloubka spodních skříněk je tradičně 60
cm, pokud máte malou kuchyň, můžete zvolit i hloubku 45 cm, i do takové lze zabudovat varnou desku
i troubu. Jen lednice a myčka mají vždy hloubku cca 60
cm, takže jejich umístění pak musíte pečlivě zvážit, aby
z mělčí linky netrčely. Kromě polic můžete do skříněk
umístit i některé šikovné drátěné programy – závěsné
otočné koše třeba do rohových skříněk, závěs na odpadkový koš na dvířka skříňky, v níž je tak koš ukrytý,
závěsy na utěrky i vařečky.
Díky kvalitě pojezdů, které mohou být vybaveny
zarážkou nebo brzdou jsou stále oblíbenější skříňky se zásuvkami. Nemusíte nic lovit z hlubin skříňky,
jednoduše si zásuvku vysunete a máte přehledně před
očima, co potřebujete. Zásuvky se dělají různě hluboké, abyste do nich mohli naskládat i velké hrnce.
S přehledností příborů, nožů a dalších drobných předmětů vám pak pomou třídiče, což jsou obvykle plastové vložky do zásuvek s různě velkými přepážkami.
Zásuvky mohou mít pevné dno nebo drátěné. Ty druhé
se hodí na větší věci, zejména hrnce, kastroly a pánve,
které zde tak ze všech stran dobře dýchají, takže když
je uložíte mírně vlhké, nic se nestane. Zásuvky mohou
být vybavené pneumatickým otvíráním, takže stačí,
když na čelo lehce zatlačíte a zásuvka se otevře. Tak
se dají otvírat i dvířka. Tím prakticky odpadá potřeba

kování, a tak linka, kterou máte třeba ozdobenou
nějakým obrázkem, je krásně celistvá a její dekorování
vynikne.
Zmínili jsme již výše, že horní skříňky nemusí mít je
klasická dvířka, ale také výklopná. Díky moderním
pantům, které bez problémů udrží dvířka zdvižená,
jak dlouho potřebujete, jsou tyto skříňky velmi praktické.

Podlaha a obklady
Aby dojem z moderní kuchyně byl úplný, nesmíme
zapomenout také na to, co máme na podlaze a co
na stěnách. Nejpopulárnější podlahovou krytinou do
kuchyní je dlažba. Máme-li pod ní podlahové topení,
pak nás při vaření nebude rušit ani chlad od nohou.
Jediný problém je v tom, že když vám na dlažbu upadne porcelán, sklo nebo nůž s křehkou střenkou, téměř
zaručeně se rozbijí. Do kuchyně se dobře hodí také
linoleum nebo PVC, obojí je příjemně pružné a teplejší, než dlažba.
Podlahu a obklady musíme sladit, to ale neznamená,
že musí být ze stejného materiálu, jde hlavně o kombinace barev. Tmavou podlahu si můžeme dovolit ve
velké kuchyni, pak ale nevolíme tmavé obklady, to by
už bylo příliš, vybereme raději nějaké světlejší tóny.
Vše musí ladit také se stylem kuchyňského nábytku.
Výběr obkladových materiálů je velice široký a přibý-

vají nové možnosti. Klasické keramické obkladačky
můžeme mít jednobarevné nebo skládané do mozaiky,
případně doplněné několika dlaždicemi s dekorem.
Rustikální dekory ovšem nebudeme dávat k hi-tech
moderní kuchyni, tam si naopak můžeme dopřát třeba
drobnou skleněnou mozaiku nebo skleněné obkladačky lesklé či matové, případně zdobené pískováním
nebo nejmoderněji různými obrázky, které složíte
z několika dlaždic stejně jako u keramiky. Sklo dává
kuchyni zcela novou netradiční tvář, přitom technologie jeho zpracování je taková, že s ním můžete pracovat stejně jako s keramickými dlaždicemi – obložíte
vypínač i zásuvku, do skla můžete vrtat, když potřebujete pověsit závěsný program. Životnost tvrzeného skla
je prakticky neomezená.
Zajímavých řešením obkladu je oblázková stěna. Měla
by ovšem zaznít pouze jako ozdoba, tedy v kombinaci s keramickými obklady, protože jinak by působila
v kuchyni příliš mohutně. Zejména pro obložení mezi
spodní a horní skříňky můžete použít také kovové
pláty nerezové nebo pozinkované. Nerez vynikne v hi-tech kuchyních lakovaných sytými barvami, pozinkovaný plech se zase bude dobře hodit i do kuchyně
dřevěné, kde vytvoří zajímavý kontrast, zejména když
jako doplňky použijete třeba pozinkované květináče
na bylinky.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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OBÝVÁK

JE OD SLOVA BYDLET...
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Obývací pokoj je odrazem naší osobnosti a vypovídá o našem životním stylu,
vkusu a zájmech. A jak ho tedy zařídit, abychom díky němu pociťovali opravdovou
radost z bydlení?
BYDLENÍ | 25

Zařizujete obývací pokoj a chcete, aby to byla místnost vskutku reprezentativní, ale zároveň i útulná
a praktická? Pak vám v první řadě poradíme, abyste
se obrátili na odborníky. Odborně navrhnuté obývací
pokoje dodržují jednotný styl v rámci celého bytového
prostoru, disponují vhodnou kombinací barev a praktickým nábytkem na míru. Na vás pak zůstane obývací
pokoj pouze doplnit vhodnými doplňky podle vkusu
a takzvaně ho zabydlet. Pokud jste si ale jisti v kramflecích a domníváte se, že disponujete dostatečným
množstvím estetického cítění, nebudeme vás od vlastní
iniciativy odrazovat. Pokud dodržíte několik základních pravidel, může z vašeho pera vzniknout naprosto
jedinečný prostor. Takže, směle do toho.

Uspořádání nábytku
Před samotným začátkem zařizování obývacího pokoje
si musíte položit a samozřejmě zodpovědět několik
otázek:
•
•
•
•

Jakým způsobem organizovat provoz v bytě?
Jak rozestavit nábytek, aby co nejlépe plnil požadované funkce?
Kolik nábytku je vůbec zapotřebí?
V jakém barevném ladění bude obývací pokoj
koncipován?

Na paměti mějte, že při hledání odpovědí v první řadě
musíte vzít celkový ohled na obyvatele obývacího
pokoje, respektive na ty, kteří v něm budou trávit čas.
Musíte vědět, jaké má kdo nároky, potřeby a čemu
dává který člen přednost. Hned vzápětí by měla následovat známá poučka „méně je někdy více“.

Rozmisťujeme nábytek
Při úvahách o rozmístění dalšího nábytku musíte zcela
logicky vycházet z předpokládaného provozu, jaký je
pro danou místnost určen. Dosti časté prohřešky proti
dobrému provozu a tedy i dobré funkci bytu způsobuje nevhodně umístěný nábytek například u oken a tím
ztěžující jejich čištění a větrání místnosti. Nábytek
špatně umístěný v prostoru může dokonce způsobit
naše zranění. Jelikož obývací pokoj plní většinou také
shromažďovací funkci, je třeba dbát na dostatečný
prostor například pro malé děti, přemíra nábytku
tuto funkci zcela jistě znesnadní. Stejně tak je obývací
pokoj i místem našich domácích prací a uskutečňování
koníčků, což může vyvolat nemalé nároky na vybavení.

Vybíráme sedací soupravu
Nejdůležitější spučástí obývacího pokoje je bezpochyby sedací souprava. Mnohdy je ozdobou celé místnosti a často vůbec prvním kusem nábytku, který si
do obývacího pokoje pořizujete. Podle nové sedací
soupravy následně zařizujeme zbytek místnosti. Nákup
sedačky si tedy žádá větší pozornost, stejně jako například nákup nového auta nebo domácího spotřebiče.
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V první řadě byste si měli určit, jaký zvolíte styl – zda-li
klasický nebo dle posledních trendů. Klasický tvar je
mnohem universálnější, neokouká se a bude doménou
vašeho pokoje na dlouhé časy. Protože sedací soupravu vybíráme většinou na delší dobu, doporučujeme
zvolit odolnější a kvalitní potahový materiál. Ideálním
řešením jsou kožené sedací soupravy.
Pokud ale s oblibou sledujete poslední módní trendy
v bydlení a přestavování obývacího pokoje berete
spíše jako hobby než nutnost, nebojte sáhnout po
moderní sedací soupravě, které představují poslední
trendy v bydlení, které se každoročně mění. Designéři
moderních sedacích souprav nesledují jenom vývoj ve
tvaru výrobku, ale mimo jiné také trendy v módních
barevných odstínech. Při výběru takové sedací soupravy je vhodné zvolit tu správnou trendy barvu, která
pomáhá vyniknout křivkám moderního nábytku. Vězte
ale, že moderní sedací soupravu nekupujete na deset
let, proto se nebojte zvolit neobvyklý tvar a odvážnou
barvu. Pořiďte si svůj originál, který bude obdivovat
nejen vaše rodina, ale i přátelé.
Čím ale sedačka poutá pozornost, je potah. I ten výrazně ovlivňuje výslednou cenu, která může být u stejného druhu sedačky výrazně odlišná právě v závislosti
na použitém potahovém materiálu. Zásadním parametrem při výběru je samozřejmě cena. Kožené sedací
soupravy jsou vzhledem k použitému přírodnímu
materiálu - kůže výrazně dražší. Tento rozdíl vyvažuje
kvalita potahového materiálu kůže, která zaručuje
odolnost, nenáročnost na údržbu a dlouhou životnost.
Kožená sedací souprava je v každém případě investicí
do budoucnosti. Látka, jako potahový materiál u sedacích souprav, zase představuje širokou škálu barevných
odstínů nebo různé vzory, které je vhodné kombinovat například na dekorační nebo opěrové polštáře.
Látky se liší nejen barevně, ale také svojí strukturou.
Potahová látka je proti kůži náročnější na údržbu.

Barva součástí celkového řešení
Barevný projekt interiéru je nedílnou součástí celkového řešení, proto není vhodné při návrhu vycházet
pouze z estetických kritérií. Z hlediska psychofyziologického působení barev bychom měli v pokoji preferovat spíše teplejší škálu barev, tzn. odstíny žlutých,
okrových, oranžových a červenohnědých barev. Z hlediska celku by však tyto odstíny měly být mírněny neutrálními nebo chladnějšími barvami. Dnes už možná
příliš konzervativní zásadou barevného komponování
každého interiéru je známá věta: Čím brilantnější
a ohnivější barva, tím menší plochu by měla zaujímat.
Tuto všeobecně známou zásadu čas od času vyvrací
extravagantní designéři, kteří dovedou křiklavými
módními výsřelky vcelku zajímavě poznamenat design
interiéru, na druhou stranu tento postup si těžko dovedeme představit v případě běžné čtyřčlenné rodiny.
Nutné je tedy podotknout, že barevné řešení obývacího pokoje je především záležitostí vkusu jednotlivců,
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ale je užitečné předem pečlivě promyslet jak náš návrh
bude působit na všechny uživatele pokoje a učinit
náležité kompromisy.

Detaily dotvářejí celek…
Pozornost bychom měli věnovat i detailům. Velmi
opomíjeným a přitom důležitým je fenomén dveřního
a okenního kování… Přičemž hezká klika může být
určitě zajímavým designérským prvkem…
V minulosti se pro výrobu kvalitního kování používala zejména masivní mosaz, což je materiál, který
i dnes patří k těm nejkvalitnějším. Dalšími materiály,
ze kterých se kvalitní kování vyrábí je nerezová ocel,
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eloxovaný hliník nebo plast s kovovou konstrukcí.
Nejkvalitnější kování, které nalézá stále většího využití
zejména v rodinné výstavbě, je masivní mosaz nebo
slitiny mosazi. Kování je u renomovaných firem vyráběno pod tlakem až 1200 t a platí zde, že čím vyšší je
tlak při výrobě, tím kvalitnější je kování, neboť zhuštění materiálu má vliv na jeho poréznost.
Co se týče povrchové úpravy kování, používá se pro vysoké namáhání lakování nebo pokovování, a to zirkoniem, inoxchromem či nerezem, pro střední namáhání
postačí chrom či matný chrom a pro standardní namáhání se používá mosaz, matná mosaz či matný nikl.

Posuvné dveře místo klasických
U opravdu malých obývacích pokojů ušetříte prostor
nahrazením klasických dveří jejich posuvnou variantou. Pracovní část obývacího pokoje je možné opticky
oddělit, např. knihovnou pro zajištění soukromí nebo
pro oddělení méně reprezentativní části obývacího
pokoje.

Skryté zárubně namísto klasických
Pokud chcete opravdu vyladit design do detailu, zamyslete se i nad možností skrytých zárubní. Rovná a čistá
linie stěn umožňuje vytvořit v interiéru zajímavý a jednoduchý styl. Stěny a dveře mohou být v jedné barvě,
což vytváří dojem většího prostoru. Bezobložkové
zárubně tak dokáží vtisknout bytu vzdušnou atmosféru. Skryté zárubně lze uplatnit na klasické otočné
dveře, tak pro posuvné dveře. U otočných dveří je
dojem z obou stran dveří naprosto stejný a dokonalý.
U posuvných dveří se elegance rovných linií dosáhne
umístěním do stavebního pouzdra. Křídla dveří se pak
zasouvají do stěny, což umocňuje dojem elegantního
stylu interiéru. Design dveří můžeme volit zcela dle
svého přání. Od nenápadných bílých, které splynou
se stěnou, až po velmi výrazné, které doplní a oživí
interiér. Novinkou jsou skleněné dveře. Jejich hlavní
předností je, že propouštějí do místnosti světlo a nejsou nikdy stejné. Jiný světelný odstín mají v denním
světle, jiný při umělém osvětlení. A nemějte obavy, že
jsou křehké a že se snadno rozbijí. Dnešní skleněné
dveře jsou z kaleného bezpečnostní skla o tloušťce 10
až 12 milimetrů a ty se opravdu nedají rozbít.

Nábytek na míru
Ideálním řešením obývací sestavy je nábytek na míru.
Individuální řešení nábytku je velmi praktické a zároveň reprezentativní. 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.

Obývací sestavy a vestavěné skříně na
míru

PRAKTICKÉ RADY PRO NÁVRHY
OBÝVACÍCH POKOJŮ

Jak ušetřit prostor a zachovat stylový ráz
vašeho obývacího pokoje?
Pult místo jídelního stolu
Hodně prostoru ušetříte náhradou velkého jídelního
stolu za praktický pult. Menší obývací pokoje vyžadují
i méně nábytku, proto je vhodné nevyužívat obývací
pokoj pro ukládání věcí a přesunout ukládací funkci
do jiných částí bytu. Velmi vhodné jsou například vestavěné skříně na míru.

Součástí obývací sestavy mohou být také vestavěné
skříně na míru. Mezi hlavní výhody vestavěné 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. Předností 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, sklápěcí tyče, vyklápěcí botníky
a další.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Schutterstock.com,
zdroj: ceskestavby.cz
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HEDVÁBNÉ

Ne nadarmo svým nejbližším každý večer přejeme: Dobře
se vyspi. Kvalita spánku je důležitá v každém věku. Dokud
jsme malí, pečuje o ni maminka. Když vyrosteme, musíme
se postarat sami. Zařízení ložnice je tedy velmi dospělý
krok a měli bychom k němu přistupovat s vědomím, že si
zajišťujeme dokonalý odpočinek pro duši i tělo.
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Pro kvalitní spánek potřebujeme tři věci: čistý, přiměřeně teplý a přiměřeně vlhký vzduch, co nejméně
hluku a pohodlnou postel.

Méně prachu, více spánku
Pokud hovoříme o vybavení ložnice, můžeme začít
u oken, protože kvalitní izolační okna vám zajistí nejen možnost stálé pomalé obměny vzduchu v místnosti
pomocí mikroventilace, ale díky tomu také podstatně
menší průnik prachu zvenčí. Zatemnění oken ložnice
v moderních domácnostech zpravidla nepočítá s kombinací bohatě řasené záclony a závěsu, protože to
je sice načančané a půvabné, ale také jsou to lapače
prachu. Mnohem účelnější je tedy zvolit dobré žaluzie
a záclony jen lehké, voálové, málo řasené. Ozdobnost
jim může dodat způsob zavěšení, efektní jsou například dlouhá voálová poutka navlečená na jednoduché
záclonové tyči. Navíc tento způsob pověšení záclon
umožňuje snadnou údržbu – jednoduše sundáme
celou tyč a záclony z ní snadno shrneme. Dekorativní
jsou úzké pruhy voálu třeba v dvoubarevné kombinaci
bílá + barva, která ladí s interiérovým vybavením ložnice. Voál je umělé hedvábí, velice snadno se pere, při
správném způsobu praní nepotřebuje žehlení, je jemný a lehounký jako vánek, zkrátka to pravé do ložnice.
Prašnost v ložnici snížíme také vhodnou podlahovou
krytinou. Nikdy si nedáváme koberec pod postele, protože tam se usazuje nejvíc chomáčků prachu a je tedy
ideální zde moci pravidelně vytírat vlhkým mopem.
Na druhou stranu ovšem v ložnici často chodíme bosí,
takže od podlahy žádáme měkkost a teplou nášlapnou
vrstvu. Krásu dřeva dnes často nahrazují podlahové
krytiny vyrobené moderními technologiemi. Takové
jsou například podlahy vyrobené práškovou technologií zpracování dřevěných vláken, Wood-Powder
Techology. Tento hit poslední doby je podlaha opravdu univerzálně funkční. Dřevěná vlákna jsou smíchána
s minerálními látkami, pojivy a pigmentovými barvivy.
Jde výhradně o přírodní materiály, takže netřeba se
bát jakýchkoliv škodlivin. Výsledný materiál vyniká
mimořádnými mechanickými vlastnostmi, jako je vysoká tvarová stabilita, extrémní odolnost proti vtiskům,
velmi vysoká otěruvzdornost a průrazuvzdornost.
V podstatě v sobě spojuje vlastnosti dřeva a kamene. Na dotek je teplý jako dřevo, s odolností ovšem
srovnatelnou s kamenem, bez jeho křehkosti. Desky
vyrobené touto technologií mohou mít nášlapnou
vrstvu z polyuretanu, nepoužívá se ale zásadně PVC
ani chemická změkčovadla. Polyuretanová vrstvička
může mít různou barvu i design, dokonale imitující
dřevo se všemi jeho letokruhy a suky. Nášlapná vrstva
může být ale také přímo z materiálu vyrobeného práškovou technologií. Formátově si můžete vybrat mezi
prkny nebo velkoformátovou dlažbou, bezespárovou
a tedy velmi dobře ošetřovatelnou podlahovou plochu
zajistí nejmodernější zámkové spoje. Nikde se vám
tedy nezachytí prach.
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Máte-li pod takovou podlahou termostatem s časovým
spínačem ovládané podlahové topení, lehce se vám
prohřeje zejména po ránu, až budete vstávat a bosky přecházet po ložnici. I tak neškodí si k posteli dát
pěkné koberečky. Ne moc velké, aby se daly snadno
vyklepat, ale v každém případě vybrané tak, aby byly
v ložnici ozdobným prvkem.
Pokud bydlíte v prašnější zóně kde je i více zplodin,
můžete si v ložnici vypomoci čističkou vzduchu s prachovým a uhlíkovým filtrem. Na noc ji asi pouštět
nebudete, protože i ta nejtišší trochu vrní, ale můžete si s ní vyčistit vzduch, než si jdete lehnout. Každé
ústřední vytápění kromě horkovzdušného vysušuje
vzduch, v ložnici bychom vždy měli dbát o jeho dostatečnou vlhkost, aby se nám dobře dýchalo. Vzhledem
k tomu, že topení často na noc vypínáme, odpařovače zavěšené na topení nám nejsou moc platné. Lepší
jsou zvlhčovače se širšími miskami, ze kterých se voda
odpařuje na větší ploše. Zvlhčovač v kombinaci s pokojovými rostlinami je v ložnici nejen dekorativní, ale
také velice účelný.
Pro dobrý spánek je důležité i umístění postele. Citlivější lidi vyruší kdejaký šramot, takže bychom se měli
vyvarovat například hlavy u stěny, kterou vedou vodovodní a odpadní stoupačky nebo za ní mají sousedé
koupelnu nebo kuchyň, případně stěny v obýváku, na
které je televizor. Pokud to jen trochu jde, měli bychom postel postavit tak, aby se z ní pohodlně vstávalo na obě strany. Jednolůžko u stěny je ještě přijatelné,
u postele pro dva je to ale hodně nepohodlné.

Tvrdá nebo měkká?
Takto jednoduše to dnes určitě řešit nebudete. Výrobci
lůžek nám totiž nabízejí tak širokou škálu možností,
jak kombinovat rošt a matraci a jak využít jejich anatomické zóny, že nejlepší je všechno si dobře vyzkoušet. Zda zvolíte rošt polohovací nebo pevný, je vaše
svobodné rozhodnutí. Jeho pružnost by ale už měla
být volena v souvislosti s výběrem matrace – její výšky
a především materiálu. Odborní prodavači ve specializovaných prodejnách vám nejlépe poradí, jak kombinovat. Matraci si navíc můžete vyzkoušet. Pět minut
v prodejně na to ovšem nestačí, ideální je, když prodejna nabízí možnost vzít si matraci domů a pár nocí
na ní spát. Tak zjistíte, zda vyhovuje její tvarování, ale
také materiál, protože nejde jen o pružnost a přizpůsobení tělu, ale také o prodyšnost a hřejivost. Někdo
se potí více, někdo méně, někdo se snáší s umělými
materiály dobře, někomu připadají z hlediska pocení
nekomfortní. Takže zkoušejte, matraci nevybíráte na
měsíc, ale na dlouhé roky.
Vnitřní výplně kvalitních matrací jsou sendvičové,
kombinují různé druhy pěnových materiálů s například
kokosovou zpevňující deskou nebo s vrstvou přírodního vlněného rouna či bavlněné cupaniny. Někdo dává
přednost líné pěně s pamětí, která se dokonale přizpůsobí otiskům těla, někdo nedá dopustit na pružiny,
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zejména pak ty uložené v taštičkách, které jsou nasázeny vedle sebe tak, že také vytvářejí různě poddajné
anatomické zóny. Pokud opravdu trváte na přírodních
materiálech, je tu vlna, bavlna, přírodní latex, kokosové nebo konopné vlákno i staletími prověřené koňské
žíně.
Klasické ložnicové postele mají rám, jehož pevnost
v konstrukci je základem pohodlí. Na rozviklaný rám
s nepevnými spoji nemá smysl pokládat sebelepší
rošt a matraci. Na výběr máme postele dřevěné nebo
kovové, kované i trubkové. V poslední době získávají
oblibu také tzv. švédské postele, jejichž bočnice jsou
počalouněné, takže nám tak trochu připomínají to,
čemu říkáme válenda. I v takové posteli je ale skryt
dobrý rošt a kvalitní matrace. Ze Skandinávie přichází
i trend obnovy drátěnkových postelí. Rošt je v nich
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nahrazen naplocho spletenými pružnými ocelovými
oky. U luxusních postelí tohoto typu si můžete podle
výšky a váhy nechat na míru uplést drátěnku tak, že
tvoří pro vás optimálně odpružené anatomické zóny.
Dřevěná konstrukce těchto postelí je měkce čalouněná
a také dělené části z ok jsou ukryty v povlacích s měkkou výstelkou. Povlaky se dají sejmout a vyprat. Často
bývá na zip řešený i svrchní potah celého čalounění,
takže postel je možno udržovat dokonale čistou po
dlouhé roky.
Po době rychlé spotřeby a častých obměn zařízení bytu
se zkrátka svět vrací k fortelné nábytkářské práci a doplňuje ji moderními materiály i designem uzpůsobeným tak, aby nábytek mohl sloužit mnoho let. Chcete-li pak změnu, stačí posteli vyměnit svrchní kabát třeba
v jiné barvě.

váme řádnou dávku potu i drobných šupinek kůže,
je dobré se zabývat také tím, co je na povrchu. Nejde
jen o to, že je to viditelné okem a každá skvrna dojem
z příjemnosti postele snižuje, ale především o to, jaký
tepelný komfort povrch matrace zaručuje. Potahy se
vyrábějí ze směsových materiálů, z bavlny i vlny, ty
nejluxusnější pak z čistého hedvábí. Matrace potažené
na jedné straně hedvábím a na druhé vlnou poskytují
v létě příjemně chladivý pocit, v zimě je pak obrátí
vlněnou stranou nahoru a ony vás budou pěkně hřát.
Hedvábí je dokonalý materiál zcela nealergický, jemný
na dotek a hustý, takže zabraňuje pronikání drobných
částeček prachu a kůže dovnitř matrace. Hustota tkaniny, z níž je povrch ušitý, je ale různá i u bavlněných
a směsových materiálů. Výrobce také často udává, jak
materiál dýchá, tedy jak rychle odvádí tekutiny a jak
rychle zase vysychá, protože i to je pro pohodlí a dlouhou životnost matrace důležité.
Většina dražších matrací má svrchní potah snímatelný, aby bylo možno jej prát. Pokud takovou matraci
nemáte a nechcete zrovna kupovat novou, můžete si
na starou pořídit jen nový snímatelný povlak. Dávejte
ale pozor na jeho tloušťku vzhledem k velikosti postele – ty silnější mohou matraci na šířku i délku přidat
i pár centimetrů a najednou vám matrace nezapadne
do rámu postele. Stačí tedy jen slabý potah, abyste se
tohoto problému vyvarovali, měl by být ale z vysoce
kvalitního materiálu, který se nejen dobře pere, ale
své vlastnosti si po vyprání také zachovává.
Příjemná na dotek, ale hlavně nealergická jsou například bavlněná vlákna kombinovaná s vláknem z aloe
vera nebo bambusu. A opět samozřejmě dokonalý
luxus čistého hedvábí.
Máte-li vysavač s klepačem, neváhejte potah z matrace při převlékání postelí vždy sundat a matraci dobře
vyklepat, případně alespoň obyčejným vysavačem
vysát. Nejenže se zbavíte prachu a roztočů a bude se
vám lépe dýchat, ale pravidelnou šetrnou údržbou
prodloužíte i životnost matrace.

Postel krásně nastlaná
Také čela postelí dostávají novou podobu. Často jsou
vyšší, aby do jejich horní lišty mohlo být zabudováno
třeba LED osvětlení snadno ovládané přímo na boku
postele. Kdo má rád k usínání trochu hudby, může si
dopřát i zabudované reproduktory.
Čelo postele je také jedním z nejvýraznějších designových prvků postele, takže právě zde si můžete volit
podle svého vkusu jak materiál, tak úpravu. Čela
mohou být prostá dřevěná, ale také čalouněná látkou,
případně kůží, v hladkém nebo prošívaném provedení,
v nejrůznějších barvách.

Matrace potřebuje údržbu
Co se skrývá pod potahem, ovlivňuje tvrdost a pružnost, které přinášejí pohodlí celému tělu. Protože ale
ať chceme nebo ne, do matrace každou noc odevzdá-

Ne, neříkejte, prosím, že vám stačí stará prošívaná
deka z výbavy vašich rodičů a tisíckrát oprané povlečení. Zavřete oči a představte si, jak vcházíte do ložnice,
kde na vás čekají načechrané peřiny a polštáře na první pohled přívětivě měkké, bělounké jako sníh. Nebo
snad ve vašem snu jsou vesele proužkované a puntíkované, či si chcete ustlat v růžích a liliích? Vše voňavé,
vyvětrané a svádějící k lenošení… Ano, ložnice a její
výbava by v nás měly probouzet slastné pocity, po
dni plném práce a shonu bychom se do ní měli těšit.
O to víc, když je nám v ní milo a poskytuje nám nejen
pohodlí, ale i radost.
Lůžkoviny a povlečení jsou sladkou tečkou na zařízení
ložnice. Také prošly a procházejí vývojem. A protože
jsou určitě předmětem častější obměny než postel či
skříň, sledujme, co je v této oblasti nového a dopřejme
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si občas osvěžující doplněk.
Základem jsou přikrývky a polštáře, ty samozřejmě
neměníme zas až tak často. Zvlášť, když dnešní výrobci
nabízejí i univerzální přikrývky letní a zimní, takže nemusíme mít ani na následující sezónu nikde uloženou
náhradu. Po poměrně dlouhých letech, kdy se nás svět
snažil přesvědčit, že peří je lepší odevzdat do sběru,
protože moderní vlákna jsou lepší, je dnešní odborný názor mnohem tolerantnější a otevřenější oběma
směrům.
Dutá vlákna byla vyvinuta do podoby, kdy svou lehkostí a měkkostí pocit z peří dokážou plně nahradit.
Pro toho, komu se zdá péřová deka příliš těžká, jsou
dokonce příjemnější, protože ta kvalitní a nadýchaná
neváží skoro nic. Největší devizou u nich má být to,
že se dají snadno vyprat v automatické pračce. Ovšem
pozor – tady je třeba velmi přísně dbát na doporučení
výrobce, dodržovat předepsanou teplotu a způsob odstřeďování, protože jinak z pračky vytáhnete rozkouskovanou tuhou cupaninu, kterou už do původního
tvaru nikdy neuvedete. Nevýhodou je, že tato vlákna
většinou nesnesou vyšší teploty a lůžkoviny obvykle
chceme vyprat alespoň v 60 °C horké vodě. Na druhou
stranu kvalitní prací prostředky dokážou dnes zázračně fungovat i při nižších teplotách, takže ošetřování
dutých vláken při 40 °C většinou stačí.
Přesto se svět pokorně vrací k dranému peří a to, že
jsou lůžkoviny z něj dražší, než z dutého vlákna není
jen o tom, že jeho zpracování je obtížnější. Je prostě
luxusnější, má delší životnost a poskytuje nezaměnitelný pocit komfortu. Peří je dokonalý izolant, takže
v zimě je vám pod ním teplo a v létě v dobře vyvětrané
a ochlazené posteli příjemně chladí. Běžně je na výběr
peří slepičí, kachní a husí. To poslední, pokud možno
prachové, tedy bez zbytků tuhých brk, je nejkvalitnější – a tedy také nejdražší. Výrobci ale peří často
míchají, přidáním husího peří ke slepičímu přikrývky
a polštáře zlehčují a změkčují. Při nákupu najdete
poměr druhů peří v popisu výrobku. Neméně důležité
ovšem je, v čem je peří „nasypané“. Často se setkáme
s názorem, že peří je jedním z nejhorších alergenů. To
ale není pravda, peří samo o sobě vyvolává alergii jen
u mizivého počtu lidí. Problém je v roztočích a prachu.
V peří se hromadí, pokud tam mají kudy proniknout.
Řídká sypkovina to umožní, zatímco kvalitní hustý
sypek tyhle problémy pustí k peří mnohem méně nebo
vůbec. Při výběru tedy posuzujte nejen váhu, měkkost
a hřejivost přikrývky, ale také sypkovinu. Měla by být
sice měkká a poddajná, ale velmi hustě tkaná. Luxusní
staré peřiny měly sypky z brokátu, tedy tkaniny velmi
husté a ještě zahuštěné protkáváním vzoru. Dnes brokát nahradily většinou hustě tkané bavlněné i směsové
tkaniny. Nic se ovšem ani dnes nevyrovná hedvábnému
saténu, jeho lehkost, vzdušnost a krásu násobí ještě
dokonalé vlastnosti hedvábí, které odpuzuje prach
a nevyvolává žádné alergie.
Jak moc silnou přikrývku a napěchovaný polštář si vy-
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berete, to záleží na vašem individuálním pocitu toho,
co vám dává pohodlí pro spánek. Obecně platí, že
pod hlavu bychom si neměli dávat moc. Pro někoho se
stane skvělou rehabilitační pomůckou polštářek z líné
pěny nebo váleček jako podložka krku, většina z nás
ale pohodlí spatřuje v normálním polštáři. Pokud vás
z toho běžně napěchovaného bolí za krkem, pořiďte si
méně nasypaný, který se lépe slehne, přesto vám dodá
pocit příjemné měkkosti pod hlavou.
Povlečení je dnes tak velký výběr, že jen těžko lze
vyjmenovat vše, co se na trhu nabízí. Módní vzory
i materiály se střídají, jednou je v oblibě krep, protože
se nemusí žehlit, jindy pevnější do měkka upravená
bavlna, protože má delší životnost. Většina z nás v každém případě dává přednost přírodním materiálům.
Nejfrekventovanější je bavlna v nejrůznějších formách
tkaní, dnes se pro zvýšení komfortu kombinuje také
s bambusovými vlákny nebo s vlákny z aloe vera.
A opět je tu zářivý vrchol krásy a luxusu – hedvábí. Nebojte se toho, že víc klouže než bavlna, pocit doteku
hedvábí na pokožce vám tyto obavy okamžitě vyžene
z hlavy. Hedvábné povlečení může být i krásný dar
třeba pro novomanžele, ale i k jiné životní příležitosti.
Bude připomínat svého dárce velmi dlouho, až pod
ním bude obdarovaný snít své hedvábné sny.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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KrálovnaVaší ložnice...
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ŘEKNI MI, JAK TOPÍŠ
Zdroje vytápění domácností jsou natolik pestrá směs produktů, že podat jejich
přehled v jednom článku je skoro nemožné. Pokusme se však o to, vždyť jde
o zajištění jednoho z nejdůležitějších prvků domácího komfortu – totiž tepelné
pohody. A samozřejmě také o naše peněženky, v neposlední řadě pak i o občanský
přístup k ochraně životního prostředí.
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Je to jednoduché – člověk by neměl v bytě mít ani
pocit přílišného tepla, ani nepříjemného chladu. Každý
z nás má vnímání tepla nastavené individuálně, záleží
také na tom, jak moc se pohybujete, jaké činnosti
většinou v konkrétní místnosti vykonáváte, jak jste
oblečeni či zakryti. V ložnici pod peřinou tedy jistě
nepotřebujete tolik vnějšího tepla jako v obývacím
pokoji u televize nebo v pracovně u psacího stolu. 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 vytvoření tepelného
komfortu je nejdůležitější rozumná teplota vzduchu
a zároveň i vnitřních povrchových konstrukcí.

Zdroje sálavé a konvekční
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 ventilátorem. Litinová kamna dávají poměr konvekčního a sálavého 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 rozvodem 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 poskytují 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 udržovat v místnosti o něco nižší teplotu než při konvekčním 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
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topení. Jeho dodatečná montáž je velmi problematická, 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!).

Jaký vybrat kotel
Vysoké procento domácností používá stále 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 ústředního topení, v nichž cirkuluje voda z výměníku, ohřívaná 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
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 nejvyšší třídě 5 jsou jen kotle na pelety. Mnoho domácností 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 jednorázové
investiční účelové podpory a příjemce dotace musí
projekt realizovat na území příslušného kraje.
O dotaci si může požádat každá domácnost, která se
rozhodla vyměnit kotel třídy 1 nebo 2 za vyšší třídu
nebo kotel na zemní plyn. Do uznatelných nákladů
patří nákup a instalace nového kotle, případně akumulační nádoby. Kotel pak musí splňovat předepsané
maximální hodnoty emisí a minimální účinnost. Tyto
parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici
nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí kotel na
tuhá paliva splňovat minimálně 3. emisní třídu (nebo
vyšší) dle ČSN EN 303-5. Poslední podmínkou je výběr
pouze takového kotle, který je v době pořízení zapsán
v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vzhledem
k tomu, že kotel nepořizujeme na rok ani na dva, ale
s výhledem řekněme na 15 – 20 let, je jistě již dnes
lepší vybírat kotle emisní třídy 4 či 5. Jejich pořizovací
náklady jsou sice vyšší, úměrně tomu je ale vyšší i dotace.
Zvýšit si komfort je jistě žádoucí, a tak pořízení nové-

ho kotle s automatickým provozem plnění s pomocí
dotace jistě využije mnoho domácností. V emisní třídě
5 se tak nabízejí vysoce komfortní zplynovací kotle,
v nichž je spalování řešené na dvoustupňovém principu za vysoké teploty (cca 1100°C). Hoření je podporováno ventilátorem, který vhání primární vzduch do
spalovací části a sekundární do trysky. Oproti běžným
kotlům na dřevo či pelety šetří zplyňovací kotel až 40
% paliva. V kotlích je možno topit dřevem, pilinami,
dřevním odpadem, briketami i štěpkami. Mimořádně
vysoká účinnost až 91 % je dalším důvodem, proč se
na výběr takového kotle zaměřit.
Pokud jste rozhodnuti topit uhlím, ale přece jen
nejspíš dojde i na dřevo či pelety, zvolte automatický
univerzální kotel. Má dvě tělesa, jedno s retortovým
hořákem, druhé s vodním roštem na spalování kusového dřeva. Retortový hořák funguje na principu
spodního podávání paliva. Za podpory kyslíku otáčivá
tryska mísí palivo, které se tak lépe spaluje. Díky této
unikátní trysce je hoření vysoce účinné, je minimum
popela a náklady na vytápění jsou oproti klasickému
kotli nižší až o 25 %.
Pokud chcete svůj dosud dobře fungující ruční kotel
vylepšit, můžete u některých typů jen přidat automatickou sestavu s hořákem, zásobníkem paliva, ventilá-
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torem a řídící jednotkou. Nabízí se univerzální hořák,
který spaluje hnědé uhlí (ořech), černé uhlí (hrášek),
dřevěné pelety, drobnou štěpku i agro-pelety, tedy
rostlinné pelety, které se na běžném retortovém hořáku spékají. Palivo je podáváno do spalovací komory
pomocí šnekového dopravníku.
Všeobecně lze doporučit kotle s automatickým režimem. Mají bezobslužný provoz, jejich provozní údržba
spojená s doplněním paliva do zásobníků se počítá na
minuty jedenkrát za několik dnů. Ty nejmodernější
jsou řízené jednotkou, která ovládá čerpadlo a ukazuje množství paliva v zásobníku. S pomocí řídící jednotky lze nastavit denní a noční, ale třeba i týdenní topný
režim.To vše můžete ovládat třeba přes internet nebo
gsm modul. Jednotka může také být vybavena dotykovým panelem s vestavěným pokojovým termostatem.
Při výběru kotle si všímejte i toho, zda je možno ho
v létě přepnout jen na výhřev teplé užitkové vody,
i když u většiny kotlů je to dnes již samozřejmost.

Kamna a krby jsou moderní
Do rodinných domů, ale také do nových nízkoenergetických bytů se vracejí houfně krby a kamna. Zatímco
krby, či spíše krbové vložky, jsou zpravidla určené k vytápění moderních velkých společných obytných pro-

likvidací.
Krbová litinová kamna jsou komfort vyšší třídy. Pokud
jimi chcete vytápět celý byt s návazností na horkovzdušný rozvod, budete jistě vybírat kamna s vysokou
účinností spalování, po níž zůstává minimu zplodin
i popela. V každém případě jsou moderní kamna designově řešena tak, že jsou ozdobou interiéru, stačí si
jen vybrat tvar, který se do vašeho bytu nejlépe hodí.
O design jde také u krbů, tedy lépe řečeno krbových
vložek, protože ty se používají hlavně. Můžete je
zabudovat pod komín vedený středem místnosti nebo
stěny. Kouzelnou atmosféru ovšem vytvoří pravý krb
umístěný třeba na ocelovém válci obalujícím kouřovod. Nemusí stát na podlaze, ale může být na válci zavěšený a dokonce ho můžete otáčet tak, aby sálal vždy
přímo proti vám a abyste se mohli kochat pohledem
na hořící polena za dvířky s prosklením vyrobeným ze
speciálního skla, na kterém se neusazují saze. Design
krbů je tak široký, že vybrat si může opravdu každý.
A jestli je vám to ještě málo, nechte si navrhnout krb
jen a jen pro sebe, jaký nebude mít nikdo druhý. Hlavně nezapomeňte, že pro každý krb i krbovou vložku,
ať už budou umístěny v prostoru, v rohu místnosti
nebo ve stěně, musíte mít zajištěnu stavební připravenost, především správnou dimenzi komína, stropních
prostupů a pevnost stropní konstrukce. Projektování
není jednoduché a vždy je lepší se obrátit na odbornou firmu.

Žebra a panely
stor v rodinných domcích, krbová kamna často slouží
v nízkoenergetických domech a bytech jako jediný
zdroj vytápění. Jsou pak napojená na horkovzdušný
systém rozvedený do celého příbytku. Pokud v nízkoenergetickém bytu máte ještě rekuperační jednotku,
která vrací zbytkové teplo do bytu, budete nejspíš
kamna roztápět jen ve velmi chladných dnech. Krbová
kamna mohou vytápět celý objekt také v kombinaci
s teplovodním výměníkem. Kvalitní kamna s terciálním
spalováním mají vysokou účinnost, a tak pokud se
rozhodnete, že topení plynem je pro vás příliš drahé,
můžete stávající rozvod od plynového kotle vyměnit
za rozvod od kamen s výměníkem. Při topení dřevem
uspoříte oproti plynu asi polovinu nákladů.
Oplechovaná nebo kachlemi obložená „obyčejná“
kamna ale zdaleka ještě nezmizela. Ta první rychleji
vytopí místnost, ta druhá díky kachlím zase déle udrží
akumulované teplo. Své uplatnění nacházejí stále
zejména v rekreačních objektech, majitelé starších rodinných domků, kteří si zvýšili komfort instalací plynového ústředního topení, si často jedna taková kamna
ponechávají pro přitápění v chladných dnech mimo
topnou sezónu. Mimo jiné i proto, že drobný dřevěný
a rostlinný odpad ze zahrady, kterého je vždycky dost,
se v nich dobře spálí a není třeba řešit problém s jeho

Řekne-li se ústřední topení, většině z nás se vybaví
radiátory. V interiéru jsou nejnápadnější 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.
V mnoha domácnostech stále ještě najdeme několik
desítek stará litinová žebrová tělesa. Jejich dlouhá
životnost je sice skvělá vlastnost, moc parády ale nenadělají, i když se podaří dát jim dobrý nový nátěr. Když
se tedy pustíte do renovace bytu, mělo by dojít i na
výměnu radiátorů. Pokud máte rozvod ústředního topení ve zdech, nejspíš vám nezbude, než tělesa umístit zase tam, kde byla – nejčastěji pod okny nebo na
stěně vedle nich. Na výběr máte mezi žebrovými nebo
panelovými tělesy. Estetický dojem je ovšem třeba řešit
až poté, co si dobře propočítáte, jakou výhřevnost (výkon) musí vaše těleso mít, abyste si zaručili v místnosti
tepelnou pohodu. Výhřevnost žebrových neboli článkových a panelových radiátorů se totiž liší, rozhoduje
také, zda u článkových zvolíte znovu litinu nebo plech.
Panelové radiátory bývá třeba použít větší a mohlo by
se stát, že se vám do niky pod okny nevejdou. Takže
i u nového topení platí, dvakrát měř – jednou kupuj.
Snazší to má samozřejmě ten, kdo staví nebo předělává topení z lokálních topidel na kotel s rozvodem
k radiátorům. V každém případě je třeba na topení
odborný projekt. Po konzultaci s vašimi představami
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zvolí topenářská firma takový způsob umístění těles
i jejich druh, aby v celém bytě či domku byla zaručena tepelná pohoda a aby se naplnily i vaše estetické
požadavky.
Kromě plechových nebo litinových článkových radiátorů máte tedy na výběr z různých panelových. Nemusí
to být jen články překryté plechovou deskou, ale třeba
trubkový systém ukrytý v plechovém vertikálně či horizontálně umístěném plechovém panelu, jehož součástí
může být třeba v předsíni nebo v ložnici i velké zrcadlo. Také barvu oplechování si můžete vybrat.
Samostatnou kapitolou jsou moderní designové radiátory, které jsou pak skutečně součástí interiérové
dekorace. Mohou být deskové, jejich povrch může být
hrubozrnný 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
můžete mít v jednoduchém obdélníku vertikálně 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
lepe předávají tepelný výkon prouděním (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 článková tělesa hlavně v koupelnách. Tam z estetického hlediska 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 podlahy, 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.

Teplo od podlahy
O výhodách podlahového, resp. stropního vytápění
jsme se již poměrně podrobně zmínili při pojednání
o sálavém teple. Pokud stavíte, nejspíš vám stavební firma nabídne tento způsob vytápění přednostně
zejména v přízemí rodinného domu. U podlahového
topení máte dvě možnosti – buď rozvod teplovodní
nebo pod podlahu uložit elektrické topné kabely či
rohože. Jako zdroj teplovodního vytápění můžete použít kotel plynový nebo na pevná paliva, 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 elektrická rohož. Teplovodní podlahový rozvod se totiž obtížně
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rozděluje a topí tedy většinou celý stále, takže v koupelně byste zbytečně vytápěli naplno celý čas. Pozor
na nábytek v místnostech s elektrickým podlahovým
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 spojkám,
aby bylo možno opravit případnou závadu.

Tepelné čerpadlo
Jako optimální volba pro moderní dům se doporučuje kombinace tepelné čerpadlo – teplovodní rozvod
v podlahách (případně v ložnicích místo podlahového 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 investovat, protože dlouhodobé úspory spotřeby energií
jsou rozhodně zajímavé. Vytápění tepelným čerpadlem lze dnes instalovat prakticky kdekoliv, protože
moderní vzduchové jednotky jednak zajistí kvalitní vytápění 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 regulovat 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 nákladech 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
instalace termostatických ventilů na jednotlivá topná
tělesa je u nás povinná!

Infrapanely na strop a na stěny
I tento zdroj vytápění jsme zmínili u sálavého tepla.
Tam, kde nechcete nebo nemůžete řešit topení v podlaze, vám instalace stropních topných panelů nebo velkoplošné stropní vytápění zajistí vysoce kvalitní tepelný komfort. Jste-li tedy rozhodnuti topit elektřinou,
máte tuto možnost. Lze řešit i umístění do stěn, v praxi
je to ale mnohem obtížnější než pod strop. Nemusíte
se bát, že vám bude zima na nohy – infrapanely emitují záření, které ohřeje to, kam dopadá, tedy od stropu
především podlahu. Nesmí mu ovšem nic bránit – lépe
je tedy nepokládat velké koberce, ale nechat prohřívat
dlažbu nebo dřevěnou podlahu. Instalace panelů pod
strop je samozřejmě náročnější než jejich zavěšení na
stěnu, pokud to ale má být jediný zdroj vytápění, pak
je stropní umístění určitě vhodnější.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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ZE STARÉHO
Zima už je naštěstí za námi, jarní sluníčko naneštěstí ale ukázalo na škody, které
sníh a mráz napáchaly. Teče vám do střechy, netěsní okna, nebo jen potřebujete
nějaké interiérové opravy? Teď přišla ta správná doba něco s tím udělat…
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Začínat budeme samozřejmě od střechy…

Výměna střešní tašky
Zkontrolujeme střechu a zjistíme, zda se zde nacházejí
prasklé, rozbité nebo drolící se tašky. Při odstraňování
rozbité nebo poškozené se nejdříve musíme přesvědčit, jestli jsme dokonale odstranili všechny úlomky.
Nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad tou poškozenou pomocí dvou dřevěných klínů. Zasuneme špičku
pokrývačské lžíce pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme
až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté
odstraníme dřevěné klíny a pokud máme ještě někde
závadu, postup opakujeme.
Takto můžeme vyměnit všechny druhy tašek kromě
těch drážkových. Ty se buď přibíjejí hřebíkem z hliníkové slitiny o délce 32 mm, nebo se upevňují příchytkami.

Břidlice
V současnosti se ve stavebnictví využívají nové materiály i technické postupy. Zároveň se ale vracíme k přírodním stavebním materiálům našich předků. Jedním
z nich jsou jílovité břidlice, které používali na svých
obydlích již staří Římané.
Břidlicovou desku vyměníme pomocí strhovacího
nástroje. Zasuneme jej pod prasklou desku a pohybujeme jím do strany, až narazíme na upevňující hřebík.
Tahem směrem dolů zachytí osten nástroje za hřebík
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a vytáhne jej či přesekne. Po odstranění obou hřebíků,
kterými byla deska přichycena, se dají vytáhnout její
prasklé zbytky.
Novou desku upevníme pomocí olověného pásku
o rozměrech 200 x 25 mm. Ten přibijeme k dřevěnému
podkladu 38 mm dlouhými hliníkovými či pokovenými
hřebíky. Olověný pásek pak ohneme zpět přes dolní
okraj desky. Ohyb zdvojíme, aby se pásek později nenarovnal sjíždějícím a tajícím sněhem. Hřebík, kterým
upevňujeme olověný pásek zarazíme do latě, ke které
je přibita spodní řada břidlicových desek.

Nátěr střešních tašek a eternitu
I pokud nepotřebuje krytina vyměnit, jistě bude
potřebovat údržbu. Střešní krytiny mají své přírodní
nepřátele – řasy, mechy a lišejníky, jejichž spóry zaletí
i do výšky a snadno se na taškách a eternitu zachytí
a množí. Spolehlivou ochranou proti nim je nátěr, který zvýší životnost střechy až o dvacet let. Provádí se jak
na nové střechy, tak i na staré, které jsou již mechem či
lišejníkem porostlé.
Při renovaci musí nejdříve být krytina důkladně vyčištěna tlakovou vodou nebo při menším zamoření
alespoň důkladným okartáčováním. Při té příležitosti
je vhodné vyčistit také okapové žlaby a svody. Pokud
jde o střechu, která byla již v minulosti natírána, musí
se odstranit zbytky předchozího nátěru. Před aplikací
ochranných nátěrů se provádí také odmaštění povrchu
střechy benzínem nebo jiným doporučeným chemickým přípravkem. Dalším bodem je aplikace penetrač-
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ního nátěru, který sjednotí povrch, zlepšuje přilnavost
následné aplikace ochranného nátěru a snižuje nasákavost natírané krytiny. U nepenetrovaných podkladů
se dostává pojivo z barvy do podkladu, tím dochází
k uvolňování plniva a pigmentů a vzniku nehezkých
fleků. Nátěr má navíc malou odolnost a životnost.
Poté následuje aplikace samotného ochranného nátěru, na který je po penetraci střešní krytina náležitě
připravena. Konečný nátěr se provádí ve 2-3 vrstvách
buď bezbarvou silikonovou impregnací nebo polyuretanovou či akrylátovou barvou. Oprava nebo preventivní nátěr střešní krytiny není samozřejmě záležitost
jednoho dne a náklady jsou na 100 metrů čtverečních
podle použité technologie mezi 15 a 50 tisíci korunami, rozhodně se ale vyplatí. Nová střecha vás vyjde
minimálně na desetinásobek.
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Při kontrole střechy byste na jaře rozhodně měli
pročistit i okapy až po svislé svody a odvod dešťové
vody do kanalizace. Staré plechové okapy potřebují
pravidelně natírat. V městském prostředí s agresivním spadem, ale také v krajích, kde panuje tuhý mráz
a v okapech v zimě leží sníh, budete natírat častěji,
obecně platí, že bude potřeba tuto práci udělat asi
jednou za pět let. Už proto stojí zato se zamyslet, zda
není lépe staré okapy nahradit novými „bezúdržbovými“. Takové jsou okapy plastové, ale také měděné,
případně vyrobené z odolného pozinkovaného plechu
se svrchní vrstvou HB polyesteru.

Potřebujete změnit příčky?
V jarních měsících někdy řešíme i zásadnější změny
v interiéru, často se rozhodneme i pro změnu v posta-

nestandardních materiálů. Mezi montovanými systémy
jednoznačně dominuje konstrukce ze sádrokartonových, nebo sádrovláknitých desek v dřevěných nebo
kovových profilech. V obchodních a průmyslových
objektech, ale i například v atypických bytových interiérech, se zase výborně uplatní posuvné a přestavitelné
příčky.

Srovnání materiálů
Příčky zděné z klasických cihel mají jednoznačně
nejlepší zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky
vysoké únosnosti na ně můžeme bez problémů zavěsit
jakékoli zařizovací nebo dekorativní předměty. Cihlovou příčku však stavíme takzvanou mokrou metodou
a s tím souvisí i časová náročnost a pracnost výstavby
a vysoké nároky na kvalitu provedení. Nerovnou zeď
vyspravíme pouze silnější vrstvou omítacího materiálu,
a to samozřejmě zvyšuje celkové náklady. Další podstatnou nevýhodou je velké zatížení nosné konstrukce domu, v mnohých domech si příčku z cihel prostě
dovolit nemůžeme...

Pórobetonové a sádrové tvárnice
mají téměř srovnatelnou únosnost jako cihly, na rozdíl
od nich se však nemusí zdít maltovou směsí, ale spojují
se pouze pomocí speciálního lepidla. Výstavba je proto
přesnější a rychlejší. Oba materiály se dají řezat a snadno se v nich frézují drážky pro rozvody elektřiny nebo
tepla. Pórobeton je lehký, má nižší zvukovou a tepelnou izolaci než pálená cihla a vyžaduje následné omítnutí. Naopak sádrové tvárnice mají vysokou hmotnost
a dobré izolační vlastnosti. Jejich povrch je dokonale
hladký a již připraven pro malbu. Sádra však absorbuje
vlhkost a nemůžeme ji použít v mokrých provozech,
či prostorech se zvýšenou vlhkostí.

Stěna ze skleněných tvárnic

vení příček.
Než se rozhodnete pro konkrétní konstrukční provedení příčky a pro materiál, musíte ovšem především
důkladně promyslet, jakou funkci by měly příčky plnit
a jaké budou naše priority při samotné výstavbě.
Upřednostníme rychlost, snadnost a přesnost, nebo
hlavně odolnost a trvanlivost? Jaké zatížení nám
povolí stropní konstrukce domu? Budeme dispozici
interiéru v budoucnu měnit, nebo se jedná o řešení
konečné? Každý plán vyžaduje jiné řešení.

Vaše možnosti
Podle použité technologie volíme buď příčku zděnou,
nebo montovanou. Materiálem pro zděnou příčku
může být pálená cihla plná, nebo dutinová, pórobetonová tvárnice, tvárnice ze sádry, skla, případně dalších

představuje největší zátěž pro stropní konstrukci
a z finančního hlediska i pro naši peněženku. Je však
efektním designovým prvkem, zvláště tam, kde potřebujeme místnost prosvětlit. Její schopnost tepelné izolace je však nízká, zvukovou izolaci ale můžeme zvýšit
použitím izolačních skel nebo speciální fólie.

A co takhle sádrokarton?
Rychlá a suchá výstavba, lehkost materiálu a nízké náklady – to jsou přednosti příček ze sádrokartonových
nebo sádrovláknitých desek. S jednotlivými deskami,
které se upevňují do kovových nebo dřevěných profilů,
se velmi dobře manipuluje a můžeme je přizpůsobit
na míru jakémukoli interiéru. Prakticky nenahraditelný
je pak sádrokarton v dřevostavbách.
Sádrokartonové desky mají dokonale rovný povrch
a jsou po vytmelení a přebroušení připravené přímo
pro malbu. Hlavními nevýhodami sádrokartonu jsou
- nízká zvuková izolace a malá únosnost. Chceme-li na sádrokartonovou desku zavěsit těžší předmět,
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musíme do konstrukce předem na dané místo umístit
zpevňující traverzu jako podklad. Vyšší pozornost pak
musíme sádrokartonovým deskám věnovat v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Zde je nutné desky nejprve
naimpregnovat, přitom bychom měli použít dražší
speciální desky s vyšší odolností vůči vlhkosti.
Sádrokartonové desky je také ideální použít pro jakékoli stropní podhledy nebo podkrovní prostory pod
šikmými střechami, kde jsou obzvlášť oblíbené. Rychlejší a levnější řešení, než je sádrokarton, v podstatě
najdeme jen těžko. Dutinami příček lze vést potřebné
rozvody, zároveň jsou vhodné i pro uložení tepelné
a akustické izolace.

Mobilní příčky
Variabilním a elegantním řešením rozdělení vnitřního prostoru jsou mobilní přestavitelné a posuvné
příčky. Jejich dobrá stabilita a zvuková neprostupnost
může konkurovat i pevným stěnám. Prostor navíc můžeme libovolně obměňovat a během dne otevírat dle
momentální potřeby.

Okna – renovace nebo výměna?
Zase jste se vztekali při vánočním úklidu, že se vám
okna špatně umývají, lak se drolí a škrábanců na skle
zase přibylo? Nejspíš je na čase místo jarního mytí
pomyslet na pořádnou renovaci. Máte na výběr – jestli
rámy nejsou shnilé a sklo nemá nenapravitelné vrypy,
přistoupíte asi k lakování. Vězte, že je to odborná práce, takže pokud s tím nemáte zkušenosti, obraťte se
raději na profesionálního lakýrníka. Okna vysadí, starý
lak odstraní a opálí, rámy vykytuje a dá jim několik
vrstev nátěru. Nějaké malé okénko zvládnete třeba
svépomocí, v každém případě ale okna a dveře lakujeme vždy naplocho, aby podkladová barva ani svrchní
lak nestékaly a kapičky za sebou nenechávaly cestičku,
která už nepůjde napravit.
Pravidelnou údržbu potřebují jednou za tři až pět
let také moderní dřevěná okna z lisovaného dřeva.
Jejich životnost je nepoměrně vyšší než u starých
dřevěných, lisovaný profil z několika vrstev je vždy
hloubkově napuštěn proti plísním a hnilobě. Přesto je
nelze nechat bez povrchové úpravy, kterou je časem
potřeba obnovit. Správný lak nebo vosk si nechte
doporučit ve specializované prodejně, většina výrobců
tzv. Eurooken doporučuje, jakými přípravky je dobré
rámy ošetřovat a jistě je nejlepší se tohoto doporučení
držet. Pokud ho ovšem už nemáte k dispozici, pozvěte
lakýrníka na obhlídku, aby zjistil, z čeho přesně okna
máte a čím byly rámy původně napuštěné, podle toho
zvolí materiál na nový nátěr.
Plastová okna mají mnoho výhod – rámy jsou bezúdržbové, dobře se myjí, skla jsou osazena vakuově
dvojitá i trojitá, takže vám už nebudou vlát záclony
při průvanu se zavřenými okny. Dnes výrobci nabízejí
velkou škálu tvarů i dělení skel také u plastových oken,
přesto se jistě nehodí všude. Ve starých městských
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domech vám je památkáři nejspíš ani nepovolí a u stylových venkovských domků by také působila jako pěst
na oko.
Máte-li okna relativně nová, jistě se vyplatí jejich renovace. U starších modelů už by ale měla přijít ke slovu
výměna…
Okna jsou totiž spolu s fasádou místy, kde dochází
k největším únikům tepla. Investice do zateplení oken
má navíc oproti zateplení fasády tu výhodu, že je
výrazně nižší. Moderní dřevěná, či plastová okna mají
navíc tu výhodu, že izolují nejenom proti úniku tepla,
ale i proti hluku. Pokud už jsme se pustili do rekonstrukce, určitě bychom měli zvážit, zda nenaplánovat
i výměnu oken.
Hlavní výhody zateplení resp. výměny oken:
•
•

•
•
•

velmi zásadní pokles tepelných ztrát v místnosti
v poměru investice a návratnost je jednoznačně
výměna oken nejefektivnější způsob zateplení
domu
stavebních úpravy jsou relativně rychlé a nejsou
náročné
při klasické výměně oken stejných rozměrů není
potřeba stavební povolení
výrazně se eliminuje rosení skel

Plastová okna nebo dřevěná?
Plastová okna jsou u nás jednoznačně nejčastěji montovanými okny do všech typů objektů, do novostaveb
i rekonstruovaných domů. Oblibu si plastová okna
získala především díky příznivé pořizovací ceně a minimální náročnosti na údržbu. Technologie konstrukcí
plastových oken se neustále zlepšují a zdokonalují se
též i z estetického pohledu - je stále větší výběr odstínů, imitací dřeva atd. Je potřeba mít na zřeteli, že
i v této oblasti se objevují nekvalitní výrobky. Výměna
oken je ale investice na desítky let a je potřeba výběru
oken věnovat velkou pozornost.
Kvalitní dřevěná okna a dveře jsou základem efektivní
tepelné izolace vašeho domu. Jsou ale zároveň jedním z nejvýraznějších estetických prvků každé stavby.
Nejenže skvěle vypadají, ale zároveň mají přirozeně
vynikající tepelně izolační vlastnosti.
Přednosti dřevěných oken a dveří:
• Výborné tepelně izolační vlastnosti.
• Vysoká trvanlivost díky pevnosti, pružnosti a minimální roztažnosti dřeva.
• Paropropustnost dřevěných oken a dveří chrání
před nadměrnou vlhkostí.
• Mnoho atraktivních dekorů.
• Dřevo je přírodní ekologicky čistý materiál, který
skvěle vypadá a příjemně voní.

Dveře a garážová vrata
Když už budete měnit či renovovat okna, vezměte to
najednou s dveřmi do domu a garážovými vraty – při
větší objednávce dosáhnete u firmy lepší ceny a navíc
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Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
světla = střechy = nářadí
skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

Pohodlí na dálku –
pomocí aplikace BiSecur
• mobilní kontrola a ovládání vrat,
dveří a světel

• z pohodlí domova nebo z celého světa
• rychlá a jednoduchá instalace aplikace
Hörmann BiSecur

Premium partner
českého národního týmu

máte záruku, že použitý materiál bude stejný, nebude
se ani o tón lišit barevností od oken.
Renovace garážových vrat bývá dost oříšek. Ta stará
plechová výklopná jdou dost špatně zateplit i zabezpečit. Jestli se jich tedy ještě nechcete zbavovat a na
zateplení garáže vám nesejde (třeba ji máte mimo
dům), tak jen pořádně promažte všechny páky, ať vám
vrata chodí hladce, no a když jsou oprýskaná, dejte jim
nový nátěr, třeba ve stejné barvě, jakou budete natírat
plot.
Popřemýšlejte ale, jestli by se vám nevyplatila garážová vrata nová. Moderní vrata na dálkové ovládání zpříjemní život, navíc je snadno opatříte bezpečnostním
zařízením. Ať zvolíte rolovací nebo výsuvná, sendvič
se dnes běžně opatřuje zateplením a izolací u podlahy
i u stropu, takže vám do garáže nepotáhne.
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Pokud hovoříme o výměně dveří, u těch vchodových
by neměla padnout jiná varianta, než dveře bezpečnostní. Mají pevnou ocelovou konstrukci a rám, celoplošné pancéřování, odolný povrch z masivního dřeva
nebo laminátu, jsou vybaveny závorovým uzamykacím
systémem s minimálně patnácti jistícími body a bezpečnostním zámkem.
Bezpečnostní dveře jsou díky výplni z minerální vlny
ohnivzdorné a mají i tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Za dostatečně bezpečné se považují dveře, které
odolají ohni minimálně 30 minut.
Součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní zárubeň, která je zalita betonem a ukotvena po celém
obvodu stěny. Dveře můžete vybavit i přídavným zámkem s řetízkem a panoramatickým průzorem. Bezpečnost dveří je vyšší, čím vyšší je počet aktivních a pasiv-

(bočními nebo horními). V tomto případě se používá
pro zasklení bezpečnostní sklo ve stejné bezpečnostní
třídě, jako jsou dveře. Také zárubně mohou být ve více
designech a barvách, čímž se dosáhne skutečně dokonalé sladění dveří se zárubní.
Bezpečnostní dveře se rozdělují do šesti bezpečnostních tříd podle času a druhu nářadí, které je nezbytné
pro jejich odstranění. Pro dveře do bytů postačí třída
2, lepší jsou dveře 3 a 4 bezpečnostní třídy.

A ještě nějaká vylepšení…
Jaro je nakloněno rekonstrukcím celkově, ať už se to
týká rekonstrukcí koupelen, kuchyní, záchodů, bytových jader v panelových bytech, elektřiny v místnostech, či výměny radiátorů.
Před každou rekonstrukcí interiéru musíte zvážit, jak
rychle potřebujete prostory opětovně využívat. Kolik
můžete do jeho rekonstrukce či opravy investovat
financí. Zda má opravář, elektrikář, instalatér či obkládač čas na to, pracovat ve vašem bytě. Zda máte k dispozici dostatek materiálu. Zda práci, kterou chcete
udělat sami, dokážete zvládnout tak, abyste s výsledkem byli spokojeni.
Na kompletní rekonstrukci elektřiny, vody či topení
budete jistě potřebovat odborníky. Naopak obklady či
vymalování můžete zvládnout svépomocí. Sádrokarton
umožní i laikům vybourat zdi či jádro a to nahradit
moderními materiály, které jsou designově i kvalitativně na vyšší úrovni.

Podlaha, nebo vymalovat?

ních jistících bodů.
Kvalitní bezpečnostní dveře musí mít i kvalitní zamykání. Zámek bezpečnostních dveří je pevnou součástí
konstrukčního jádra, tudíž ji nelze poškodit. Běžným
standardem jsou zámky s cylindrickou vložkou chráněné bezpečnostním kováním.
Bezpečnostní sada na dveře obsahuje cylindrickou
vložku, zadlabovací zámek a bezpečnostní kování.
Důležitým doplňkem cylindrických vložek a zadlabovacího zámku jsou bezpečnostní dveřní štíty, které je
chrání před rozlomením a jiným druhům násilí. Bezpečnostní kování se vyrábí z ušlechtilých ocelí tepelnou úpravou, díky níž odolávají odvrtání.
Interiérové bezpečnostní dveře se vyrábějí v různém
designu, záleží na požadavcích kupujícího. Exteriérové
dveře mohou být nejen plné, ale i zasklené, se světlíky

Vždy před každou rekonstrukcí interiéru je třeba si
opravdu důkladně rozmyslet a ujasnit pracovní postup. Otázkou pro odborníka je, zda nejdříve vymalovat stěny či nejprve zbrousit a přelakovat podlahu
z parket.
„Nemá smysl vymalovat nově budoucí obývací pokoj a poté teprve obrousit parkety, jelikož se prach
z broušení dostane všude, tedy i na novou výmalbu.
Obdobně nemá smysl opravit parkety a poté vymalovat pokoj. Nejen barva, ale zejména žebřík nově
opravenou podlahu poškodí,“ radí malíř Jakub Suchý
a dodává: „Nejlepší je, když se obrousí parkety a poté
také oškrábou stěny pokoje od staré barvy. Vše by se
mělo důkladně smést. Pak osobně doporučuji vymalovat vše samozřejmě dvakrát. Z parketových podlah
je nutné kapky barvy ihned setřít. Jakmile vše začne
zasychat, tak je možné začít lakovat parkety. I ty je
vhodné přelakovat nejméně dvakrát, ale spíše třikrát,“
zakončil odborník.

Malovat nebo tapetovat?
V žertu se říká, že než v bytě malovat, je jednodušší
se přestěhovat jinam. Jistě, malování je taková malá
dynamitová exploze v našem obydlí, ale nedá se nic
dělat, výmalba stárne, je zažloutlá, mastná, prostě
špinavá. A tak si vyhrneme rukávy a pustíme se do
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pořádné očisty místností. Protože vymalovaná místnost
je opravdu jako nová – když si k malování přidáme
nutnost pohnout nábytkem, znamená to, že ho při
té příležitosti také důkladně očistíme ze všech stran,
uklidíme vnitřky skříní, zbavíme se zbytečných věcí
a vše naleštíme. To ovšem až po malování. Není třeba
se ho ale zas tak moc bát, dnešní malířské firmy vám
často v rámci služby pomohou s vystěhováním nábytku, úklidem i konečným nastěhováním skříní zpět na
místo, kam po malování budou patřit.
Rozhodnutí o čistých stěnách tedy padlo, teď je třeba
si vybrat – budete malovat nebo tapetovat? Nebo si
podle moderního trendu vymalujete a tapetou ozdobíte jen některou stěnu? Svépomoc je fajn, jenže
řemeslo je řemeslo a ne nadarmo se dlouho učí. Takže
pokud chcete mít perfektní práci, raději si pozvěte
odborníky. Už proto, že současné interiérové trendy
si nepotrpí na čistě bílé stěny, ale žádají si barevnost
nebo dokonce speciální techniky výmalby, které dodají
vašemu pokoji skutečně osobitý ráz.
Pojďme se podívat, jak je to s tapetami. Nabídka je
opravdu široká – od obyčejných papírových až po omyvatelné vinylové, od hladkých až po plasticky vzorované. Často sáhneme s hobby marketu po něčem, co se
nám líbí a teprve pak zjistíme, že se to nehodí na podklad, na který chceme lepit, do vlhkého prostředí koupelny nebo málo větrané kuchyně a podobně – tapety
jsou zkrátka na různé použití a podle toho je třeba je
vybírat. Nákup přes internet je už tedy skutečně spíš
sázka do loterie. Stanislav Petřek, který se prodejem
tapet zabývá řadu let, rozhodně doporučuje návštěvu odborné prodejny: „Prodejen s tapetami ubylo,
protože lidé nakupují přes internet nebo ve velkých
obchodních domech s domácími potřebami. Jenže
když si vybíráte malbu na zeď, také se poradíte, jaký
typ barvy použít, aby dobře držela a sloužila. U tapet
se předpokládá ještě delší životnost, takže odborná
porada je rozhodně na místě, jen ten, kdo má s tapetováním zkušenosti a zároveň sleduje novinky na trhu,
vám dokáže poradit. Navíc ve specializované prodejně
máte čas promyslet celý design pokoje, vybrat třeba
bordury, lemy, doplňky na ozdobení nábytku – to vše
je tu pohromadě a s prodavačem v klidu proberete,
co je pro vás vhodné a samozřejmě také jak to nalepit. S malými kousky si možná dokážete poradit sami,
na tapetování celých stěn je ale lepší vzít si tapetáře,
zejména pokud volíte tapetu se složitým vzorem.“
Drobným doplňkem pro výzdobu interiéru jsou dnes
velmi oblíbené obrázkové fólie. Chcete, aby se vám za
sedačkou proháněli motýli nebo vám od podlahy rostl
strom? Popřípadě uložíte kočku spokojeně na podhlavník křesla u stěny nebo si za hlavou postele necháte poletovat proud bublinek. To vše je možné a mnohem víc. Obrázků je velký výběr. Fólie nejsou tapety
– ty kvalitní samozřejmě dobře drží na zdi i na dřevě,
ale stejně snadno se dají bez poškození podkladu zase
sloupnout. Nezapomínejte ale, že malba okolo obráz-
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ku bude stárnout jinak než pod ní – po nějaké době
tedy bude obrys obrázku v každém případě vidět a vy
budete muset po sloupnutí fólie stěnu přemalovat.
Co se nosí v malbách? Vzhledem k minimalistickému
pojetí zařízení bytů se interiér dnes často oživuje
a individualizuje právě použitím barev nebo ozdobné
tapety. Jednoduchá pravidla o tom, že svislé pruhy
místnost opticky zvyšují a vodorovné prodlužují, není
asi třeba připomínat, stejně jako to, že pokud chceme
místnosti zachovat světlo, nesmíme to přehnat s použitím sytých barev. Tmavý strop na nás bude padat,
do paneláku s nízkou světlostí místnosti se tedy určitě
nehodí.
Pokud nechceme prostor vyzdobit pestrými tapetami
a potrpíme si na klasické vymalování, máme pořád
řadu možností, jak zdobit. Podle šablon můžete olemovat pod stropem nebo i svisle část malby bordurami
– dbejte ale při výběru vzoru na styl nábytku, bordura
by ho měla vhodně doplnit. Zajímavou možností je
rozmývaná malba, která na stěně působí trochu jako
mramor a velmi dobře vypadá v interiérech zařízených alespoň kouskem starožitného nábytku. Barvami
můžete lemovat dveře, okna, výklenky, nosné pilíře.
Můžete mít polovinu stěny v jedné barvě a druhou polovinu v jiné. Vždy ale platí, že méně je více, a pokud si
s kombinací barev moc nevíte rady, vezměte raději na
poradu interiérového architekta nebo alespoň malíře,
který má pro barvy dobrý smysl – nejlépe to poznáte,
když vám převede pár fotografií svých prací. Malíři,
kteří nabízení speciální druhy výmalby, nejsou zdaleka všichni v telefonním seznamu. Za tyto práce také
zaplatíte mnohem vyšší cenu a nebudou hotové do
druhého dne. Povedené dílo ale udělá z vašeho bytu
skutečný originál. Váš domov bude vonět čistotou a vy
se v klidu můžete oddat čekání na léto a promýšlet jen
drobné doplňky, kterými si budete dělat radost jistě
po celý rok.

Bezpečí – řešili jste již své bezpečí?
Nejsnadnější ochranou majetku je v současné době
instalace kamerového systému. Cenově i náročností se
jedná o nejsnazší řešení, které vám vyřeší hned několik
problémů najednou.
Kamerový systém si můžete nastavit tak, aby snímal
pouze při pohybu v obraze kamery. V praxi to znamená, že jakmile dojde k pohybu, systém vám automaticky může zaslat email, záznamové zařízení začne
nahrávat a vy víte, že se máte skrze svůj chytrý telefon
či jiné zařízení připojené na internet podívat jaký
pohyb kamera zaznamenala a situaci obratem řešit.
Znáte snazší řešení? Cena systému se záznamem při 2 –
4 kamerách se pohybuje od 4500 do 12000Kč.

Text: Gabriela Koulová, zdroj: Svet-bydleni.cz,
ceskestavby.cz, naseinfo.cz, foto: Shutterstock.com

Stavba od
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Mít svůj vysněný domeček, po tom touží většina z nás. Pokud už se ale
váš sen přiblížil, měli byste dobře rozmýšlet, abyste těžce vydělané peníze
investovali správně. Přinášíme vám malá doporučení, jak postupovat.

A do Z

BYDLENÍ | 59

Výběr pozemku

Zděný nebo montovaný?

Při výběru pozemku potřebujete vědět, co je stavební
parcela, jaký je pozemek určený k výstavbě, louka,
travnatý porost a ostatní plocha. Zda má váš pozemek
dostupné sítě, nebo je už dokonce zasíťovaný. Zajímat
by vás také měla přístupová komunikace, lokalita, ve
které je situován a dostupné služby včetně školy, školky a dopravy (MHD, ČD, ČSAD).
Důležitá je také vzdálenost od většího města, se kterou souvisí pracovní příležitosti. Někdy se stává, že
některé obce občas nabízejí stavební pozemky zdarma. Z důvodu rozvoje obce. Určitě ale ne obce kolem
Prahy.
Zasíťovaný pozemek je spíše nevýhodou. Zvyšuje neúměrně cenu, pokud se na všechny sítě navážete, sváží
vás (plyn, elektřina, kanalizace, voda) do smrti. Výhodou je pozemek orientován na jih - za vytápění zaplatíte cca o 30 procent méně, dům a pozemek bude plný
optimistického slunečního svitu.

Říká se, že zděný je trvanlivější. I realitní kanceláře
dávají zděným domům vyšší „reiting“, než montovaným. Montovaný dům, ve kterém bydlíte již za 52 dnů,
má perfektní tepelně izolační vlastnosti, ale špatnou
akumulaci tepla. Proto je vhodné akumulaci tepla
posílit realizací podlahového vytápění.

Několik druhů domu
Nejdříve byly nezateplené domy, pak zateplené, pak
nízkoenergetické, pak pasivní, nakonec aktivní domy.
Pasivní dům bez tepelného čerpadla má větší náklady
na energie, než nezateplený dům s tepelným čerpadlem. Aktivní dům je nejvýhodnější. Více energie vyrobí, než spotřebuje. Za energie monopoly platí vám, ne
vy jim. Budete se těšit na vyúčtování. Aktivní dům vám
tedy vyrábí peníze. A ty se mohou, zvláště v důchodu,
velmi hodit.
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Jednoduchý bungalov
Je moderní jednoposchoďový dům. Nemusíte chodit
do patra. Což je vhodné zvlášť do pozdějšího věku. Při
stejné obytné ploše jako poschoďový dům, má bungalov dvakrát dražší střechu.

Kupovat dům od developerů?
Koupi hotového domu nabízejí různé developerské
firmy. Má to své výhody - kupujete obvykle hotový
dům a můžete se rychle stěhovat, ale i své nevýhody
- některé firmy to mají tak, že estetika, ekologie, ale
i provozní náklady jsou až v pozadí.
Mnohé firmy ale nabízejí i postavení domu, některé
alespoň hrubé stavby. Pak je otázkou, kdo má jaký
záměr. Chcete stavět částečně svépomocí? Chcete dům
zadat kompletně na klíč či koupit pozemek už i s postaveným domem? Investorem takových projektů pak
může být jak stavební firma, tak realitní kancelář, se
kterou se na investici stavební firma spolupodílí. Podstatné pro kupujícího také je, kdy chce začít stavět. Je
možné, že pouze koupí pozemek a pár let se stavbou
vyčká. Pojďme se podívat na jednotlivé možnosti.
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Lafarge Cement, a. s.
411 12 Čížkovice čp. 27
tel.: 416 577 111
www.multibat.cz

Vlastnosti malt vyrobených z Multibatu PLUS:
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Ochraňte své základy

Kvalitní obutí pro Váš dům
Isover nabízí tradiční materiály pro sokl a spodní stavbu, a to jak perimetrické
izolace (Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr), tak desky z extrudovaného
polystyrenu.

Isover EPS SOKL 3000
pro ekonomické zateplení soklu

www.isover-eshop.cz

Výhody:
■ optimální poměr cena/výkon
■ nízká nasákavost a mrazuvzdornost
■ vaflová struktura pro lepší přídržnost
lepidel a tmelů
■ maximální hloubka použití až 3 m
■ vyrábí se v tloušťkách 20-200 mm,
splňuje tak požadavky energeticky
úsporných domů

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
info@isover.cz
800 ISOVER (476 837)

www.isover.cz

… pro komfortní bydlení

Stavba „na klíč“
Stavba na klíč znamená, že zákazník se v okamžiku
předání hotové stavby může do nového domu ihned
nastěhovat. Nespornou výhodou stavby na klíč je, že
firma poskytuje na provedené práce záruku. Výstavba
probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo,
způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění
závad a nedodělků a reklamační podmínky.

Hrubá stavba
Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou
svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě stavební
firma dodá stavbu v jasně definovaném stupni rozpracování. Výhodou pro zákazníka je, že obdrží stavbu se
sníženou sazbou DPH a se zárukou, na straně druhé si
ovšem může vybrat dodavatelské firmy dokončovacích
prací, popř. tyto práce již dodělat svépomocí.

Stavba svépomocí
Stavba svépomocí je nejčastěji volena stavebníky, kteří
předpokládají nižší finanční náklady. Je ovšem potřeba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými
dovednostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha
různých řemesel), může se pro vás stát výstavba noční
můrou. Výstavba svépomocí může trvat neúměrně
dlouho. Pokud ale patříte mezi šikovné řemeslníky,
není důvod se do toho nepustit. Pojďme se podívat, co
vše budete k úspěšné stavbě potřebovat.

Z čeho budeme stavět?
Nejde ani tak o úspory jako o správnost volby: Hrubá
stavba (obvodové zdivo) přijde zhruba na desetinu
ceny kompletního rodinného domu. Je ovšem základem jeho kvalit. A za jakého zdícího materiálu budeme stavět? Může to být:
• Kámen
– Hodí se jen na dekoraci. Zeď z něho nesplňuje
tepelně izolační podmínky a je nutné ho doizolovat.
Je těžký, špatně se seká a řeže. Některé kameny jsou
nasákavé a do exterieru se bez dodatečného ošetření
příliš nehodí.
• Plné cihly
– velice pevné, pracné zdění, malý tepelný odpor
• Termoizolační cihly
– pevné, malý tepelný odpor
• Beton
– pro vylití monolitu potřebujete dobré bednění a mít
spočítanou výztuž, jinak se z nich staví dobře
• Pórobeton
– lehké, rychlé, izolační. Kompletní stavební systém
dílů od sklepa až po střech, přesné zdění, jednoduché,
vhoné pro svépomoc.
• Předem připravené panely pro smontování
• Dřevo
- působí jako přírodní klimatizace, filtruje vzduch, pohlcuje pachy, udržuje vlhkost vzduchu, voní a pozitivně
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působí na psychiku člověka, splňuje normy o tepelných
ztrátách (od urč. průměru), vydrží i několik set let
Podívejme se nejprve na klasický materiál – keramické
tvárnice…
1) Použít můžeme masivní těžkou cihlu (pálená cihla
v provedení na nosné zdivo, nepálená cihla, vápenopísková cihla, betonová tvarovka) o tloušťce, postačující pro zabezpečení nosné funkce zdiva, bez tepelně
izolačních schopností.
2) cihlu s tepelně-izolačními vlastnostmi (pórovitá
pálená cihla) dostatečnými pro zajištění požadovaných
hodnot součinitele prostupu tepla U = 0,25
3) cihla s tepelně-izolačními vlastnostmi (pórovitá
cihla, pórobetonová tvárnice) a dostatečnou tloušťkou tepelné izolace (opět s dosažením U = 0,25 nebo
výrazně menším)…

INZERCE

Klasické plné cihly většinou použijeme při malých
opravách nebo pro speciální účely, ale chceme-li
stavět rozsáhlejší zdi, sáhneme po takzvaných cihelných blocích. Jsou větší, takže se s nimi dobře pracuje,
ale hlavně mají nesrovnatelně lepší vlastnosti. Jejich
výrobci se rádi chlubí tím, že padesáticentimetrová
zeď z cihelných bloků udrží stejné teplo jako dva a půl
metrů silná zeď postavená z klasických plných cihel.

Tvárnice
Nejen pálené cihly, ale také tvárnice se hodí pro stavbu nosných zdí.
Jsou vyrobené z drcené kameniny, cementového pojiva a různých přísad a příměsí, a to tak, aby měly co
nejvyšší tepelný odpor při co nejmenší síle.
Tvárnice tedy dobře tepelně i zvukově izolují, navíc

jsou díky materiálu a dutinám lehké a dobře se s nimi
zdí, protože jsou všechny stejně velké (tzv. kalibrované
nebo broušené).
Klademe je uzavřenými nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru, a když mezi nimi vzniknou mezery
(např. kapsy), vyplníme je maltou při zdění, nikoliv
dodatečně.

Malty
Vápenné malty (písek, vápno, voda) použijeme pro
běžné zdění, ale tam, kde potřebujeme větší pevnost,
zvolíme malty vápenocementové nebo cementové.
Pro přesné zdění cihlovými bloky, broušenými cihlami
nebo pórobetonovými tvárnicemi je lepší použít speciální malty, které jsou k tomu určené, je s nimi lehčí
práce a někteří výrobci je nabízejí současně s cihlami.

BYDLENÍ | 63

Tyto směsi jsou navíc už namíchané, takže stačí přidat
jen vodu.

Z čeho budeme stavět vnitřní příčky?
Tím jsme si ve stručnosti načrtli vnější plášť domu,
z čeho budeme budovat vnitřní příčku?
Tak dříve než začneme, je zapotřebí si ujasnit, zda
vnitřní stěnu budujeme navždy, nebo dočasně. Pak podle technických možností vybereme stavebninu: cihly,
ytong, beton, sádrokarton, sádrovláknité desky či jiný
materiál. Který se hodí kam?
Musíme vědět, který materiál unese podlaha, jak
silnou příčku postavíme, aby splnila svůj účel, zda nám
záleží na co nejlepší zvukové izolaci, kolik co stojí
a které řemeslné práce budou zapotřebí, případně zda
všechno zvládneme sami.

Cihly jsou cihly
Pálené keramické příčkovky (plné cihly nebo keramické tvárnice) nepodléhají zkáze, jsou pevné, odolné
vůči nárazu a vydrží tak dlouho jako celý dům.
Dnešní trh nabízí klasické materiály v různých variantách:
• příčkové cihelné bloky na pero a drážku,
• příčkové broušené zdivo pro přesné zdění tenkou
vrstvou malty,
• zvukově izolační zdivo.
Moderní příčkové zdivo si vystačí se sílou 14 až 20
cm, dostatečnou pevnost a především žádanou neprůzvučnost zajistí vnitřní cementová či betonová výplň.
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Právě kvůli zvukové izolaci si lze na trhu vybrat z řady výrobků. Kdo hledá zdivo se skutečně
mimořádným útlumem hluku, může zvolit materiály
ještě o několik málo centimetrů širší. Vybere si i ten,
kdo z různých příčin potřebuje příčku co nejtenčí, třeba pouhých 8 cm, nebo dokonce 4 cm. Řešení najdou
i ti, kteří chtějí příčku s kvalitní tepelnou izolací.
Máme–li celý dům či byt z cihel, je škoda vzdát se
známých výhod keramického zdiva právě u příček.
Tepelná stabilita, akumulace tepla a prodyšnost jsou
tím nejdůležitějším.
Jinými slovy: pokud chceme cihlu, rozhodně si vybereme. .

Pórobeton
Pórobeton se u nás prodává pod řadou názvů, nejznámější je asi tradiční dodavatel bílého pórobetonu
Ytong. Na výběr máme
• schody, střechy, stropy.
• přesné příčkovky, čili tvárnice o sílách stěny 5—15
cm, které k sobě přilepíme tenkou vrstvou malty,
• nebo příčkové dílce vyrobené jako lehké prefabrikované panely na výšku stěny, které k sobě smontujeme.
Příčkovky z pórobetonu tepelně izolují, v silnější zdi
dokonce akumulují teplo. Jsou pevné v tlaku, odolávají požáru, dokážou se vypořádat s měnící se vlhkostí
vzduchu v interiéru. Jejich zvuková izolace je téměř na
úrovni kvalitní keramiky.
Ve srovnání s keramickými cihlami je pórobeton lehčí

a lépe se s nim pracuje – lze jej prakticky seříznout na
jakýkoliv i nepravidelný tvar, snadno provrtat nebo
v něm vysekat otvory.
Zeď z pórobetonu omítneme sádrovou nebo sádrovápennou omítkou, případně ji obložíme sanitární
keramikou, kterou přilepíme přímo na ytong. Je to
důležité i kvůli prašnosti, která by se po letech mohla
objevit. Velkou předností je, že příčky z tohoto materiálu můžeme kdykoliv snadno odstranit; rozhodně
rychleji a čistěji, než kdybychom bourali zeď z cihel.

Vylehčený beton
Příčky lze také vyzdít z tvárnice z vylehčeného betonu,
například ze skořepinových tvárnic nebo lehkého
keramického betonu.

66 | BYDLENÍ

První systém nabízí příčkové zdivo od síly 10 cm výše.
Obvodové zdivo z téhož materiálu pak může mít sílu
až 40 cm a lze ho zateplovat zevnitř.
Druhý systém nabízí zdivo v síle 11,5 a 17,5 cm, ale
i pro mimořádně tenké vnitřní příčky do síly 7 cm. Spoj
na pero a drážku šetří maltu. Snadno lze vysekat drážky pro elektroinstalaci a jiné rozvody. Do hmoty lze
zatlouci hřebík, dobře v ní drží klasická hmoždinka
s vrutem.

Sádrovláknité desky
Do dřevostaveb se hodí sádrovláknité desky. Zvýší požární odolnost a vylepší zvukovou izolaci. Díky difúzní
otevřenosti se uplatní i ve vlhkém prostředí, akumulují
teplo.

•

obyčejný protipožární má bílý karton s červeným
potiskem,
• obyčejný impregnovaný má zelený karton s modrým potiskem,
• protipožární impregnovaný má zelený karton
s červeným potiskem.
Sádrokartonové desky se vyrábějí v různých sílách.
Nejužívanější je 12,5 mm, silnější desky se používají z protipožárních důvodů, ke zlepšení akustických
podmínek konstrukce či kvůli zvýšení odolnosti proti
průrazu, slabší desky jsou vhodné pro ohýbané konstrukce a pro takzvané suché omítky. Sádrokarton lze
montovat i ve více vrstvách.
Na stavbu běžných příček použijeme sádrokarton silný
12,5 mm, na obklad podkroví 15 mm a na podlahu
25 mm. Na podkroví a podlahu lze v krajním případě
použít i 12,5mm desky.

Dveře jsou základ
Při budování domova jistě narazíme na téma dveří. Při
stavbě je budeme řešit hned několikrát. Ať již se bude
jednat o dveře vstupní, či garážová vrata. Pojďme se
podívat blíže na garážová vrata. Při výběru garážových
vrat je třeba myslet na požadovanou teplenou izolaci,
snadné ovládání, stupeň zabezpečení včetně požární
bezpečnosti a design vrat, aby svým vzhledem ladila
s exteriérem domu. Vybrat si můžete garážová vrata
křídlová, výklopná, rolovací nebo sekční.

Výklopná garážová vrata
Výklopná garážová vrata jsou nenáročnou variantou,
jak garáž uzavřít. Sklápějí se dovnitř garáže, nicméně
před zajetím potřebují před garáží prostor a proto nejsou vhodná do míst, kde garáž přímo sousedí s chodníkem či veřejnou komunikací. Vyrobena jsou nejčastěji z ocelového pozinkovaného plechu a je možné si je
pořídit i zateplená polystyrénovými deskami. Ovládání
je elektrické, ale při výpadku proudu s nimi lze manipulovat i ručně. Vrata lze doplnit zabudovanými
dveřmi nebo větracími mřížkami. Výhodou je nízká
pořizovací cena a snadná instalace výklopných garážových vrat.
Pro suchou a rychlou výstavbu příček jsou určeny
sendvičové konstrukční a izolační panely. Jedná se
o velkoformátové, snadno přestavitelné panely s tepelnou a zvukovou izolací, které vkládáme do systému
ocelových profilů. Cenově jsou srovnatelné se sádrokartonem.

Sádrokarton
Tzv. suché stavění příček se stalo známé především
díky systému sádrokartonových desek. Vyrábějí se
v základním provedení, s vyšší odolností vůči požáru,
impregnované proti vlhkosti nebo akustické s úpravou omezující prostup hluku, případně kombinované.
Sádrokarton bývá odlišen barvou kartonu a potisku:
• obyčejný má bílý karton s modrým potiskem,

Rolovací garážová vrata
Rolovací garážová vrata jsou vhodná pro všechny tvary
a velikosti garážového otvoru. Otevírají se kolmo
vzhůru ke stropu, kde se navíjí do boxu a nezabírají
tak v garáži žádné místo. Jsou ovládána elektrickým
motorem a opatřena nouzovým systémem manuálního
ovládání pro případ výpadku proudu. Jejich montáž je
jednoduchá, jsou kvalitní, bezpečná a umožňují maximální využití garážového prostoru.

Sekční garážová vrata
Sekční garážová vrata jsou nejpoužívanějším druhem
výplně stavebního otvoru garáže. Při otevírání se
nejčastěji zasouvají pod strop garáže (lze i do boku),
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takže zabírají minimum prostoru. Jejich chod je velmi
tichý a plynulý. Tvořena jsou sekcemi (kazetovými, bez
prolisu či lamelovými), které jsou umístěny svisle nad
sebou. Jednotlivé panely jsou zateplené a z garáže tak
neuniká teplo. Vrata lze doplnit větracími mřížkami,
okénky nebo fotobuňkami, které chod vrat zastaví,
jakmile zaznamenají v prostoru pohyb. Dodávána jsou
obvykle s dálkovým ovládáním, které vjezd do garáže
či výjezd z ní usnadňuje.

Křídlová garážová vrata
Křídlová garážová vrata patří ke klasickému typu vrat,
jsou provozně spolehlivá a mají dlouhou životnost.
Vhodná jsou do garáží, před kterými je dostatek prostoru k jejich otevírání. Nepotřebují žádné nadpraží
a jsou funkční i při výpadku proudu. Největším kladem
křídlových vrat je praktické otevírání pouze jednoho
křídla pro průchod osob. Lze si vybrat z mnoha designů a vrata osadit pohonem na dálkové ovládání.
Pokud už máme dům v hrubé stavbě, možná se pomalu začneme poohlížet po fasádě…

Jakou fasádu vybrat?
Tradičním a prověřeným materiálem jsou tvrdé jádrové omítky (např. břízolit). Jejich výhodou je přijatelná
cena a prodyšnost a naopak nevýhodou minimální tepelný odpor (málo izolují). Proto se spíše používají tepelně - izolační fasádní systémy, které splňují současné
normativní požadavky na tepelnou izolaci.
Zavěšená fasáda je konstrukcí se zadním odvětráním
a izolační vrstvou z tvrzené pěny nebo desek z minerálních či rostlinných vláken. Zavěšený vnější plášť
může být z desek s vrstvou minerální omítky nebo
z desek dřevěných, vláknocementových, plastových
nebo z kamenných panelů, ale použít lze i jiné materiály, které se upevňují na laťovou konstrukci.
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Mezi tepelnou izolací a vnějším pláštěm je nutný větrací prostor, takže případná vlhkost, která by pronikla
pod zavěšený vrchní plášť fasády, může vysychat a nepoškozuje ani izolaci, ani zdivo.
Oblíbeným materiálem pro úpravu fasád je dřevo, protože nejen chrání a izoluje, ale navíc i hezky vypadá.
Dřevo však musí být pečlivě ošetřeno.
Dřevěné fasády lze kombinovat s omítkami, lícovými
cihlami, skleněnými prvky a dalšími. Dřevěná fasáda
se instaluje na laťování, které je upevněné na nosné
vnější zdi a na něž se připevní prkna s různou povrchovou úpravou – například hoblovaná nebo s rýhovaným
povrchem.
Mezi takzvané předezděné fasády patří jednoduchý
představěný vnější plášť, předezdívka s vnitřní izolací
(bez vzduchové vrstvy) nebo předezdívka s izolací a se
vzduchovou vrstvou. Stavějí se například z lícových
cihel, vápenopískových cihel nebo z přírodního kamene, a to zpravidla u novostaveb, které se zatížením
základů počítají.
Nejjednodušší povrchovou úpravou fasády je nátěr
speciální fasádní barvou:
• akrylátovou (nepropouští vodu a je prodyšná),
• silikátovou, nebo-li minerální (odpuzuje vodu
a propouští ven vlhkost, vytvrzuje starou omítku),
• silikonovou (chrání proti povětrnostním vlivům, je
prodyšná a omyvatelná),
• latexovou a plastovou (je méně prodyšná, ale
odolná proti chemikáliím),
• vápennou (je paropropustná, odolná proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, hodí se pro vlhké omítky),

Zdroj: Stavbycz.cz, postavmeto.cz, awrata,cz, cihly.net,
ceskestavby.cz, foto: Schutterstock.com

Nový nátěr dřevěných ploch v exteriéru
PULLEX – silný v ochraně dřeva
OBLAST POUŽITÍ: dřevostavby, balkony, ploty, přístřešky, pergoly, podhledy...

CO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZÍSKÁTE SYSTÉMEM PULLEX ?
kompletní ochranu proti dřevokazným škůdcům, hmyzu, houbám
použití kdekoliv v exteriéru
vysoká vydatnost produktů PULLEX
hluboká penetrace do dřeva
dlouhodobá UV ochrana
jednoduchá aplikace, renovace
lazurovaní systém, krycí systém
základní odstíny, RAL, možnost tónování Color4You
technické a bezpečnostní listy součást dodávky

DK TRADE s. r. o.
Na Piketě 535/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 777 788 541, +420 777 788 542
info@dktrade.cz
www.dktrade.cz

INZERCE

pobočka na Moravě: ul. Tyršova 1781/58 , Kuřim 664 34
tel./fax : 542 210 777

mobil: 777 758 704

e-mail: info@levnedlazby.cz

STŘECHA

Možná si dokážete představit, že by váš dům neměl balkon nebo zimní zahradu,
ale bez střechy by to vážně nešlo. Pojďme se tedy podívat, jaká kritéria by měla
střecha splňovat a na co si musíme dát pozor…

70 | BYDLENÍ

JE ZÁKLAD
INZERCE
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Než začnete dumat, zda se pro váš domům více hodí
pálená nebo betonová taška, případně plech a což
teprve další materiály, je dobré se zorientovat v typech
střech.

Dělení podle škatulek
Prvotní pohled na střešní typologii nám říká, že střechy rozlišujeme podle jejich sklonu na ploché (0 až
10 stupňů), šikmé (sklon od 10 do 45 stupňů) a strmé
(sklon 45 až 90 stupňů). I když vám to možná nepřijde, údaj o sklonu je víc než podstatný právě při volbě
střešní krytiny. Budeme-li pokračovat dále, pak se
šikmé střechy dělí podle tvaru například na sedlové,
valbové, polovalbové, stanové, mansardové, pultové…
K nejvíce používaným tvarům a i historicky nejběžnějším patří střecha sedlová, která má dvě skloněné
střešní roviny protínající se v hřebeni a na protilehlých stranách štíty. Když sedlovou střechu rozpůlíte,
dostanete se ke střeše pultové, a kdybyste sedlovou
střechu seřízli na dvou protějších stranách v místě
štítu, vznikne tvar střechy valbové a tak bychom mohli
pokračovat. Zatímco střecha sedlová je určená na
domy obdélníkového půdorysu, pro stavby se čtvercovým základem se hodí střecha stanová (střešní plochy
se sbíhají v jednom vrcholu a celkový tvar připomíná
jehlan).
Další úhel pohledu nabízí počet plášťů, bavíme se pak
o jednoplášťové nebo víceplášťové střeše. Jednoplášťová nepočítá s větranou mezerou, mnohdy jde o střechy

72 | BYDLENÍ

ploché, složené například z nosné konstrukce, parozábrany, tepelné izolace a hydroizolace. Naopak dvouplášťovou střechu charakterizuje to, že za konstrukcí
a izolacemi následuje vzduchová mezera a až pak laťování (nebo bednění) a střešní krytina. V dolní a v horní
části střechy jsou větrací průduchy, aby vzduch mohl
cirkulovat a tak odvádět případnou vlhkost ven. A další víceplášťové střechy? Tříplášťové mají dvě vzduchové
mezery, čtyřplášťové tři…
Střechy můžeme dělit i podle toho, zda jsou nebo
nejsou pochůzné. Nepochůzná umožňuje přístup na
střechu jen proto, aby se dal kontrolovat a udržovat
stav střešního pláště a dalších zařízení, kdežto pochozí
je v tomto směru praktičtější. Na rovinu si však řekněme, že pro rodinné bydlení je běžná střecha nepochozí
(pokud neuvažujete o takzvané zelené střeše).

Kde se (ne)hodí ploché, kde šikmé
Ploché střechy mohou být rovné, přesněji řečeno vodorovné, anebo mít určitý sklon (spád); jak jsme
uvedli, jde však o několik stupňů. Z toho vyplývá, že
takový typ střechy se nejen esteticky, ale ani prakticky
nehodí do horských oblastí – sníh na střeše zatěžuje
stropní konstrukci. Pro střechy s minimálním spádem
se doporučuje asfaltová krytina.
A šikmé? Těm je hej, dají se použít prakticky všude
a rozumí si v podstatě s jakoukoli střešní krytinou. Ve
srovnání s plochými střechami nejsou tolik náročné co
do nepropustnosti vody, na druhou stranu zase po-

Tradiční pálené
tašky TONDACH
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Více o slevách na vybrané tašky TONDACH naleznete na

www.tondach.cz

třebují nosnou konstrukci - krov, který přenáší váhu
střešní krytiny, také svou a rovněž zatížení způsobené
počasím (vítr, sníh) do nosných stěn.

Krovy...
Konstrukce krovu závisí na velikosti i typu stavby, na
rozměrech, sklonu a tvaru střechy. Nejčastěji jsou k vidění krovy dřevěné, dále pak ocelové nebo železobetonové, případně kombinace materiálů. U rodinných
domů, chalup a chat se nejčastěji používá staletími
prověřená dřevěná konstrukce krovu, která přispívá
k udržování přirozeného klima v domě. Existuje více
typů krovů, v současnosti tradiční vázané tesařské
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krovy jsou nahrazované úspornějšími sbíjenými a lepenými konstrukcemi.
Aby dřevěný krov správně zajišťoval svou funkci, musí
být především zdravý. Kvalitní dřevo by mělo být
samozřejmostí, druhou zásadou je účinné chemické
ošetření v podobě impregnace. Životnost krovu přímo
souvisí s životností stavby. Ačkoli při výstavbě šetříme
každou korunu, v případě krovu bychom měli investovat do opravdu dobrého dřeva, nikoli do kazových
a sukovitých trámů. Kvalitní dřevo by se nemělo kroutit nebo jinak deformovat a praskat. A mělo by být
dostatečně proschlé. Pro tesaře jsou nejdůležitějšími
dřevinami smrk, borovice, jedle a modřín. Modřínové

povětrnostní podmínky (srovnání - nejodolnější dřevo
tropických dřevin obsahuje až 80% pryskyřic). Cenově
je borovicové dřevo znatelně dražší než smrkové.
Pro delší životnost krovu je důležité, aby střecha správně větrala a dřevo nehnilo…

Proč má střecha větrat
Aby střešní plášť odváděl spolehlivou práci, měl by
rovněž bránit kondenzaci vodních par a to je možné
za předpokladu, že ho dobře odvětráte. Vodní páry totiž mohou ohrozit jednotlivé díly v konstrukci střechy
(latě, kontralatě, krokve, krytinu, tepelnou izolaci).
Kdo z nás by ostatně uvítal, aby kvůli kondenzaci
vodních par musel řešit například zahnívající dřevěné
prvky, plíseň nebo třeba odlupující se vnitřní výmalbu. Hlavně pro budovy se zatepleným podkrovím se
doporučuje střechy navrhovat jako dvouplášťové se
vzduchovou mezerou.
krovy se používaly v minulosti velice často, najdeme
je tedy hlavně u starších a u historicky cenných objektů. Dnes si však budeme nejspíše vybírat mezi smrkem
a borovicí.
Smrk se vyznačuje příznivější cenou a nižší hmotností,
což jsou argumenty, které mohou rozhodnout. Kvalitní smrkové dřevo tedy může být tou správnou volbou.
Borovicové dřevo obsahuje velké množství pryskyřic, což přispívá k jeho celkové vyšší hmotnosti. Tyto
pryskyřice nám však na druhou stranu umožní dřevo použít i tam, kde na něj budou působit náročné

Zaostřeno na materiály
Je jich opravdu mnoho, proto se vyplatí alespoň základní charakteristika.
* Pálené tašky: Představují jednu z tradičních možností už od antických dob. Vyrábějí se z keramické
hlíny. Můžete se spolehnout na stálý tvar i barvu
a také dlouho vydrží (udává se 80 až 100 let). Ovšem
není taška jako taška. Pokud se dále povrchově neupravuje, bavíme se o režných taškách, které mají
drsnější povrch, vyžadující více údržby. Jejich výsledná
barva závisí na složení výchozích surovin, někomu více
připomíná ryze červenou, jinému cihlovou. Srovnejte
si však režnou tašku s engobou a glazurou. Při výrobě
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engobovaných tašek se směs oxidů železa a jílu nanáší
na povrch vysušené tašky, takto upravený výrobek se
pak vypaluje při teplotách nad 1000°C. Výsledkem je
matná až pololesklá povrchová úprava. Výroba glazovaných tašek probíhá stejně jako v případě engoby,
ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí, tašky díky tomu získávají vysoký lesk a tím i nižší
pórovitost. Glazura výrobek zušlechťuje, zpevňuje
i chrání. Engoby i glazury jsou praktičtější než jejich
režná kamarádka, protože jejich speciální úpravy je
chrání před slunečními paprsky, kyselými dešti a podobně, rovněž se na nich méně usazují nečistoty a navíc nabízejí pestrou škálu barevných variací. V závislosti na druhu lze pálenou tašku použít už od sklonu
12 stupňů. A nevýhoda? Pálené tašky jsou těžké, což
může vadit při některých rekonstrukcí, kdy je stávající
krov zkrátka neunese.
* Betonové tašky: Jsou vodotěsné, odolávají mrazu,
tlaku a deformaci, spolehněte se na přesnost rozměrů
a snadnou pokládku. Na závadu pak je vyšší hmotnost,
dnes ovšem firmy umějí vyrobit speciální velkoformátové tašky, které problém s hmotností dokáží vyřešit.
Rovněž beton vám na střeše dlouho vydrží, uvádí se
zhruba 80 a více let. Rovněž výroba betonových tašek
má v našich zeměpisných šířkách dlouhou tradici. Také
tyto tašky dokáží nabídnout specifické úpravy, nejčastěji dvojitým akrylátovým nástřikem; pak mají matný
povrch. Na tyto dvě vrstvy se může aplikovat ještě
ochranná vrstva silikátů, které taškám zajistí lesklý
povrch. Ovšem betonové tašky se vybavují i dalšími
postřiky nebo úpravami, například se dá zdrsnit jejich
hladký povrch, nebo se přidává třetí vrstva povrchové úpravy, která jednak fixuje dvě předchozí vrstvy
a současně lépe odolává mechanickým vlivům, otěru
a oděru. Betonovou střešní krytinu doporučují výrobci
pro sklony střech od 17 stupňů, s dodatkovým opatřením od 12 stupňů.
Další střešní krytiny patří do skupiny lehčích materiálů,
vybírejte některý z následujících.
* Břidlice: Hornina s jemnou zrnitostí se rodí z jílovců
a prachovců, přírodní má šedou až černou barvu, ale
díky velkému množství různých minerálů a oxidů kovu
nabídne různorodou hru odstínů a přírodní strukturu povrchu. Břidlice může být štípaná (nepravidelných tvarů) a řezaná (pravidelných tvarů). Používá se
k pokrývání různých typů střech a nejen jich, hodí se
i jako obkladový a dlažební materiál. Není náročná na
údržbu, nepropouští vodu ani oleje, slibuje výborné
tepelné a hlukové vlastnosti a dobře odolává mrazu.
Používá se na střechy od sklonu 20 stupňů a někteří
výrobci na ni dávají záruku 30 let, vydrží však nepoměrně déle.
* Vláknocementové krytiny: Bavíme se o eternitu, což je obecně zažité označení krytiny, která se na
střechu pokládá ve formě šablon různých rozměrů
a tvarů. Eternit se vyrábí už řadu let a hodí se jak pro
tradiční, tak i moderní stavby. Navíc jde o materiál
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neutrální vůči životnímu prostředí. Současná vláknocementová střešní krytina je nesrovnatelná s tou, která
se vyráběla před 30 až 40 lety, neobsahuje azbest ani
jiné škodliviny, je nehořlavá. Z dalších výhod jmenujme
nízkou hmotnost, dlouhou životnost, odolnost proti
kapalinám, mrazu, hnilobě a korozi.
* Plechové skládané krytiny: Možná znáte jako
profilované, je to jedno a totéž. Do této skupiny lze
zahrnout plechové taškové krytiny, trapézové plechy
a tvarované plechové šablony. Obecně plechové skládané krytiny slibují nízkou hmotnost, vyrábí se v mnoha tvarech, barvách a povrchových úpravách. Životnost
těchto krytin se odvíjí právě od použité povrchové
úpravy, kvality plechu a také místa, kde se plechová
krytina nachází - pohybuje se cca od 40 let výše.
* Plechové falcované krytiny: Falcování charakterizuje spojování plechů. Na falcovaném plechovém pásu
je otevřená stojatá drážka (falc), kladená od okapové hrany k hřebenu střechy. Plechové pásy se bočně
spojují uzavřením zmíněné drážky. Falcované plechy
jsou vhodné od 3 stupňů sklonu střechy, pokládají
se na dřevěné bednění nebo OSB desky. Podkladní
vrstva pod falcované plechy musí být strukturovaná,
aby umožnila odvádění případného kondenzátu na
vnitřní straně plechu. A o jaký plech vlastně jde? Může
být hliníkový, měděný, ocelový, nerezová ocel, pozinkovaný plech přírodní nebo s povrchovou úpravou,
titanzinkový. Obecně platí, že různé povrchové úpravy
plechu mají za úkol zamezit korozi, prodloužit životnost materiálu a také vylepší estetický pohled, což se
jim daří.
* Bitumenové (asfaltové) šindele: Vyrábějí se
z nosné skelné vložky, technologicky upraveného
asfaltu a kamenného posypu. Bitumenové šindele jsou
k dostání v různých cenových relací, ale také v různé
kvalitě. Některé modely mohou být dokonce samolepicí. Jejich plusy jsou nízká hmotnost, tvarová flexibilita
a i nízké doporučené sklony (od 15 stupňů). Při pokládce šindelů je třeba pod ně aplikovat speciální pás,
výrobci doporučují řešení podle svých produktů. Asfaltový šindel se hodí k zastřešení nových i historických
staveb a jeho životnost se obecně uvádí až do 50 let.
* Plastové krytiny: Šablony, desky nebo role vznikají recyklací plastů (vyjdou vás na méně peněz) nebo
z nových nepoužitých materiálů jako PVC, polykarbonát, polyester, polyetylen… Plastové šablony mohou
díky výrobním technologiím imitovat břidlici, dřevěné
došky a i jiné krytiny. Některé plastové krytiny propouštějí světlo a tak se dají vyžít i k prosvětlení interiérů
(nevytápěných prostor) jako doplněk k jiným krytinám,
nebo jako krytina na drobné zahradní stavby typu
pergoly, altány, automobilová stání.
*Přírodní materiály: Slaměné a rákosové střechy
mají v Čechách velmi dlouhou tradici, dnes se používají například u ekologických staveb. Došková střecha
slibuje výborné izolační vlastnosti, brání rychlému
střídání teplot v interiéru a když je dobře provedená,

Český výrobek
špičkové kvality
s tradicí od roku 1994
Solární vakuový kolektor lze
použít k celoročnímu ohřevu
užitkové vody, ohřevu bazénu,
v zimních měsích pro přitápění.
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Při koupi kompletního střešního systému Lindab:
střešní krytiny + příslušenství + okapů Lindab.

Krytiny LINDAB

Sleva platí pro všechny barvy a druhy střešních krytin Lindab
na základě cenové nabídky od společnosti Lindab.
Slevu nelze kombinovat s jinými/ostatními akcemi a nabídkami.
Žádejte u obchodních zástupců Lindab. Seznam obchodních zástupců na www.lindab.cz

V ŽILÁCH NÁM PROUDÍ PRAVÁ ŠVÉDSKÁ OCEL

Odolné
Bezúdržbové
Záruka až 30let

www.lindab.cz

vydrží až 40 let. Pokládka probíhá na laťování a tloušťka takto pokládané krytiny se pohybuje okolo 30 cm.
Nebo zkusíte dřevěné šindele? Mezi jejich přednosti
patří kromě vzhledu výborné izolační a tepelné vlastnosti, také nízká hmotnost, zvláště při realizaci pokrývky starých krovů. Šindel lze použít i k zakrytí stěn.
Dřevěné šindele najdou uplatnění nejen na památkových objektech, ale jsou vhodné i pro moderní stavby,
dřevostavby, roubenky a sruby. Na šindele se používá
smrkové nebo modřínové (obsahuje velké množství
silic).

Nezapomeňte na dešťosvody
Nedílnou součástí každé střechy jsou klempířské prvky,
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které slouží jako ochrana proti zatékání a odvod pro
dešťovou vodu, včetně oplechování komínů, lemování
štítů, vnějších parapetů a okapových systémů. A právě
u těch posledně jmenovaných se na chvíli zastavme.
Mezi tradiční materiály patří pozink, titanzinek nebo
měď, používají se rovněž plastové výrobky. Všechno
má svá pro i proti, například plast určitě nezkoroduje,
na druhou stranu pevnost a barevná stálost určitě nebude jeho silnou stránkou. O mědi se zase traduje, že
nemá konkurenci co do životnosti, pokud ovšem okap
z tohoto materiálu nezůstane v rukách nenechavců (pro zloděje je stále zajímavá). Nemůžete si však
vybrat z barevných provedení, navíc měděný okapový
systém časem získává patinu a přechází od své přiroze-

Dostačující je i okapový lapač nečistot nebo filtrační
vložka, které se vloží do zaústění svodu.

Půdní vestavba

né barvy přes hnědou, černou, až zezelená. Což někdo
vítá, ovšem pokud vybíráte okapy v souladu s barvou
fasády nebo střešní krytiny, asi vám to nebude po
chuti. Pokud chcete zůstat u klasiky v podobě oceli
(pozinku), vybírejte z výrobků se speciálními povrchovými úpravami, například polyesterovými laky - jednak
pak máte na výběr z více barevných variant a navíc
se okapový systém snadno udržuje. A které praktické
maličkosti vás u okapů potěší? Roduvěrné zahrádkáře
například takzvaná odbočka do sudu, což je díl s klapkou, která odvede vodu do přistaveného sudu pro
zalévání vaší zahrádky dešťovkou. A další „drobnosti“? Aby vás netrápily ucpané okapy, nainstalujte do
žlabů okapovou mřížku, která zachytí hrubé nečistoty.

Pokud už se rozhodnete investovat do rekonstrukce
střechy, případně budujete střechu zcela novou, možná by nebylo od věci se zamyslet nad tím, jestli neinvestovat i do půdní vestavby…
Vytvořením půdní vestavby v domě získáte další místnosti či plnohodnotný byt za bezkonkurenční cenu,
prostor efektivně využijete a snížíte náklady na topení
díky kvalitnímu zateplení. Půdní vestavby jsou ekonomicky výhodnější než například přístavba objektu
v přízemí. Nezvětšujete zastavěnou plochu, tudíž nepotřebujete provádět zemní a další finančně i časově
náročné práce.
Stěžejním krokem úspěšné realizace půdní vestavby je
zvážení dispozic stávající půdy s pomocí statika a architekta, protože ne každá střecha je k půdní vestavbě
vhodná. Veškeré konstrukční nedostatky není radno
podceňovat, mohou se posléze na výsledku negativně
promítnout.
Jsou-li trámy vedeny atypicky a střecha je příliš šikmá,
je důležité přesně propočítat plochu, na kterou se
bude moci umisťovat nábytek. Problémem půdních
vestaveb bývá často nedostatek volně průchozích
prostor.
Pokud je poddimenzovaná statika, je nutné zpevnit
stavební konstrukce, především krov. Není výjimkou
kompletní konstrukce nového krovu či rozebrání toho
stávajícího, nahrazení vadných prvků novými a jeho
opětovná montáž. Také podlaha musí být před započetím půdní vestavby ve stoprocentním stavu. Také
zvažte přístup k půdě, aby byl pohodlný a funkční
i pro konečné vybavování půdního prostoru nábytkem.
Důležité je také napojení na vodovodní, elektrické
a odpadní rozvody a dostatek světla, který vám zajistí
moderní střešní okna a okna ve štítech domu, která
prostor prosvětlí a zútulní.
Základem dobře provedené půdní vestavby, je její
kvalitní tepelná izolace a izolace proti dešti. Správně
zaizolovaná střecha, stěny a podlaha jsou základem
pohodlného bydlení v podkroví. Vyberte si systém,
který stavbu ochrání před chladem i letním horkem.
Pozornost věnujte i možnému hluku přicházejícímu
zvenčí a zvukům vycházejícím z užívání podkroví. Z tohoto důvodu je nezbytná kročejová izolace podlahy.
Půdní vestavby podléhají přísným stavebním normám.
Najmete-li si však firmu s dostatečnými zkušenostmi,
postará se vám o veškeré stavební práce, mnohdy
včetně projektové dokumentace, a všechny práce tak
budou probíhat bezpečně a bez zádrhelů.

Text: Marcela Škardová, foto: Schutterstock.com,
zdroj: ceskestavby.cz
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INZERCE

ZATEPLOVÁNÍ

RODINNÝCH DOMŮ
Plánujete rekonstrukci svého rodinného domu? Pak se vám jistě
vyplatí myslet do budoucna a dopřát mu další „obal“ – zateplení.
Protože, pokud se vám někde investice dobře vrátí, je to právě
v tomto...

BYDLENÍ | 81

Teplo z domu běžně „utíká“ prostupem stěnami, střechou, podlahou a okny a pak vzduchem, třeba když
větráte. Nejprve vás tedy jistě napadne, že dobře provedené zateplení sníží platby za energie - spotřebujete
jí méně. Což v současné době, kdy se ekonomie a ekologie skloňují ve všech pádech, bude víc než žádoucí.
Zateplení ovšem nabízí i další výhody. Snižuje vliv
tepelných mostů a vazeb, což jsou místa, kterými
teplo snáze odchází z domu (dochází ke zvýšenému
tepelnému toku). Typickým příkladem budiž okenní
překlady, napojení základ - stěna, nebo krokve v šikmé
střeše. Externí zateplení také chrání použitý stavební
materiál, který není tolik vystavený působení vnějších
vlivů, a tím se prodlužuje jeho životnost. Od věci není
ani fakt, že když přestanete topit, vyhřáté místnosti
se pomaleji ochlazují, a zateplení do určité míry dům
ochraňuje proti vnějšímu hluku. A některé materiály
(například minerální vata) jsou navíc nehořlavé.

Výběr systému
Zatímco tepelně izolačních (dále jen TI) materiálů
je celá řada, způsobů, jak provádět vnější zateplení,
už méně. Vlastně se běžně používají jen dva: vnější
kontaktní zateplovací systém (dále jen: kontaktní),
a systém s předsazenou (provětrávanou) fasádou.
Prvně jmenovaný je v celkovém součtu levnější a méně
pracný, proto se častěji využívá. Spočívá v tom, že se
na obvodové stěny připevňuje zateplovací materiál,
zpravidla ve tvaru desek. Jak? To závisí na něm samotném, stavu obvodové stěny, výšce a také poloze
budovy. Nejčastěji se však používá lepení cementovým
přípravkem a současně přichycení hmoždinkami, zpravidla s plastovým nebo ocelovým trnem. Pouze přilepené desky by nemusely zůstat na svém místě, působí
nejen jejich váha, ale i efekt větru. Desky se zbrousí
a nanese se základní vrstva stěrkové hmoty, která se
vyztuží síťovinou (výztužná vrstva). Tato vrstva se po
zatvrdnutí napenetruje a kontaktní systém se zakončuje buď novou omítkou, nebo obkladem.
Vybírejte z více možností, například omítky mohou být
silikonové, silikátové, minerální a jiné, včetně nejrůznějších úprav – například snadno omyvatelné. Co je
dobré vědět? Každý zateplovací systém, tedy i kontaktní, se pořizuje jako celek (od lepidla přes izolant,
připevnění, až po omítku), jen tak za něj jeho dodavatel může dát záruku. Vám by pak měl na požádání
prokázat, že je oprávněný tento systém prodávat
a instalovat (vyžádejte si kopii certifikátu). A kde se
může kontaktní systém použít? Při novostavbách i rekonstrukcích domu.

Zateplování s předsazenou
(provětrávanou) fasádou
Druhé řešení, jak izolovat vnější stěny domu, je o něco
pracnější, spotřebuje více materiálu a tím nemyslíme
jen samotnou izolaci, a v důsledku je tedy i finančně
náročnější. Spočívá v tom, že na stěny se stejně jako
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v předcházejícím případě připevňuje TI materiál, pak
se ponechá vzduchová mezera – provětrávaná dutina
o šířce několik centimetrů, následuje nosná konstrukce, například dřevěný nebo kovový rošt a jiné, na který
se přikotví předsazený plášť; většinou se jedná o obklad v podstatě z jakéhokoli materiálu. Použít lze dřevo, plech, cementovláknité desky, imitaci cihel, plast,
ale také lze tento předsazený plášť provést jako zděný.
Důležité ovšem je, že v dolní části musí zůstat přivětrávací otvory, a v horní, u střechy, odvětrávací, aby
vzduch mohl volně proudit a případná vlhkost nezůstávala uvnitř vzduchové dutiny. Na zvolený obkladový
materiál myslete včas, právě podle hmotnosti vnější
fasády je třeba vhodně vybrat nosnou konstrukci.
Jako tepelný izolant se u provětrávaných fasád používá zpravidla vláknitá izolace. Nevýhodou tohoto
systému je kromě vyšší ceny i fakt, že kotvení vnějšího
pláště prochází tepelnou izolací, kde tvoří tepelné
mosty, které do jisté míry zhoršují TI vlastnosti zateplení. A výhody? V první řadě jde o propustnost vodních
par, dále například o možnost demontáže a opětovného použití, rovněž případné opravy jsou snazší.

Tepelně-izolační omítky
Pro úplnost si ještě připomeňme, že pokud se nedá
dům zateplit zvenku, například u historicky chráněného objektu, určitě řešení nabízejí speciální vylehčené
omítky, které ve srovnání s těmi běžnými propouštějí
méně tepla. Nanášejí se v několika vrstvách do maximálně 5 cm tloušťky. Parametry zdiva se tím samozřejmě vylepšují, zejména se zvyšuje jeho vnitřní povrchová teplota.
Další možnost zateplení u rekonstruovaných domů
skýtá rovněž interiér, ovšem pokud by to i z technických důvodů bylo možné, museli byste vyřešit kompromis mezi požadavkem na úsporu tepla a velikostí
obytného prostoru. Stačí si jen připomenout, že běžně
se používá TI materiál o tloušťce 15 až 20 centimetrů,
a tak si představit, o kolik by se zmenšilo vaše soukromé území. Navíc vnitřním zateplením ztratíte akumulační schopnosti zdiva a také se nedá vyloučit riziko
jeho promrzání, kondenzace vlhkosti ve stěnách domu
a jiné nepříjemnosti.

Polystyren, nebo vata?
Z mnoha materiálů na trhu se u kontaktních zateplovacích systémů nejčastěji používá pěnový neboli
expandovaný polystyrén (EPS), jehož TI parametry jsou
srovnatelné s minerální vatou. Vylepšit TI vlastnosti
tohoto polystyrénu, respektive snížit jeho tepelnou
vodivost, lze například přidáním grafitu, což je na pohled snadno poznatelné – místo bílých pěnových desek
se na dům připevňují desky šedivé. Druhým nejčastěji
používaným materiálem je minerální vata (vlna), která
je ve srovnání s pěnovým polystyrenénem dražší, zato
ovšem slibuje například nehořlavost nebo lepší difuzní
propustnost (snáze jí proniká vodní pára). Faktor di-

ZATEPLETE STROP
VAŠEHO DOMU
A HNED ŠETŘÍTE!
Zvykli jsme si dopřát si ve svém bytě tepelné pohody. Co to
je? Životní funkce a pochody u člověka jsou omezeny na velmi úzký rozsah teplot. Je známo, že tepelný komfort člověka
je dán teplotou vzduchu, ale svůj vliv mají také teplota stěn
a okolních předmětů. Rozhodujícím faktorem však zůstává
teplota. A udržet teplotu v poměrně úzkém rozmezí 20
až 23 stupňů Celsia po celý rok není vždy jednoduché a již
vůbec ne levné.

Pamatujte, nejlevnější energie je ta ušetřená
Chceme-li šetřit peníze za topení, měli bychom zateplit dům.
Tepelná izolace je opatření směřující k separaci různě teplých
prostředí tak, že se co nejméně ovlivňují. Cílem je omezit
náklady na energie, ať už na vytápění nebo na klimatizaci.
Pochopitelně není vhodné šetřit „za každou cenu“. Vložené
investiční prostředky se musí vrátit na úspoře provozních
nákladů v co nejkratší době, nejlépe během pěti let.

Rozdíly mezi jednotlivými typy izolací – papírová
a stříkaná PUR pena, foukaná minerální.
1.

2.

3.

Celulózové vlákno ve formě jemných vloček. Vločky
jsou mechanicky křehké s vyšší prašností, proti působení
vlhkosti odolávají pouze krátkodobě a proto je vhodnější do konstrukcí, kde se izolant nedostane do kontaktu
se vzdušnou vlhkostí. Materiál má sníženou požární
odolnost. Aplikuje se pneumatickým foukáním, které se
pomocí hadic dostane do těžko přístupných prostor od
výšky 4 cm. Vhodný spíše pro novostavby nebo nenáročné zákazníky, kteří uvítají nižší cenu.
Izolant na bázi PUR pěny vzniká smícháním 2 tekutých
složek, po jejichž reakci na vzduchu dochází k expanzi
pěny a po zaschnutí vznikne pevná pěnová izolační vrstva. Jedná se o materiál vznikající na stavbě chemickou
reakcí. Má nízkou požární odolnost. Jeho kvalitní provedení vyžaduje na rozdíl od předchozích dvou materiálů
přímý a otevřený přístup do izolovaného prostoru. Po
aplikaci se musí tvarově upravit odříznutím nadbytečně. Vhodný je zejména pro novostavby. Jeho životnost
v konstrukci není prozatím dlouhodobě ověřená (na
trhu je teprve pár let.) Cenově je ze všech tří srovnávaných materiálů nejdražší.
Minerální vlákno ve formě minerálního granulátu. Na
trhu nejznámější pod značkou MAGMARELAX. Charakteristické pro tento izolant jsou pružnost, vysoká požární odolnost, nenasákavost a dlouhodobá životnost.
Aplikuje se pneumatickým foukáním, které umožnuje
pomocí hadic dostat do těžko přístupných prostor od
výšky 4 cm. Vhodný pro rekonstrukce i novostavby. Nabízí 15letou záruku a cenově je v průměru mezi nejlevnější
celulózovou izolací a nejdražší PUR pěnou. Realizace je
hotová za pár hodin, bez hluku a nepořádku, za plného
provozu domácnosti a návratnost nepřesáhne 5 let. Izolace stropu systémem MAGMARELAX je ideální i během
léta, kdy zabrání přehřívání vašeho obytného prostoru.

Pomůže v zimě i v létě.
A jaké máte možnosti provedení?

Tři nejčastější způsoby aplikace systému
MAGMARELAX®
Foukání do dutiny v podlaze půdy – musíme mít k dispozici
volný prostor nad stropem obytných místností, tedy v podlaze půdy. Díky této technologii se zateplí i velmi těžko
přístupné prostory. Stačí jen několik otvorů v podlaze půdy,
které se po nafoukání znovu uzavřou. Vše je dokonale utěsněno, i ty nejmenší skulinky, kudy by mohlo teplo unikat.
Nafoukáním přímo na podlahu půdy – izolujeme tam, kde
není dutý prostor k dispozici nebo je příliš nízký. Na volnou
plochu podlahy půdy se nafouká vrstva minerální vlny o síle
20 až 30 centimetrů. Tato vrstva již velmi dobře tepelně izoluje a zároveň ji lze pořídit za rozumnou cenu. Poměr ceny
a úspory nákladů na topení zde vychází nejlépe. Nevýhodou
však je, že půda není jinak využitelná.
K foukání do nové podlahy – přistoupíme, chceme-li dále
využívat půdní prostor např. k letnímu bydlení, nebo jen
tak k relaxaci. Vytvoří se lehká, velmi stabilní nová podlaha.
Stropní systém MAGMARELAX® je konstrukce z OSB desek
a dalších doplňků pro zajištění 100% funkčnosti izolace
i podlahy. Konstrukce se předem připraví a následně se
vzniklé dutiny zafoukají minerální izolací MAGMARELAX®.
Dům tak nezatěžujete pokládáním těžkých izolačních desek
a betonovou podlahou.

Vyřeším to ještě dnes
Zajistěte si nezávaznou schůzku s naším technikem, který
zároveň zhodnotí stropní konstrukci vašeho domu, upozorní na místa úniku tepla, navrhne ideální způsob zateplení
a připraví nezávaznou kalkulaci, a to zcela ZDARMA a jako
bonus pro Vás, získejte slevu 20% na jedničkovou izolaci
MAGMARELAX®.
Více na www.magmarelax.cz/mojeizolace nebo na
telefonu 800 100 533.

fuzního odporu, kterým se vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru v porovnání se vzduchem,
má expandovaný polystyren cca 20 až 100, minerální
vata obvykle jen 1 až 5. Co je dobré vědět? Minerální vata se aplikuje jak u kontaktní, tak u předsazené
fasády, kdežto pěnový polystyren se převážně využívá
u kontaktního systému. U provětrávaného systému se
EPS obvykle nepoužívá, kladl by větší nároky kvůli riziku vzniku spár, například u kotev, které budou držet
nosnou konstrukci pro obklad.
Z mnoha dalších materiálů pro venkovní zateplení
fasády jmenujme například extrudovaný polystyren,
který je pro svou uzavřenou strukturu vhodné použít do vlhkého prostředí – třeba kolem soklu, tedy
pod úroveň terénu a zhruba půl metru nad něj. Pro
zateplení se dají využít i dřevitá vlákna, konopí, ovčí
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vlna, sláma, korek a další. Většina z nich je však dražší,
i proto se používají méně, jiné se zase spíše hodí pro
přírodně ekologické stavby.

Pozor na vlhkost...
Po malé exkurzi zateplovacími systémy a materiály
se nyní zastavme u vlhkosti. Pravidlo číslo jedna totiž
zní, že zateplovat by se mělo výhradně suché zdivo.
Například u sto let starého domu, u něhož zatím neproběhla zásadní rekonstrukce, je pravděpodobné, že
není vybavený hydroizolací. A stěny mohou být vlhké
díky tomu, že se voda táhne zdivem od podlahy výše.
U nezateplených zdí se vlhkost odvětrává jak směrem
do interiéru, tak směrem do exteriéru. A pokud by
došlo k zateplení kontaktním systémem s vysokým
difuzním odporem, vlhkost by už nemohla unikat ven,

mě pak i další komponenty (lepidla, omítky…) musí
slibovat stejné parametry. Obecně je pro rekonstrukce
domů, kde může vzniknout problém s vlhkostí, vhodnější dát přednost provětrávané fasádě s využitím
minerální vaty, právě z hlediska nízkého odporu pro
difuzi vodních par.
Obecně platí pravidlo: aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par ve stěnách objektu, je ideální v interiéru volit co nejméně propustný materiál (dobrým
příkladem jsou obklady v koupelně dlaždičkami nebo
parozábrana ve střeše), kdežto směrem ven co nejvíce
otevřený – když už pára projde stěnou, aby snadno
unikala ven. Zdá se vám to složité? Co je pro vaši stavbu nejvhodnější, neřešte sami, ale poraďte se s projektantem nebo energetickým auditorem. Určitě se však
vyplatí, když si před zateplením necháte spočítat, jaké
je v případě vašeho domu a uvažovaného systému
zateplení riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci, aby
nedocházelo k následným poruchám či úplné degradaci konstrukce vlivem hromadění vlhkosti.

...ale nejen na ni
Ostatně už samotný návrh zateplení je také dobré
svěřit do rukou odborníků. Každá stavba je přece jen
trochu odlišná, a co se osvědčilo sousedovi, nemusí
platit pro váš dům. Například špatně provedené vnitřní zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí
promrzáním) i zdraví jeho obyvatel (prorůstání plísní).
Při vnějším zateplování je také největším problémem
nekvalitně odvedená práce, což třeba později může
vést k praskání omítky. Vyplatí se nic nepodceňovat
a důsledně izolovat celé vnější plochy, včetně pruhu
zdiva nad terénem. Od věci není ani jít si na vlastní oči
prohlédnout některé realizace firmy, která má zateplovat váš dům, a ověřit si, jak jsou majitelé se zateplením spokojení po několika letech. Takto strávený čas je
skvělou investicí do budoucí teplené pohody.

Pěkně od podlahy
hromadila by se ve zdi a následně se projevovala ve
zvýšené míře uvnitř domu. Proto je třeba nejdříve odstranit příčiny vlhkosti, v tomto případě volit například
podříznutí zdí a vložení hydroizolace. Je to pracné
a drahé, ale jinak to nejde. A pak musíte samozřejmě
nějaký čas počkat, než přistoupíte k samotnému zateplení. Říkáte si, že i když bydlíte ve starším rodinném
domku, a dosud jste nemuseli řešit problém s vlhkostí,
tohle není vaše starost? Bohužel se však může stát i to,
že stěny se před zateplením jevily suché, a až poté,
když máte vnější zateplení za sebou, se na nich začnou
tvořit vlhké „mapy“.
Co dělat, pokud se nedá problém s vlhkostí zdiva
odstranit? Poraďte se s odborníkem, v některých případech lze použít zateplení například minerální nebo
skelnou vatou s nízkým difuzním odporem, samozřej-

Oddechli jste si, že alespoň po teoretické stránce
máme hotovo? Ještě počkejte, kromě obvodového
zateplení se musí řešit izolování podlah a také střechy.
U novostaveb se na to myslí předem, u starších domů
je třeba vyjít z reality. Centrum pro obnovitelné zdroje
a úspory energie EkoWATT doporučuje následující:
když jsou obytné místnosti podsklepené, můžete
zateplit jejich podlahy připevněním izolantu na strop
suterénu. Pokud máte klenuté stropy, je možné nahradit stávající násyp klenby tepelně-izolačním násypem.
Horší je to však u domů, které stojí přímo na terénu
- bez většího zásahu do interiéru by se izolace podlah
vlastně nedala provést. Jen si to sami představte: aby
nedošlo ke zvýšení podlahy, bylo by ideální „vybrat“ ji
do hloubky, zaizolovat a znovu realizovat novou podlahu. Což samozřejmě není možné vždy. Jiné řešení
nabízí zvýšit izolací samotnou podlahovou plochu, ale
je to pracné a ještě musíte dodržet ve všech prostorách
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novou výšku podlahy, včetně prahů, samozřejmě se
tím sníží výška prostor v rodinném domě. Jestliže však
uvažujete i o podlahovém vytápění, bez izolace by to
opravdu nešlo.

A co střecha?
Má-li dům nevytápěnou půdu, lze poměrně snadno
položit izolace na podlahu. Chcete-li mít půdu pochozí, překryjte izolaci záklopem z prken nebo desek.
Toto opatření patří k nejlevnějším a také nejefektivnějším. Výhodou je i to, že pokud se v budoucnu
rozhodnete dům zvýšit o patro, nebo plánujete půdu
proměnit na podkrovní obytné prostory, dá se izolace
odstranit a použít jinde. Dále myslete na zateplení samotné střechy; u novostaveb se nejčastěji používá minerální vata, u rekonstrukcí pak foukaná izolace, díky
které je zásah minimální a v interiéru ani na půdě se
nic nemění. Foukaná izolace se obecně používá k vyplnění (a tedy i zateplení) dutin ve stavebních konstrukcích. Typickým příkladem je zafoukání tepelné izolace
mezi stávající stropní trámy stropu pod nevytápěnou
půdou. Výhoda? Takto se dá vyplnit i těžko přístupné
prostory, protože TI materiál se dopravuje hadicí. Není
tedy nutné rozebírat například celý záklop stropu,
ale stačí provést několik otvorů. Foukaná izolace je
obvykle vyrobená z materiálu na bázi celulózy, nebo
se jedná o minerální vlákna. Do izolace samozřejmě
nesmí pronikat vítr ani vlhko, jinak by se její vlastnosti
snižovaly, až znehodnocovaly. Nejlepší řešení? Prová-
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dět uvažované rekonstrukce najednou, tedy pokládat
tepelnou izolaci a současně proměnit půdu na obytný
prostor. Tepelná izolace, hydroizolace a parozábrana
musí umožnit původní konstrukci krovu „dýchat“,
nesmí trvale vlhnout. Rovněž je nutné zajistit, aby se
voda, která se do konstrukce přesto tu a tam dostane
(zatékáním zvenku nebo kondenzací vlhkosti při pronikání vzduchu z interiéru), mohla zase bez problémů
odpařit.
Přístup k zateplování střech se také liší podle toho,
kolik má plášťů. U jednoplášťové se TI materiál zpravidla aplikuje pod střešní krytinu. Nebo lze použít
takzvaný systém obrácené střechy: původní krytina
je opravená (případně nahrazená novou), následuje
tepelná izolace, separační geotextilie a vrstva kamínků, nasucho kladené dlažby nebo jiný vodě propustný
způsob. Pokud střecha snese větší váhu, lze uvažovat
o „zahrádce“ (zelené střeše), kdy se tepelná izolace
překryje zeminou a osází suchomilnými rostlinami.
U dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou
mezerou se izolace vkládá pod tuto mezeru (následuje
střešní plášť a krytina). Možností je samozřejmě daleko
více, můžete například jednoplášťovou střechu změnit
v dvouplášťovou, ale i naopak. Také v tomto případě
nejprve dvakrát měřte, než se pustíte do řezání – detailní průzkum stávající konstrukce a návrh správného
řešení si žádá pomoc odborníků.
Text: Marcela Škardová, foto: Schutterstock.com
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OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.
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Nebýt vynálezu skla, byli bychom o mnohé ochuzeni. Život za sklem, který
nám umožňuje moderní doba, s sebou nese mnohem víc příjemností,
než si na první pohled uvědomujeme… Ať už tím myslíme klasická okna,
zimní zahrady, nebo třeba skleníky...
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Za oknem…
Okno je jednou z nejdůležitějších stavebních částí
domu. Nejenže jím prostupuje denní světlo, ale zároveň umožňuje proslunění a větrání interiéru a tak i celého objektu. Okno je rovněž tepelným a akustickým
izolantem a nesporně plní rovněž funkci klimatizační.
Okno ovšem na druhé straně tvoří jedno z nejslabších
míst každé stavby. A to nejen z hlediska požadovaných
tepelně-technických vlastností, ale i z pohledu přístupu do budovy. Byť jsou dnes v novostavbách a zrekonstruovaných objektech okna s jednoduchým zasklením
a rámem dávnou minulostí, v mnoha objektech se
jejich majitelé k výměně teprve chystají. Nejen pro
ně je dobré vědět z jaké nabídky si vybrat, jaký zvolit
materiál a hlavně neudělat zbytečnou chybu. Nehledě
k tomu, že výběr a následnou montáž oken v mnoha
lokalitách (památkové chráněné objekty atd.) povolují
a upřesňují stavební úřady.

Plastová nebo dřevěná?
Jednou z nejčastějších otázek z oblasti výběru oken
zní: plastová nebo dřevěná? Správnou odpověď je
vždy třeba hledat individuálně porovnáním konkrétních potřeb a vlastností oken - technických parametrů,
životnosti, vzhledu a designových 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 Daniel Zeman.
„Nejpádnějším argumentem pro jeho použití v této
oblasti je minimální nutnost údržby. Za velmi příznivé
ceny lze získat v různých barevných provedeních okna
odolná vůči klimatickým vlivům, která jsou zároveň
dobrou tepelnou i zvukovou izolací. K tomu, abyste si
mohli užít nesporných příznivých vlastností plastových
oken, které jsou dnes již obecně známé, je ovšem třeba, aby šlo o kvalitní výrobek a aby také byla zajištěna
jeho kvalitní 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.

Důvodů, proč si pořídit plastová okna, je
podle něj několik:
1. Přes nekvalitní okna uniká až 2/3 tepla. A nám se
již nechce vyhazovat peníze z oken. Výměna starých oken za okna plastová, to je akce, která vám
prokazatelně ušetří peníze.
2. Nekvalitními okny nám občas zateklo. A vznikly nám tím vždy velké nepříjemnosti. Protože se
nám již nechce vyhazovat peníze za nové podlahy
a malby a věnovat se napravování škod.
3. Nekvalitními okny pouze s jedním nebo dvěma
těsněními nám pronikalo do domu velké množství
hluku. A protože máme jenom jedno zdraví a mi-
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4.

5.

6.

7.

lujeme klid domova, pořizujeme nová kvalitnější
okna.
Manipulace s nekvalitním kováním je často náročná. Proto potřebujeme plastová okna, která jednoduše otevře a zavře i nejslabší člen rodiny.
Chceme být pány nad větracím režimem. Chceme
větrat pouze tehdy, kdy je to potřeba. Chceme
pouze vyměnit vydýchaný vzduch a okna zase zavřít. Jediné co nechceme je, aby na nás pořád okny
táhlo a navíc byly nepřetržitě chladné stěny kolem
netěsných oken.
Není nám příjemné, když nám v zimě zamrzají
skla a nevidíme ven. A už tak málo zimního světla
nemůže ani přes zamrzlá a zamlžená skla k nám
domů. A neméně příjemný je stále stékající kapalný kondenzát, který vzniká na sklech nekvalitních
oken.
Náš dům si zaslouží vypadat krásně a moderně.
Proto pořizujeme nová okna plastová. I my si totiž
zasloužíme nádherný dům.

Dřevěná okna
Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kterou 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 mechanickému poškození, nátěr lze obnovit. Při správné
údržbě mají životnost 100 let. „Nevýhodou dřevěných 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 upřednostní 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 nahradila klasická zdvojená dřevěná okna. Zcela jasnou
předností eurooken je 100% přírodní materiál a ekologičnost. 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 vyměnit celé okno,“ vysvětluje odborník. „Dnešní eurookna 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
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activPilot Select pro hliníková okna
Neviditelné kování pro nejnáročnější zákazníky.

Winkhaus Plus

Lehké řešení pro těžká okna.

activPilot Select je zcela skryté otevíravě-

activPilot Select pro hliník otevírá nejen

sklopné kování, díky čemuž nenarušuje svými

výrobcům hliníkových oken nové možnosti.

viditelnými prvky design okna. Inteligentní

+ Zcela skryté otevíravě-sklopné

Okenní křídla hmotnosti maximálně 150 kg

modulární systém redukuje počet stavebních

kování bez viditelných prvků

a plochy 3 m lze pomocí našeho inovativního

prvků a tím i náročnost montáže. Speciální

otevíravě-sklopného kování ovládat velmi

konstrukční

princip

lehce a komfortně, což je základní předpoklad

opotřebení

i

moderního kování. Při použití tohoto systému

a tím také výjimečnou životnost, kterou

nemáte navíc žádný problém s těžkými

vynikal i úspěšný předchůdce tohoto systému,

trojskly větších rozměrů. To vše navíc při

kování autoPilot Select. Jednoduše technika,

zachování špičkového designu Vašich oken.

na kterou se vždy můžete spolehnout!

2

při

zaručuje
vysokém

minimální
zatížení

+ Vybaveno rozvěrnými ložisky a dalšími prvky, které již není potřeba šroubovat do profilů
+ Ideální pro moderní architektonické koncepty u novostaveb, renovací i sanací
+ Estetická, nadčasová hliníková okna díky „neviditelnému“ kování

www.winkhaus.cz • www.youtube.com/user/WinkhausGruppe • www.facebook.com/WinkhausDeutschland
Winkhaus CR, s.r.o. • Mirošovická 704 • 251 64 Mnichovice • T +420 323 627 040 • objednavky@winkhaus.cz

+ Vhodné pro křídla max. hmotnosti
150 kg a max. plochy 3 m2
+ Několikanásobně patentovaná
technologie
+ Skvělá stabilita a nadstandardní
životnost
+ Rozsah otevření křídla až 95°

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 získaly
mezi zákazníky velkou oblibu pro svůj reprezentativní
design, prakticky neomezenou životnost profilů, vynikající 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 nezničitelnosti by hliníkové dveře neměly chybět v často
používaných vchodech - jako jsou např. vchody do
panelových a bytových domů, obchodních center, kulturních zařízení atp. Volba hliníkových oken a dveří je
známkou dobrého vkusu. Svým elegantním a nadčasovým 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 životností. Zvenku pak hliník, který nemusíte nikdy natírat
a je barevně stálý.

Termoizolační skla
Okno, to však není pouze rám, velmi důležitá je
i výplň. V době, kdy musíme počítat s každoročním
zvyšováním cen za tepelnou energii, je velmi důležité
nepouštět draze koupené teplo ven z domu. Podstatná část tepla uniká ze staveb okny. Abychom pracovali
s energií našeho domu ekonomicky, je nutné zvolit
správná skla. Na výběr máte: izolační sklo standard,
izolační dvojsklo a izolační trojsklo. Nejlepší izolační
vlastnosti má samozřejmě izolační trojsklo. Výhody
lépe izolujících skel jsou jasné: sklo vyrovnává teplotu
v půdorysu místnosti u okna a v centru po celý rok, je
velmi odolné proti kondenzaci vodní páry na vnitřním skle v zimě a do místnosti propouští minimum
UV záření, čímž zabraňuje blednutí barev v interiéru.
„Takováto skla najdou využití především v nízkoenergetických domech, ve kterých značně omezí náklady
na vytápění, v obývacích pokojích, galeriích a výkladních skříních, kde chrání nábytek, vybavení a exponáty
před škodlivým UV zářením, dále v zimních zahradách
prosklených fasádách a místnostech s bazény v interiéru,“ uzavírá Daniel Zeman.

Zastínění
Pokud hovoříme o oknech, nesmíme zapomenout na
zastínění, které obzvláště v létě velmi oceníme. Zastínění může být buď vnitřní (interiérové), nebo vnější
(exteriérové).

92 | BYDLENÍ

Varianty interiérových doplňků jsou: zastiňovací, zcela
zatemňující a dekorativní (např. plisované rolety).
Nabízejí se v různých barevných variantách a vzorech
(např. dětské vzory vhodné do dětských pokojů).
Zcela specifickou oblastí jsou doplňky pro střešní okna.
Výrobci střešních oken nabízejí široké možnosti interiérových zastiňovacích doplňků. Doplňky se dají velmi
snadno instalovat, protože některá střešní okna jsou
již vybavena úchyty, do kterých lze doplněk jednoduše
nacvaknout.
K venkovním doplňkům patří venkovní markýza
a předokenní roleta.
Venkovní markýza dokáže utlumit celodenní žár

INZERCE

a chrání interiér před přímým vstupem slunečních paprsků. Přitom ale nebrání ve výhledu do okolí. Způsob
jejího uchycení dokonce umožňuje i současné větrání
místnosti.
Předokenní roleta poskytuje maximální soukromí
a úplné zatemnění. Zároveň snižuje intenzitu slunečního tepla a částečně pohlcuje i hluk doléhající zvenčí.
Její konstrukce chrání střešní okno před extrémními
vlivy počasí a v zimě poskytuje výbornou tepelnou
izolaci.

Plánujete zimní zahradu
Mluvíme-li o skle, neměli bychom vynechat další z té-

mat a tím je zimní zahrada.
V současnosti se zimní zahrady budují výhradně ze
dřeva, hliníku, plastů či jejich kombinací. Podle potřeby pak základní materiály povrchově upravené doplňují 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 povrchově upraveno. Moderní dřevěné zimní zahrady jsou
stavěny z lepených hranolů, které zaručují tvarovou
stálost i v proměnlivých a náročných klimatických podmínkách. Místa, která jsou často v přímém kontaktu
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Co říkáte na akvárium?
Pokud hovoříme o životě za sklem, neměli bychom opomenout akvária. Obzvláště to mořské je dokonalým
designovým prvkem. Pohled na rybky fantastických barev a tvarů proplouvající nad modrými hlubinami a korálovými útesy patří mezi nejkrásnější zážitky. Není proto divu, že si mnoho milovníků přírody přeje mít takovou
podívanou doma...
Všem mořským živočichům je ovšem třeba zajistit vodu prvotřídní kvality.
Úprava mořské vody někdy připomíná práci středověkých alchymistů. Je to úhelný bod úspěchu mořského akvaristy. Všichni mořští živočichové jsou totiž na kvalitu vody mimořádně citliví.
Ve volné přírodě se chemické i fyzikální vlastnosti mořské vody omývající korálové útesy mění jen nepatrně. Při
větších výkyvech proto choulostiví obyvatelé útesů hynou. V akváriu je tedy třeba držet parametry vody stabilně na vysoké úrovni.

Základní vybavení mořského akvária:
Výkonné filtry s kulturami bakterií, které odbourávají odpadní látky a drží jejich koncentraci ve vodě na nízké
úrovni.
Ve větších nádržích je dobré používat ještě i odpěňovače, ve kterých se voda probubláváním zbavuje bílkovinných nečistot.
V akvaristických prodejnách je k dostání speciální sůl na výrobu mořské vody a také nejrůznější chemické testy
na obsah nežádoucích zplodin, přípravky pro zlepšení kvality vody.
s vodou, především krovové lišty a okapový přechod,
musí být oplechována, nebo se používají raději celohliníková. U dřevěné stavby musíme počítat s její průběžnou údržbou a konzervačními nátěry. Nejpraktičtějšími
nátěrovými hmotami jsou mořidla, na nichž se vlivem
slunečního záření na rozdíl od laků nevytvářejí praskliny a ‚šupinky‘, které je nutno před dalším nátěrem
pracně mechanicky odstraňovat.
Nízká pořizovací cena, vysoká životnost, skvělá odolnost povětrnostním vlivům, malé nároky na údržbu
a možnost provedení v imitaci dřeva jsou výhodami
plastové stavby, která navíc nabízí vynikající izolační vlastnosti. Nevýhodou jsou vyšší nároky na přísun
čerstvého vzduchu a jeho regulaci. Navíc plastová
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konstrukce určí hranice naší fantazii při plánování
celkového vzhledu stavby, protože se plastové profily 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. Obvodové 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
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na údržbu. Navíc můžeme i u tohoto systému zvolit
laminaci v imitaci dřeva. Hliníkové zimní zahrady však
patří díky konstrukčnímu materiálu k finančně nejnáročnějším.
Hliníkové systémy nabízejí konstrukční profily s oddělenými tepelnými mosty, které eliminují vysokou tepelnou vodivost hliníku. Díky pevnosti je hliník používán
při realizaci nejnáročnějších konstrukcí. Pokud bychom
ale chtěli přece jen trochu ušetřit, můžeme kombinovat hliníkovou stěnu s plastovými obvodovými stěnami, které navíc lépe izolují.

Bez prosklení není zahrada
Nejdůležitějším prvkem na zimní zahradě je, jak již
jsme si řekli, její prosklení. Klasické sklo propouští velké množství sluneční energie, což lze snížit volbou reflexních nebo zabarvených skel, ovšem za cenu snížení
světelného komfortu. Ani moderní protisluneční skla
však nezabrání přehřívání interiéru, proto je nutné
kombinovat je s větráním a stíněním.
Ideální je technologie izolačních dvojskel, která podstatně zlepšuje izolační vlastnosti, do obvodových stěn
celoročně obývaných zahrad je pak nejvhodnější izolační 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 nerozbitnost. Vypadá téměř jako sklo, jeho izolace však není
pro celoročně obývanou zimní zahradu dostatečná.
Proto se používá spíše na jednoduché přístřešky. Potřebnou izolaci dokáže zajistit polykarbonát takzvaného dutinkového provedení, nezajistí však čirý průhled
a je méně odolný proti poškrábání.

A co takhle skleník?
Pokud je řeč o skle, není možné na závěr nezmínit
skleník.
Velikost skleníků nezávisí jen na rozloze zahrady.
Zvažovat byste měli hlavně to, co od něj očekáváte.
Pokud vám stačí, že v něm vypěstujete pěkná rajčata
a papriky a prodloužíte jim dobu dozrávání, nemusíte
se prostorově nijak rozmachovat, stačí skleníček 2,5
x 3 metry. Cítíte-li ale, že tím to pro vás jen začne, že
budete chtít experimentovat s různými odrůdami,
pěstovat si ve skleníku krásné hrozny vinné révy nebo
bohatou úrodu kiwi, pak si raději rovnou pořiďte skleník větší.
Optimální zahradnické umístění je v ose sever-jih, na
zahradě ale vždycky takové řešení nenajdete, takže
ohlídejte důležité aspekty funkční i estetické, s tím si
zahrádkář jistě vystačí. Skleník můžete sice schovat
v zadní části zahrady, vždycky na něj ale bude odněkud vidět, je to nápadný prvek zahradní architektury.
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Na to pomýšlejte, když pro něj vybíráte místo. V každém případě by měl svou orientací odpovídat orientaci
zahrady a domu, pak bude působit souměrně a nebude rušivou stavbou. Rostliny ve skleníku potřebují
teplo a světlo, zvolte tedy místo co nejvíce osluněné.
Pozor na to, aby vám na skleník nemohla padat třeba
jablka nebo sníh ze střechy, konstrukce a hlavně prosklení by to nemusely vydržet. Ze šikmé střechy stékají
za deště proudy vody, kolem skleníku je tedy vhodné
udělat drenáž a rozhodně sem neumísťovat záhony se
suchomilnými rostlinami.
Velmi praktické je umístění skleníku ke stěně domu
nebo ke zděnému plotu. Zeď slouží jako akumulátor
tepla a během jarního a podzimního období je uvnitř
tepleji, takže doba využití se zase o něco prodlužuje.
Ještě o další týdny ji můžete protáhnout, pokud budete pamatovat na přípojku elektřiny již při budování základů. Na podlahu pak můžete dát vyhřívací elektrickou rohož nebo hřeje vzduch elektrickým topidlem.
Skutečně teplé skleníky, které využíváme i v zimě
třeba pro pěstování tropických rostlin, musejí mít
nejen dobré vytápění, ale je nutné zvolit zcela jinou
konstrukci i výplně. Konstrukce by měla mít přerušený
tepelný most, jako výplně musí být použito dvojsklo,
komůrkový polykarbonát o síle alespoň 20 milimetrů,
případně vhodnější komůrkové plexisklo. Pro běžnou
potřebu jarního a podzimního příhřevu si ale s rohoží
nebo přímotopem vystačíte. Mít zavedenou elektřinu
se ovšem hodí i proto, že dny na jaře, kdy už chceme
ve skleníku pracovat, jsou ještě krátké, a tak je příjemné moci si zde rozsvítit. Blízký zdroj vody na zalévání
byste také měli vyřešit před zahájením stavby, mít
u skleníku vyvedenou zahradní vodu zvyšuje komfort
jeho obhospodařování.
A jaký skleník vybrat? Nejčastější a nejkvalitnější
variantou jsou skleníky s konstrukcí ze žárově pozinkovaného plechu, který je profilován tak, aby vydržel
zatížení sněhem i větrem. Vrstva zinku může být ještě
práškovým vypalovacím lakem, takže si můžete zvolit
barvu podle toho, co hodí k vašemu domu. Tyto konstrukce jsou většinou šroubované a pomocí speciálních
příchytek se k nim šroubují i výplně. Můžete tedy použít jak sklo, tak polykarbonát a když dojde k rozbití
jedné tabulky, snadno ji vyměníte.
Nejkvalitnější výplně jsou z rozptylového skleníkového skla. Mají dobrou prostupnost světla, přitom ho
ale rozptylují a paprsky slunce tak rostliny nespálí
jako pod sklem čirým. Obvykle se používá sklo o síle 4
mm, které odolá i běžnému letnímu krupobití. Jinou
možností je použití plastu, tedy komůrkového polykarbonátu o síle 4 až 6 mm. Je to materiál lehký a odolný,
hodí se tedy velmi dobře třeba tam, kde hrozí rozbití
skleněné tabulky kamínkem odstřeleným od kola okolo jedoucího auta.
Text: Jana Abelson Tržilová, Gabriela Koulová,
zdroj: ireceptar.cz, foto: Schutterstock.com

INZERCE

Chcete založit novou zahradu? Nebo předělat tu stávající? Pak máte v zásadě dvě
možnosti. Ponořit se do studia odborné literatury a pustit se pak do díla sami,
anebo se obrátit na zahradního architekta.

ZAHRADA
OD PIKY
98 | BYDLENÍ
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Obojí má svá pro i proti. Troufnete-li si na založení či
přetvoření zahrady sami, může přijít mnoho rostlin
nazmar. Navíc riskujete, že namísto malého smrkového kultivaru vám vyroste na zahradě patnáctimetrový
velikán. Pokud si najmete odborníka, počítejte s tím,
že to bude stát nějaké peníze navíc.

Jak začít?
Zakládat zbrusu novou zahradu, či od základu renovovat starou, je výzvou i skvělou příležitostí. Zahrada
bude vaším zeleným obývákem, místem k setkávání
i odpočinku, zdrojem sladkých čerstvých vitamínů…
Plánujte ji proto s láskou i rozmyslem. Ať tak či onak,
nejdříve je třeba odpovědět si na pár základních otázek: Kolik času věnuji údržbě zahrady a kolik peněz do
ní investuji? Bude tam velká travnatá plocha? Chci mít
bazén nebo třeba dětský kout? Nebo dám přednost
zeleninovým záhonům a ovocným stromům? Bude
na zahradě posezení, pergola či krb? Budu na zahradě chovat psa? A jak začít, pokud před sebou máte
volnou, nepopsanou plochu? Nová zahrada se zakládá
buď na jaře, nebo na podzim. Po hrubých terénních
pracích a modelaci terénu se provádějí stavební úpravy
- dlažby, terasy, chodníky, zídky, nebo třeba bazén. Pak
se vytyčí záhony a jednotlivé dřeviny. Nejprve se vysazují stromy, pak velké keře a nakonec trvalky a cibuloviny. Potom následuje výsev trávníku nebo položení
travního koberce. Založit zahradu může trvat týden,
ale i několik měsíců. Záleží na její velikosti, počtu vysázených rostlin a množství úprav.
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Důležitá je koncepce
Budoucí zahradou je dobré dlouze procházet, zdržovat se na nejrůznějších místech a dobře si rozmyslet
její celkovou koncepci: kde bude místo pro posezení,
případně pergola, jezírko, kde trávník a kde okrasná
výsadba, kde pískoviště pro děti a kde zeleninová zahrádka… Poté si zaneste hranice zahrady, dům a další
rámcové prvky na čtverečkovaný papír, na kterém
si vytvoříte měřítko podle potřeby (jeden čtvereček
může odpovídat skutečnému metru čtverečnímu a podobně). Na plánku si pak můžete detailně doplnit každý strom, keř i bylinu budoucí výsadby. Když vezmete
v úvahu budoucí výšku a šířku dané rostliny, snadno si
naplánujete výsadbu včetně potřebného počtu sazenic. Nad plánem by se měla sejít celá rodina, neboť
zahrada musí plnit přání všech. A kromě estetického
hlediska je samozřejmě třeba vzít úvahu i praktické,
budoucí náročnost péče o zahradu a podobně.

Terén je tělem zahrady
Výše položené části zahrady budou vždy sušší. Proto
je osazujte suchomilnějšími rostlinami, kterým se zde
navíc dostane i více slunce. Pokud to lze, je lepší vycházet ze stávajícího terénu, než jej nákladně od základů
měnit. Případně jej jen vhodně poupravit. Nejsnáze se
zahrady budují v mírně zvlněném terenu, který působí
příjemně a není fádní. Prudší svah je nejprve třeba učinit schůdným a obyvatelným. Budování zahrady zde je
náročnější, ale výsledek může být velmi efektní. Uplatní se zde působivé, přirozeně vyhlížející suché zídky,
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svahy lze zpevnit pomocí vhodných druhů dřevin.
Rovnou zahradu je možné oživit i bez tvorby umělých
terénních vln, a to vhodnou výsadbou. Víceúrovňové
skupiny trvalek, keřů a stromů vytvoří plastický dojem,
vhodné je také střídání různorodých povrchů – trávníku, štěrku, oblázky, mulčovací borky.

Půda je základ
Na většině území naší republiky je půda neutrální či
mírně kyselá, což je pro pěstování většiny zahradních
rostlin nejvhodnější. Je však třeba se ujistit změřením
ph půdy. Podle pěstovaných druhů rostlin je posléze možné pH i mírně upravovat. Důležité jsou i další
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vlastnosti – zda je půda lehká, písčitá, či naopak těžká
a jílovitá, která si často žádá drenáž a odvodnění. Již
na začátku budování se také vybavte kvalitním zahradnickým nářadím, které vám bude sloužit v péči
o zahradu po dlouhá léta.

Zelená kostra
Dřeviny dávají zahradě tvář, poskytují stín, chrání vaše
soukromí. Stromy i větší keře však potřebují více let,
nežli dorostou do své skutečné krásy. U nově založené
či obnovení zahrady proto sázejte, jakmile máte jasný
celkový plán zahrady. Nejvhodnější dobou pro výsadbu je jaro a podzim. Druhů a kultivarů zahradních

i popínavé druhy dřevin. Dřeviny pak doplňuje výsadba dalších okrasných rostlin, méně náročné na údržbu
jsou trvalky, nežlil jednoletky. Výběr druhů je takřka
bezbřehý, proto si můžete hrát s tvary i barvami a také
zajistit, aby byla zahrada přitažlivá po celý rok. Na jaře
by na ní neměly chybět okrasné cibuloviny, podzim
zase prozáří vřesy, listopadky, bramboříky. Nejen kvetoucí rostliny jsou však atraktivní - pro okrasné záhony
jsou velmi oblíbené I bohyšky či zahradní kapradiny.

Travnatý koberec: klasika či alternativa?
Jako podlahu zahrady si většinou představíme hebký
anglický trávník. Je bezesporu její důležitou součástí,
ale pozor na to, že na údržbu je velmi náročný, pokud
má vypadat skvostně. Proto jej neplánujte na zbytečně velké plochy. Správně založené okrasné trvalkové
záhony mohou být na péči náročné méně, zvláště
když využijete mulčování, které brání v růstu plevelům
a může působit i velmi dekorativně. V okrasných výsadbách je oblíbená mulčovací kůra, štěpka, využít ale
můžete i štěrk a oblázky. Takzvané štěrkové záhony
osazené suchomilnými rostlinami jsou takřka bezúdržbové a přitom velmi atraktivní. Skvělou alternativou
trávníku jsou půdokryvné rostliny, jež nevyžadují
sečení. Po mnohých z nich lze i chodit. Na místech, na
která vstupovat nemusíte, bude v přírodně ladných zahradách působit pěkně i květinová louka. A je tu ještě
třetí podoba trav, kromě trávníku a louky, na kterou je
dobré vzpomenout: okrasné trávy. Jejích výsadby jsou
nenáročné a velmi krásné, zahradu krášlí takřka po
celý rok, dodají jí pohyb. Velmi nevšední trávy, z nichž
některé lze i v našem kliamtu pěstovat celoročně venku, jsou pak exotické bambusy.

Chodníčky a obrubníčky...

dřevin se v Evropě pěstují doslova tisíce. Můžete zvolit
velikost a tvar stromu či keře, barvu listů, květů či plodů podle svého přání i s ohledem na místní podmínky.
Mezi nejoblíbenější dřeviny okrasné listem patří
pestrobarevné javory. Na jaře zahradu promění v pohádkové místo sakury, okrasné jabloně, magnolie.
Důležitou součást zeleně tvoří dekorativní, stálezelené
jehličnany.
Do menších zahrad není vhodné vysazovat více vysokých stromů, zato keře jsou základem zahrad velkých
i malých. Jsou okrasné nejen listy, ale i květy, mnohé jsou ozdobné i svými plody, které mohou být i jedlé
či léčivé. Velkým přínosem pro zahradu i dům jsou

Travnaté plochy bývá zapotřebí oddělit od záhonků.
Pokud máme uprostřed zahrady vjezd do garáže, je
zapotřebí ho zpevnit, abychom nenči trávník. Ke slovu
proto příjdou chodníky, ale i obrubníky. Nejprve tedy
o tom prvním. Variant chodníků je bezpočet. Asi nejznámějšími varintami jsou betonové dlaždice a zámková dlažba.
Existuje samozřejmě velké množtví druhů dlažby. Prvním faktorem při jejím výběru bude síla, kterou určuje
účel jejího použití. Skupiny označené čísly 4 a 6 (konkrétně 4 a 6 centimetrů) se používají pro ryze pochozí
plochy, 8 a 10 (8 a 10 centimetrů) umožňují realizaci
ploch pojezdových. Stupněm 10 a více se označují
dlaždice, které odolávají i extrémní zátěži na komunikacích, ve skladech a podobně.
Podle struktury povrchu se dlažba dělí na klasickou
s uzavřenou strukturou, typ dreno, který pojme více
vody, a vymývané povrchy. Ty vznikají tak, že hrubozrnnou dlaždici vymývá voda – podobnou technologií vznikají také takzvané povrchy tryskané.
Kromě klasických barev červené, černé, hnědé a okrové jsou oblíbené colormixy. Velice přirozeně působí
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Duben je měsíc, kdy nás nejvíce trápí počínající pylové alergie. Při práci na zahradě musejí být alergici obezřetní
a dodržovat předepsanou léčbu. Pomocníkem v nelehké situaci budou i kvalitní papírové kapesníky.
podzimní odstíny barev, které vznikají díky ledabylému rozmíchání barev. Celková plocha potom tvoří
příjemně namíchané odstíny. Různé značky nabízí
i další barvy, stačí si jen vybrat z katalogu. Základní
šedivá barva cementu může být nahrazena bílou nebo
žlutou, což se v ceně promítá cca stokorunou navíc
na metr čtvereční.
Kromě mnoha barev můžeme vybírat až ze stovky
možností vzorů, které se z přibližně patnácti tvarů dlaždic dají skládat. K nejprodávanějším patří klasika v podobě vlnky a íčka. Hledáme-li nejuniverzálnější
varianty, pak zvolíme obdélníkové nebo čtvercové
tvary, které nám kromě univerzality poskytnou také
variabilitu, protože je lze poskládat do mnoha vzorů.
Tyto formáty totiž nepatří do skupiny zámkové dlažby, nemají zámek. Zámek u jiných druhů je opatření
zvyšující únosnost dlažby, protože se do sebe dlaždice
zaklíní. Obdélníky a čtverce k sobě jen přiléhají, takže
se používají na méně únosné plochy jako chodníky,
terasy a podobně.
Co se týká obrubníků, asi největším hitem jsou obrubníky neviditelné.
Neviditelné plastové obrubníky jsou oblíbené zejména
na zahradách, kde nenásilně ale účinně oddělují různé
plochy.Oproti běžným obrubníkům vynikají snadnou
instalací, tvarovatelností, odolností a samozřejmě cenou. Využijete je nejen na travnaté zahradě ale také
na štěrkovitých plochách, cihlové dlažby ale i u litého
betonu.
Jako obrubníky se dají použít například i dřevěná prkna nebo špalíky, kámen, břidlice, cihly, kovové i plastové pásy a podobně. S venkovskou zahradou ovšem
nejvíc ladí přírodní materiály – kámen a dřevo.
Nevýhodou dřeva je však jeho menší odolnost vůči
povětrnostním vlivům a zemní vlhkosti, prkna nebo
trámky také nelze tvarovat do oblouku či jiných křivek. Kámen je hezký, ale vytvořit z něj obrubníky je
náročnější.
Řešením mohou být obrubníky vyrobené z odolného
betonu, které ale budou mít podobu přírodních materiálů. Beton lze různě probarvovat, může proto být
šedý, pískový, cihlový, červený, hnědý, šedý či černý.
Tvar a reliéfní povrch mu potom dají podobu dřevěných prken, pražců (i s otvory po vrutech) či trámků,
pískovcových bloků, starých otlučených cihel (tento
obrubník se nazývá rumplovaný krajový kámen),
naskládané břidlice, dřevěné palisády a podobně. Díky
tomu tyto obrubníky do zahrady přirozeně zapadnou.
S kombinací přímých, rohových a obloukových kusů
je možné vytvářet různě zalomené úseky i uzavřené
tvary.
Tam, kde by výška obrubníků nestačila, použijeme
palisády. Palisády různých tvarů a profilů jsou vhodné
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při řešení menších výškových rozdílů, k lemování zvýšených záhonů a podobně…

Vlastní ovoce je nejsladší
Zatím jsem hovořili spíše jen o okrasné zahradě, mít
pouze okrasnou zahradu většině lidí ovšem nestačí,
radost a užitek z vlastních plodů jsou nenahraditelné.
Kromě dobrého pocitu mají domácí ovoce a zelenina vskutku velké výhody – máte kontrolu nad jejím
pěstováním, čerstvě utržené plody neztrácejí skladováním a dopravou cenné vitamíny a minerální látky.
Užitkovou zahradu je od okrasné možné striktně
oddělit (například živým plotem), oblíbené jsou ale
i propojené zahrady. I zeleninové výsadby totiž mohou působit okrasně, pokud jsou nápaditě založené.
Majitelé zahrad, kteří nemají dostatek času, si mohou
dopřát alespoň ovocné dřeviny, které vyžadují ještě
méně péče nežli jednoletá zelenina. Právě podzim
je dobou vhodnou pro výsadbu nejen okrasných ale
i ovocných dřevin. Aby dobře plodily, je třeba dbát
na vhodné druhy a odrůdy v souvislosti s nadmořskou
výškou a orientací zahrady. Pěstovat můžete jabloně,
hrušně, slivoně, moruše, aronii… V nabídce dnešních
zahradnictví a školek najdete i mnoho velmi zajímavých keřů, jež jsou pohledné a plodí chutné či dokonce
léčivé ovoce. Mezi nejzajímavější druhy patří rakytník
řešetlákový, ovocné růže, zimolez zvaný kamčatská
borůvka, klanopraška čínská, muchovník olšolistý,
kanadské brusinky, hloh obecný. Klasikou, která nikdy
nezklame, jsou rybízy a angrešty, maliny a ostružiny.
Nezapomeňte ani na bylinkovou zahrádku, která lahodí oku, přináší zdraví, užitek i vůni.

V souladu s přírodou
Pokud vám záleží na životním prostředí a vlastním
zdraví, o okrasnou i užitkovou zahradu se můžete
starat v souladu se svými zásadami. V boji se škůdci
se obejdete i bez chemické ochrany, hnojit můžete
rostlinými výluhy, využívat zelené hnojení … a poskytnout zde útočiště mnoha užitečným tvorům, kteří
vám s péčí o zahradu pomohou. Jsou to ptáci, ježci,
slunéčka, žáby a další. Na zahradě by od jara do podzimu měly kvést nektarodárné rostliny (většina pěkně
kvetoucích okrasných rostlin i aromatických bylinek),
které poskytnou potravu včelám, motýlům a čmelákům. Ti zato opylí ovocné stromy a keře i zeleninu
a zajistí bohatou úrodu. Nezapomeňte také na kompost, který je tou nejekologičtější recyklační popelnicí.
Téměř vše nepotřebné ze zahrady spolu s organickými
zbytky z kuchyně vám poslouží jako základ pro velmi
kvalitní a levné hnojivo. Když si nemůžete dovolit
velký kompost, postačí alespoň malý kompostér. Pro
kompost vyberte polostinné, závětrné místo. Kolem

kompostu můžete vysadit rozmanité keře, které jej
zakryjí, částečně zastíní a budou na místě udržovat
vyšší vlhkost.

Voda v zahradě, magnet pro oči
Ještě zajímavější variantou, kterou si mohou dopřát
majitelé svažitých zahrad, je umělý zahradní potůček.
Voda provází zahrady od jejich vzniku, vodní živel nesměl chybět ani ve starověkých čínských a japonských
zahradách. Pokud si zahradní jezírko dopřejete také,
budete překvapeni, jak výrazně zahradu oživí a dodá
jí na půvabu. Zahradní jezírko může mít nesčetně
tváří – jiné se hodí do uvolněné přírodní zahrady, jiné
ladí k pravoúhlým liniím moderní terasy. Může být
rozlehlé i miniaturní, nákladné i relativně levné, klidné
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či s bublající fontánkou … Vodní plocha je také vděčným doplňkem stále oblíbených skalek. I malé jezírko
může být půvabné. Ale pokud vám to zahrada dovolí,
je lepší jezírko budovat velkoryse – čím větší bude,
tím snáze v něm udržíte přírodní rovnováhu a čistou
vodu. A samozřejmě bude i působivější. Hloubka by
měla dosahovat alespoň 80 cm, aby se jezírko snadno
nepřehřálo. Dostatečná hloubka i objem je zvláště
nezbytný, pokud se rozhodnete chovat i rybky. Při
hloubení vytvořte různě hluboké stupně, které umožní
pěstovat pestrou paletu vodních rostlin. Teprve vodní
rostliny učiní z jezírka okouzlující místo.
Rostliny je nepraktičtější pěstovat v plastových koších
vyložených jutovinou a vyplněných těžkou zeminou.
Můžete je snadno vyjmout a například množit dělením

lené druhy dřevin vytvoří bariéru stejně neprůhlednou
a neprostupnou, jakou je silná zeď. Opadavé dřeviny
dokonale chrání v létě, v zimě naopak propouští slunce. Působí vzdušněji, na podzim se často zbarvují do
krásných teplých tónů.

Vyplatí se pomoc zahradního architekta?
Pokud toužíte po okouzlující okrasné zahradě, ale
v zahradních rostlinách se nijak zvlášť nevyznáte, bude
vám možná připadat obtížné si ze záplavy různých
druhů vybrat ty pravé, vhodně je zkombinovat. I místa
pro posezení, propojení jednotlivých částí zahrady či
oplocení je třeba dobře naplánovat a sladit v jeden
vyvážený celek. Ani zkušenější zahrádkář neprohloupí,
pokud požádá o radu zahradního architekta. Má přehled o spoustě rozmanitých druhů okrasných dřevin
i bylin, o jejich konečném vzrůstu, nárocích na pěstování a vhodných kombinacích, umí využít prostor.
Ovšem dobrý zahradní architekt by se měl vyznat nejen v rostlinách, jejich kráse a pěstování, ale i v lidech.
Měl by si najít dostatek času na rozhovor s vámi. Je nezbytné, aby trpělivě zjišťoval, jaké máte představy, co
se vám líbí a co ne, jaký máte životní styl, jak si zahradu přejí využívat všichni členové rodiny, a samozřejmě
kolik času budete mít na její údržbu a zda vás bude
bavit. Samozřejmě můžete risknout i variantu, kterou
některé firmy nabízejí: navrhnou zahradu od stolu
podle fotografie a vašeho stručného popisu, aniž by
skutečné místo někdy viděli. Je to pravděpodobně levnější, ale zahradu podle vašich snů tak získáte těžko.

Zeptali jsme se zahradní
architektky Lucie Radové:

Co je těžší zakládat zbrusu novou
zahradu nebo renovovat starou?
Vždy je příjemné, pokud jsou již na zahradě vzrostlé
stromy, které tvoří příjemné prostředí a poskytují stín.
Do přirozeně fungujícího ekosystému je rozhodně
snažší dosazvat další rostliny než začínat úplně na
zelené louce.
trsů. Povrch substrátu v nádobách zajistěte oblázky.

I plot si můžete vypěstovat
Živý plot je skvělým vynálezem zahradní architektury.
Chrání zahradu před větrem, prachem, hlukem, cizími
pohledy, filtruje vzduch. Je přirozeně krásný, ladí
s ostatní zelení. Vybírat můžete z bezpočtu dřevin.
Poměrně snadno vytvoříte plot nízký či vysoký, tvarovaný nebo volně rostoucí, stálezelený, opadavý, trnitý,
kvetoucí či dokonce plodící. Živým plotem můžete
ohraničit zahradu, vytvořit v ní předěly a příjemná
zákoutí, naplánovat působivé průhledy. Poskytuje
také útočiště mnoha užitečným živočichům, často
v něm hnízdí i ptáci. Podle místa a konkrétních potřeb
můžete zvolit plot stálezelený nebo opadavý. Stáleze-

Jak začít, pokud před sebou máme
volnou, nepopsanou plochu?
Nejprve je třeba rozmyslet si, co vlastně chci, jaké
stromy a keře se mi líbí, k jakému účelu chci zahradu
využívat, jestli chci sklízet plody nebo jen sekat trávník. Záměr je určitě to hlavní.

Je lepší vycházet ze stávajícího terenu
nebo ho od základů měnit?
Záleží na přání klienta, ale dá se říct, že zahrada vypadá nejlépe ve zvlněném terénu.

Co s prudkým svahem?
Opravdu prudký svah je nejlepší ponechat přirozené
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sukcesi. Dost záleží na orientaci. Na jižním svahu bývají
překrásné vinice, sever je lepší nechat svému vlastnímu
životu.

Jak oživit naopak rovnou zahradu?
Efektním vytvářením terénních nerovností, rostlinami
různých výšek, jezírkem či velkými balvany.

Jaký teren máte nejraději vy?
Samozřejmě přirozeně zvlněný terén.

Co půda? Jaké její vlastnosti půdy hrají
při zakládání zahrady roli?
Nejvhodnější půda pro pěstování rostlin je hlinitopísčitá. Co se jejích dalších vlastností týče, kromě jejího
základního složení, propustnosti a zrnitosti hraje
značnou roli pH a především obsah živin. Zahrada
zakládaná na vyčerpaném poli potřebuje daleko více
počáteční péče.

Co když zjistím, že půda na mé zahradě
nemá vhodné složení?

V jakém stádiu doporučujete osazovat
stromy a keře?
Rostliny v kontejnerech je možné vysazovat po celý
rok, prostokořenné na jaře a na podzim.

Jaké bývají nejoblíbenější dřeviny?
Lidem se hodně líbí hortenzie a rododendrony, což
jsou pěkné zahradní prvky, hodně lidí stále sází túje
k plotu, což je z mnoha důvodů velmi nerozumné.
Hitem nesmyslných přání je škumpa ocetná – strašlivé,
nepůvodní a jedovaté!

Co bychom měli mít na paměti při
vysazování okrasných rostlin?
Spoustu věcí – to že rostliny rostou, kam vrhají stín,
že přirozeně přitahují některý hmyz či živočichy a tak
dale.

Jaké rostliny jsou nejméně náročné na
údržbu?

Pak té které půdě přizpůsobíme výběr konkrétních
rostlin a dáváme si především záležet na kvalitě půdy
ve výsadbových jámách.

Správně navržené složení zahradního ekosystému
prakticky žádnou údržbu nepotřebuje. Příroda je
sama o sobě dokonalá a spoustu věcí se postará sama,
pokud jí neklademe zbytečné překážky a nezadáváme
nesmyslné požadavky.

Podle čeho vybírat dřeviny?

Travnatý koberec, ano, či ne?

Podle přání klienta a samozřejmě i vhodnosti pro danou lokalitu. Ne každá dřevina může růst všude.

Kobercový trávník je možné využít na malé ploše pokud ho toužíme mít rychle. Takový trávník je ale velmi
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» legendární 4x4 již od roku 2006
» 4x4 s uzávěrkou diferenciálu
» homologované tažné zařízení
» klasická i prodloužená verze
» šestiplátnové šípové pneu
» komfortní víceprvkové odpružení
» naviják 3000 lbs
» mnohonásobný vítěz Offroad
Maratonů
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Všechny 4kolky
Journeyman jsou homologovány pro
silniční provoz pro dvě osoby, řidičské oprávnění skupiny B1(automobil).
Široká prodejní a servisní síť v celé ČR a SR, dostupné a levné náhradní díly trvale skladem v ČR.
Kompletní nabídka příslušenství. GLADIATOR - nejprodávanější užitkové čtyřkolky v ČR.

Ceny již od 124.990,- vč. DPH a TP (Gladiator 510RX)

www.journeyman.cz

www.facebook.com/journeyman.cz

eshop.journeyman.cz

přesetý a jeho velká část časem odumře a může vypadat nevzhledně. Vysévaný trávním je naproti tomu
stabilnější a zdravější ekosystém.

Kam zasadit okrasné trávy?
Ty krásně vyniknou v okolí zahradních solitérů jako
jsou kameny, sochy, pískoviště apod.

Věčné téma jsou škůdci. Jak s nimi
bojovat?
Předně se musíme vyvarovat monokulturám a zvýšit
druhovou rozmanitost. Příroda sama předchází přemnožení škůdců.

Velmi populární jsou dnes zahradní
jezírka. Platí, že voda v zahradě, magnet
pro oči?
Voda je život a vodní prvek v zahradě dotváří její
celistvost. Neměl by chybět v žádné zahradě. Poskytuje
útočiště řadě živočichů a člověku pomáhá při psychické relaxaci.

Skvělým vynálezem zahradní
architektury je živý plot. Jak na něj?
Živý plot je ideální příležitostí pro zvýšení druhové
diverzity v zahradě. Může být tak pestrý jak jen si dokážete představit, může plodit a vonět. Je škoda odbýt
živý plot tújemi...

Vše výše řečené bezesporu vyžaduje
lidský um. Doporučujete si zahradu
založit svépomocí nebo se obrátit na
zahradního architekta?
Svépomocí vytvořená zahrada dělaná s láskou a citlivostí je pro člověka vždy léčivá i když by se nikomu
jinému nelíbila. Práce zahradního architekta by ale
vždy měla zohledňovat individualitu klienta. Architekt je poradce, který pomůže vytvořit právě to léčivé
místo i těm lidem, kterým chybí zahradnická citlivost,
kreativita nebo čas na vlastní realizaci.

Na kolik vyjde návrh zahrady a následná
realizace?

Když se pro nějaký vodní útvar rozhodneme, zvolit máme stojatéí jezírko nebo
třeba umělý potůček?

Návrh se u 1000 m2 velké zahrady pohybuje mezi 10
a 15000,- , cena vlastní realizace závisí na složitosti návrhu a výběru konkrétních rostlin a zahradních prvků
(kameny, jezírko, altánek, hřiště a podobně.

Nejlépe obojí. Vytvořit stojaté jezírko je možné, ale
vždy je lepší i hezčí, pokud je voda v jezírku provzdušňována alespoň malým přepadem.

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Schutterstock.com,
zdroj: ceskestavby.cz
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OVLÁDEJTE GARÁŽOVÁ
VRATA A DVEŘE POMOCÍ
CHYTRÝCH TELEFONŮ
Technologie se neustále vyvíjí
dopředu. Dokonce ani garážová
vrata, vjezdovou bránu či
domovní dveře již nemusíte
obsluhovat jen ručně nebo
pomocí ovladače. Společnost
Hörmann, významný výrobce
dveří, garážových vrat a pohonů, vyvinul aplikaci pro mobilní ovládání
tohoto příslušenství. Díky jednoduché a přehledné aplikaci BiSecur lze navíc
i zjistit stav (otevřená/zavřená)
garáže.
Aplikaci
podporují
telefony či tablety s operačním
systémem iOS či Android.

NÁBYTEK NA MÍRU
JE KRÁSNÝ A ŠETŘÍ
MÍSTO
Nedostatek
úložných
prostor lze chytře vyřešit
skříněmi nebo nábytkem na
míru. My doporučujeme ty
od CAG. Český výrobce na ně
teď navíc nabízí 20% slevu.
Tak se nechte inspirovat
a nechce si vyrobit třeba
komodu nebo botník.

Seznam kompatibilních pohonů
a přijímačů naleznete na
www.bisecur-home.com a další
informace na www.hormann.cz.

ČISTÍRNA PEŘÍ MAREŠ

renovuje staré a vyrábí nové
Zdravý spánek v čistém peří!
péřové přikrývky a polštáře.
Disponuje třemi různými technologiemi čištění peří. Výrobek určený
k renovaci nejprve rozpárají, poté posoudí aktuální stav peří a zvolí
takový způsob čištění, který bude nejvhodnější - účinný a zároveň
šetrný. Vyčištěné peří zašijí do nového sypku. Veškeré sypky
nabízené touto ﬁrmou jsou 100% bavlněné
a atestované na nepropustnost peří. Zkušené
švadleny vám ušijí deky a polštáře klasických
i typických rozměrů.

Čistírna peří Mareš má nejnižší ceny
renovací. Své služby nabízí prostřednictvím
560 poboček v celé České republice.

peří Mareš

www.peri-mares.cz
www.peri-mares.cz

800
100488
488
800 100
infolinka
výrobce

SEZNAMTE SE, MEDVÍDEK
COCCOLINO!

JARNÍ PROBUZENÍ
Do barů Fruitisimo přicházejí od prvního dubna nové sezónní drinky: svěží
MÁTA HARI a DETOXMAN plný chuti. MÁTA HARI je určena všem milovníkům
lesního ovoce a ovocných šťáv, kteří se mohou připravit na delikátní zážitek
okořeněný snítkou máty. Na drinku DETOXMAN, jehož výraznou část tvoří
avokádo, si pochutnají všichni, kteří hledají lahodnou, ale nevšední chuť.

Medvídek Coccolino je maminčin
heboučký pomocník. Nejen, že se
stane oblíbeným mazlíkem každého
dítěte, ale také přináší nové aviváže,
které zanechají vaše prádlo měkké,
svěží, nadýchané a krásně voňavé.
Coccolino
koncentrované
avivážní
přípravky dodají vašemu prádlu opravdu
dlouhotrvající vůni a svěžest. A to díky
speciálním parfemovaným kapslím.
Každá lahev Coccolino aviváže obsahuje
miliony
těchto
mikroskopických
voňavých kuliček, které se při praní
přichytí na vašem oblečení.

SODASTREAM PLAY

NESPRESSO PIXIE CLIPS: PŘIZPŮSOBTE JEJ SVÉMU STYLU

Benjaminkem rodiny SodaStream je v současné době výrobník
PLAY, který navrhl švýcarský produktový
designér Yves Béhar. Podařilo se mu tak
maximálně zjednodušit tvary výrobníku
a navázat tak na svůj předchozí výtvor,
SodaStream Source, který byl oceněn
Red Dot Award.
Snadnou
přípravu
perlivé
vody
zaručuje jednoduché uchycení lahve
bez šroubování nebo funkce Auto
Lift pro uvolnění nadbytečného tlaku
a automatické navrácení do původní
pozice.

Společnost Nespresso se ustavičně snaží umocnit zážitek z kávy inovativními
kávovary a špičkovým designem. Nyní uvádí na trh nový kávovar Pixie Clips,
který využívá trendu personifikace a povyšuje tuto snahu na novou úroveň.
Dosahuje toho vyměnitelnými bočními panely, s jejichž pomocí můžete
přizpůsobit kávovar svému stylu či aktuálním designovým trendům.

VŮNĚ JARA
Vůni jara přináší HEYLAND & WHITTLE jedinečná luxusní britská
kosmetika u nás distribuovaná výhradně obchodem AboutHome.
Stávající exkluzivní řadu nově doplní
svíčky s vůněmi TŘEŠŇOVÉHO
KVĚTU a čaje EARL GREY, které
byly letos v lednu uvedeny na trh
v Británii. Jsou vyrobené z čistého
sojového vosku a vydrží hořet
přibližně 35 hodin. Intenzitu
vůně snadněji uchováte i díky
nadčasovému balení v plechové
dóze s uzávěrem.

ZVEME VÁS NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Když teplé sluneční paprsky ukáží svoji sílu, je zahradní sezona
konečně tady! K těmto dnům neodmyslitelně patří zahradní nábytek,
který nám poskytne pohodlný odpočinek a zpříjemní nám lenošení. Co
třeba pořídit si houpací síť? Bavlněná síť je z pevné tkaniny. Dokáže
optimálně rozložit hmotnost díky velkému počtu šňůr na koncích sítě.
Plocha na ležení je 2 x 1,4 m.

AŤ SE DŮM OTŘÁSÁ
Udělejte si z obýváku taneční parket díky inovovaným hi-fi systémům
s vysokým výkonem. Zažijte u sebe doma pocit jako v prvotřídním
tanečním klubu a protančete noc s přáteli!
Nový systém SHAKE-X3D s obousměrnými reproduktory od
určitě oceníte při oslavách, nebo
když si jen chcete dopřát oblíbené
skladby
během
víkendového
lenošení.

Sony
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
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MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: ...........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
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bydlení
www.moje-bydleni.com

HEDVÁBNÉ
SNY

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

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Stavba od A do Z
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

KUCHYŇ JAKO KLÍCKA

STŘECHA

JE KORUNOU DOMU
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individuální a typové projekty od A do Z
www.thermo-plus.cz

Prohlédněte si naši nabídku typových projektů rodinných domů. Katalog Vám na vyžádání zašleme zdarma.
499 816 130 | 603 498 475

Vyšší komfort s nižšími náklady

S Multi-Komfortním domem Isover
✓ šetříte náklady na vytápění
✓ dýcháte čerstvý vzduch
✓ zajistíte bezpečný domov
✓ žijete v pohodlí a komfortu
✓ chráníte přírodu

Víte, že nezateplenou střechou
Vám uniká až 30 % tepla?
Snižte své náklady na vytápění s izolacemi ISOVER!
■ Kompletním zateplením domu můžete snížit své
é náklady

K zateplení
za
a
šikmé střechy
e
echy
vyzkoušejte
vy
y
například:
a
ad:

ným.
na vytápění až o 90 % oproti domům nezatepleným.
eriálů, které
■ Isover nabízí nejširší sortiment izolačních materiálů,
elné, ale navícc
jsou nejen vysoce kvalitní, lehce manipulovatelné,
i šetrné k přírodě.
eplení
■ Vyberte si některý z vhodných způsobů zateplení
a ušetřete!

Isover DOMO PLUS

λD = 0,038 (W.m .K )
-1

-1

Isover UNIROL PROFI

λD = 0,033 (W.m-1.K-1)

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
info@isover.cz
800 ISOVER (476 837)

www.isover.cz

… pro komfortní bydlení

