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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Májové počasí si nás letos opravdu
vychutnalo. Obzvláště první květnové dny byly nezapomenutelné,
po chvílích zalitých sluncem přišla
ke slovu sněhová vánice… Zatímco
se venku čerti ženili, mohli jsme
si v klidu, v teple domova dumat
o svátcích lásky… A protože prý
takových výkyvů počasí bude ještě
víc a dle meteorologů má být i zbytek května extrémně chladný, možná se vám pro chvíli, kdy budete
zalezlí v teple domova, bude hodit
něco hezkého ke čtení. A právě
proto jsme tu my s přísunem pozdně
jarní inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak
postupovat, pokud si chcete vybudovat nové bydlení. Poradíme vám,
jak si zařídit kuchyň, jaké volit
barvy či materiály. Nezapomeneme
ani na ložnici, obzvláště zdravé
spaní je pro životní komfort hodně
důležité. Provedeme vás také kom-

pletní stavbou. Řekneme si nejen
něco o střešních krytinách a oknech,
ale i o tom, jaké vybrat cihly či
tvárnice, ať už stavíme od počátku, nebo pouze rekonstruujeme.
Nezapomeneme ani na zateplování,
které sice oceníme zejména v zimě,
nicméně je zapotřebí se do něj pustit
INZERCE
mnohem dříve.
V neposlední řadě nesmíme
samozřejmě zapomenout ani na
zahradu. Tentokrát vám poradíme,
jak si vybudovat minizahrádku na
terase či balkóně, aby nejen zdobila,
ale abyste si na ní i něco dobrého
vypěstovali.
Tak jako v každém čísle ani v tomto
nebude chybět rubrika novinky.
Jejím účelem je představit vám zajímavé designové vychytávky, které
byste jinak možná přehlédli… Možná budete překvapeni, z čeho všeho
lze vybírat a jak je trh rozmanitý.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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INTERIÉR

V BARVÁCH
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INZERCE

Současný trend zařizování interiérů doporučuje výrazně barevné i tvarově netradiční detaily. Celkový střízlivý vzhled s minimem nábytku jednoduchých tvarů
tak získává na zajímavosti. Detaily můžete uplatnit na některých kusech nábytku
a standardních zařizovacích předmětů právě tak jako na výrazném vzoru tapety
na části stěny.
BYDLENÍ | 7

Centrem pokoje určeného pro společný život rodiny je
vždy sezení. Sedací soupravy se nabízejí nejrůznějších
velikostí i tvarů, trendy jsou stále hlavně rohové sedačky, jejichž části lze ale použít také zvlášť nebo se z nich
dá rozložit příležitostné lůžko. Barevnost je stejně
jako tvary nejčastěji velmi jednoduchá - různé odstíny
šedé, béžové, hnědé, někdy černá nebo bílá. Takovou
sedačku výborně doplní poněkud extravagantní křeslo. To, že má rozvlněné tvary, neznamená ovšem, že
vám nezajistí dokonalé pohodlí, zvlášť když si k němu
dopřejete i podnožník. Křeslo švédských návrhářů je
takovou typickou ukázkou toho, jak se dají skloubit
moderní materiál, nápaditý design a funkčnost. Barvy
nabízí výrobce skutečně výrazné - růžovou, ostře zelenou, jasně žlutou, sytě modrou nebo rudou.
Máme-li to vzít pěkně od podlahy, pak designovým
doplňkem je v každém případě koberec. Komfort
podlahového topení a kvalitních podlahových krytin
nevyžaduje zateplovat kobercem celou podlahovou
plochu, takže v moderním obývacím pokoji najdeme
spíše menší koberce a předložky. Oblíbené jsou velké
dekory - stylizované květiny, kola a velké geometrické
tvary. Při výběru barev i dekoru musíme být opatrní,
protože koberec bude jednou z designových dominant pokoje. Pokud koberec sladíte s detailem na
stěně a pár drobnostmi, můžete si klidně dopřát třeba
červený, kdo se chce hodně rozparádit, přidá k tomu
i červenou sedačku - vše ostatní ale bude střízlivě bílé,
krémové nebo šedavé.
Také design konferenčních stolků nemusí být fádní.
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Trendy materiálem je sklo v kombinaci s kovem. Hodně se experimentuje s výškou a tvarem desky, časté
jsou dvě zvlášť osazené desky v různé výšce, přičemž
jedna může být třeba trojúhelníková a druhá kulatá.
Podobně se nakládá i s deskami dřevěnými.
Obzvláště u obývacího pokoje nesmíme zapomenout i na velkou důležitost barevnosti stěn. Výmalba
interiéru hraje velmi významnou roli, správně volené
barvy nám interiér zvětší i prosvětlí. Pomoci si můžeme
i vhodně zvolenou tapetou, která podtrhne barevnost
interiéru.

Jídelna
Místo, kde se schází rodina ke stolování, bývá často na přechodu mezi kuchyní a obývacím pokojem.
A protože není výjimkou, že kuchyň máme zařízenou
v lesklém hi-tech moderním stylu, zatímco obývák
ladíme spíš do domáckého lehce nostalgického útulna,
je pořízení stolu a židlí tak trochu oříšek pro chytrou
Horákyni. Naštěstí nabídka jídelních sestav se v posledních letech velice rozrostla, a tak nakonec jistě
najdete něco, co bude ladit s kuchyní i s obývákem.
Pokud chcete něco v moderním stylu, nabízejí se stoly
se skleněnými deskami a židle z tvarovaného plastu.
Chcete-li ale něco skutečně luxusního, pak zvolte kombinaci skla, chromu a kůže. Ať už v černém nebo bílém
provedení vytvoříte tak právě onen designový můstek
mezi kuchyní a obývacím pokojem. Trendem poslední
doby je nahrazení čtyř noh stolu středovou nosnou
konzolí - křížovou, zvlněnou, trubkovou, zkrátka

Společnost MIJA-Therm s.r.o. je zaměřena na
výrobu designových a nadčasových celoskleněných
prvků pro interiéry i exteriéry domu a bytu. Nově
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různou. Při výběru se zaměřte hlavně na tento prvek
a vyzkoušejte, jestli je o desku stolu možno se opřít,
aniž se stůl rozhoupe nebo převáží.

Vzpoura barev v kuchyni
Zapomenout nemůžeme samozřejmě ani na kuchyň,
ve které trávíme velkou část dne. Velký vliv na vytvoření příjemného prostředí a světelné pohody v kuchyni má nejen samotná barva, ale také její sytost.
Tmavší odstíny světlo pohlcují, takže je místnost nejen
temnější, ale také opticky menší. O vhodné barevné
kombinaci bychom měli uvažovat i v souvislosti s tím,
k jakému účelu prostor slouží. V kuchyni nám jde především o jídlo a pohodu, takže bychom v ní měli použít alespoň na menších plochách inspirativní červenou,
jež společně s oranžovou podporuje chuť k jídlu a tím
pádem i ke kreativnímu vaření.
Zajímavé je, že při výběru kuchyní býváme zpravidla
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nejodvážnější, často volíme barvy a materiály, které
bychom se zpočátku do zbytku interiéru báli použít.
Kuchyně jsou tedy jakýmisi předskokany, co se použitých barev a kombinací materiálů týče. V moderních
interiérech již kuchyně není brána jako oddělená místnost, současným trendem je přiblížit ji obytné místnosti, většinou obývacímu pokoji, a tomu odpovídá i její
vzhled.
Kuchyňská linka se stále častěji podobá běžnému
nábytku a nějakým způsobem na něj navazuje. Hladké lesklé plochy, kvalitní dřevěné dýhy nebo dokonce
masiv dodávají modernímu kuchyňskému nábytku
punc luxusu. Obecným trendem v nábytkářském designu jsou čisté linie a minimalismus, které se promítají
i do designu kuchyní. Jednoduché linie působí svěže
a lehce a jejich barevnému provedení se meze prakticky nekladou. Vše by ale mělo ladit se stylem celého
interiéru.

Pokud volíme konkrétní styl, ať již minimalistický či
třeba venkovský neboli romantický, měli bychom se ho
držet i při vybavování kuchyně nádobím a dekoracemi.
V poslední době se rozdíly mezi moderní a klasickou
kuchyní čím dál více stírají, i romantický venkovský styl
je v novém kabátě o něco jednodušší, hladší a vzdušnější.
Kombinací základní barvy nábytku a kontrastní barevnosti použitých materiálů na podlahy, kuchyňská
dvířka, zástěny či stěny dosáhneme zcela individuálního prostorového dojmu.
Při výběru barvy musíme přihlížet ke třem důležitým
aspektům. Prvním z nich je charakter místnosti - u kuchyně se očekává, že bude sloužit ke zvýšené aktivitě.
Dalším důležitým kritériem je světelná propustnost
barvy. To znamená, zda daný prostor osvětluje i denní
světlo, nebo je naopak orientována na tmavou, západní anebo severní stranu, kam dopadají sluneční paprs-

ky jen zřídkakdy, nebo je dokonce kuchyň umístěna
v místnosti bez přístupu přirozeného světla. Třetím
důležitým kritériem při výběru barvy pro naši kuchyň
je to, jak velkou místností disponujeme a jaká je v ní
výška od podlahy ke stropu. Obecným pravidlem je,
že v malých interiérech bychom se měli raději vyhýbat tmavým a sytým kombinacím, kterými docílíme
optického zmenšení místnosti. Důležitou roli hraje
i poměr plochy a výšky místnosti. Nesprávné rozložení
a nevhodná volba barev mohou totiž přinést negativní
výsledky.
Odstíny přírodního dřeva vytvářejí teplý a útulný prostor tradiční kuchyně, působí decentně a elegantně.
Nabízí se velký výběr odstínů, od světlého buku přes
načervenalé druhy až po tmavé odstíny. Metalické
kombinace s přírodními odstíny jsou vhodné pro svou
nadčasovost, hodí se do rustikálních i moderních kuchyní. Ideálními základovými koncepty na kuchyňské
skříňky jsou dřevo, sklo či například dnes progresivně
používaný umělý kámen, ale péče je v každém případě
náročnější především u přírodních textur. Kombinace
kuchyňských barev nabízejí nejvíc kreativity především
v kombinaci barevných stěn, pracovní desky a dekoru
dvířek.
Pro individualitu kuchyně je zásadní právě zdařilá
kombinace při výběru materiálu. Velmi efektní je například kombinace základní barvy borovicového dřeva
s teplým bílým odstínem porcelánu. Pracovní deska
v imitaci mramoru, vykazující stopy opotřebení v oblíbeném „used look“ vzhledu, styl a poutavost rustikální
borovice ještě zdůrazní.
Velmi stylové a trendy jsou dekory s hrubě opracovanými prvky, představují tradici a poctivou řemeslnou
práci. Tento trend skvěle vystihuje světlý dub, který
působí jedinečně, aniž by „přehrával“ a vytvářel příliš
rustikální nebo staromódní dojem. Vhodnou kombinací k této základní barevnosti je bílá. Pokud však
chceme dodat celku více svěžesti, můžeme namísto ní
využít melounovou, skvěle však ladí i s šedými odstíny
dubu a neutrálně hlinitou hnědou.

Korunou deignu je podlaha
Pokud mluvíme o designu v interiéru, tak nesmíme
zapomenout na podlahu, která utváří dojem z příjemného bydlení. Při rozhodování, jakou podlahu vybrat
si musíme nejprve zodpovědět několik základních
otázek technického i estetického charakteru. Jednou
z určujících je, zda bude pod podlahou uloženo topení
a nakolik jsme schopni věnovat se její údržbě. Jaké zátěži bude vystavena? Kolik peněz můžeme do podlahy
investovat? Očekáváme od použitého materiálu dlouhou životnost, nebo máme rádi změnu, a tak nás po
pár letech omrzí a budeme ho chtít vyměnit? Máme
rádi přírodní materiály, či dáváme přednost umělým?
Tlačí nás čas a chceme mít vše co nejdřív hotové, nebo
s nastěhováním zase až tak moc nespěcháme? Odpovědi na tyto otázky nám určí základní skupinu
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materiálů, o jejichž použití můžeme nadále uvažovat.

Příroda a tradice
Řadu nesporných výhod má tradiční dřevo. Dobře
vypadá, nestudí a při správném výběru a údržbě vydrží
celým generacím. Dřevěné podlahy se vracejí a jsou
opravdovým hitem, značkou komfortu a pohodlí. Jsou
nadčasovou záležitostí, dodají interiéru potřebnou
eleganci a útulnost. Patří mezi jedny z nejkrásnějších
a nejpřirozenějších součástí bytu a vytvoří z každé
podlahy opravdový unikát. Mají řadu výhod, především se poměrně snadno renovují, bez problémů
i opakovaně. Zajišťují dobrou tepelnou izolaci a příjemný přírodní vzhled - každá je originál. Jsou vhodné
i pro bydlení alergiků. Rozhodně se ale nehodí pro
prostory, které jsou mechanicky příliš namáhané, vlhké
či dokonce mokré. Na omezení narazíme i v případě,
že plánujeme podlahové vytápění - v takovém případě musíme dobře zvolit vhodný druh dřeva, většina
z nich rozhodně není pro uložení podlahového topení
vhodná. Volit můžeme mezi klasickými palubkami,
nebo parketami. Obojí má svoje klady i zápory, obojí
je luxusní variantou, kterou ocení každý milovník hezkého bydlení.
Vzhledem k velké spotřebě ušlechtilého dřeva a choulostivosti směřuje současný vývoj spíš k častějšímu
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využívání vícevrstvých dřevěných podlah. Jejich dalšími
výhodami proti klasickému dřevu jsou větší objemová
a tvarová stálost, jsou odolné proti prohýbání, vyboulení i praskání. Snadněji se pokládají a některé typy
mohou být použity i při podlahovém vytápění. Patří
do rodiny plovoucích podlah, mohou se ale i celoplošně lepit. Někdy se jim také říká „hotové parkety“,
protože se po položení nebrousí a nelakují, jsou již
upravené ve výrobě. Po položení můžeme podlahu
hned používat.
Luxusnějším, spíš výjimečně používaným podlahovým
materiálem je korek. Díky jedinečným vlastnostem,
které syntetické materiály stále ještě nedokážou napodobit, se stává exkluzivní záležitostí. Je totiž lehký,
stlačitelný, pružný, nenasákavý, má nízkou tepelnou
vodivost, vykazuje značnou mechanickou pevnost
a odolnost, časem se nepropadá ani nedegraduje.
Skvěle izoluje tepelně i akusticky, odolává plísním
a chemikáliím, je netoxický a ani při jeho hoření nevznikají nebezpečné zplodiny. Je vhodný prakticky do
každé místnosti, mezi ostatními přírodními materiály
totiž vyniká měkkým došlapem a pružností. Najde
využití obzvlášť v předsíních a chodbách, je dobře použitelný i v kuchyni, pokud jsou ovšem dobře izolovány
spáry mezi dlaždicemi kvůli možnému zatečení vody.
Nehodí se však do prostor s velkým mechanickým

namáháním, protože není příliš odolný proti tlaku ani
proti otěru.

Přírodní linoleum
Další praktickou variantou přírodní podlahy je přírodní linoleum, někdy nazývané marmoleum, které
je vyrobeno z dřevité moučky nebo drceného korku,
jako pojidla slouží pryskyřice a lněný olej. Je odolné
proti otěru a prošlapání, hygienické a vyniká dlouhou
životností, leckdy až půl století. Lze ho použít u podlahového vytápění. Je vhodné do prostor mechanicky namáhaných či udržovaných vlhkými prostředky
a saponáty, proti déle působící vodě však odolné není.
Jeho velkou výhodou je pružnost a hluková izolace.
Navíc až doslouží, můžeme ho spálit, aniž by vznikaly
jedovaté zplodiny, nebo ho dokonce zkompostovat.
Přírodní linoleum se nehodí do prostor, v nichž hrozí prořezání ostrými nebo poškození příliš horkými
předměty. Nelze ho pokládat na vlhký podklad a jeho
pokládka vyžaduje větší pečlivost – například musí
být perfektně přilepené, protože přírodní materiál
má tendenci pracovat. Navíc vyžaduje pravidelnou
údržbu, ve frekventovaných prostorách se musí častěji
voskovat.
Nejčastěji je dodáváno v rolích nebo čtvercích, určených k celoplošnému nalepení, existuje ale i jako
plovoucí podlaha. Výhodou je možnost vytváření individuálních barevných vzorů svařováním různě tvarovaných kusů.

Praktická keramika
Při výčtu možností podlah z přírodních materiálů
nesmíme zapomenout na keramickou dlažbu. Je velmi
odolná a nenáročná na údržbu, její povrch je ale velmi
tvrdý a chladný. Keramika je vhodná i pro podlahové
vytápění, které bývá často přímo doporučováno, protože jinak je dlažba obzvlášť v zimě studená. Může být
také velmi kluzká, jsou obecně doporučovány spíš produkty s protiskluzovou úpravou. Dlažba je maximálně
odolná proti mechanickému opotřebení, působení
chemikálií i dlouhodobému vystavování vodě. Snese
vysoké zatížení a bez následků odolá i dlouhodobému
tlaku, například těžké kuchyňské linky.

Levně rychle
Mnohem levněji než nová podlaha nás přijde výměna
koberců, navíc položení a zalištování celoplošného koberce nezabere zkušenému podlaháři více než několik
desítek minut. Výhodou koberců je měkký a teplý
povrh, hodí se tedy do obývacích pokojů, ložnic a dětských pokojů, v nichž oceníme jejich měkkost, příjemný pocit tepla i výborné akustické vlastnosti. Nehodí
se do kuchyní, předsíní, koupelen a dalších místností,
kde je třeba počítat s působením kapalin a vlhkostí.
A zásadně je nedáváme do pokojů a bytů, obývaných
alergiky!
Kvalita koberce je dána jeho konstrukcí a druhem
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vlákna. Praktické zkušenosti ukazují, že je dobré
koupit nejvyšší kvalitu, jakou nám rozpočet dovolí.
Do hodně zatížených místností se hodí vpichované
koberce nebo smyčkové. Nášlapná vrstva ze smyček je
totiž kompaktnější než řezaný vlas a již při průměrné
kvalitě vlákna lépe odolává sešlapání. Koberce s řezaným vlasem se vyrábějí v mnoha variantách, od vysoce
odolných po komfortní, měkké, s vysokým vlasem.
Zatímco extrémně odolné koberce nabízejí malý komfort, vysoce komfortní zase nevydrží velkou zátěž.

Co ještě přidat nové dveře?
Když už jsme se pustili do celkové změny interiéru,
rozhodně bychom neměli zapomenout na dveře.
Dveře byly dříve spíše nutnou součástí bytu, než
designovým prvkem, snažili jsme spíš o to, aby nebyly
nápadné. To se ale nyní také mění. Využívají se skryté
zárubně, které umožňují nenápadný přechod mezi
dveřmi, stěnou a nábytkem. Dveře tak při použití
stejného designu, jaký nese nábytek, mohou dokonale
splynout se zařízením pokoje. Na druhou stranu se ale
mohou stát i výrazným designovým prvkem. Do módy
přicházejí dveře skleněné. Díky technologické úpravě
skla není třeba se bát rozbití. Dveře mají místnosti
oddělovat, takže si samozřejmě nepořídíme sklo čiré,
ale zdobené. Také v je moderní grafosklo, do kterého
se zatavují fotoobrazy nebo textilie, takže dveře se
stávají vlastně originálním obrazem. Často se používají geometrické vzory (podobně jako na tapetách),
oblíbené jsou ale i motivy trávy, stromů nebo květin.
Když vše dobře vyladíte a dveře s grafosklem budou
tvořit jakýsi protějšek právě stěny s tapetou, vytvoříte
perfektní základ interiéru.
Sklo je trendy, používá se na desky stolů a stolků, nyní
jako barevně prosvětlující detail třeba ve žluté, v zelené, modré nebo v Marsala barvě (samozřejmě sladěno
s ostatními barvami v místnosti).
Grafosklo nachází v interiéru stále více uplatnění,
jako poměrně nová záležitost své možnosti stále ještě
odhaluje. Používá se například místo obkladaček v kuchyních i koupelnách. Zajímavou možností je použití
skla se zataveným obrazem ve velké ploše rozdělující
prostornou místnost. Můžeme tak třeba oddělit jídelní
kout od obytné části pokoje, nebo v malém bytě za
skleněnou stěnu ukrýt lůžko. Grafosklo lze použít i ve
velkých rozměrech a může být tvarované třeba do
oblouku. Nabízí se tedy možnost jeho využití i místo
luxferů, kterými se někdy vyděluje třeba koupelna od
haly, aby do ní pronikalo světlo. Grafosklo je slabší než
luxfery, nezabírá tedy jako příčka tolik místa. Přitom
plní stejný účel - propouští světlo, ale není vidět, co
se děje za ním. Možnost zatavit do skleněné tabule
prakticky jakýkoliv obraz pak dává možnost vytvořit
pomocí grafoskla na dveřích, v obkladu kuchyně nebo
v zástěně skutečně originální a nezaměnitelný prvek
interiéru.
Foto: Schutterstock.com

Chystáte si pořídit novou ložnici, nebo tu stávající přebudovat? Dovolte nám
několik postřehů, jak si tuto oázu klidu a odpočinku zařídit co nejpraktičtěji
a nejútulněji. Tento domácí ostrůvek pohody si totiž zaslouží vaši pozornost.
Odmění vás sladkými sny, příjemnými zážitky s partnerem a odpočatým tělem
i duší.

16 | BYDLENÍ

ZAŘIZUJEME NOVOU

LOŽNICI
INZERCE

BYDLENÍ | 17

Pokud stojíte před problémem jak nejlépe zařídit ložnici, aby splňovala všechny vaše požadavky, je potřeba
všechny možnosti předem důkladně zvážit. Rozhodně
se do ničeho nepouštějte stylem „čím dříve, tím lépe“,
mohli byste nakonec být nemile překvapeni.

Výběr vhodné místnosti
Pokud to dům či byt dovolí, ložnice by měla být
orientována na východní popřípadě severní stranu.
V letních měsících bývá večer dostatečně ochlazena
a ráno nás příjemně probouzí sluneční svit. Ložnice by
rozhodně měly být dobře větratelné, čerstvý vzduch je
pro kvalitní spánek velice důležitý. V panelových domech se často setkáváme s kritikou malých místností,
nenechte se však odradit prvním dojmem a klidně ložnici umístěte do místnosti nejmenší. V mnoha zahraničních příkladech jsou ložnice ještě menší, přesto plně
funkční a dostatečně komfortní. Vše spočívá v kvalitním řešení a dostatečném množství zabudovaných
úložných prostorů. Moderní ložnicové komplety bývají
úložnými systémy opatřeny a nouzi o výběr jistě mít
nebudete. V rodinném domě platí při volbě místnosti
pro ložnici podobná pravidla jako u panelové nebo
cihlové bytové zástavby. Často jsou ložnice umísťovány
do podkroví, jehož stísněnější podmínky zdravému
spánku nevadí a přízemní prostory domu tak nabízí
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rozmanitější možnosti využití. Kromě předchozího
faktu mohou být skosené stěny a nosné trámy v půdní
ložnici zajímavou estetickou dominantou.

Obytné ložnice
Tento v poslední době poměrně často užívaný pojem
značí kombinaci ložnice a nějaké další místnosti - nejčastěji obývacího pokoje. Zařízení místnosti je potřeba
zvolit tak, aby vyhovovalo oběma základním funkcím,
často zde dochází ke kompromisům, zvláště u lůžkového nábytku, kde je potřeba rozhodnout se, zda-li
upřednostníme zdravý spánek nebo pohodlné sezení.
Takovou obytnou ložnicí je v podstatě také téměř každý dětský pokoj. Poněkud extravagantním, ale čas od
času vyhledávaným řešením je přímé propojení ložnice
s koupelnou.

Vybíráme postel
Vhodné umístění nábytku v ložnici patří k dalším
oříškům pro návrháře i laiky. Obecně platí fakt, že
špatným rozmístěním můžete funkčnost ložnice totálně degradovat. Dominantou ložnice je samozřejmě
postel, dostatečně veliká a pohodlná. Měla by mít volný přístup (v případě manželské samozřejmě z obou
stran), opatrní bychom měli být ohledně umístění
v rozích a také v podkrovních místnostech. Důležitá
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je možnost volného pohybu po celé místnosti. Dnes
už neplatí, že když při výběru postele máme vysoké
nároky na praktickou stránku nábytku, musíme přijmout určité kompromisy po stránce designu. Na trhu
si můžeme vybrat v široké škále různých typů postelí,
postele s úložným prostorem i bez něj, postele s plnými postranicemi, nebo na nožičkách, s čely i bez nich,
dřevěné, potažené látkou či s kovovými konstrukcemi.
Návrháři se pouštějí do rozmanitých tvarů, klasických,
historicky zdobných i stroze moderních. Při volbě postele se nám, jako zákazníkovi, meze nekladou, některé firmy vám dokonce umožní sestavit si postel podle
svých představ z typizovaných dílů. A pokud chcete
opravdu originální postel, na trhu se nabízí pěkná
řádka specializovaných truhlářských firem, kde vám ji
zhotoví na zakázku a pomohou i s jejím návrhem.

Mějte na paměti i praktické parametry
I když na designu postele také záleží, při jejím výběru bychom neměli opomíjet její praktické parametry.
Právě ty určují budoucí kvalitu našeho spánku. Vždy
bychom měli mít na paměti, že každá postel musí
být individuálně přizpůsobena svému uživateli, jeho
zdravotnímu stavu i zvyklostem při spaní. Někdo má
totiž rád měkčí a někdo naopak tvrdší ležení, pro starší
lidi je zase lepší vyšší postel, ze které se jim snadněji
vstává. Základním parametrem lůžka je rozměr jeho
rámu, kostry. Minimální šířka jednoho lůžka je 80 cm,
obvyklá je 90 cm, ale pokud si chceme při spaní dopřát
více komfortu můžeme si běžně pořídit i 100 cm široké
lůžko. Délka lůžka by se měla odvíjet od výšky postavy
jeho uživatele, ke které doporučujeme připočíst 20 cm.
Obvyklá délka lůžka je 200 cm, ale běžně lze koupit
i lůžka dlouhá 210 cm. Samozřejmě je možné nechat
si vyrobit atypické lůžko jakýchkoliv rozměrů. Výška
postele by měla být i s matrací minimálně 25 cm nad
zemí, ideálně však 45 - 55 cm.

Vybíráme rošt s matrací
Do kostry postele vkládáme rošt a na něj matraci. Rošt
s matrací je na posteli nejdůležitější a obojí by mělo
odpovídat našim individuálním dispozicím. U dvoulůžka rozhodně doporučujeme dva samostatné rošty
i matrace, vybrané na míru každému z uživatelů. Oddělené rošty a matrace mají navíc tu výhodu, že izolují
pohyb toho druhého a partneři se tak v noci navzájem
neruší. Celé téma roštů a matrací je natolik obsáhlé,
že se k němu určitě v některém z následujících článků
vrátíme. Kvalita roštu a matrace má vliv na uvolnění
a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů. Pokud
spíme v příliš měkké nebo naopak hodně tvrdé posteli,
je páteř celou noc nepřirozeně prohnutá a ráno nás
pak bolí.

Pozor na kvalitní pokrývku a polštář
Neměli bychom ale zapomínat ani na kvalitní pokrývku a polštář. Velikost polštáře se odvíjí od individu-
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álních zvyklostí, to samé platí i o tloušťce pokrývky,
která by ale měla být dostatečně dlouhá. Ze zdravotního hlediska je doporučován rozměr polštáře 40 x 90
cm, kdy je polštář možné v případe, že hlavu potřebujeme podložit víc, přeložit.. Nevýhodou klasického
peří je, že se musí po čase nechat vyčistit, což fakticky
znamená lůžkoviny nechat přešít. Další možností je
ovčí rouno nebo méně tradiční materiály jako pohankové slupky. Moderní duté vlákno dokonale nahradí
vlákna přírodní, je lehčí než přírodní výplně, výborně
hřeje, je vhodné pro alergiky a může se prát. Také pro
povlečení máme na výběr celou řadu různě náročných
materiálů. Na výběr máme například klasický bavlněný
krep, který je velice nenáročný na údržbu (stačí vyprat
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na 40° nebo 60° a nemusí se již následovně žehlit).
Dalšími možnostmi je bavlněný satén, nebo méně častý damašek, flanel či luxusní hedvábí.

s pevným potahem si můžeme pořídit speciální chránič
matrací, který má výše zmíněné výhody snímatelných
matracových potahů.

Mezi základní požadavky na postel patří i snadná
údržba. Postel i matrace by měly mít možnost větrat,
důležité je také, abychom se pod postel dostali s vysavačem a snadno se tak zbavili prachu z lůžkovin.
Proto jsou vhodnější vzdušné lamelové rošty a postele
na nožičkách než pevné desky pod matracemi a uzavřený úložný prostor. Během noci vypotíme nejméně
půl litru potu, proto bychom měli dbát na pravidelnou výměnu lůžkovin. Výhodou jsou také snímatelné
potahy matrací, které lze prát nebo čistit. Na matrace

Vybíráme další nábytek
Postel zdaleka není jediný kus nábytku, od kterého si
lze slibovat naplnění účelu místnosti. Po jejích obou
stranách bychom měli pamatovat na noční stolky, ze
kterých nesmí srážet lampičku otevřené okenní křídlo
ani do nich narážet otevírané křídlo skříně. Pokud přímo na ložnici nenavazuje šatna, neměla by zde chybět
objemná komoda pro drobné osobní prádlo a šatní
skříň. V každé životní etapě oceníme tichý, intimní
kout s křesílkem a lampou: mladá vyčerpaná mamin-
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ka v něm může spočinout při kojení nebo uspávání
dítěte, zralá žena při četbě dámských časopisů nebo
ženských románů a babička si v něm pohodlně namasíruje bolavé nohy francovkou. V ložnici bychom měli
pamatovat také na prostorovou rezervu do budoucna.
S příchodem dítěte vzniká dočasný a přesto přibližně
dvouletý požadavek na umístění dětské postýlky. Po
odsunu dítka do vlastního pokoje může jeho místo
zaujmout třeba vysněný rotoped, nebo nízká skříňka
s hi-fi aparaturou případně televizorem.

Barvy v ložnici
Když si odmyslíme obecné dělení na studené a teplé,
jsou barvy hodně subjektivní záležitostí. A pokud se
jedná o ložnici, je tento fakt posunut ještě o stupínek
výš. Jasné syté barvy, zvláště červená a oranžová se
zpravidla nedoporučují. Jejich silně aktivní energie
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může narušovat klid potřebný ke spánku. Doporučují
se matné odstíny modré barvy, která je pravděpodobně nejrozšířenější, dále šedá, béžová a jiné neutrální
barvy, které mají uklidňující účinky a podporují spánek. Poslední dobou se také hodně objevují kombinace dvou barev, kdy protilehlé zdi jsou vyvedeny ve
stejné barvě, např. modrá a světle šedá. Pokaždé je
ale potřeba zvážit kombinaci barev na zdech tak, aby
ladila s pořízeným nábytkem! Barevná roztříštěnost
působí rušivě. Při barevném řešení pochopitelně vycházíme především z osobního vztahu k barvám.

Zeptali jsme se bytové designérky
Andrei Kerner z LINIE design studia
Jakých chyb se lidé při zařizování ložnic nejvíce
dopouštějí?
Většina lidí se snaží ušetřit peníze při výběru matrací

Záleží na tom, používáme-li ji jen jako prostor ke
spánku nebo například i jako šatnu. V případě, že
zde máme i šatní skříně, musí být ložnice samozřejmě
dostatečně prostorná.
Může ložnici „uškodit“ větší prostor?
Větší prostor ložnici zpravidla neuškodí. Pokud máme
ložnici větších rozměrů, musíme ji vhodně „zabydlet“ a zútulnit, abychom se cítili příjemně. Ve větším
prostoru si například můžeme dovolit také výraznější
dekorace.
Jaký máte názor na tzv. obytné ložnice, tedy
spojení obytné místnosti s ložnicí?
Pokud to prostory dovolí, je samozřejmě lepší ložnici od obytné místnosti oddělit. Pokud to však není
možné, existuje dnes mnoho způsobů jak ložnici
zakomponovat do obytné místnosti například pomocí víceúrovňového řešení. Je důležité zvolit takové
řešení, abychom nenarušovali podmínky v jednotlivých
sektorech.
Doporučujete přímé spojení ložnice
s koupelnou?
Určitě ano, protože je tím zachováno např. soukromí
partnerů. V případě tohoto spojení musí být dbáno na
odvětrávání koupelnových prostor.
Dominantou ložnice je postel. Co bychom měli
mít na paměti při jejím vybírání?
Velikost, pohodlnost a také materiál, ze kterého je
postel vyrobena. Každý materiál má jinou životnost
a s tím musíme počítat při výběru. Postel může být
také krásným designován doplňkem a přitom funkční.
Jaké bychom měli volit barvy?
Spíše jemnějšího a neutrálního charakteru, v ložnici
bychom si měli odpočinout a proto se vyvarujeme
agresivních barev.
a roštů, ale neuvědomují si, že pouze na kvalitních
matracích a roštech si pořádně odpočinou a načerpají
dostatek energie do dalšího dne.
Co bychom při zařizování ložnice měli mít v první řadě na paměti, na co si dát největší pozor?
Jsou to již zmiňované matrace a rošty, které jsou už
nyní dostupné a to i v provedení s chráničem, který
vám dodá pocit velikého komfortu, tyto chrániče jsou
vyrobeny ze speciálních „energy“ vláken.
Kam v domě bychom ložnici měli umísit? Na
jakou světovou stranu?
Ložnici je lepší situovat spíše na severní stranu domu,
kde jsou lepší klimatické podmínky pro spánek.
Existuje nějaké doporučení, jak by ložnice měla
být veliká?

Jsou nějaké barvy, které v ložnici vůbec nemají
co dělat?
Černá a všechny temné, anebo naopak hodně křiklavé
barevnosti.
Čím lze místnost zútulnit?
Ložnici lze velice dobře zútulnit všemi druhy textilu a zastínění. Do ložnice jsou spíše vhodné záclony
a závěsy, které dodají ložnici útulnost a romantiku.
Je vhodné volit také technické zastínění, díky kterému můžeme mít v ložnici úplnou tmu k nerušenému
spánku.

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Schutterstock.com,
zdroj: vseprointerier.cz, living.cz
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Jak vybudovat novou koupelnu nebo zrekonstruovat tu stávající? Myslete nejen
esteticky, ale i prakticky. Jinak se váš sen snadno promění v noční můru. Koupelna
již dávno neslouží jen jako místo k udržování tělesné hygieny. Je to známka
moderního bydlení a odraz vašeho vkusu. Skloubit praktické a estetické hledisko
však není jednoduché...
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Koupelnu tak zmodernizujete bez výrazných
finančních výdajů.
V malých koupelnách byste se měli vyvarovat tmavých odstínů a divokých mozaiek. Opticky prostor
zmenšují a způsobí vám pocit stísněnosti.

Na co si dát pozor při volbě
materiálu?
Při zařizování koupelny byste měli brát v potaz
specifické požadavky, které tato místnost vyžaduje.
Volte raději materiály, o kterých víte, že jsou vysoce
odolné proti vlhkému prostředí, mohou též přijít
do styku s vodou a snesou pravidelnou údržbu běžnými čisticími prostředky.
Nedoporučuje se ve velké míře využívat vysoce
porézní materiály, které do sebe absorbují tekutiny
(dřevo, laminát, atd.). V místnosti se kvůli nim udržuje nežádoucí vlhkost a na povrchu těchto materiálů se mohou objevit nevzhledné skvrny.
Raději volte odolné materiály. Velice účelné, moderní a zároveň nadčasové je využití technického
kamene, který je v současnosti právě tím nejvhodnějším i do koupelny. Jeho moderní vzhled doplňují
žádané praktické vlastnosti - vysoká neporéznost,
odolnost vůči skvrnám, běžným mycím prostředkům, vlhkosti, atd.

Důležitý je i dostatek světla
Právě podle kuchyně nebo koupelny, dříve designově
opomíjených místností, si dnes často návštěva odnáší
celkový dojem z vašeho bydlení. Proto v posledních
letech upřednostňujeme vzhled před užitečností. V minulosti tomu bylo zpravidla naopak.

Myslete dopředu
Nadčasovost, nesmírně důležitý prvek při zařizování
nové koupelny i celého bydlení. Budete-li se řídit tímto
pravidlem, ušetříte si mnoho starostí. Nová koupelna
není rozmar, jenž by vás měl brzy přestat bavit. Koupelnová zařízení nepatří k levným záležitostem, je
tedy nutné si uvědomit, že nemůžeme tuto místnost
rekonstruovat pokaždé, kdy se změní trendy. Pomoci
by vám mohlo pár základních pravidel, která nelimitují
moderní vzhled a zároveň neopomínají praktickou
stránku.

Vhodné využití barvy v interiéru
Nadčasová zůstává bezesporu černobílá kombinace,
která nepodléhá sezónním trendům. Oblíbenými
i dlouhodobě praktickými jsou rovněž přírodní tóny.
Pokud použijete jednu z těchto variant na výrazných
prvcích, jako jsou třeba obklady, podlaha, koupelnová
deska či zařízení, pak můžete vždy interiér doplnit
o drobné barevné komponenty v aktuálním trendy
odstínu. Mohou jimi být například ručníky, koberečky,
svíčky, dózy, nádoby na mýdlo nebo háčky.
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Nezapomínejte ani na dostatečné osvětlení místnosti. Pokud vám to dispozice bytu či domu dovolí,
pak do koupelny vsaďte okno. Například na líčení je
denní přirozené světlo nejlepší! V opačném případě
zajistěte dostatek umělého světla. Kromě jednoho
středového světla by menší bodové osvětlení mělo být
právě i v koupelně. Pomoci si můžete také použitím
světlých barev v interiéru a instalováním zrcadel, která
při vhodném rozmístění odrazí světlo po celé místnosti.

Prostorové uzpůsobení místnosti
Velký význam má rozmístění jednotlivých prvků
v interiéru, a to jak z praktického, tak z estetického
hlediska. Právě to však bývá při zařizování koupelny
největším oříškem. Jak si poradit?
Umyvadlo umístěte nejblíže ke vstupu – jedná se
o nejpoužívanější zařízení koupelny. Moderní i praktické je nechat jej vsadit do prostorné desky. Získáte
tím velkou odkládací plochu. Navíc dostatečně široká
deska nabízí šikovný úkryt pro pračku, sušičku či další
v koupelně často používané věci. Mezi jednotlivými
prvky dodržujte patřičné odstupy, aby vám jejich užívání bylo v každém případě pohodlné. Velmi důkladně
si dle prostorových možností rozmyslete, zda umístíte
do koupelny sprchový kout či vanu. Sprchové kouty
s oblým rohem působí stísněně, volte proto raději
klasické čtvercové.
Foto: Schutterstock.com

PROHŘEJTE

SI TĚLO
Sauna nebo koupel? Obojí je přece v chladných dnech tak příjemné! Co si
tedy vybrat, když rozměry saun, vířivých van či whirlpoolů dnes umožňují
instalovat je prakticky do jakéhokoliv příbytku? Snad vám při rozhodování
pomůže naše malá exkurze do světa prohřívání a relaxace v teple.
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Není sauna jako sauna a není koupel jako koupel.
Nahlédněme tedy do světa těchto relaxačních prostředků, abychom si představili, co je všechno možné.
Základním jednotícím prvkem saun je stavební materiál – dřevo, rozlišovacími pak je umístění venku
nebo uvnitř domu a způsob vytápění. Také koupele
si můžete dopřát v dubové kádi na zahradě, ale také
v sofistikovaném masážním whirlpoolu, který ale nelze
použít jako ochlazovací systém. Variant je dlouhá řada
a výběr se bude odvíjet od vašich prostorových možností, ale také od osobních zálib a v neposlední řadě
od zdravotního stavu.

Finská sauna nebo ruská baňa?
Po důkladném zkoumání zjistíte, že to, čemu se u nás
říká „finská sauna“, tedy saunování při vysokých teplotách 85 – 95 °C, maximum je 110 °C, odpovídá spíše
švédskému či německému pojetí. Přívlastek „finská“
vznikl spíše omylem, díky tomu, že popularizace saunování k nám doputovala především prostřednictvím
finských atletů, kteří tento způsob relaxace a otužování doporučovali jako nedílnou součást svého vytrvaleckého tréninku. Už to asi nezměníme, takže se pojďme do takové sauny podívat. Může to být právě tak
prostorná místnost pro veřejné používání jako malá
kabinka pro jednoho či pro dva. Způsob vytápění je
různý, ve větších zahradních saunách se většinou topí
dřevem, interiérové sauny bývají vyhřívané elektrickými kamny. Saunová topidla jsou kovové konstrukce
s tmavým (antracit) nebo nerezovým povrchem a jsou
vybavena lávovými kameny. Ty slouží jednak k aku-

30 | BYDLENÍ

mulaci tepla, jednak k provlhčení vzduchu v závěrečné fázi saunování, kdy se tyto kameny polijí malým
množstvím vody. Pak následuje prudké ochlazení těla
nejlépe ve studeném bazénku. Proces se doporučuje
opakovat dvakrát až třikrát.
Parní sauna nebo také ruská baňa je kupodivu hojně používána nejen v Rusku, ale také v Pobaltí a - ve
Finsku. Ani u nás to ale není neznámá věc - „zajít si do
páry“ bylo dříve možno v každých veřejných lázních
i u plaveckých bazénů, dokonce se rozlišovala takzvaná studená a horká pára. Dnes je ovšem tato dříve
celkem běžná součást hygienického a odpočinkového
servisu veřejných lázní vytlačena množstvím suchých
saun. Je pravda, že pravá ruská baňa se od dřívějších
parních lázní poněkud liší – ty se totiž odvíjely spíše od
tradice starých římských lázní, kde místo dřeva vládl
spíše ušlechtilý kámen nebo glazovaná keramika. Jak
vidno, prohřívá se celý svět a to už tisíce let. Co je tedy
ruská baňa? Tu pravou najdete v Rusku takřka u každého venkovského domečku. Někde je to honosný
srub, jinde docela malá dřevěná bouda, uvnitř se ale
odehrává stále totéž. Teplota je tu kolem 75 °C, topí se
kamny s množstvím kamenů, které se vydatně polévají
vodou. Do vzduchu se tak uvolňuje velké množství
páry, takže tělo se snáze prohřívá, i když teplota není
tak vysoká jako v suché sauně.

Infračervená prohřívací kabina
Vymožeností moderní doby jsou sauny vybavené infračervenými zářiči. Mohou být keramické, fóliové, magnesiové, světelné, digitální atd. Rozdíl je v účinnosti,

Grand

Modern

Infra Grand Vitae

Modus

Future

Saunový dům Puutalo

rychlosti náběhu od zapnutí. Účinnost je dána šířkou
vyzařovaného infračerveného spektra. Čím kratší vlnová délka – tím hlubší prostup paprsků do tkání a tedy
vyšší účinnost. Většina zářičů používá dlouhé nebo
střední a dlouhé vlny a jsou tedy vhodné k relaxaci
a ne k rehabilitaci. Vyskytují se především v levných
dovozových kabinkách. pokrývají všechny 3 spektra
a jsou tedy vhodné k rehabilitaci pohybového aparátu.
Speciálními keramickými panely vyzařujícími dlouhé
vlny. Ty mají tu vlastnost, že neohřívají vzduch, ale pří-
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mo objekty – tedy i lidské tělo. Proniknou pod kůži až
4 centimetry hluboko do svalové tkáně. Tělo tedy není
nárazově zatěžováno, ale svaly se postupně uvolňují
a teplem se celý organizmus zklidňuje a dostává se do
té správné relaxační pohody, která svědčí zdraví. Při
vstupu do kabiny není vzduch nijak horký – má asi 20
°C, postupně se ohřívá jen zbytkových teplem, které
druhotně vychází z prohřívaných objektů. Přestože
tedy plíce nejsou zatěžovány vzduchem teplejším než
70 °C, tělo se dokonale prohřeje. Produkce tělesného

infrazářič využíváme třeba při rýmě na prohřátí čelních
i lícních dutin, při bolesti kloubů nebo svalů a posedíme si před ním 10 – 15 minut. Infrasauna dokonale
prohřeje celé tělo najednou a zvýšené pocení tak navíc
napomůže odplavení toxických látek z těla.

Kam umístit domácí saunu
Mít saunu doma je samozřejmě ideální. Nemusíte
nikam cestovat, čas pro relaxaci si bez problémů určíte
podle svých možností a nálady, stejně tak se rozhodnete, jestli si saunu užijete sami nebo přizvete i další
členy rodiny či přátele. Vzhledem k tomu, že sauna je
vždy uzavřený samostatný prostor, místo se pro něj najde prakticky v každém příbytku. Máte-li dům, můžete
se prostorově víc rozmáchnout a saunu doplnit převlékárnou, odpočinkovou místností a samozřejmě i ochlazovacím bazénkem nebo alespoň u sauny instalovanou
masážní sprchou. Takové domácí relaxační centrum
se dá vybudovat třeba v podkroví nebo ve sklepě. Ale
i do bytu v panelovém domě se sauna při troše dobré
vůle vejde, bude to sice jen malá kabinka, ale svůj účel
splní. Do koupelny to tady máme blízko, takže další
sprchu nepotřebujeme a i do vany se dá napustit řádně studená voda. Skutečný komfort poskytují saunové
sruby postavené na zahradě buď v návaznosti na dům,
nebo jako zcela samostatná zahradní stavba. Tady se
můžete svobodně rozhodnout, jakou výbavu si do
sauny pořídíte, zda dáte přednost suché sauně nebo
parní bani. Kromě samotné místnosti na saunování
a odpočinek po něm můžete ve srubu mít třeba i místnost s barem a minikuchyňkou pro posezení s přáteli.
Ze srubu je nejlépe vyběhnout do venkovního bazénku. V zasněžených měsících se pak půjdete ochladit do
bílé závěje. Zahradní sauny mohou být samozřejmě
i malé – záleží na tom, kolik místa chcete této stavbě
obětovat.

Mobilní sauny

potu je tak v infrasauně až třikrát vyšší než v normální
suché sauně i při okolní teplotě 40 – 55 °C. Infrasaunu tak mohou používat i lidé s astmatem, alergici,
kardiaci a lidé s problémy s vysokým krevním tlakem.
Pronikání tepla do hloubky tkání pomáhá uvolnit
namožené a ztuhlé svaly, a to i ty, jejichž nepřiměřené
zatěžování a zatuhlost způsobují bolesti zad. Mnohé
domácnosti mají doma malý infrazářič, často kombinovaný s UV lampou, tzv. horským sluníčkem. UV lampa
se samozřejmě může používat jen pár vteřin, zato

Kdo si na saunování vystačí s poměrně malým prostorem, zato ho chce mít s sebou třeba i při letním pobytu na chalupě a v zimě si ho zase umístit u městského
domku, může si pořídit saunu mobilní. V zahraničí jsou
barrelové sauny populární už dlouho, u nás se „sauny
v sudu“ objevily až v posledních letech. Jejich nespornou výhodou je úspora místa, i když si nepředstavujte
žádný malý soudek, ale pořádný pivovarský sud, ve
kterém uprostřed pohodlně může stát i vysoký člověk.
Samotný tvar je zajímavým doplňkem pro každou
zahradu. A kdo popustí uzdu fantazii, může mít sud
všelijaký – inspirací mohou být třeba počiny propagátorů saunování v přírodě ze skupiny H3T architekti,
kteří své sauny umísťují zásadně na podvozek, aby
s nimi mohli popojíždět kamkoliv. Některá je typicky
sudová, jiná připomíná spíš včelí úly a je tu i oplechovaný soudek s plátěným předkem, který se dá tahat
i za kolem.
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Kombinované sauny
Kdo chce využít předností všech zmíněných druhů
saun a lázní a má jen omezený prostor k realizaci,
může si pořídit kombinovanou saunu. Kombinovaná
sauna je atraktivním spojením sauny a infrakabiny,
případně i BIO sauny. V klasické rodinné sauně tedy
najdete i infrazářiče a saunové topidlo může být vybaveno výparníkem pro aktivní zvyšování vlhkosti. Celé
toto zařízení je pak ovládáno jedinou řídící jednotkou,
která umožňuje spouštění jednotlivých typů lázní.
Kombinovaná saun má jedinečné využití v rodinách,
kde uživatelé preferují rozdílné požadavky na relaxaci.

Vířivá a masážní koupel
Když už jsme u vody, neměli bychom opomíjet další ze
způsobů relaxace. Koupel. Speciální vany s masážními
tryskami, bublinkovači a protiproudy jsou moderním
vrcholem wellness péče o tělo. Jsou vyráběné ze speciálních plastů, které umožňují ponechat v nich vodu na
několikeré použití. Přesto je vhodné do nich používat
speciální chemii, která neškodí tělu, ale zabrání množení bakterií a růstu řas. Není možné totiž po každém
použití whirpool vypouštět – nedoplatili bychom se
za vodu. Nemluvíme zde totiž o koupelnové vaně, ale
o velké vaně se sedátky a lehátky, která může být pro
dva, ale také pro čtyři i šest osob. Koupel ve vířivce
není jen relaxační a zdravotní procedurou, ale často
se stává součástí společenské zábavy. I když fotografie
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se skleničkami šampaňského na okraji vířivky nejsou
zrovna tím pravým návodem k použití. Alkohol v lázni
bychom stejně jako v sauně neměli konzumovat vůbec
nebo jen ve zcela minimálním množství třeba v podobě jednoho nízkoalkoholického piva.
Vířivé vany se vyrábějí jak do interiérů, tak venkovní.
V každém případě k nim potřebujete přívod vody,
odpad a zvláštní elektrickou přípojku s bezpečnou
instalací. Voda se ohřívá elektrickým topným tělesem
zabudovaným v konstrukci. Design vany si můžeme
vybrat nejrůznější – od klasických čtverců až šestihrany,
ovály, kruhy nebo ledvinky, záleží na tom, co se nám
vejde a co se nám líbí. Komfort je dán nejen množstvím a umístěním masážních trysek, ale také tvarováním vnitřku bazénku pro pohodlné sezení i ležení.
Na unavené svaly a bolavá záda je masážní koupel
vynikající terapií. Pokud ale trpíme skutečnými potížemi s klouby nebo s páteří, je vhodná konzultace
s lékařem. Masážní koupele jsou součástí lázeňské
péče, když víme, jak si do vířivky správně sednout či
lehnout, jaké trysky použít na příslušné partie těla,
pak nám pravidelné používání whirpoolu může přinést
dlouhodobou úlevu od chronických bolestí. A koho nic
takového netrápí, užije si ve vířivce příjemnou odpočinkovou chvilku. Vždyť lázeň jako relaxační prožitek
patří k nejstarším vymoženostem lidstva.
Text: Gabriela Koulová, Zdeněk Semelka
foto: Schutterstock.com, Saunasystem s.r.o.
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LEITZ ICON
SPLNÍ VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY
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Leitz Icon splní všechny vaše štítkovací sny. Snadno
tiskne papírové nebo plastikové štítky v různém
nastavení, konkrétním rozměru a rozumí si s vaším
Wi-Fi zařízením. Inteligentní kazeta hlídá zásoby a
využití, zatímco vy máte vše pod kontrolou.

www.leitz.com/icon

JOB WELL DONE

BALKONOVÉ
MINIZAHRADY

Jaro je čas, kdy se městské balkony mohou stát nejen rozkvetlými truhlíky, ale
i minizahrádkami, kde si během letní sezony užijeme příjemné posezení v barevně
rozkvetlé zeleni a také si pochutnáme na vlastních plodech.
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zvolit takový, který se hodí ke stylu vašeho balkonu
nebo terasy. Řešením může být i plotová zástěna ze
syntetického proutí nebo z rákosu.
Pokud ale chcete živou zástěnu, nabízejí se popínavé
rostliny, kterým ale trochu déle trvá, než vás ochrání
před veřejností. Rychlejším řešením jsou traviny. Do
podlouhlých květináčů nebo bedniček vysaďte ječmen
hřivnatý, letničku s narůžovělými světlezelenými klasy.
Další vhodnou travinou je zaječí ocásek. Když tyto
rostliny, rychle rostoucí do výšky, zasadíte ve velkém
množství, získáte nejen soukromí, ale i zelené „paravány“.

Kvetoucí ráj

Vzhledem k široké nabídce zahradnických produktů je
možné využít velice efektivně jakýkoliv prostor. Balkonové zahradničení má několik výhod. Nejste závislí na
typu půdy na zahradě, nádoby naplníte substrátem,
který přesně odpovídá nároku dané rostliny, odpadá
pletí i okopávání, rostliny můžete přemisťovat podle
potřeby a budou je méně ohrožovat škůdci.

Zajistěte si soukromí
Než si začnete zabydlovat balkon či terasu, zvažte, jak
jste chráněni pohledům z ulice a jak k vám vidí sousedé. Možná máte i nehezký výhled, který má daleko
k romantice. Řešením jsou zástěny, které vám pomohou zajistit intimitu a oddělení od okolního světa.
A to jak clony boční, které mohou být sklápěcí nebo
stabilní, tak neprůhledné kryty zábradlí. Vyberete-li si
vhodný materiál, mohou tyto zástěny chránit balkon
či terasu také proti větru. Jednou z možností je umělý
dekorativní plot s věrnou imitací živých rostlin. Plot
radikálně změní tvář každého území a napomáhá mu
k větší eleganci a atraktivitě ve všech ročních obdobích. Nemusíte trávit čas péčí o skutečné vegetace.
Umělý plot je věrně napodobuje a vytváří intimní
atmosféru zahrady. Další designovou ochranou proti
slunci, větru a soukromí jsou balkónové stínící plachty,
které se napnou na zábradlí. Mají různé vzory, stačí
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S okrasnými květinami je lehká práce, záleží jen na
vaší fantazii, vkusu a dostatku světla pro jednotlivé druhy. Mezi tradiční muškáty, petúnie, lobelky,
plaménky, lichořešnice a hrachory můžete rozestavit
i bytové rostliny, které takzvaně „vyletníte“. Skvěle
mohou vypadat také experimenty v podobě truhlíků
osazených vícero druhy pestrých letniček. Můžete
objevovat nové druhy květin a těšit se z překvapující
podívané. V truhlíku můžete pěstovat téměř všechny
kvetoucí letničky, které nejsou příliš vysoké. Půvabné
jsou například balkónové kopretiny či vějířovky. Velký
úspěch můžete slavit i se zdánlivě zcela „netruhlíkovou“ letničkou, jakou je slunečnice, pokud vyberete
nízké, dekorativní a větvené odrůdy. Kombinovat je
samozřejmě můžete i s klasickými petúniemi či pelargóniemi. Nádherné kompozice můžete získat právě
takovým „sousedstvím“ převislých druhů s o něco
vyššími rostlinami v zadní řadě. Výhodou tvořivých,
pestrých letničkových truhlíků je ohromná šíře výběru
a možných kombinací barev, tvarů i velikostí. Záleží
jen na vaší kreativitě.

Jedlý balkon
Také užitkovým rostlinám se může na balkoně dařit.
Pro omezený prostor vybereme takové druhy, které lze
s úspěchem pěstovat v nádobách, hrncích a truhlících.
Pěstitelský úspěch a bohatou úrodu nám přinesou koktejlová rajčátka, papriky a salát. Do truhlíků se báječně
hodí rychle rostoucí ředkvičky, hrášek, rukola, roketa
a nepostradatelné bylinky. Že se vám tohle všechno na
balkon nevejde? Ale ano, protože když nestačí podlaha, pokračujeme do výšky.
Vertikální zahradnictví se spoléhá na skutečnost, že
rostliny porostou všude, kde mají světlo, živiny a podporu. Tedy i v patrech nad sebou. Buď si můžete
koupit závěsný systém spojovatelných modulů, nebo
si sestavit vlastní řešení svépomocí. Využijeme praktické stojany a regály, na zeď nainstalujeme truhlíky
a ke stropu závěsné koše, ze kterých sklidíme lahodné
jahody nebo převislou saturejku. Skvěle poslouží také
dřevěné ozdobné mřížky, jakési paravany, které koupíte v každém zahradnickém marketu. Mřížky můžete
díky různým tvarům kombinovat a sestavit si tak origi-

nální komplet nejen pro zavěšení květináčů, ale i jako
oporu pro pnoucí se rostliny.
Pokud vám na balkon padá stín, rozjasněte ho designovými triky. Například můžete natřít zdi na bílo,
rozvěsit zrcadla tak, aby odrážela světlo zpátky a do
nádob použít jako povrchovou úpravu světlé mulče.
Zahrádka bude působit světleji a současně dodá rostlinám další světlo.

Která nádoba je ta pravá?
Záleží jen na vás, jaké nádoby a z jakého materiálu na
pěstování zvolíte. Je daleko víc možností, než použít jen tradiční truhlíky, zavěšené zvenčí na zábradlí,
které dělají parádu spíš pro kolemjdoucí, než pro vás.
Vám jde přece o víc. Chcete si vytvořit svůj vlastní zelenobarevný ráj. Promyslete si předem, jak využít každé
místo na balkonu či terase a zohledněte bezpečnost
umístění pěstebních nádob. Masivní nádoby mohou
být pro balkony příliš těžké, neukotvené lehké truhlíky mohou zase při silném větru snadno spadnout. Na
pěstování můžete využít také různé vyřazené nádoby
– hrnce, kyblíky, bedýnky, pytle nebo tašky. Osazené
vypadají báječně. Jen pozor, všechny nádoby musí mít
drenážní otvory pro odtok vody. Patříte k milovníkům
zahrádek, ale nemáte čas pravidelně zahradničit? Pak
si pořiďte samozavlažovací truhlíky a květníky s rezer-

voárem vody, z kterého mohou rostlinky čerpat vláhu
i po několik dní. Ale pozor, zacházení s těmito truhlíky
je třeba praxí dobře zvládnout – přemokřené kořeny
nedělají květinám ani zelenině dobře, takže hladinu
vody je potřeba dobře sledovat.

Substráty a mulče
Rostlinky vysévejte a vysazujte vždy do kvalitního
substrátu. V zahradnictvích je na výběr hned několik
různých variant substrátů pro pěstování v nádobách,
které neobsahují žádné průmyslové příměsi. Měli
byste vždy rozlišit, zda budete sázet spíše bylinky (ty
obvykle vyžadují dobře propustný a nepříliš výživný
substrát), anebo náročnější zeleninu (ta potřebuje
na živiny bohatý, hutnější substrát). Vytvořit si můžete i svoji vlastní univerzální směs na pěstování, a to
smícháním hlíny, kompostu a písku v poměru cca 2:2:1.
Přidávání rašeliny není vhodné. Rašelina půdu okyseluje, což zelenina a bylinky nemají příliš rády, a navíc
její těžba vede k ničení přírodně velmi cenných lokalit.
V zahradnických areálech vám odborníci jistě poradí,
jaký substrát se k čemu hodí.
Aby nádoba působila upraveněji, přidejte nahoru mulč
z břidlic, štěrku, oblázků, mušlí, keramzitu, mechu
nebo písku. Tato vrstva plní nejen estetickou funkci,
ale navíc za horkého počasí brání příliš rychlému od-

pařování vody z pěstební nádoby.

Sousedství různých druhů
Pokud zvolíte vhodný substrát a odpovídající velikost
nádoby, sklizeň bude obdobná jako ze záhonu.
V 15 cm substrátu dobře porostou např. listové saláty,
mrkev s kulovitým kořenem, česnek, cibule, ředkvička, hrášek, špenát, převislá rajčata, keříčkové fazole,
jahody a nejrůznější bylinky. Náročnější zelenina, jako
jsou okurky, cukety, dýně, brambory, tyčková rajčata
a pnoucí fazole, obvykle potřebuje nádoby hluboké
kolem 30 cm. Na balkonech a terasách můžete pěstovat také drobné ovoce, např. rybíz, angrešt, maliny,
ostružiny nebo kiwi. Do větších nádob zkuste vysadit
i více druhů rostlin najednou. Existují osvědčené kombinace zeleniny a bylinek, kdy se rostliny navzájem
posilují v růstu a ochraňují se před případnými škůdci.
Třeba cibule pěstovaná spolu s mrkví, rajčata s bazalkou, kopr s okurkami nebo fazole se saturejkou. Společně mohou růst i bylinky a různé druhy kvetoucích
letniček.

Nejoblíbenější jsou rajčata a papriky
Rajčata ani papriky původně nepocházejí z našich
zeměpisných šířek, mezi zahrádkáři však patří k nejvíce
oblíbeným. Pěstování v samozavlažovacích nádobách
rajčatům svědčí, mají dostatek vody, ale současně nepotřísníme listy. Snižuje se tak riziko obávaných houbových chorob, které jsou nejčastější příčinou úhynu
rostlin nebo poškození plodů.
Jejich pěstování v samozavlažovacích květináčích na
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balkoně je navíc velmi jednoduché. U rajčat musíme
pouze vybrat odrůdy s menšími plody, ideálně keříčková či cherry. Sazeničky potřebují dostatek prostoru,
proto by květináč pro jednu rostlinu neměl být menší
než 25 cm. Přesazovat v takovém případě není nutné.
Dostatek živin v omezeném prostoru zajistíme střídmým hnojením tak, že do rezervoáru samozavlažovacího květináče spolu s vodou přidáme čas od času
i špetku umělého či bio hnojiva.
Při výběru správné odrůdy uspějeme s paprikami, které
navíc tvoří krásnou balkonovou dekoraci. Potřebují
hodně živin, vláhy a dostatek tepla. Ideálně totiž rostou při teplotách od 25 do 30 stupňů Celsia a nemají
rády dlouhodobý pokles pod 12 stupňů. Proto je rozumné dávat trvale sazenice ven až v druhé polovině
nebo koncem května. Existuje nespočet druhů paprik.
Na balkony se nejlépe hodí baby papriky a četné nízké
kompaktní pálivé odrůdy. Speciální kategorii pak tvoří
okrasné papriky, které nám balkon ozdobí krásněji než
mnohé květiny a jsou většinou také jedlé.

Pěstujte ze sazeniček
Pokud jste ještě nevysázeli a nepředpěstovali malé zakořeněné řízky, nebo nemáte předpěstováno ze semínek, teď už na ně zapomeňte. Sezona je u nás krátká
a trvalo by několik dalších týdnů, než by malé sazeničky v truhlíku prokořenily a začaly bohatě kvést. Nyní
už vybírejte rozrostlé a dobře prokořeněné rostliny.
Takové, které už kvetou, jsou košaté a mohou hned po
výsadbě dělat parádu. Máte také jistotu, že barva květů pro vás nebude nemilým překvapením v případě, že

jste se rozhodli pro jednobarevnou výsadbu.

Ovoce ze stromkového trpaslíka
V posledních letech se staly hitem ovocné stromy v nádobách pro pěstování na balkoně, terase nebo volně
postavené v zahradě. V nádobách najdou své místo
zakrslé jablůňky, třešně, stromkový rybíz, angrešt a borůvky. Zde upřednostníme nákup odrůd označených
„mini“ nebo přímo určených do nádob. Nejefektivnější
a nejjednodušší je pěstování stromků, které byly jako
zákrsky speciálně vyšlechtěny a hodí se k pěstování
v omezených podmínkách nádob. Výběr sice není tak
velký jako u normálně vzrostlých stromů, ale své odrůdy tu jistě najdete. Od jabloní, přes hrušně, broskvoně
až k meruňkám, nektarinkám a třešním.
Nemusíte se omezit jen na nabídku zaručeně balkónových stromků, vhodná je i řada zákrsků, jež se běžně
prodávají pro vysazení do zahrady. S malým prostorem
nádob si nejlépe poradí stromky sloupovitého vzrůstu
– takzvané baleríny. U mladých stromků, které se objevují v prodejní nabídce, mívá kmínek výšku něco mezi
třiceti až šedesáti centimetry. Dospělý stromek má pak
kmínek maximálně devadesáticentimetrový.
Pro co nejlepší úrodu se doporučují samosprašné neboli samoopylující odrůdy. Stromky vysazujte nejlépe
ještě před vyrašením, tedy v březnu až dubnu nebo po
skončení vegetačního období v říjnu.
I když se jedná o zakrslé stromky, budou potřebovat
pro zdárný růst větší nádobu. Jako minimum doporučují pěstitelé dvacetilitrovou nádobu. Materiál by
se neměl příliš zahřívat, tudíž nejsou vhodné tmavé
barvy, ideální není ani plech. Velmi důležité je zajistit
odtok přebytečné vody. Pro pěstování se hodí velmi
kvalitní a výživná zem, doporučuje se směs z jedné
části zahradní zeminy a jedné části rašeliny. Zálivka se
musí řídit počasím a také tím, jestli bude stromek krytý
před deštěm či nikoliv. V suchém letním období je třeba stromek zalít minimálně třikrát týdně, ale lépe je se
řídit vyschlostí zeminy a zalévat podle toho, oč si stromek řekne. Ke hnojení jsou vhodná plná vícesložková
hnojiva (například Cererit hobby). Hnojení provádějte
raději slabšími dávkami, zhruba polovičními, než je
běžné, ale o to častěji. Nejlépe jednou týdně, a to od
vyrašení až do doby zrání ovoce, zpravidla do počátku
srpna či září. Hnojit můžete také rohovinovou moučkou nebo některými z podpůrných prostředků (například Darina 4), což je rostlinný přípravek, vyrobený
z jezerního sapropelu s přídavkem malého množství
minerálních hnojiv (dusík, fosfor, draslík a další stopové prvky).

Skalka na balkoně
Miniaturní skalka je přenosná „zahrádka“, která
není náročná, a osázením vhodnými rostlinami vydrží
velmi dlouho. Použijte rozchodníky, netřesky, různé
kobercovky, dianthusy, v podstatě všechny rostliny,
které mají rády sluníčko. Jen si je raději kupte někde

v zahradnictví nebo na trhu. Markety nejsou to pravé.
Většinou si odtud odnesete rychlené rostliny, které
nemají přílišnou výdrž a jsou navíc předražené.
Jako pěstební nádobu můžeme samozřejmě použít
plastové květináče nebo truhlíky, ale skalničky se
v nich mohou přehřívat a běžné skalní druhy trpět
přemokřením a uhnívat. Dobrou volbou jsou misky
z dobře vypálené keramiky. Kamenina chladí kořeny,
lépe se v nich udržuje vodní režim. Velikost nádoby
závisí na velikosti rostlin a prostorových možnostech.
Kromě nádoby si opatříme trochu kamenů, štěrku,
vhodný substrát. Kameny vybíráme ploché, není vhodné míchat různé druhy, skalničkové aranžmá bude
působit uspořádaněji. Asi třetinu nádoby je třeba
vyplnit štěrkem, kamínky nebo keramzitem, což dobře
poslouží jako odvodňovací vrstva. Pro skalničky je přemíra vlhka, tedy nadměrná zálivka větším nebezpečím
než velké sucho. Základem univerzálního substrátu je
kvalitní drnovka, trochu zralého kompostu, říční písek,
jemný štěrk.

Jaký nábytek?
Balkon i terasa slouží k odpočinku, někdy též ke
stolování. Záleží na prostoru, jaký máte. Díky bohaté
nabídce tvarů, barev a velikostí venkovního nábytku
existuje takřka neomezený počet možnosti. V kombinaci s barevně sladěnými poduškami a květinovou
výzdobou lze vytvořit takřka jakoukoliv atmosféru
a venkovní prostor krásně zabydlet.
Máte-li malý prostor, pořiďte si nábytek malý - stohovatelný, nebo ještě lépe skládací. Dokonalou možností je sklopný závěsný stoleček. Na malé občerstvení
bohatě postačí a nezabere žádné místo ani po složení.
Skládací nábytek lze po složení pověsit na zeď - a balkon je opět prázdný.
Pokud nábytek nechcete sklízet před deštěm, musí mu
umět odolávat. Takže buď bude z materiálu naprosto
odolného vodě (plast, hliník, teakové dřevo…) nebo
z materiálu patřičně upraveného. Například dřevo
musí být speciálně mořené, kovy a litina natřeny antikorozními a odolnými komaxitovými nátěry. Většina
úprav používaných na dřevěný nábytek ze smrku či borovice apod. má jednu velikou nevýhodu – minimálně
každý druhý rok je třeba ošetření obnovovat. Kromě
toho dřevěné výrobky bývají pro balkon poměrně těžké a obvykle nepatří k designérským zázrakům.
Skvělým řešením je kombinace hliník − plastový výplet,
či kov – dřevo, pokud chcete luxus, pak přichází na
řadu pralesní rostlina ratan, případně jeho umělá napodobenina – umělá vláknina jménem hularo.
Romantiku vašeho balkonového života zajistí i nejrůznější doplňky. Třeba se džbánem ve vintage stylu
rázem proměníte svůj balkon na francouzský venkov.
Nemusí být jen na zalévání, ale představte si, jak nádherně v něm budou vypadat květiny!
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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Blíží se léto a s ním
i naše každoroční migrace
z interiéru do exteriéru.
Tytam jsou večery strávené
u televize a vyhřátých kamen.
Teď hurá na terasu, posedět hezky
pod pergolou, nebo přímo skočit
do bazénu! Pokud tyto tři letní
nezbytnosti ještě nemáte, je nejvyšší
čas si je pořídit nebo přímo postavit.
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Stavíme terasu
Když se rozhodneme stavět terasu, je důležité si
uvědomit, jak ji budeme využívat, kdo ji bude stavět
a na kolik nás přijde. Podle toho pak volíme vhodný
materiál pro podlahu. Dřevo je dobrým stavebním
materiálem, který je snadněji opracovatelný, než
třeba betonové dlaždice a je příjemnější na dotek
než beton. Vyžaduje však mnohem více péče, musí se
mýt, ošetřovat a průběžně opravovat. V současnosti se
hodně používá i exotické dřevo z tropů, které je velmi
odolné vůči povětrnostním vlivům. Je však dražší.
Dřevěnou podlahu můžeme pokládat z prken, která
si sami nařežeme. Máme však také možnost koupit si
již hotové stavebnice terasové podlahy. Ty mohou být
jak z jednotlivých prken, tak z dílců ve tvaru čtverce či
obdélníku. K těmto stavebnicím se dodávají i všechny
další potřebné stavební prvky jako spojovací materiál,
lišty apod. Při pečlivé údržbě vydrží dřevěná podlaha
25 let, ale třeba cihlová je na celý život.
Stejně dlouho vydrží podlaha z přírodního kamene
a nemusí se přitom příliš ošetřovat nebo natírat. Je to
však dražší materiál. Podstatně levnější je umělý kámen. Má jednotné rozměry a stejnou tloušťku. Časem
však může blednout a nevytváří patinu jako přírodní
kámen. Standardní rozměry mají také cihly, výhodou
je i jejich malá váha, takže se s nimi dobře pracuje. Pokud chceme podlahu s geometrickými vzory, jsou cihly
velmi vhodné a vypadají pěkně i v kombinaci s ostatními materiály.
Podlaha z venkovní keramiky umožňuje velký výběr
barev i vzorů. Je mrazuvzdorná, má protiskluzně
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ošetřený povrch a dobře se čistí. Vhodná je zejména
v sousedství venkovního bazénu.

Zvažování návrhu
Podívejte se blíže na vybrané materiály tak, aby jejich
rozměry odpovídaly předpokládané stavbě. Když
stavíte například pravoúhlou podlahu terasy z cihel,
výchozím bodem bude povrchový vzor, který si přejete, a šířka a délka terasy určená celými cihlami. Je lépe
strávit více času při návrhu, tím se vyhnete pozdějším
problémům.

Důležitá pravidla
Při pokládce podlahy terasy z jakéhokoliv materiálu
musíme pokaždé pamatovat na několik důležitých
pravidel. Zásadou je vždy dbát na velmi mírný sklon
povrchu podlahy směrem od domu a zajištění odtokových prvků, aby dešťová voda mohla odtékat.
Důležité je vybrat správné místo, protože poloha
terasy souvisí se způsobem, jak ji chceme využívat. Pro
příjemné posezení a stolování by měla být umístěna
tak, aby poskytovala dostatek soukromí a nebyla na
místě vystaveném silnému větru. Podle našich potřeb
může být buď více ve stínu, nebo naopak hodně světlá
a prosluněná. Posezení pod vzrostlými stromy má své
kouzlo, ale mohou nám vadit kapky padající po dešti
z listí nebo spadané lepkavé ovoce.

Multifunkční pergoly
V některých případech se rozhodneme terasu zastřešit.
Za tím účelem se hodí pergola. Její využití v zahradě je

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.
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samozřejmě ale mnohem rozmanitější…
Pergola není jen praktický, ale i estetický prvek, a tak
by měla ladit se stylem domu; přece jen ji bude vidět
ze všech stran. Proporce jejích jednotlivých částí musí
být vyvážené (například si dejte pozor, aby sloupky
nebyly vůči vodorovně položeným trámům příliš silné).
Průřez vrchních dřevěných trámů závisí na rozpětí
mezi horizontálními podpěrami, na kterých leží, ale
i na použitém materiálu, k tomu pak vhodně vybírejte
různý průřez překladů pergoly. Budou-li příliš mohutné, působí těžce, naopak velmi subtilní se mohou
časem deformovat.

Vybírejte si z možností
Už se stalo tradicí, že po pergole se pnou rostliny a tím
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samotnou stavbu ozvláštňují a současně přispívají k vytvoření většího stínu. Pokud by rostliny nebyly pro vás
dostačující, můžete „strop“ pergoly pokrýt přírodním
materiálem, například bambusovými nebo rákosovými
rohožemi a šindelemi. Trvanlivější řešení nabízejí pak
jiné materiály, třeba transparentní komůrkový polykarbonát (nabízí se i v barevných úpravách), vlnité desky z PVC, nebo tenké kovové profily. Krytá pergola se
může lépe využívat, i za letního deštíku. V našich zeměpisných šířkách však mnohým stačí stínění v podobě
popínavých rostlin, které v letním měsících dostatečně
vyplní potřebný prostor a rozptýlí sluneční paprsky
a v zimě díky své odhalené konstrukci pak pergola dovolí slunci pronikat skrz (světla je nedostatek, tak proč
si její okolí ještě zbytečně přistiňovat). Je to ale otázka

podobně rozvržené ploše dláždění, štěrku i výsadby.
Výsledkem pak je ucelený pohled na zahradu, připomínající obraz, což ocení zejména majitelé menších
pozemků.

Trochu jinak
V dnešní době, kdy jsou stále častěji k vidění střešní
zahrady, je jasné, že pergoly se nespokojí s „přízemním postavením“ a mohou obrazně řečeno stoupat
k výšinám. Právě na střešní zahradě vytvářejí potřebný
pocit soukromí a oddělují váš prostor od sousedního.
A díky popínavým rostlinám částečně fungují i jako
ochrana proti slunci a větru. Ovšem než začnete vážně
uvažovat o střešní pergole, ověřte si, zda ji vaše střecha skutečně unese. Kovové konstrukce jsou mnohdy
vhodnější než dřevěné kvůli své hmotnosti, a pokud
střechu převyšují okolní zdi, můžete použít také silné
dráty a provazy. Nejjednodušší řešení? Právě napnuté
dráty, kterými se budou vinout popínavé rostliny, a tak
si vlastně vytvoříte „zelené“ zastřešení.

Zadáno pro rostliny

názoru, chcete-li dokonalejší stínění k moderní stavbě,
pak si vybírejte z řady deignových stínících pergol.
Pergoly zakrývající určitou plochu mohou vhodně rozšiřovat obytný prostor, optimálně jsou pak napojené
rovnou na dům a z druhé strany ji zakončují sloupky.
Někdy se může vodorovná část použít k jednoduchému překlenutí mezery mezi dvěma stěnami, například mezi zděnými ploty nebo domovní zdí a stěnou
vedlejšího pozemku (pokud si to dojednáte se sousedy). Nemáte-li příliš rozlehlou zahradu, je toto řešení
vhodné právě pro vás - pergola umístěná ve středu
malého pozemku, stojící samostatně, opticky zmenšuje
okolní plochu.
Jedním z nejužitečnějších faktorů každého typu pergol
jsou stíny jí vržené. Tvary se mohou opakovat i na

Co se vám líbí na pergole popnuté zelení a třeba i květy nebo plody? Hra světel a stínů? Přehlídka přírodních
barev s mnoha přechody do jiných tónů? Nebo snad
dokonalá harmonie skvrn na listech, tak, jak ji dokáže
vytvořit jenom příroda? Přemýšlejte a podle toho vybírejte. U rostlin pro pergolu je sympatické, že se pnou
směrem vzhůru a tak vám na zemi ušetří místo, dokáží
celou stavbu zjemnit a nabídnout už zmiňovaný stín.
A v místech, kde je do menších zahrad dobře vidět,
vytvoří určité soukromí. Hra světla je díky rostlinám
velmi působivá, záleží pak na hustotě olistění. To vezměte v úvahu stejně jako dobu, po kterou je rostlina
pokrytá listy (což ovlivňuje velikost vrženého stínu). Při
volbě rostlin myslete také na jejich samotnou hmotnost, zejména když je plánujete vyvazovat ještě na
drátky, lano nebo provazy, a tak stavbu více zatížit.
Mezi vhodné rostliny patří například růže, zimolez,
vistárie, trubač, přísavník, břečťan, hrachor, loubinec,
aktinidie čínská, akébie a mnohé další.
Například trubač kořenující patří mezi nejkrásnější
popínavky; rostlina se přichytává pomocí přísavných
kořínků a dosahuje výšky 5 až 8 m. vstřícné. Má atraktivní, asi 10 cm dlouhé květy, barvy oranžové nebo žluté. Kvete od července do září na mladých jednoletých
výhonech a v našich podmínkách je zcela otužilý, snáší
i mrazy do -20 C. Na pěstování jsou nenáročné zimolezy, existuje řada kultivarů, které zahrnují opadavé,
poloopadavé nebo stálezelené keře i dřevnaté ovíjivé
liány, pěstované obvykle pro vonné květy. A pokud
byste chtěli zvolit pnoucí rostliny, které budou rychle
růst a už během léta zakryjí potřebné místo, volte
letničky.

Materiály
Nejpoužívanější a nejpřirozenější volbou je dřevo,
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které už ze své podstaty do zahrady patří. Používá se
hoblované nebo jen nařezané, podle toho, jaký chcete
mít povrch stavby. Tvrdé dřevo vás samozřejmě vyjde
dráž, zato je trvanlivější (pokud se i přesto pro něj
rozhodnete, zkuste například cedr, kterým časem přirozeně zšedne, nebo použijte buk, dub). Dá se různě
povrchově upravovat, nejen z pohledu estetického,
ale i k prodloužení životnosti, proti dřevokaznému
hmyzu, působení slunečních paprsků, plísní a podobně. A pak ho samozřejmě musíte pravidelně ošetřovat konzervačními přípravky a jednou zhruba za pět
let lazurovat - pokud samozřejmě nestojíte o vznik
přirozené patiny. Bez ochrany se však dřevo v exteriéru neobejde. Dřevěné díly, které budou v kontaktu se
zemí, zpravidla v hobby marketu už koupíte ošetřené
impregnačními prostředky (poznáte je podle nazelenalé barvy).
Další volbu nabízí kov, klenuté linie se hodí zejména
do romantických zahrada, a rovněž se nabízí spojit
oba materiály - například jednoduchá pergola může
využívat kovové trubky jako nosné sloupky, na kterých
jsou pomocí subtilnějších kovových trubek připevněné
trámy z měkkého dřeva, impregnované a namořené.
Trvanlivé sloupky se nabízí také postavit z kamene,
nebo využít zdivo. Pokud ovšem umístění pergoly
nepotřebuje náročnější provedení, doporučuje se volit
spíše jednodušší konstrukci. A když se pergola dotýká
stěny domu, může být do ní zapuštěná nebo zasazená
do kovových patek přichycených na zdi.
Co se doporučuje? Zpevnit pergolu se čtyřmi nosnými
sloupky, například použitím zábradlí, případně s výplní, nebo s pomocí treláže (z jedné nebo více stran).
Máte obavu, že by dřevo na překlady mohlo být přece
jen příliš mohutné? Pak zkuste použít jen napnutý
drát, což se doporučuje například pro střešní zahrady
nebo městské pergoly, které budou stát mezi domy.
Jde sice o dočasnou záležitost, která však poskytne informaci, zda se vám taková pergola opravdu líbí a třeba se za rok dva rozhodnete pro trvanlivější řešení.

Novinka: design, který stíní
Zatímco tradiční pergoly zabraňují pronikání slunečních paprsků jen do určité míry, moderní stínící pergoly jsou v tomto ohledu dokonalejší. Však se také
nezřídka zařazují do skupiny stínících výrobků a u nás
jsou poměrně novinkou, známou sotva pár let. Proč si
myslíme, že byste je při výběru pergol neměli minout?
Konstrukce se vyrábí ze dřeva, například z borovice
nebo skandinávského smrku, nebo kovu (většinou jde
o hliník), které se dají barevně upravovat, a charakterizují je jednoduché linie nadčasového designu. Mohou
opět rozšiřovat váš obytný prostor, což je běžnější, ale
i stát samostatně. Ve srovnání s klasickými pergolami
jsou však vybavené shrnovací textilní střechou opatřenou speciální úpravou, které vás ochrání před sluncem,
větrem i deštěm. U některých modelů se dá střecha
protáhnout až na zem, tedy z čelního pohledu, a aby
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bylo „krytí“ dokonalé, z boku lze využít větruodolné rolety (pokud není součástí pergoly prodloužená
střecha, mohou se rolety aplikovat i čelně). Výsledek?
Pergola se rázem promění v kouzelnou zimní zahradu,
kterou můžete využívat za každého počasí - abyste se
tu cítili komfortně i v chladnějších dnech, tomu napomáhá mobilní topení, případně je rovnou vestavěné
v podlaze nebo stropě. Další výhodou je možnost
nejen mechanického, ale i automatického ovládání
shrnování střechy a rolet.

Sen o vlastním bazénu
Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyvatelé rodinných domků řeší poměrně zásadní dilema pořídit si vlastní bazén či ne? Stavba není nijak levnou
záležitostí, proto by konečnému rozhodnutí mělo
předcházet několik základních otázek. Kam bazén
umístit, jaký typ vybrat, kdo a kdy ho bude využívat,
kolik hodláme investovat a zda náš rozpočet nezatíží
následné provozní náklady?

Výběr místa a typu bazénu
Rodinné bazény podle umístění dělíme na otevřené,
tedy zahradní a kryté, tedy interiérové či domovní.
Zejména při budování druhého typu je důležité jeho
správné začlenění do dispozic domu, důležitým aspektem je rovněž dokonalá izolace interiéru proti
všudypřítomné a konstantní vlhkosti. Bazén tak může
tvořit dominantu obytného interiéru, můžete ho
umístit zcela samostatně (například na kryté terase),
v přístavbě či zimní zahradě, ve sklepě nebo – což je
ovšem velmi odvážné řešení - přímo na střeše domu.
Místnost, v níž se bazén nachází, vždy musí být dobře
izolována, s kvalitním vytápěním a spolehlivým větracím systémem. Je nutné počítat také s místem pro
„strojovnu“ (čerpadla, vzduchotechnika, filtrace, atd.)
Vhodné je propojení vnitřního bazénu přímo se zahradou nebo alespoň terasou. Samotná místnost by měla
skýtat dostatek prostoru pro odpočinek a manipulaci
při čištění apod. Bazén lze situovat na úroveň okolního terénu, může být také zapuštěný do země (tady je
však rozhodně třeba zohlednit základy a další nosné
konstrukce domu). Vhodné je konzultovat záměr s odborníkem, nejlépe s architektem nebo se statikem.

Omezený prostor, sázka na tvar
Padne-li definitivní rozhodnutí a rozhodnete se stavět,
vždy si uvědomte k jakému účelu bude bazén sloužit.
Možná si teď řeknete - to je přece samozřejmé, ke
koupání a relaxaci. I zde je však dobré zvážit počet
osob, zda jej budou využívat většinou malé děti nebo
naopak starší osoby, zda se chcete v případě potřeby
pouze osvěžit nebo si každé ráno zaplavat. Zamyslete
se však nad spotřebou vody, zvažte náklady na vytápění (v případě celoročního provozu), co uděláte s vypouštěnou vodou… K plavání postačuje hloubka nad
1 m s celkovou plochou kolem 5 x 2,5 m. V bazénech

s menší plochou se nabízí jediné alternativní řešení protiproud. Tady pozor, návštěva rodinné „plovárny“
se po počátečním nadšení a kolektivním cákání velmi
často mění v občasnou osvěžovnu a mnohdy i v místo
s nezbytnou, nicméně nákladnou a hlavně otravnou
údržbou. Pak je mnohem vhodnější vsadit na masážní
vířivku, kterou si užijete klidně i v mrazivých dnech.
Individuálně, v páru, s přáteli. Zdaleka ne každý sebou
ovšem nosí plavky a zdaleka ne každý je nadšený
z toho, že jste mu v závěru večera připravili blankytně
modrou náruč bublinek. Obecně lze říci, že tvar interiérového nebo a exteriérového bazénu už není prakticky žádný problém. Trh nabízí kruhové a obdélníkové
tvary, ale i nepravidelné, s různou kombinací křivek
a výškových úrovní, se schůdky, odpočívadly, vodopády
a přepady, v tryskami a dalšími vymoženostmi.

Materiál a stavební řešení bazénu
Klasickým materiálem je beton. Jeho vybudování
ovšem představuje značný zásah do okolí, tedy do
zahrady. O interiéru ani nemluvě. Jde o poměrně
zdlouhavý stavební a tzv. mokrý proces, proto dnes
spousta lidí volí spíše variantu laminátových, polypropylenových, akrylátových či dokonce celkovovových
variant. V interiéru domu je naopak potřebné vybrat
technologii i konstrukci s co možná nejdelší životností.
Tedy betonového, případně tvarovkového vyhotovení
s keramickými obklady. Laminátové, polypropylenové
a akrylátové bazény se osazují vcelku. Šířka těchto
bazénů je, především z důvodu přepravy a manipulace, omezena na 3,5 m. Maji poměrně dobré a stálé
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vlastnosti, jsou odolné proti většině chemikálii, které
se používají na úpravu a dezinfekci vody. Betonová řešení oproti tomu skýtají možnost volby tvaru,
hloubky, sklonu dna, různých zálivů a také libovolné
doplňkové technologie. Zhotovují se z vodostavebního
betonu zpravidla do kovového montovaného bednění.
Konstrukci je ovšem možné snadněji a rychleji vystavět
z tvarovek a tvárnic (používá se dokonce polystyren).

Technologický komfort
Zabezpečují jej rozvody vody, cirkulace, filtrace, úprava a ohřev vody, masážní zařízení a protiproud, umělé
vlny, přepady, trysky, kaskády, vodopády… Srdcem
a mozkovnou je ovšem strojovna s příslušnou technologií, zajišťující bezproblémový, automatický a v rámci
možností i bezúdržbový servis. Znečištěná bazénová
voda se většinou odvádí povrchovým sběračem (skimmerem) a dnovou výpustí do oběhového čerpadla a dále pokračuje přes filtr zpět do bazénu nebo
naopak do kanalizace. Za filtrem se voda většinou
ohřívá na nastavenou teplotu (elektrickým ohřevem
nebo ve výměníku). Moderním řešením ohřevu (spíš
doohřevu) jsou solární kolektory. Vodu je také nutné
chemicky ošetřovat. Patří sem regulace pH, chlórování,m dezinfekce. Takto upravená voda přes vtokové
trysky putuje do bazénu. Nečistoty na stěnách bazénu se většinou odstraňují ručně nebo je lze odsávat
speciálním vysavačem. Technologická zařízení vyžadují
samostatnou šachtu nebo místnost s minimálními rozměry 200 x 200 x 180 cm.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Schutterstock.com

ZAČÍNÁME

STAVĚT
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„To máte cihly, písek, vápno, cement...“, vypočítává nekonečnou řadu stavebních
potřeb novopečený pan mlynář v komedii Na samotě u lesa. S typicky lufťáckým
přístupem rozkládá rukama a předvádí, jak staví, přitom ale o tom vše ví houby.
Takoví ale moderní stavebník rozhodně není. Než se rozhodne, z čeho a jak bude
stavět svůj nový domov, alespoň rámcově se seznámí se vším, co současný trh
stavebních materiálů nabízí.

INZERCE
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Není cihla jako cihla
Pálené cihly jsou klasický a stále oblíbený stavební
materiál na konstrukce domů. Jejich dlouhá životnost,
odolnost proti proměnám počasí a proti požáru a zároveň čistota přírodního materiálu z nich dělá stavební
prvek na domy, kterým plánujeme skutečně dlouhý
život. Dnešní cihly ovšem svými vlastnostmi poskočily
na úplně jinou úroveň, než jaké měly ony původní,
vyrobené z cihelné hlíny a vody. Někdy se dokonce
jen sušily na slunci, teprve později se začaly vypalovat. To sice přineslo tvrdost a delší životnost, moderní
doba má ale své požadavky také na možnost pohodlné dokonalé přesnosti zdění a především na izolační
vlastnosti cihel. Do základní suroviny se tedy přidávají
ostřiva, taviva a lehčiva. Tyto příměsi ovlivňují vlastnosti suroviny již při výrobě, takže cihly se snáze tvarují,
nevznikají praskliny a při vypalování dochází k dokonalému slinutí střepu. Lehčiva zmenšují objemovou
hmotnost střepu a zlepšují tepelně izolační vlastnosti.
Kromě písku, cihelné drti, škváry, živců, uhelného
prachu nebo lehkých kameniv jako je perlit či keramzit
se dnes přidávají do cihlové suroviny i chemické látky,
které ovlivňují mechanické vlastnosti, tedy křehkost,
pružnost a tvarovou stálost.
Pro laika je podstatná tvarová nabídka cihel a dalších
cihelných dílů pro stavbu. Ta dnes pokrývá prakticky
vše, co je pro stavbu domu potřeba, jak pro vnější zdi,
stropy, překlady i vnitřní příčky. Plná cihla je sice stále
považována za základní prvek sortimentu, většinou
se ale používají cihly duté v nejrůznějších rozměrech
a tvarech přizpůsobených potřebě stavby stěn. Duté
cihly jsou jednak lehčí, jednak mají lepší tepelně
izolační vlastnosti. Při tvarové variabilitě je odborník
schopen spočítat počet potřebných tvárnic takřka
na kus, protože přesnost výrobků umožňuje pořídit
pouze rezervu pro případné poškození některých
kusů. Pro dokonale tepelně izolované obvodové zdivo
je možno využít i dutých cihel zateplených – do jejich
dutin je ve výrobě presována minerální vlna nebo polystyrenová vystýlka. Při použití těchto cihel dosáhnete
bez dalšího zateplování vynikajících tepelně izolačních
vlastností celého objektu.
Speciální tvary cihel a cihelných desek jsou pak
k dispozici pro stropy, překlady na oknech a dveřích
a podobně. Pokud tedy chcete mít skutečně klasickou kompletně cihlovou stavbu, stačí nahlédnout do
sortimentu výrobce kvalitních keramických stavebních
materiálů a přesvědčíte se, že nabízí vše, co potřebujete.

Beton nejen do základů
Bez betonu se dnes neobejde prakticky žádná stavba. Ať už se rozhodnete pro podsklepený dům nebo
jen pro základovou desku, tato část bude potřebovat
velké množství litého betonu. Také uvnitř domu pak
bude beton základem podlah. Pro základy, kde je
betonu jednorázově potřeba velké množství, si mů-
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žete objednat namíchaný beton, který vám přiveze
auto s obří míchačkou – mixem a nalije ho tam, kde
je třeba. Musíte ovšem počítat s tím, že je nutné vše
okamžitě rozhrnovat a zhutňovat, protože beton
samozřejmě na vzduchu okamžitě začíná tuhnout.
Pro menší betonáže se směsi míchají v malé míchačce
přímo na stavbě.
Základem betonu jsou cement, kamenivo (písek či kamenná drť) a voda. Druh kameniva dává betonu hrubost a váhu. Pro zlepšení některých vlastností se dnes
do betonu přidávají i další látky, které zpomalují nebo
urychlují tuhnutí, odpuzují vodu, zlehčují či provzdušňují. Výběr správného betonu na konkrétní použití je
tedy vždy vhodné konzultovat s odborníkem.
Tam, kde je to v konstrukci pro její zpevnění třeba, se
do betonu vkládají ocelové výztuže sítě, mříže, pruty
nebo dráty – vzniká tak železobeton, případně předpjatý beton, v němž jsou výztuže napnuty do bednění
a po zatvrdnutí betonu se uvolní. Výztuže z ocelových
vláken nebo také z polypropylenu, skla i celulózy mohou být pro zvýšení nízké pevnosti v tahu a pevnosti
v tahu při ohybu také přidávány přímo do betonových
směsí.
Základem dobré betonáže je správně provedené
bednění. To dává vybetonovaných pasážím stavby
tvar. Klasické tesařské bednění z prken se dnes používá hlavně tam, kde je třeba betonovat různé tvary
a beton posléze odbednit – typickou ukázkou je třeba
zatočené schodiště. Jinak je možno využít pro stavbu
bednění prefebrikované betonové tvarovky. Vypadají
jako tvárnice, uvnitř jsou ovšem duté. Výhodou těchto
tvarovek je mimo jiné to, že mohou mít pohledovou
povrchovou úpravu, to znamená, že pokud nebudou
„ztracené“, ale po vyplnění betonem budou vidět,
mají vzhled totožný s betonovými tvárnicemi.

Betonové a pórobetonové tvárnice
Beton se ovšem nevyužívá pouze pro základy a podlahy. Z betonu můžete mít celou stavbu. Sortiment
prefabrikovaných betonových tvárnic je stejně široký
jako sortiment keramických cihel. Můžete z nich tedy
postavit obvodové zdi, stropy i překlady. Na vnitřní
příčky se dnes betonové cihly zpravidla nepoužívají,
doplňují se klasickou cihlou, pórobetonem, sádrokartonem nebo sádrovými tvárnicemi. Beton je pro vnitřní
příčky jednak příliš těžký, jednak z pozdějšího užitného hlediska nepraktický – obtížně se do něj drážkuje,
i zatlučení hřebíku na pověšení obrazu je obtížné.
Pro základ stavby jsou ovšem betonové tvárnice stavební materiál velmi praktický, má výborné tepelně
izolační vlastnosti a díky přesnosti a tvarové variabilitě
je zdění z betonových tvárnic stejně jednoduché jako
z klasických cihel.
Další možností, kterou beton nabízí, jsou obkladové
tvarovky. Ty mohou posloužit jako obklad jakékoliv
stavby. Díky pigmentaci jsou nabízené v různých barvách a obklad z nich není třeba dále upravovat. Vyka-
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zuje velice dlouhou životnost bez nutnosti natírání či
oprav fasády domu.
Beton se používá také v okolí domu. Můžete zvolit
cestičky z litého betonu, mnohem efektnější jsou
ovšem betonové dlažby. Díky pigmentaci z ní můžete vytvořit chodníček velice efektní. Pro usnadnění
pokládky je tu betonová dlažba zámková v různých
tvarech i tloušťce, která odolává i průjezdu automobilu do garáže.
Zmínili jsme pórobeton, nahlédněme tedy trochu víc,
co to je a jak se využívá. Jde o lehčený beton má sníženou objemovou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. U nás známe pórobetonové systémy
zdicích prvků nejvíc pod názvem Ytong, výrobců je ale
víc a nabízejí rovněž ucelené stavební systémy z bílé-
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ho nebo šedého pórobetonu, to znamená obvodové
tvárnice, příčkovky, nosné i nenosné překlady a stropní
systémy. Proces zlehčení betonu při výrobě Ytongu
znamená, že jemně mletý písek, vápno, cement a voda
se smíchají s kypřicí látkou. Ta naplní masu rovnoměrně rozloženými maličkými bublinkami. Po ztuhnutí
se bloky vytvrdí vodní párou při vysoké teplotě. Po
vyschnutí pak v pórech zůstává pouze vzduch. Ten materiál jednak zlehčuje, jednak je přirozeným tepelným
izolantem. Ytong je bílý, jiné pórobetonové systémy
mohou být také šedé. Ty jsou vyrobené z křemičitých
druhotných surovin vznikajících z jílů, křemene, slídy
a jiných příměsí uhlí při jeho spalovaní. Charakteristické šedé zbarvení způsobují oxidy železa a malý podíl
nespáleného uhlí. Popílek je v pórobetonových výrob-

Nejlepší je ale použít již při stavbě takové obvodové
tvárnice, které zajistí dobrou tepelnou izolovanost objektu samy o sobě. Pokud přece jen potřebujete třeba
starší objekt z pórobetonu zateplit, ideální je použít
speciální zateplovací desky z obzvláště napěněného
pórobetonu, které výrobci pórobetonu rovněž nabízejí.
K pórobetonovým systémům v naprosté většině nedílně patří i nabídka speciálních zdicích směsí (malt),
které se s konkrétním materiálem dobře pojí a snadno
se s nimi pracuje. Právě ucelenost nabídky stavebních
systémů je to, co stavebníkovi velmi zpříjemňuje práci.

Sádrové tvárnice a sádrokarton

cích pevně chemicky vázán a nemůže tedy způsobit
jejich zdravotní závadnost.
Využití pórobetonových tvárnic je velice široké, nabízené systémy umožňují z nich modulovat celé zdění
stavby. Stavba z pórobetonu má ovšem svá specifika,
která je nutno ohlídat. Pórobeton je materiál, který
má vysokou schopnost nasáknout vlhkost. Že stavbu
dobře izolujte proti zemní vlhkosti a zatékání, je asi
samozřejmé. V potaz je ale třeba vzít i provedení
omítky – ta nesmí být difuzně nepropustná. Ještě
problematičtější je případné zateplování – nesmí být
použit neprodyšný kontaktní systém z pěnového nebo
extrudovaného polystyrenu, protože vlhkost unikající
z interiéru by se hromadila v pórobetonu. Vhodným
zateplovacím materiálem je tedy spíše minerální vlna.

Čistě bílý sádrový prášek rozmíchaný v trošce vody
na kašičku zná asi každý, málokdo se v životě nesetkal s potřebou zasádrovat nějakou tu díru ve zdi po
hřebíku nebo opravit otlučenou hranu stěny. Neméně
známé jsou i sádrové formy a odlitky. V posledních
desetiletích pak sádra přišla ke slovu i při výrobě přesných tvárnic.
Častým způsobem stavby je dnes sendvičová konstrukce. Místo silných kompaktních cihlových či betonových
zdí se vnější zdivo dělá slabší, pak směrem dovnitř
následuje tepelně izolační vrstva a uvnitř pak další
vrstva obezdívky. Právě na tuto obezdívku se sádrové
tvárnice ideálně hodí, právě tak jako na stavbu příček.
Sádra výborně pohlcuje škodliviny, reguluje vlhkost
v interiéru, má antiseptické vlastnosti, PH lidské kůže.
Přesné sádrové tvárnice umožňují docílení nejvyšší
kvality povrchů stěn bez omítek, aniž bychom je museli dále omítat. Výborné jsou i akustické, mechanické
a protipožární vlastnosti. Zdění je podobně rychlé jako
např. u příček z porobetonu, ale velkou výhodou je
bezomítkové využití a rychlé vyschnutí, kvůli minimální zabudované vlhkosti, což je zásadní pro zkrácení
doby výstavby.
Sádrové tvárnice jsou navíc velice lehké, takže je možné je dobře využít i například při rekonstrukci starších
bytů. Pokud chcete nahradit staré bytové jádro moderním nebo změnit dispozici příček, nemusíte se obávat
nadměrné zátěže.
Jinou formou využití sádry jsou sádrokartonové
desky. Příčky z nich se staví snadno, desky se ukládají
do kovových profilů ukotvených do stropu, podlahy
a navazující stěny. Drobnou nevýhodou je křehkost
tohoto materiálu. Sádrokartonové desky jsou poměrně
slabé, což sice šetří prostor, neumožňuje ale zavěšení
těžších zařizovacích předmětů. Obvyklým řešením je
dvouvrstvá sádrokartonová příčka, mezi nichž se vloží
například OSB deska – pak vám taková příčka bez potíží unese i kuchyňskou linku.
Zatlouct hřebík do sádry jde zkrátka snadno, jakákoliv větší zátěž ovšem způsobí vydrolení sádry, takže
hřebík či šroub nedrží. Lze použít speciální hmoždinky
do sádry, opět ale jen na lehčí věci. Naštěstí moderní technologie řeší i tento problém. K dispozici jsou
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tzv. chemické hmoždinky, které vytvoří pevný spoj
se sádrou a následně můžete klidně zavěšovat i těžší
předměty.

Dřevostavby
Podstatně odlišnou filozofii stavby si volí ti, kdo se rozhodnou pro takzvanou dřevostavbu. Na výběr jsou dvě
možnosti. Na jedné straně stojí klasická srubová stavby
a kulatiny nebo opracovaných trámů. Pokud je použito kvalitní tvrdé dřevo, dobře vyschlé a dobře ošetřené
hloubkovou impregnací proti houbám a plísním, pak
roubená stavba vykazuje stejnou bytelnost a také životnost, jako stavba zděná. V lokalitách, kde je dřevo
tradičním stavebním materiálem, jsou srubové stavby
krásným a pro život velice příjemným řešením. Dřevo
je přírodní materiál, stavby z hrubých trámů nebo kulatiny s vymazanými spárami mezi dřevem jsou vysoce
odolné i v prostředí drsných zim. Dřevo samo zajišťuje
dobrou tepelnou izolaci, obvykle však uvnitř neponecháváme dřevo samotné, ale obkládáme ho pro rovné
stěny, takže mezi trámy a vnitřní obezdívky či obklad
z palubek je možno vložit ještě izolační vrstvu, čímž je
možno dosáhnout dokonalé izolace i pro nízkoenergetické domy.
Druhou podobou jsou rychle se množící dřevostavby,
jejichž konstrukci tvoří dřevěné trámy obložené OSB
deskami. Jde o typické sendvičové konstrukce, na desky se pokládá tepelná izolace, která se obkládá nebo
omítá, uvnitř stavby se pak desky upravují rovněž buď
obkladem, nebo omítkami. Stavební firmy udávají
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životnost těchto staveb až sto let, jejich poměrná křehkost však svádí spíše k domněnkám, že půjde o domy
stavěné pro jednu až dvě generace obyvatel. To ale
většině stavebníků dnes plně postačuje a netřeba se
zabývat obtížností likvidace takové stavby, protože
ta je snadná a prakticky kompletně ekologicky zlikvidovatelná či recyklovatelná. Výhodou tohoto typu
dřevostaveb je rychlost stavby a nižší finanční náročnost. Vzhledem k tomu, že finální úprava fasády může
být jakákoliv, je možné dřevostavby realizovat i příměstských oblastech, pohledově zapadnou i do staré
vesnice, zkrátka dají se postavit kdekoliv. Systémy zateplení a přerušení tepelných mostů jsou dnes u těchto
konstrukcí promyšlené tak, že je možno realizovat
i nízkoenergetický či dokonce pasivní dům.

Omítka je kabátem domu
A protože kabát není jen na parádu, také omítka musí
kromě estetické funkce splňovat také další – ochranu
zděné konstrukce nebo zateplovací vrstvy na dřevostavbě, zakončení tepelné a zvukové izolace. Nahazovaná omítka je u nás nejčastějším řešením. Jiný kraj
– jiný mrav a jiné vnější podoby staveb, v Anglii a Holandsku vládnou třeba fasády z pohledových cihel, ve
Skandinávii zase dřevo. Protože u nás se ale opravdu
nejčastěji nahazuje, projděme si, co to vlastně omítka. Suchá směs pojiva, plniva a vlastnosti zlepšujících
přísad se rozmíchává vodou. Podle převahy použitých
pojiv se omítky rozdělují na vápenné, cementové,
sádrové, vápeno-cementové a vápeno-sádrové. Plni-
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va – písky, kamenné drti, moučky, zlehčující perlitové
kamenivo a další – dodávají omítce charakteristickou
zrnitost, chcete-li hrubost či jemnost. Přídavné látky
zlepšují například odpuzování vody, zvukovou izolaci,
mrazuvzdornost, samočisticí schopnost fasády a podobně. Tepelně izolační omítkové směsi mohou tvořit
jádro omítky, které může být naneseno v několika
vrstvách, nejméně však musí být 4 cm silné. Takovou
omítku je pak třeba chránit před poškozením zakončením fasádním nástřikem nebo vrstvou z jemné malty
či směsi pro tenké omítky. Speciální sanační omítky se
používají tam, kde je problém s nadměrnou vlhkostí
pronikající do konstrukce. Speciální přísady v sanační
omítce způsobují její vysokou pórovitost, umožňují
rychlé a stálé odpařování vlhkosti v podobě vodních
par ze zdiva do vnějšího prostředí a tím minimalizují
kapilární vzlínání vody ve zdivu.
Výběr správné omítky nemůže být zcela nahodilý.
Záleží na tom, na co se bude aplikovat, zda je povrch
rovný a hladký, jaké jsou v něm spáry, jak je nasákavý,
v jakých povětrnostních podmínkách bude omítka
sloužit – a to jistě není vše. Při volbě správné omítkové
směsi je tedy rozhodně třeba vzít na pomoc odbornou
radu. Špatná volba směsi znamená, že omítka nebude
na podkladu držet nebo bude brzy praskat.
Na konečnou úpravu nahazované omítky se nejčastěji
používají fasádní nátěry silikonové, silikátové nebo
akrylátové. Jaký zvolit, záleží na podkladu, na který je
aplikován a na tom, co od něj žádáme. Speciální nátěry mohou být protiplísňové, ale mohou mít i složení,
které neumožňuje sprejovým barvám proniknout do
omítky, takže je možné je z fasády umýt. A opět jsou
tu nátěry odpuzující vodu, se samočistící schopností,
mrazu lépe odolávající i takové, které mají dlouhý
život v prostředí, kde je v ovzduší často přítomno vyšší
množství zplodin. Barevná škála fasádních nátěrů je
více méně nekonečná. Při výběru barvy bychom měli
ale vždy zohledňovat okolní prostředí, výrazné barvy
umístěné třeba do tradiční české vesnice působí jako
pěst na oko.

Z čeho se staví komín
Málokterý dům pro rodinné bydlení je vytápěn pouze
elektřinou nebo dálkovým topením. A dokonce i u takových není od věci komín postavit, protože jednou
může posloužit, když se rozhodneme pro nějakou
změnu ve způsobu vytápění. Komín je součástí projektu a jeho provedení záleží na tom, jakým médiem
budeme topit i zda budeme chtít mít v domě třeba
klasický krb. Pro kamna a kotle se staví většinou komíny o průměru 150 mm, pro klasické krby je ale potřeba
průměr 200 mm, takže pokud o krbu uvažujete, raději
rovnou přidejte na průměru komína. V potaz je ovšem
třeba vzít i to, že na jeden komín není podle norem
možno připojit dva krby, krbová kamna nebo krbové
vložky. Pokud tedy chcete například na komín připojit
topidlo v přízemí a v prvním patře, musíte vybrat ta-
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ková kamna, která takto připojit podle normy lze. Pro
případ napojení dvou krbů nebo krbových kamen nemusíte hned stavět komíny dva, stavebnicové systémy
nabízejí také komíny dvouprůduchové, takže každé
topidlo má pak svou vlastní spalinovou cestu.
Na trhu je několik firem, které nabízejí certifikovaná
komínová tělesa v podobě připravených stavebnic.
U komínu se rozhodně nevyplatí experimentovat a vymýšlet nějaký jiný systém, certifikace totiž znamená,
že komín je bezpečný a je na něj poskytnuta záruka.
Tři vrstvy komínu představují komínové cihly nebo
tvárnice, izolaci a komínovou vložku. Ta může být šamotová nebo nerezová, pro topení pevnými palivy se
doporučuje vložka šamotová. Nerezové vložky obecně
vykazují kratší životnost, hodí se tedy spíše tam, kde se
topí jen příležitostně, nikoliv po celou topnou sezónu.
Kromě nerezových vložek je možno pořídit i vícevrstvé
nerezové komíny v provedení nerezová vložka, izolace a nerezový plech s vysoce lesklým nebo speciálním
nátěrem barevně upraveným nerezovým pláštěm. Tyto
stavebnice se dobře hodí třeba tam, kde komín dostavujeme dodatečně, nepotřebují tak široké průchozí
otvory patry a do střechy. Je možné je při dodržení
bezpečnostních norem instalovat i na fasádu, čímž
ušetříte problém s bouráním uvnitř domu.

Co je hrubá stavba
Ještě krátký přehled o tom, co to znamená, když vám
stavební firma nabízí provedení pouze hrubé stavby.
V připravených základech stavby musí být samozřejmě
položeny všechny přípojky – voda, odpady, elektřina,
případně plyn. Poté vyroste komín, obvodové zdi,
stavba se uzavře střechou, okny a dveřmi. Uvnitř se
připraví základy podlah, postaví se příčky, provedou
se rozvody vody, elektřiny, plynu a vytápění, ať už
v podlahách nebo v přípravě na radiátory. Součástí
hrubé stavby jsou obvykle také vnitřní omítky. Stavba
je tedy v daný okamžik funkční, není ovšem vybavena.
Hrubou stavbu je možno jako takovou kolaudovat,
pokud jsou osazena sanitární zařízení a zajištěn odvod
odpadních vod, je možné, že vám bude umožněno ji
provizorně užívat. Konečné dodělávky – fasádu, osazení okapů a střešních svodů, systém vytápění, systém
odvodu do kanalizace či zajištění likvidace odpadních
vod čističkou atd. bude muset ve finále předvést stavebnímu úřadu k posouzení znovu.

Voda na stavbě
Konstrukce je samozřejmě nutné nějak pojit. Zdicí
malty se prodávají obvykle jako sypké směsi, které se
rozmíchávají vodou. Vodou se rozmíchává také beton.
Vody zkrátka není na stavbě nikdy dost, takže než se
do stavění pustíte, rozhodně si zajistěte možnost čerpání vody z vlastní studny nebo z vodovodního řadu.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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ZATEPLENÍ
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NENÍ LUXUS

Náklady na topení stále rostou a lepší už to nejspíš nebude s elektřinou ani
plynem. Spalování uhlí zhoršuje ovzduší, a tak i když je hnědé uhlí relativně levné,
můžeme se v dohledné době dočkat toho, že podraží právě proto, abychom jeho
spalování v kotlích omezili. Co zbývá jiného, než topit méně, a tak ušetřit. To
ovšem vyžaduje dům řádně tepelně izolovat.
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Když stavíme nový dům, automaticky počítáme s tím,
že jeho konstrukce musí být taková, aby zajišťovala co
nejmenší energetickou náročnost. U starších objektů
je to ovšem těžší, musí se „zateplovat“ dodatečně. Přitom se často zdá, že náklady na izolaci jsou tak vysoké,
že nemohou vyplatit. S takovým názorem se bohužel stále setkávají hlavně ti, kdo se snaží přesvědčit
spoluvlastníky nebo družstevníky v bytových domech
o tom, že nová okna a tepelná izolace střechy a fasády
jsou z mnoha důvodů smysluplnou investicí. Někteří
konzervativní spoluvlastníci se obávají půjček, které
budou muset splácet, protože asi nenajdeme dům, kde
by měli na investici do zateplení uspořeno. Mnohdy
se také objevují doslova hloupé negativní názory –
nechceme mít kolem domu stavbu, bude nepořádek,
hluk. Přitom zateplení je zpravidla u činžovního domu
hotové během několika týdnů, a to se dá jistě vydržet.
Také půjčku lze dnes pořídit s nízkými úroky a často není třeba ani nijak navyšovat fond oprav domu.
Dokonce není ani nezbytně nutné ručit nemovitostí,
půjčku lze zajistit i penězi uspořenými z minulých let
a splácet bez potíží z tak jako tak pravidelně vybíraných peněz na fond oprav. Variant je řada, včetně využití stavebního spoření, a banky rády spočítají optimální nastavení úvěru. Snižování energetické náročnosti
bytových a rodinných domů podporuje i stát dotacemi,
i jemu jde o úspory energie. V minulých letech tak
bylo možno využít akce Panel nebo Zelená úsporám
a podobné podpory nejspíš neskočily, je jen třeba se
o nich aktuálně informovat.
Snížení spotřeby energie na vytápění přitom není jediným důvodem, proč dát starším objektům nové teplé
kabáty. Jde i o celkové zkvalitnění bydlení a v neposlední řadě například na sídlištích o oživení celého
prostoru barvami.

Snížení nákladů na topení
Řekněme si rovnou, že izolace fasády není jediným
úkonem, který je pro dobré zateplení domu potřeba. Na prvním místě je výměna starých oken, jejichž
tepelná prostupnost je vysoká, za nová. Většinou jde
o plastová okna s izolačními dvojskly. Tady není na
místě šetřit, kvalita oken a volba firmy s dobrými referencemi jsou rozhodující. Pokud se vám okna budou
kroutit nebo budou špatně osazena a potáhne pod
nimi, investovali jste zbytečně. Oprava je většinou těžko proveditelná, jedinou možností je vše udělat znovu.
Nejen u bytových domů s plochými střechami, ale
i u starších rodinných domů je na druhém místě střecha. Pokud není izolovaná, uniká jí velké množství tepla. V řadě objektů si to neuvědomujeme tolik v zimě,
kdy si prostě víc zatopíme, jako v létě, kdy je v domě
v horkých dnech nesnesitelné vedro.
Osazení izolace na fasádu je pak třetím bodem dobrého zateplení domu. V potaz je třeba brát nejen dobré
obložení, ale také přerušení tepelných mostů v co největší míře, aby jimi teplo neutíkalo. Zkušení projektan-
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ti si s tím dokážou optimálně poradit, i tady je tedy na
místě zvolit firmu, která má v zateplování praxi a která
vám předloží projekt, kde se s přerušením tepelných
mostů při obkládání fasády počítá.
Úspory tepla mohou být značné, svůj vliv ale sehraje
i nový přístup k vytápění. V rodinném domku si jistě
majitel bude spotřebu dobře hlídat, v bytových domech je to těžší, vše se dovídáme jen zpravidla jednou
do roka při vyúčtování nákladů na topení. Proto je
nejen kvůli odpočtům v jednotlivých bytech, ale také
z obecně psychologického hlediska velmi vhodné
instalovat ve všech bytech na všechna topná tělesa
odpočtová měřidla. Když člověk ví, že zbytečně promrhané teplo mu měřidlo rozhodně neodpustí a on
ho bude muset zaplatit, rozhodně o tom, kolik topí
ve které místnosti, mnohem více přemýšlí a k regulaci
přistupuje zodpovědněji. Dnes se nejčastěji osazují
digitální odpočtová měřidla, u kterých odpadá každoroční výměna trubiček, která je nutná u odpařovacích.
Vyčíslit skutečnou úsporu tepla obecně není dost dobře možné, záleží na tom, z čeho je dům postavený, na
jeho orientaci do světových stran a právě i na tom, zda
obyvatelé topí na ideálních 18 – 20 °C nebo si dopřávají podstatně víc. Platí ovšem, že s každým centimetrem tloušťky izolace úspory tepla stoupají. Jako jasná
ukázka, jaký je předpoklad úspor, je předpis na dotaci
Zelená úsporám. Ten říká, že projekt na zateplení
objektu musí být řešen tak, že úspory budou minimálně 40 procent. Pokud tedy vezmeme za bernou
minci toto číslo, je jasné, že investice do zateplení má
poměrně rychlou návratnost. Dokonce i při kompletním financování úvěrem se tedy investice do zateplení
rozhodně vyplatí.

Odbourání nákladů na klimatizaci
Horká léta posledních let nás často nutí přemýšlet
o klimatizačních jednotkách. Jejich pořízení a instalace
není nijak levnou záležitostí. K tomu si připočtěte, že
na ochlazení místnosti o 1 °C je třeba 2,5 až 3 krát více
energie než na její ohřátí o 1 °C. Chlazení je tedy 2,5
- 3 krát dražší než vytápění. Život pod rozpálenou střechou nebo v místnostech obrácených na jih až západ
je přitom v létě velmi vyčerpávající. Dobře tepelně izolovaný dům se přitom nepřehřívá a nepotřebuje v létě
chlazení pomocí klimatizace, stačí jen izolaci kombinovat ještě s dobrým zastíněním oken pomocí žaluzií.

Komfort v bytě
Izolace nejenže chrání objekt před únikem tepla, ale
způsobuje také to, že stěny si standardně udržují vyšší
teplotu, odpadá tedy pocit chladu v jejich blízkosti,
teplo je rozloženo rovnoměrně a my tak komfortně
bez pocitu přechodů mezi teplými a chladnějšími zónami v pokojích můžeme využívat celý prostor.
Dobře provedená izolace také zabraňuje srážení vlhkosti na stěnách, protože rosný bod je posun směrem
k vnějšímu okraji konstrukce, většinou do izolace. Tak

se ve stěnách a na nich netvoří plísně, což záhy rozpoznají ti, kdo jsou na ně alergičtí.

Šetrnost k životnímu prostředí
Snížením spotřeby tepla zároveň snižujeme emise skleníkových plynů a výskyt kyselých dešťů. Při zateplení
polystyrenem platí, že každý metr krychlový pěnového
polystyrenu ušetří až 50 kg emisí. Polystyren používaný
na zateplení je přitom recyklovatelný a neuvolňují se
z něj žádné škodliviny. Energie potřebná na výrobu
izolací a s ní spojené emise CO2 se zateplením vrátí
během několika týdnů, životnost je přitom mnoho let
– po celou dobu pak již chráníme naše životní prostředí. Když je nová fasáda, jíž je zateplení ukončeno,
provedena z kvalitních materiálů a použijí se moderní
kvalitní barvy, nebude potřeba na celkový plášť domu
sáhnout dlouho. Zateplovací systémy počítají životnost
na půl století i více, fasáda sama bude potřeba nejspíš
jen zhruba v cyklu 10 – 15 let (podle kvality ovzduší)
umýt nebo znovu natřít, podle toho z čeho je provedená. Zateplením získáte také ochranu celé konstrukce stavby, sníží se pohyby způsobené střídáním teplot
v noci a ve dne, kvůli kterým vznikají mikrotrhlinky.
U staveb z betonových panelů se zamezí karbonataci
a celkově se tak prodlouží životnost konstrukcí. Zateplení tedy není zbytečné ani z těchto důvodů. Původně
měly panelové konstrukce plánovanou životnost 25
– 30 let, většina z nich již slouží mnohem déle a často
jsou konstrukce značně narušené. Položením izolační
vrstvy se zastavuje či přinejmenším podstatně zpomaluje jejich stárnutí a panelové domy tak po opravě
mohou znovu sloužit v plné kvalitě, není třeba je tedy
bourat a likvidovat sutě. I to přispívá ochraně životního prostředí.

66 | BYDLENÍ

Jak a čím topit po zateplení
Že je třeba topit méně, to je logické – proto se hlavně
zateplení dělá. V souvislosti s touto generální údržbou
konstrukce a fasády často měníme i topení samotné.
To se týká hlavně rodinných domů, ale v menší míře
i bytových domů, které nejsou napojené na dálkové
rozvody topení a mají svůj vlastní kotel. Nové topné
zařízení rozhodně po zateplení nemusí kopírovat kapacitně to staré. Je tedy lépe s výměnou počkat rok či
dva, abychom byli schopni vyhodnotit novou spotřebu
energie na vytápění. Teprve potom volíme nový zdroj.
Odborné firmy udávají, že zatímco u starých nezateplených domů je spotřeba zhruba 200 kWh/m2 za rok,
po dobře provedeném zateplení se sníží až na 115
kWh/m2 za rok. To znamená, že nový kotel, ať už na
pevná paliva nebo na plyn, budete pořizovat podstatně menší.
Vzhledem k tomu, že zateplením se topná sezóna
zkracuje a topit je potřeba méně, je určitě na místě se zamyslet i nad možností využití alternativních
zdrojů – solárních panelů nebo tepelných čerpadel. Ta
vám v zatepleném domě zajistí tepelnou pohodu po
většinu roku. Stačí je pak doplnit například krbovými
kamny s horkovzdušným rozvodem, v nichž si přitopíte
po těch několik skutečně studených dnů. Když v nich
topíte dřevem nebo peletami, je vytápění vašeho
domu nejen výrazně levnější, ale také se chováte
šetrně k přírodě, protože využíváte kompletně obnovitelné zdroje.
Po investici do zateplení se tedy rozhodně pusťte do
úvah o tom, jak svůj dům vytápíte. Čeká vás sice další
investice, její návratnost však při všech takto získaných
úsporách bude rychlá a komfort vašeho bydlení se
podstatně zvýší.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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ENERGETICKÝ
GÉNIUS - NANO-PK

Váš specialista na vytápění štěpkou,
peletami a kusovým dřevem

• Automatický kotel na dřevní pelety
• Menší kompaktní konstrukce
(potřeba místa 0,48 m2)
• Integrovaný hydraulický modul
• Možnost umístění do ECO-BOXU
s textilním zásobníkem na pelety

www.hargassner.cz

www.drevoprodukt.cz

STŘECHA

JE KORUNOU DOMU
Aby na nás nepršelo, aby nám bylo teplo, ale ne zas moc, aby do domu nezatékalo
a také pod něj se nedostávala voda, aby náš dům byl dostatečně prosvětlený
i shora a v neposlední řadě aby byl krásný – to všechno chceme od střechy. Krovy,
krytiny, okapy a svody dešťové vody i střešní okna tedy musíme dobře promýšlet.
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Krovy jako stavebnice
Konstrukce střechy je jedním z pilířů kvality stavby.
Samozřejmě je na ni potřeba kvalitní vyschlé a dobře
impregnované dřevo. Klasická tesařská stavba krovů je

se obávat ani o prostor pod střechou, do vazníkové
konstrukce lze navrhnou i půdní prostor s dostatečnou
šířkou i výškou, abyste ho mohli použít jako prostor
úložný, nebo po úpravě podlahy a stěn třeba jako
pokojík.
Počítáme-li se střešními okny nebo arkýři, je třeba při
projektování konstrukce krovů na to pamatovat již od
začátku. Dodatečné osazení je sice možné, vyžaduje
ale zásah do střechy i do její dřevěné konstrukce, takže je rozhodně lepší vše připravit od základu.

Co položit na střechu

vysoce odborné dílo, vědět, jaké spoje kde použít, jak
trámy falcovat, kde krov podepřít, to všechno vyžaduje znalost a praxi.
Pro urychlení a zjednodušení práce se dnes velmi často
používají střešní vazníky, systémy, jimiž je možno zastřešit prakticky jakýkoliv půdorys objektu a připravit
základ pro střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové i obloukové. Specializovaní výrobci vám vazníky
připraví přímo na míru vaší stavby, takže konstrukce
se pak staví jako skládanka. Vazníky se oproti klasické
konstrukci krovu vyznačují úsporou řeziva o 20 – 40
procent a mají jednoduchou návaznost na ostatní konstrukce, takže se rychle a snadno montují. Není třeba
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Střešních krytin je na výběr celá řada. Co si vyberete,
záleží na typu a charakteru vašeho domu, na klimatických podmínkách místa, kde stavíte, na očekávané
životnosti střechy, požadavcích na její údržbu a samozřejmě i na vašem vkusu a finančních možnostech.
Pálené tašky jsou stejná klasika jako cihly. Mohou mít
povrchovou úpravu matnou i lesklou glazovanou.
Vyrábějí se z pálené hlíny, neobsahují žádné škodlivé
přísady, snadno se recyklují. Výhodou pálených tašek
je vzhledová a barevná stálost a velice dlouhá životnost těchto krytin. Jsou ovšem poměrně těžké, což se
může stát problémem zejména při rekonstrukcích.
Betonové tašky jsou dodatkem k betonovým tvárnicím. Tašky z betonu se vyrábějí v různých tvarech,
s matnou či lesklou povrchovou úpravou, jsou rozměrově přesné a dobře se pokládají. Velkou váhu betonu
dnes výrobci řeší použitím technologicky odlehčeného
betonu, z nějž se dělají velkoformátové tašky.
Břidlicové střechy jsou pro náročné zákazníky ochotné
investovat do ryze přírodního materiálu. Na rozdíl od
obkladové břidlice, která může být štípaná do nepravidelných tvarů, břidlice na střešní tašky se zpravidla
řeže do přesných tvarů. Je to krytina s velice dlouhou
životností, výborně tepelně i hlukově izolující. Její krása je dána složením horniny, která vytváří na povrchu
různorodou hru jemných barev.
Vláknocementové šablony známe spíše pod označením
Eternit. Ten současný na rozdíl od svého stejnojmenného předchůdce neobsahuje azbest ani j iné škodliviny,
je vyroben z cementu, vody, mletého vápence a celulózových vláken. Různé tvary umožňují vytvoření zajímavé střešní krytiny v celé ploše. Výhodou je bezesporu
lehkost toho materiálu i jeho snadná pokládka. Eternit
má dlouhou životnost, je nehořlavý, dobře odolává
mrazu.
Plechové skládané krytiny mohou mít podobu tašek
nebo tvarovaných šablon. Jejich výhodou je nízká
hmotnost, snadná pokládka prefabrikovaných pásů na
latě a pro mnoho zákazníku i rozhodující výběr barev.
Plechové falcované krytiny se pokládají na prefabrikovanou stojatou drážku v pásech. Pro běžné užití jsou
tu především pozinkované nebo poplastované ocelové
plechy. Luxusní pak jsou střechy z měděných či mosazných plechů. Dnes jsou oblíbené hliníkové střešní
krytiny, které jsou velice lehké, snadno se zpracovávají,
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Tašky, zdivo i malty už vyrábíme dlouho a poctivì. Proto jsme nejvìtší
domácí výrobce stavebních materiálù. Obraťte se na nás a pøipravíme
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nekorodují, dobře odolávají i drsným povětrnostním
podmínkám. Z hliníku se vyrábějí střešní plechy tvarované do různých vlnovek a profilů, mohou mít povrchovou úpravu v nejrůznějších barvách.
Bitumenové střešní krytiny se vyrábějí buď jako vlnité
desky nebo jako nejrůzněji formátované šindele.
Vlnité bitumenové desky na bázi asfaltu a minerálních látek jsou levným řešením například na přístřešky
pro auto, zastřešení či zastínění altánu, zahradního
domku. Bitumenové šindele jsou plnohodnotnou
střešní krytinou pro použití na obytných domech. Mají
nenasákavou nosnou rohož ze skelných vláken, vrstvu
ocidovaného asfaltu s minerálními plnivy a povrch
tvoří tlakově zaválcovaný posyp z keramzitového pro-
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barveného granulátu. Bitumenové šindele jsou lehké,
snadno se tvarově upravují stříháním, dají se i ohnout,
takže je možné s nimi lehce provést i různé návaznosti
arkýřů, střešních oken a stříšek. Pokládají se na rovný
povrch z OSB desek, prken nebo překližky. Pro svou
lehkost, odolávání povětrnostním podmínkám i agresivním zplodinám a možnost pokládky i do problematických úžlabí a ohybů jsou bitumenové šindele
v poslední době krytinou častěji žádanou.
Plastové střešní krytiny jsou spíše doplňkem sortimentu určeným především tam, kde chceme zajistit
prostupnost světla. Tu umožňují PVC, polykarbonátové i polyesterové krytiny. Hodí se dobře na zastínění
teras, zastřešení zimních zahrad i altánů.

a zajišťuje uvnitř příjemné klima. Jen je nutné brát
v potaz, že zelené střechy vyžadují skutečně mohutné
dimenzování celé konstrukce domu, protože díky své
konstrukci mají vysokou hmotnost.

Čistění a nátěry střešních krytin
Každá střecha potřebuje údržbu, aby sloužila co nejdéle. Tašky a šindele může narušit mráz a sníh nebo letní
krupobití, ale také se na nich mohou uchytit mechy,
řasy a lišejníky. Plechové střechy stárnou a pod poškozeným nátěrem mohou začít korodovat.
Čištění a renovaci nátěrem provádějí odborné firmy.
Střechy se čistí zpravidla vysokotlakou vodou, která
odstraní prach, mechy i staré nátěry a šupinky počínající koroze. Na takto očištěnou střechu se nanáší
penetrační vrstva a na ni nátěry speciálními barvami
na střechu, akrylátový mi nebo dnes nejčastěji polyuretanovými. Kvalitní moderní penetrace a barvy zaručují
dobrou přilnavost a dlouholetou životnost. To, že na
výběr jsou nejrůznější barvy a jejich odstíny, je hezká
tečka nad užitnými kvalitami moderních střešních
nátěrů.

Okapy a svody dešťové vody

Jako dodatek pro ty, kdo rekonstruují památkově
chráněný objekt nebo chtějí dům z ryze přírodních
materiálů, jsou k dispozici i slaměné či rákosové došky
nebo dřevěné štípané šindele. Tyto střechy v nás vyvolávají nostalgii starých časů, jejich pořizovací hodnota
i prováděcí údržba je ovšem pro většinu dnešních
stavebníků neuvěřitelně vysoká.
Moderní ekologickou variantou založenou na staré
tradici je pak střecha zelená. Založení takové střechy je kombinací vysoké odborné znalosti stavebních
materiálů i zahradnických postupů. Střecha osázená
travinami či jinými rostlinami schopnými přežívat
a rozrůstat se v extrémních podmínkách je nejen velice
dekorativní, ale poskytuje domu i přirozenou izolaci

Profesionálně řešený sběr dešťové vody ze střechy
je jednou z podmínek dlouholeté životnosti celého
domu. Voda nesmí stékat po fasádě ani zatékat pod
dům.
Moderním řešením jsou systémy nabízející všechny prvky od okapových žlabů různé délky, háků na uchycení,
spojek a přechodů až po odtokové roury s napojením
na odvod dešťové vody. To poslední není zas až tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dešťová voda se ve
většině obcí z kapacitních důvodů nesmí odvádět do
kanalizace a je třeba ji tedy odvést od domu na pozemek a zde s ní nějak naložit. Buď ji můžete nechat
vsakovat, nebo ji můžete sbírat do zásobníku a využít
na zalévání zahrady nebo třeba i na praní prádla. Vsakování a sběr se dnes často kombinují, okapové svody
mají k tomu účelu odbočky, jimiž je možno část vody
pouštět do zásobníku a část nechat vsakovat. Vsakování se dnes většinou neřeší pomocí stěrkovaných trativodů, protože efektivita toho způsobu je poměrně
nízká a při větších deštích se voda nestačí vsáknout.
U rodinných domků se proto dnes používají vsakovací
tunely. Jsou to vlastně plastové jímky, které se skládají
za sebou v takovém počtu, jaký v daných podmínkách
potřebujeme. Ukládají se do země a z nich pak voda
otvory postupně vsakuje do terénu. Při propočtu kapacity vsakovacích tunelů je dobré vzít v potaz nejen
průměrné množství srážek v lokalitě, ale také dnes
v letních měsících časté přívalové deště.
Vraťme se ale k okapům, protože podstatná bude
volba materiálu, který si ke svému domu vybereme.
Klasikou jsou pozinkované žlaby a svody, dnes už se
ale využívají méně, protože jejich údržba je poměrně
náročná, musí se natírat a je třeba pravidelně kontro-
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lovat zejména spoje, kde může docházet k narušení
pozinku a ke korozi. Proto se dnes pozinkované okapové systémy prodávají často s povrchovou úpravou
nátěrem nebo oplastováním. Ty kvalitní se povrchově
upravují ještě před fromováním do finálních tvarů,
mají tedy povrchově ošetřené i detaily a vnitřky rour.
Prakticky bezúdržbovým materiálem je titanzinek. Má
neutrální barvu postupně se stabilizující do lesklé šedi.
Titanzinek se povrchově již nijak neupravuje, nekoroduje a nemusí se natírat. Oproti jiným materiálů je
ovšem tvrdší a křehčí, hůře tedy odolává mechanickému zatížení například sněhem a ledem.
Měď je nádherný klasický zcela bezúdržbový materiál,
jeho cena je ovšem značně vysoká. Pozor na nesnášenlivost mědi s jinými kovy – pokud někde na střeše
použijete měď, neměli byste ji s jinými kovy kombinovat a i okapový systém by měl být měděný. Také
musíte počítat s tím, že původní červenozlatá barva
se postupně bude proměňovat až do charakteristické
barvy „měděnky“ tedy do světlezelena.
Kvalitním, lehkým a bezúdržbovým materiálem je
hliník. Výhodou je, že ho můžete mít jak bez barevné
úpravy v neutrální šedi, tak v nejrůznějších barevných
úpravách. Hliník je povrchově upravován, čímž dosahuje bezúdržbové životnosti až 40 let. Je chemicky netečný, není tedy problém s kombinací s jinými materiály. Je pružný a dobře odolává zátěži, pro jeho měkkost
je ovšem třeba dávat pozor hlavně při montáži.
Nakonec jsou tu pohodlně montovatelné, lehké
a praktické plastové okapové systémy. Výrobci je nabízejí v široké škále barev, které se nemění ani vlivem
UV záření ani střídáním vlhka a sucha. Plastové okapy
se snadno čistí, drobné škrábance nijak nemění jejich
stabilitu ani bezúdržbovost. Jedinou nevýhodou je
křehkost při teplotách méně než – 5 °C, která způsobuje neschopnost nést větší zátěž sněhu. Zejména
v horských podmínkách je tedy nezbytná instalace
zábran proti sněhu na střechu nad okap tak, aby okap
nenesl plnou zátěž sesouvajícího se sněhu, ale voda ze
sněhu do něj stékala postupně.

Světlo do všech částí domu
Většina dnešních rodinných domů počítá s využitím
podkroví k bydlení, nikoliv pouze ke skladování věcí
na půdě. Proto je třeba již ve fázi projektu zvážit, jestli
budeme chtít instalovat střešní okna nebo raději přistavíme arkýře. Střešní okna jsou dnes řešením velmi
oblíbeným, výrobci postupně vyřešili prakticky všechny
problémy, ať už je to možnost pohodlného otvírání
nebo zastínění žaluziemi či okenními fóliemi. Také
mytí střešních oken řeší dnes technologie povrchové
úpravy skla, na němž se dešťová voda stáží do kapiček,
které absorbují částečky prachu. Okno je tak po dešti
čisté, jako byste ho umyli. Pro dobrou funkčnost je
podstatné osazení střešních oken do střechy, respektive příprava na toto osazení již ve fázi instalace krovů
a střešních lišt.
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Také příprava na arkýř je nutná již při stavění krovu
a je dobré promyslet i to, jako krytinu použijete a jak
bude řešen odvod dešťové vody, aby do arkýře nemohlo nikde zatékat. Na rozdíl od střešního okna je
arkýř jakousi přidanou hodnotou ve smyslu prostoru
v místnosti. Svislá okna jsou také méně problematická
z hlediska zastínění, použití záclon a mytí oken.
Pokud chceme využívat celé podkroví pro bydlení,
bývá nejlepším řešením kombinace obojího – například v ložnici a v dětském pokoji arkýř, v koupelně pak
střešní okno.
Potřebujeme-li přivést světlo ze střechy do spodní části
domu, kde máme tmavé prostory bez oken – halu,
koupelnu nebo šatnu, máme možnost instalovat do
domu systém světlovodů. Jde o roury se zrcadly, které
přenášejí denní světlo ze střechy až do tmavých koutů.
Na střeše jsou ukončené skleněnou plochou nebo
čočkou, která „sbírá“ světelné paprsky a odesílá je na
zrcadla. Maximální sběr světelných paprsků nabízejí
například speciálně modelované křišťálové světlovody.
Osazení sběrných čoček do střechy musí být provedeno stejně jako u střešních oken tak, aby spoje byly
dokonale utěsněné a nemohlo do nich nikde zatékat.
Dodatečné osazení světlovodů je dosti problematické,
pokud ale na přívod světla do všech částí domu pamatujete již od začátku, není problém světlovod zapracovat do projektu. Pak je systém osazován zároveň
s pokládkou střechy a předejde se všem potížím, které
mohou vzniknout dodatečným zásahem do krovů
a střešní krytiny.

Teplo v podkroví
Izolace střechy je stejně důležitá jako izolace obvodového zdiva. Zateplení střechy se provádí vyplněním
prostoru mezi trámy krovů izolačním materiálem,
polystyrenem nebo minerální vlnou. Spodní strana
střechy je ukončena hydroizolační fólií, jejíž pásy musí
být vzduchotěsně spojené a konce musí dobře doléhat
na všech problematických místech, například kolem
komínového tělesa či kolem otvoru pro střešní okno.
Následuje vrstva zateplovací izolace, upevněná roštem
z lišt nebo nosných profilů sádrokartonového systému.
Na tento rošt se připevní parozábranová fólie, teprve
na ni se pak instalují sádrokartonové desky do nosných
profilů nebo obklady z palubek na laťový rošt.
Izolovat je třeba také podlahu v podkroví, a to jak
proti úniku tepla ze spodních místností, tak proti
kročejovému hluku při pohybu v horních místnostech.
Rychlým a funkčně kvalitním řešením je foukaná izolace. Na podlaze se vytvoří rošt s trámků, na něj se položí OSB desky a pod ně se nafouká speciální izolační
hmota, která je velmi lehká, nijak nezatíží konstrukci
stropu. Díky foukání pod tlakem se izolace napěchuje
dokonale do celého prostoru mezi trámky roštu.

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

VYBÍRÁME

NOVÁ OKNA
Plast, nebo snad dřevo, a co hliník? A když plast, tak kolik komor? Jak mám
řešit kování? Těsnění? Dvojsklo, nebo trojsklo? A co bezpečnost? Otázek, které si
kladete při výběru nových oken, je celá řada.
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Jednou dvakrát za život to potká snad každého - přijde doba, kdy musí přemýšlet o výměně starých oken
za nová. Ale na stejné startovací čáře jsou i ti, kteří si
pořizují zbrusu nové bydlení. Na co byste při výběru
oken měli myslet v první řadě?

Plasty jsou nejrozšířenější…
… a to hlavně díky praktické stránce věci, ale i ceně
- ve srovnání s dalšími materiály vám uberou z rodinného rozpočtu nejméně peněz. Ale i tady můžete
šlápnou vedle, když se budete řídit výhradně penězi. Při prvotním výběru si prověřte, jaké profily mají
nabízená okna. Podezřele levná okna bývají vybavená
levnějšími profily, kterým chybí dostatečné ocelové
vyztužení (standardem je 1,5 mm); okna se pak časem mohou kroutit a svěšovat. Naopak plastová okna
s kvalitním profilem a silnou vnější stěnou rámu dobře
drží svůj tvar i po mnoha letech používání.
A to už se dostáváme ke kouzelné a často diskutované
otázce: kolik komor v profilu, které ovlivňují termoizolační vlastnosti okenního rámu, je tou NEJ volbou?
Platí snad, že čím více, tím lépe pro zákazníka? Standardem je dnes pět až šest komor (méně než 5 komor
se na trhu prakticky neobjevuje) a trend směřuje
postupně dál - na trhu jsou i sedmi - nebo osmikomorové profily. Dalším trendem je ponechat stávající
počet komor a jednu dvě vyplnit tepelnou izolací. Pak
by se dalo říct, že šestikomorové okno s touto izolací
a osmikomorové okno slibují obdobné parametry,
ale odborníci neradi srovnávají údaje, které se vlastně nedají porovnat. Co je dobré si však uvědomit?
Uveďme si to na modelové situaci, kdy máme okno s 5
komorami a jeho stavební hloubka (tloušťka okenního profilu - tedy rámu i křídla okna) je 70 až 76 mm.
Chceme-li kvalitnější okno, kvůli tepelně technickým
vlastnostem, můžeme se poohlédnout po takovém,
které nabízí větší počet komor. Ovšem spolu s ním
poroste i stavební hloubka, třeba na 90 mm. Což není
nemožné, naopak, tím se zvyšuje kvalita okna, ale
je třeba to vědět předem. Vrátíme-li se k naší otázce
ohledně počtu komor, asi je zřejmé, že jednoznačná
odpověď neexistuje. Pokud uvažujete o nízkoenergetickém nebo pasivním domu, nejsnazší bude řídit se
součinitelem prostupu tepla celého okna, případně
i rámu. A podle této hodnoty, označované jako Uw, se
okna (nebo samotné rámy: Uf, případně sklo: Ug) lépe
porovnávají. Například pro pasivní stavby se doporučuje, aby hodnota prostupu tepla celým oknem nebyla
vyšší než Uw = 0,8 W/(m2K).

Myslíme na kování
Také jste si někde přečetli, že při nákupu oken si máte
ohlídat celoobvodové kování seřiditelné ve třech
směrech? Kování se zpravidla vyrábí z oceli se speciální
povrchovou úpravou proti korozi, případně z nerezové
oceli. Na rovinu, tohle si příliš hlídat nemusíte už proto, že celoobvodové kování je standard. Samozřejmě,
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že u oken menších rozměrů se v místě závěsu nemusí
kování použít, ale není to na závadu. Podívejte se
spíše na to, zda kování nabízí takzvané uzavírací body,
které hlídají, aby se okenní křídlo lépe „přitisklo“
k rámu a tak dokonaleji těsnilo (tyto body se v určitých
odstupech nacházejí po celém obvodu kování, v dolní
části okna jich zpravidla bývá více). Dělá se to proto,
že nikdo, tedy ani plast, není dokonalý, a i když má
plastové okno s ocelovou výztuhou správné parametry,
přece jen se může časem nepatrně prohnout.
A seřiditelnost? Zkusíme ji vysvětlit jednoduše - kování
umožňuje, že můžeme okenní křídlo otevřít. Aby se
s křídlem vůči rámu dalo posouvat, musí být kování
nějakým způsobem upravitelné. Bavíme-li se o seřízení třemi směry neboli 3D, pak máme na mysli směr
do strany, nahoru a ještě doprostřed - přítlakem (jde
o těsnost mezi křídlem a rámem). Co vy s tím? Pokud
budete mít kování seřiditelné ve dvou směrech, může
se stát, že v nějaké situaci okno nepůjde seřídit. Pracuje samotný materiál, pracuje i okno s teplem, pracuje
těsnění, křídlo se může trochu svěsit… Okno přece
není jednolitá deska. Pro všechny potenciální nepohodové situace v budoucnu je tedy vhodnější kování
seřiditelné ve třech směrech.

Jak ho jen utěsnit?
Až vám bude kamarád vyprávět, že tohle okno potřebuje tři těsnění, a tamto jenom dvě, a vy si nebudete
vědět rady, vzpomeňte si na nás. Nejvíce tepla uniká
takzvanou funkční spárou, místem, kde se setkává
okenní rám a křídlo. A nejen proto se musí utěsnit.
Mini exkurze po dorazových a středových těsnění nám
vysvětlí, že dorazové těsnění se dává zvnitřku na křídlo
a zvnějšku na rám okna, kdežto středové těsnění se
skládá ze dvou částí, kdy jedna je uprostřed profilu
rámu okna a druhá na jeho vnitřní straně. Obě možnosti mají svá plus i mínus. Například středové těsnění
omezuje rosení na rozhraní křídlo - rám, protože se
studený vzduch díky tomuto těsnění drží na vnější
straně funkční spáry. Nevýhodou však může být obtížnější čistění. Těsnění obecně má bránit zatékání vody
i při dešti s větrem o síle vichřice a samozřejmě i pronikání prachu. A pokud se u plastových oken bavíme
o jejich životnosti v řádu 30 až 40 let, pak životnost
těsnění se pohybuje zpravidla kolem 20 let.
Něco jiného je pak počet těsnění, ovšem ani v tomto
případě neexistuje jediná správná odpověď na otázku,
kolik by jich okno jako celek mělo mít. U plastových
se většinou používají 2 dorazová a 1 středové těsnění,
u dřevěných oken se těsnění převážně nedává z vnější
části, není to s ohledem na materiál rámu totiž potřeba.

Počítáme tabule
Máte zhruba jasno? Prima, pojďme dál a zaostřeme
svou pozornost na skleněné tabule. Dobré je vědět,
že na rozdíl od okenního profilu u skel netřeba pátrat

po výrobci, kvalita je v této oblasti v podstatě srovnatelná. Na vás pak zůstává vyřešit, zda chcete dvojsko,
nebo trojsklo. Rozdíl je v ceně, prostupu tepla, povrchových teplotách i hmotnosti (trojsklo logicky více
zatěžuje celé okno, tedy i kování a profil, na druhé
straně ale šetří vaši peněženku za topení)… Z dalších
vlastností oken se sledují parametry typu světelná
propustnost, světelná reflexe nebo solární faktor. Například solární faktor se označuje písmenem g a říká
nám, jaké množství tepelné energie ze slunce pronikne do interiéru (abyste v zimě ušetřili za vytápění a na-
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opak v létě si připlatili za klimatizaci – pokud tepelné
zisky neomezíte vnějším zastíněním, tedy roletou nebo
žaluzií). Jaký nakonec zvolíte, zvažte sami; zasklení
s nízkým solárním faktorem vás více ochrání před přehříváním interiéru, zasklení s vyšším solárním faktorem
dokáže v přechodných obdobích jara a podzimu získat
co nejvíc tepla ze slunce.
A jak má být okenní tabule vlastně silná? Standard
je 4 mm, na okna větších rozměrů ještě o něco více,
kvůli statice. Mezera mezi okny zase vychází z typu
použitého plynu - když se používá argon, má být 14

prochází až dvakrát více světla než okny klasickými,
což se vyplatí už jen proto, že si doma déle užijete
přirozeného světla, navíc se francouzskými okny lépe
větrá a kratší dobu. Na oplátku jimi zase uniká více
tepla.
Jak se obecně traduje, starými okny „ztratíte“ i více
než jednu třetinu energie (jak prostupem tepla, tak
jeho netěsnostmi). Když si pořídíte nová okna, bude
to výrazně méně, ale i přesto je vhodné řešit velikost
oken (francouzská okna, veliké pevné zasklení) a zvážit poměr tepelných zisků ze sluníčka, tepelných ztrát
a externího zastínění - to je však už práce projektanta.

Přehlídka materiálů

až 18 mm, u kryptonu je ideální 12 mm. Pokud by
byla mezera menší nebo větší, tepelné vlastnosti okna
se mohou, byť nepříliš výrazně, zhoršit. Větší celková
tloušťka izolačního zasklení kladně ovlivňuje povrchové teploty a kondenzaci, takže „baculatější“ sklo není
na závadu, ba naopak.

Líbí se vám francouzská okna?
Vzato čistě esteticky, kdo by jim odolal; okna až k zemi
nabízejí lepší výhled a propojují interiér se zahradou,
terasou nebo balkonem. Jejich velkou plochou pak

Připomeňme si, že u plastových oken hodně záleží na
ocelové výztuži a i tloušťce plastu z vnější, exteriérové
strany a na profilu včetně počtu komor. Kromě plastu
si můžete dopřát okna z jiného materiálu, například
dřevěná (nejznámější jsou eurookna), prodávají se
také hliníková, výjimečně pak ocelová, anebo kombinace: plast + hliník, hliník + dřevo. Dřevěná eurookna
se vyrábějí z hranolů lepených ze tří nebo čtyř vrstev dřevěných lamel a jejich cena závisí nejenom na
parametrech a materiálu, ale také na tom, zda jsou
hranoly u větších rozměrů podélně napojované. Používá se zpravidla smrk, borovice nebo exotické dřevo
meranti. Dřevo zkrátka představuje tradiční materiál
a pestrá paleta jeho úprav nabízí ještě větší rozmanitost, než v případě plastu. Například díky lazurování si
zachovává krásný pohled na svou přirozenou kresbu,
ovšem možností je daleko více. A navíc, dřevěná okna
se dají snadno opravit (poškozený plast nepoměrně
hůře). Díky konstrukci u eurooken nemusíme pátrat
po vhodném počtu komor, nejsou tady. Další velké
plus? Dřevěná okna vydrží mnoho let, dalo by se říci,
že navěky. Cenově se pohybují samozřejmě výše, než
plastová okna, ovšem ještě dražší jsou hliníková. Tady
už se opět můžeme zmínit o komorách v profilu, ale
stačí nám k tomu pár řádků - u hliníku se pracuje se
třemi komorami: vnějším profilem, vnitřním profilem
a mezi nimi bývá díl z plastu, který podporuje lepší
tepelně izolační vlastnosti oken. Hliníková okna jsou
stabilní, pevná a považují se za nezničitelná, vydrží
tedy i pro příští generace.
Ještě zajímavěji vypadají kombinace, třeba plast opláštěný hliníkem. Jeho hlavní výhodou je možnost jakéhokoli barevného zpracování, což plast tolik neumožňuje. Navíc se plast chrání zvnějšku hliníkem, takže
se zvyšuje životnost oken a do určité míry také jeho
pevnost. U spojení dřevo a hliník to funguje podobně
- opět se nabízí více barevných povrchových úprav, aby
si pak zákazník v interiéru ponechal pohled na příjemný přírodní materiál, hliníková vrstva navíc pomáhá
řešit údržbu dřeva.

Když chceme vyvětrat…
… pak si okno otevřeme. A pokud bychom rádi vět-
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rali jen mírně? V tom případě myslete
na mikroventilaci (u většiny výrobců je
standardní součástí oken), což je systém, který otevřením kliky do polohy
45 stupňů nabídne malou mezeru, a tím
i kýžený vzduch proudící do interiéru.
Samozřejmě na rušné ulici to asi nebude
úplně fajn, ale co se dá dělat - větrat se
musí. Nebo se snad najde jiné řešení?
Samozřejmě, tady ho máte! Nechte si
v obchodě ukázat, jak funguje větrací
mřížka. Třeba vám přijde vhod i z jiného důvodu. Vaříte doma na plynu? Pak
by bylo dobré vědět, že plynový sporák
musí mít zajištěný určitý přívod vzduchu
do místnosti a to nezávisle. Což, jak jistě
uznáte, mikroventilace nezajistí - pokud
nepootevřete kliku, a to už není nezávislé řešení, tudíž odporuje požadavkům
normy. Právě tady pomůže větrací mřížka, umístěná v křídle nebo v rámu. Na
okně ji tedy máte trvale a prodávají se
jak systémy, kdy větrací mřížku můžete
sami regulovat, tak i bez této možnosti.

Bezpečnostní prověrka
Jednoduché a běžně používané řešení
nabídne speciální fólie na okenní tabuli
- kdyby se někdo chtěl dostat k vám
domů oknem, sklo se po úderu sice rozbije, ale nevysype, fólie ho udrží. Další
možnost nabízejí ochrany rámu, jedna
z nich spočívá v uzavíracích bodech po
celém obvodu kování (můžete si jich dopřát více) a nedovolí případnému vetřelci nadzvednout okenní křídlo. Od věci
není ani destička proti odvrtání v místě
okenní kliky, která by měla být zamykací - už se totiž nejednou stalo, že při
pokusu o vloupání do objektu sice různé
bezpečnostní prvky této neradostné
činnosti zamezily, přitom se však posunuly pohyblivé
díly kování. Právě zamykací klika odolává násilnému
otočení bez použití klíčku.
Komplexní bezpečnostní řešení pak najdete v podobě
elektronických systémů, které při pokusu o nevítané
vniknutí do vašeho domova pošlou avizo formou sms
a bývají napojené na bezpečnostní agentury. V tomto
případě neřešíte jen okna, ale i dveře (magnetické
kontakty se instalují do jejich kování, poplach pak
vyvolá otevření okna nebo dveří).

Stíníme?
Až budete mít v zásadě vybráno, ještě podumejte
o vnějších a vnitřních parapetech, zastínění a dalších
zdánlivých detailech, které však je dobré zařizovat
současně. U zastínění se samozřejmě musíme zastavit
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podrobněji…
Stínící systémy v sobě zahrnují všechno, co v sobě plně
zahrnuje část závěsnou i funkční ke stínění. Tedy jedná
se o žaluzie, rolety, římské rolety, venkovní žaluzie,
venkovní rolety, plisse, bambusové rolety, japonské
stěny nalepovací roletky a třeba roletky do střešních
oken.
Stínění za pomoci stínících systémů se dělí:
• na vnitřní stínění
• na venkovní stínění
Vnitřní stínění má funkci stínicí, ale
i designovou. Stínění interiérů můžeme rozdělit:
• interiérové žaluzie
• interiérové rolety
• plizé
• japonské stěny
• baldachýny

6000 Kč*

INZERCE

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“
Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie

w w w.isot ra.c z

Venkovní stínění má především funkci stínění,
která převládá nad estetikou. Stínění exteriérové můžeme rozdělit:
• venkovní žaluzie
• venkovní rolety
• markýzy
Pojďme se na některé typy stínění podívat
podrobněji...
Předokenní rolety
Většina tepla uniká právě okny - v jednom domě to
může být až 37%. Pořízením předokenních rolet se
náklady na vytápění sníží až o jednu třetinu. Roletová
schránka není montována nad, ale přímo před okno,
čímž se zamezí vzniku tepelných mostů. Díky vzduš-
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nému polštáři, který se vytvoří mezi oknem a roletou
jsou výborným izolantem. Chrání proti nežádoucímu
slunečnímu záření, hluku z ulice. Zabrání nechtěným
pohledům do domu kolemjdoucím. Vytváří další bezpečnostní prvek chránící před vloupáním. Také nová
okna, která stála nemalou sumičku, budou v nepříznivém počasí dokonale chráněna.
Hlavními součástmi rolet jsou: roletový box, vodící
lišty, lamely a ovládací prvek.
• roletový box - jeho velikost je závislá na výšce rolety. Při instalaci rolet u novostaveb jsou k dispozici
speciální nadokenní překlady nebo omítkovatelný
box, který je omítnut spolu s fasádou, takže nenarušuje vzhled budovy.
• vodící lišty - připevňují se do rámu okna nebo ostě-

na intenzitě světla, ve večerních hodinách nebo
v době, kdy jste například na dovolené.
Do roletového boxu je také možné umístit síť proti
hmyzu. Vodící lišty pak budou zdvojeny jednak pro
pancíř rolety a také pro samotnou síť.
Vertikální žaluzie
Existují ve dvou základních velikostech lamel:
• 127 mm
• 89 mm
Nejčastějším provedením jsou vertikální žaluzie v rozměru 127 mm. Při použití užších lamel je nutné počítat
s větším nábalem. Užší lamely u některých látek nelze
z materiálových důvodů vyrobit (třepí se). Podle materiálu se žaluzie dělí na:
• 100% bavlna
• 100% polyester
• Skelné vlákno
• Tvrzené PVC
• Bambusové
• Ratanové
• Záclonové (tvrzené PVC + záclona)
Nejvíce prodávané jsou klasické roletové látky ze
100% polyesteru, ostatní jsou dražší a jsou vybírány
pro své specifické funkce - nehořlavost, neprůsvitnost,
elegance.
A co si můžeme vymyslet, aby to v interiéru dobře
vypadalo?

•

•

ní. Jsou dodávány ve více tvarových provedeních,
takže umožňují optimální usazení rolety.
lamely - mohou být hliníkové, ale i plastové - lépe
je však zvolit stabilnější a trvanlivější materiál, jakým je právě hliník. Nepodléhá korozi, takže lépe
odolává povětrnostním podmínkám. Lamely se
dodávají v různých barevných provedeních, jejich
šířka se volí od 35 - 55mm.
ovládací prvky - roletu lze obsluhovat ručně buď
páskem nebo šňůrou, komfortnější je kliková obsluha nebo řízení elektrickým pohonem. Pohodlí
vám jistě zaručí dálkové ovládání, vhodné je také
zvolit centrální ovládání nebo časový spínač. K dispozici je také programovatelné zabezpečení, které
umožní rolety otevírat nebo zavírat v závislosti

Malé designové vychytávky…
Samostatná vertikální žaluzie - má v sobě plně funkci
stínění
Duhová vertikální žaluzie - různobarevné ladění lamel
(velice praktické i estetické řešení především v obývacích a dětských pokojích moderních interiérů)
Záclonová vertikální žaluzie - záclona na PVC lamelách
(jedno z nejelegantnějších stínění vůbec. Funkce elegantně řasené záclony, funkce plného zatemnění)
Vertikální žaluzie před záclonou - vertikální žaluzie
nahrazuje závěs
Vertikální žaluzie s dekorativní záclonou na záclonové
tyči - vertikální žaluzie je na vrchní straně dekorována
záclonou, která kryje hliníkový profil vertikální žaluzie.
Vertikální žaluzie s garnyží - profil žaluzie ukryt za
ozdobným dřevěným čelem.
Horizontální žaluzie
Horizontální žaluzie se hodí jak do plastových oken,
tak i do dřevěných eurooken, díky nadčasovému designu a spolehlivosti dokonale splňuje požadavky na
kvalitní stínění za rozumnou cenu. Žaluzie je vhodná
nejen do oken s dvojsklem, ale i do oken, ve kterých
je použito trojsklo. Horizontální okenní žaluzie je
nejprodávanější žaluzií v oblasti stínící techniky.
Jaké můžeme najít na trhu?
Hliníkové žaluzie
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Žaluzie, které známe z dřívějších dob. Vekou výhodou
je cenová dostupnost a široká paleta odstínů, zahrnující neutrální, běžné i pastelové barvy, povrch matný,
lesklý či metalický.
Bambusové žaluzie
Lamely se nabízí v šíři 25 a 50mm. Přestože jde o hlavně designovou záležitost, je možné využít několik typů
mechaniky a různé způsoby instalace. Bambusové horizontální žaluzie patří mezi přírodní stínící prvky. Podle botanického dělení nepatří bambus mezi dřeviny,
ale je druhem trávy. Bambusové žaluzie mají vedle
velmi dekorativního vzhledu také některé výjimečné
vlastnosti.
Bambus je velmi tvrdý, ale zároveň i pružný materiál. Jeho hlavní předností je vysoká odolnost proti
vlhkosti, a proto je vhodný pro použití ve vlhkých místnostech. Horizontální bambusové žaluzie tak najdou
uplatnění také v koupelnách a vnitřních prostorách
bazénů.
Dřevěné žaluzie
jsou také známé pod názvem Benátské žaluzie. Žaluzie
z dřevin se velmi často instalují i do prostor pro reprezentativní účely. V bytových domech najdou využití
všude tam, kde je potřeba vzájemně sladit všechny
dřevěné interiérové prvky.
Znáte římské rolety?
Pokud uvidíte římskou roletu například v prodejně,
nebo bytovém studiu, většinou budete odcházet
s představou dekorační látky nařasené odspodu do
velkých skladů. Omylem široké veřejnosti je představa,
že se římské rolety musí vytahovat nahoru ke svému
profilu, aby tvořily design.
Římská roleta, pokud je vyrobena ze záclony, může
plnit její celodenní funkci, tedy být vlastně po celou
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dobu plně spuštěna. Je pak vlastně obdobou panelu japonské stěny s tou výhodou, že nepotřebuje místo
na straně pro roztažení panelů, ale plně si vystačí
v místě své montáže.
Japonské stěny
jsou moderním způsobem zastínění. Samotná japonská stěna se skládá ze závěsného systému (profilu)
a ušité látky. Je vhodná jak pro zastínění prosklených
ploch, tak i třeba k rozdělení místnosti.
Profil je ve většině případů bílý, může být vybaven
tahacím mechanismem k šňůrovému ovládání, které
může tvořit buď oponu, nebo tzv. stranové ovládání. Profily mají dvě až pět kolejniček, o jejich použití
rozhoduje šíře a množství panelů. Profil je osazen
jezdci se suchým zipem o šíři odpovídající šíři jednotlivých panelů. Jezdce mohou být opatřeny zámky,
pomocí nichž je lze navzájem provázat (jeden panel
vytahuje další).
Látkou může být buď záclona, nebo závěs (popřípadě roletovina). Ve všech případech je na horní straně
opatřena opačnou stranou suchého zipu a na spodní
straně tunýlkem pro vložení těžítka, které zaručuje
japonské stěně svislý tvar.
Záclonám odzvonilo?
Samostatnou variantou zastínění samozřejmě zůstává
klasická záclona. V dnešní době je na trhu tolik designů, že si vybere určitě každý. Dáváte přednost, krátké
či dlouhé, barevné, či sněhově bílé? Chcete mít záclonu hodně nařasenou, či moderní provázkovou? Chcete
doladit dětem pokojík záclonou dětským motivem?
Výběr záclon je obrovský a pravdou je, že mnohý interiér právě záclona velmi zútulní…
Text: Marcela Škardová, foto: Schutterstock.com
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activPilot Comfort PADK
Unikátní systém kování pro zdravé a bezpečné větrání.
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systém

sloučila

spolehlivý

Tzv. paralelní odsazení umožňuje příjemnou

+ Vysoký ovládací komfort
+ Možnost zabezpečení proti vloupání

otevíravě-sklopného

a pozvolnou výměnu vzduchu bez náhlé

kování activPilot s unikátní a inovativní funkcí

změny teploty v místnosti. Okna s vysokým

až do stupně RC2 a to i v poloze

celoobvodového odsazení. Díky tomu lze

stupněm zabezpečení proti vloupání zajišťují

celoobvodového odsazení/větrání

okenní křídlo nejen otevřít a vyklopit, ale

i v poloze celoobvodového odsazení plnou

i odsadit od rámu po celém jeho obvodu.

bezpečnost až do třídy RC2.

+ Vhodné jak pro novostavby,
tak i pro rekonstrukce a sanace
+ Přirozené, pozvolné a zejména
energeticky úsporné větrání
+ Již žádný průvan a žádné nebezpečí

Teplota v místnosti

nárazu křídla do rámu
20 °C

+ Zdravé klima pro celou rodinu
Celoobvodové odsazení / větrání

+ Bezpečnostní prvky Winkhaus
z vysoce kvalitní oceli

19 °C
Standardní Větrání ve vyklopené poloze
Silnější ochlazení místnosti
18 °C
2,5 Min.

5 Min.

7,5 Min.

10 Min.

www.winkhaus.cz • www.youtube.com/user/WinkhausGruppe • www.facebook.com/WinkhausDeutschland • blog.winkhaus.de
Winkhaus CR, s.r.o. • Mirošovická 704 • 251 64 Mnichovice • T +420 323 627 040 • F +420 323 627 049 • objednavky@winkhaus.cz

Představte si domácnost, kterou máte doslova na dlani. Doslova a do písmene.
Všechno, co se v ní děje nebo má dít, neustále vidíte a ovládáte na svém chytrém
telefonu nebo tabletu. Jedním prstem můžete zhasnout světlo v garáži nebo
vypnout radiátor v dětském pokoji, protože váš syn právě odjel na týden na hory.
Víte, kdo se pohybuje v okolí vašeho domu. Můžete ovládat všechny elektronické
spotřebiče, multimediální vybavení, jednoduše ztlumíte vytápění tak jak
potřebujete. Zní to jako pohádka, na kterou nikdy nebudete mít? Kdepak. Chytré
domy bydlení je dostupné už dnes a může si jej dovolit téměř každý.
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BYDLENÍ V CHYTRÝCH

DOMÁCNOSTECH

ŽÁDNÝ SEN, ALE DOSTUPNÁ REALITA

Konec mýtů, začátek informací
Dnešní dobu, která je zahlcena informacemi z různých zdrojů a různé kvality, ovlivňují i fakta a mýty
o inteligentních domech. Pro někoho je to technická
vymoženost, pro jiné sci-fi nebo rozmar bohatých. Je
zde ale stále větší skupina, která spatřuje v inteligentních systémech to, proč byla většina z nich vytvořena.
A tou je rezidentní řízení domu nezávisle na uživateli,
možnost ovládání domu z jednoho místa v libovolném
sdružení naprosto nesourodých technologií. Že je to
nesmysl? Ale
vůbec ne. Že je
řídicí jednotka a ovládací
sběrnice základem budoucích
problémů? To je
také pouze mýtus těch, kteří se
s inteligentními
systémy nesetkali. Uvedeme
příklad, kde
dnes zcela běžně systémy na
de facto stejné
bázi fungují.
Jsou to automobily.
Dnes už nikomu nepřipadá zvláštní, že automobil
zabrzdí na kluzké vozovce pomocí systému ABS. Automaticky zapíná společně s brzdovými světly, při prudkém brzdění se dokonce předepne bezpečnostní pás.
Zvláštní? Ne, to je také inteligentní systém. Ovládání
oken lokálně i z místa řidiče už také dávno není luxus,
ale samozřejmost pro všechna moderní auta. Podobných příkladů bychom našli mnoho - „automaty“ nebo
„inteligentní přístroje“ dnes zabezpečující mnohem
víc, než pro co byly prioritně stvořeny. Telefony, navigace a podobně - vše nám pomáhá dosáhnout našich
cílů rychleji a kvalitněji. Abychom mohli mít stejně
dobrý pocit i z našeho domu, musíme se ve dnešní
změti různých informací velmi dobře zorientovat. Najdou se samozřejmě i tací, kterým přináší už samotné
riziko z neznáma potěšení, nicméně majorita je opačného smýšlení a pozitivní informace stejného rozsahu
mají vždy menší váhu než ty negativní.

Počítač? Tak trochu
„Moderní ovládání chytré domácnosti se dnes již neváže na drahá a jednoúčelná zařízení zabudovaná do zdí
v domácnostech, chytrý mobilní telefon, nebo tablet je
již běžnou součástí našeho života, proč jej tedy nepřeměnit v dálkový ovladač naší domácnosti, který si
navíc nosíte všude sebou. “ říká Jan Bartoň, manažer
společnosti, zabývající se vývojem a instalací zařízení
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pro chytrou domácnost. V nejmodernějších systémech
už je dvoužilová sběrnice nahrazena zabezpečeným
bezdrátovým přenosem na vyhrazené frekvenci a systém se tak stává ještě dostupnější bez nutnosti rekonstrukce elektroinstalace. Další nespornou výhodou
systému je možnost přizpůsobit si jednotlivé vstupy
doslova k obrazu svému, tzn. vstupy (vypínače, dotykové panely, smartphony apod.) nejsou vázané jen
na jedno zařízení. Ze svého telefonu tak s přehledem
ovládáte nejen domácnost ale i třeba kancelář.Mnoho
škarohlídů ohrne nos nad použitím centrální jednotky,
protože v něm vidí počítač. Ano, je to vlastně počítač,
jenže průmyslový. Nestojí někde pod stolem, ale bdí
v rozvaděči, nebo třeba jen ve skříňce pod televizí
připraven plnit definované úkoly. .

Chytrá instalace jen do domu? Další
z oblíbených mýtů
Příznivé pořizovací náklady dnes systém přiblížili i do
běžných bytů nebo chalup. Termostatické hlavice jsou
dnes již běžnou součástí úsporných opatření ve většině
domácností, chytrá domácnost jejich úsporný režim ale
dokáže ještě posunout a automaticky měnit nastavenou teplotu v závislosti na denním režimu. Stejně jako
u domů i zde můžeme při odchodu vypínat přívod
vody, nepotřebné zásuvkové okruhy, zhasínat zapomenutá světla a aktivovat zabezpečovací zařízení.
Je nasnadě, pokud systém nabízí nadřazené sdružené
řízení, aby podobné mohlo být i případné ovládání. Již
zmiňované smartphony, tablety, ovládání přes webové
rozhraní nebo přes televizi - všechny možnosti s sebou přináší prakticky nekonečné možnosti vizualizace
bydlení samotného a uživatel se může cítit jako řidič
znovu a opět zmiňovaného automobilu - vše má po
ruce. „Pokud jde o sledování kamer, streamovanou
TV nebo „obyčejné“ ovládání domu včetně technologií a spotřebičů - to vše umí takzvaná multimediální
nástavba.“, dodává odborník a doplňuje: „Protože
se již nejedná o základ řízení, je systém třeba doplnit
síťovými službami. Může se jednat o standardní strukturovaná kabeláž doplněná kvalitním switchem, nebo
kvalitní WiFi sítí a serverem pro ukládání multimediálních souborů a všech důležitých dat.“
A protože je obecně známo, že počítač dělá vše rychleji než člověk a navíc s prakticky nulovou chybovostí,
probíhají veškeré měřící, vyhodnocovací a vykonávací
operace prakticky v reálném čase. To dává majitelům
možnost zásadních úspor v rámci spotřeby energií.
Dokáže totiž využít potenciálu přírodních zdrojů, tyto
efektivně kombinovat s technologiemi v domě a využívat tak vše maximálně efektivně a hlavně tam, kde
potřebuje sám uživatel.

Foto: Schutterstock.com

CHYTRÁ DOMÁCNOST
ZABEZPEČENÍ AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Znáte systém pro ovládání domácností NETIChome? V České republice je prodávaný v rámci
projektu DomovNaDlani.cz a, i když je primárně zaměřen na ovládání domácnosti, nenechává bezpečnost na druhém místě. Senzory běžně používané pro nastavení světelného komfortu, nebo automatického osvětlení, se při zabezpečení domácnosti změní na bezpečnostní prvky
a monitorují domácnost za vaší nepřítomnosti. Oproti běžnému elektronickému zabezpečovacímu zařízení tak můžete senzor kouře využít pro spuštění odvětrání, když jste doma, nebo
aktivaci požárního poplachu za vaší nepřítomnosti.
Bezpečnost má pro firmu Adaugeo, tvůrce projektu DomovNaDlani.cz, stejnou váhu jako vlastní
ovládací prvky, proto se snaží vždy s klientem systém navrhnout tak, aby mu poskytoval i prvky
aktivního zabezpečení. Při opuštění domácnosti není nutné, aby byly aktivní všechny zásuvky,
proto firma doporučuje zpravidla nepotřebné zásuvkové okruhy vypnout.
Stejně tak je možné ovládat hlavní přívod vody, ten může být vypnut automaticky například až
poté, co svou práci dokončí myčka či pračka.
Další možností je ovládat systém ze svého mobilního telefonu. Tím pádem má uživatel kdykoliv
a odkudkoliv přehled nad situací doma. Samozřejmostí je integrace kamerového systému, který je navíc schopný záznam v případě
narušení ukládat na zabezpečený server mimo vaší domácnost.
Systém má samozřejmě i další možnost. Může vás třeba jen
upozorňovat na návrat vašich dětí domů ze školy… V neposlední
řadě je nutné zdůraznit nízké pořizovací náklady systému.
INZERCE

720 367 377
720 367 004
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Bytaři neboli vykradači bytů jsou neodbytná sebranka. Své nekalé řemeslo
provozují snad od té doby, co si člověk postavil první příbytek, a nejspíš z historie
lidstva hned tak nevymizí. Jejich aktivita pravidelně roste v době dovolených.
Pokud jste tedy zabezpečení svého bytu či domu ještě neudělali nebo delší dobu
nekontrolovali, před dovolenou na to rozhodně nezapomeňte.

INZERCE

ZABEZPEČTE
SVŮJ DOMOV
BYDLENÍ | 93

Existuje pár nepsaných pravidel, která bychom si měli
osvojit jednou pro vždy - nešířit příliš informaci, kdy
přesně nebýváme doma a kdy budeme na dovolené,
nenechávat plnou poštovní schránku (spolehlivý soused vám ji určitě bude vybírat, když mu nezapomenete
dát klíček), nechlubit se příliš tím, co máte v bytě, tam,
kde vás mohou slyšet nepovolané uši atd. Kromě toho
bychom ale měli využít moderní zabezpečovací systémy. A také nezapomínat na jejich údržbu, případně
obnovu, modernizaci, protože inovace se v tomto oboru nedělají nadarmo, zloději se rychle učí, jak zdolat
překážky.

Bezpečné dveře
Existují sice nejrůznější, někdy až kuriózní způsoby, jak
zloději proniknou do domu - třeba rozebraná střecha,
většina bytařů ale volí to nejrychlejší a nejsnazší, totiž
průnik dveřmi nebo oknem. Vyhmatání nebo rozlomení zámku, vypáčené dveře nebo okno, rozbitá okenní
tabulka - tomu všemu se dá zabránit, když byt a dům
opatříte mechanickými bezpečnostními pomůckami.
Na prvním místě jsou dveře. Kvalitní bezpečnostní
vchodové dveře navíc plní také funkci protipožární
ochrany, protože jejich ocelové pláty jsou vyplněné
nehořlavým materiálem. Montují se buď na stávající
dveře jako další vrstva, v tom případě je třeba počítat
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s prostorem nad dveřmi a po stranách pro ocelové kolejnice, do kterých zajíždějí při zamykání ocelové čepy.
U dvoukřídlých dveří ve starých domech je toto řešení
často jediné možné, hlavně proto, aby výměnou dveří
nebyl narušen historický styl domovního interiéru.
Bezpečnostní dveře je možné namontovat také nové
do starých ocelových zárubní. Jiným řešením je kompletní výměna zárubní a dveří. Zde bodové čepové
zamykání zajíždí přímo do zárubní, kde jsou pro závory předvrtané otvory. Uzamyká se v několika bodech
zpravidla do tří stran, protože uzamykání do podlahy
bývá problematicky řešitelné. Ochranu u spodní hrany
dveří ale zajistí dostatečně vysoký a pevně do podlahy
ukotvený práh, pak pod dveře není možné podložit
páku.
Čepové uzamykání má u různých typů bezpečnostních
dveří různý počet bodů. Dá se říci, že čím více bodů,
tím pevnější ochrana. U moderních dveří je pak výborné, že celý systém čepů je napojen na jeden zámek
a uzamyká se tak jedním klíčem.
Z bezpečnostního hlediska se dveře rozdělují podle
evropských norem do šesti bezpečnostních tříd. Dveře
1. a 2. kategorie nelze nazývat bezpečnostními. Dveře
5. a 6. kategorie se používají ve speciálních budovách,
jako v bankách a v obchodech - pro byty tedy zbývá kategorie 3 a 4. Různé firmy nabízejí pod těmito

BEZPEČÍ OD KAVANA AŤ JSTE KDEKOLIV

ProQsimity
řešení vstupů
do bytových domů

Tepelná, pro
tipožární
a protihluk
ová izolace

Nabízíme Vám
• Bezpečnostní ocelové dveře KAVAN Mul-t-lock
• Zabezpečení stávajících dveří
• Mříže pevné a nůžkové

• Zabezpečení oken ABUS
• ProQsimity – vstup pomocí čipů do domu
• Ocelové a protipožární dveře

GAR
A

ÁNÍ
UP

E PROTI VLO
NC

KAVAN spol. s r. o.

www.kavan.cz

Družstevní ochoz 1308, Praha 4, tel.: 261 223 741, 602 386 822
INZERCE

Pro každý dům existuje vhodná brána
V posledních letech se brány a vrata staly žádanou součástí lidských příbytků, poskytující ochranu majetku
a soukromí.
Nyní existujíí elektronické systémy, které vrata a brány otevírají automaticky.
Kromě klasických dvoukřídlových konstrukcí, otevírajících se do stran, je nyní možné využít také vrat posuvných
a teleskopických. Toto řešení eliminuje potřebu prostoru před a za vraty a díky tomu umožňuje instalaci brány či
vrat na takových místech, kde by to dříve nebylo možné.
Nejoblíbenějším typem posuvných bran jsou brány pojezdové, pohybující se pomocí koleček. Výhodou je jejich
cenová dostupnost a široké využití.
Samostatnou kapitolou jsou brány teleskopické, které jsou prostorově nejúspornější. Jsou ideálním řešením pro
velmi široké vjezdy. Vyrábějí se buď v provedení dvoudílném, nebo trojdílném. Jedno křídlo brány je vždy posouváno elektrickým pohonem, druhé (resp. zbývající dvě u trojkřídlého provedení) pak přes pomocný převod.
Pro každý vjezd lze najít ta pravá vrata nebo bránu. Najděte si své i Vy u renomovaného výrobce.

info@brany.net

www.brany.net

www.vjezdove-brany.eu

tel. 602 108 035

kategoriemi podobné, ale ne stejné systémy. Důležité
pro vás je to, aby vám firma předložila certifikát, který
vyjadřuje, do které kategorie vámi vybrané dveře
patří. Jen s tímto certifikátem prokážete kvalitu zabezpečení bytu při uzavírání pojistné smlouvy a hlavně při
případné likvidaci škody.
Podstatnou součástí zabezpečení dveří je kvalitní
zámek. Cylindrické vložky - tedy to, co ovládá zámek
- jsou rozdělené do čtyř stupňů v takzvané Pyramidě
bezpečnosti. Nejvyšší ochranu poskytuje stupeň 4.
Takový zámek je chráněn prakticky proti jakémukoliv
mechanickému poškození - vyhmatání, odvrtání, vytržení i vypáčení.
Není příliš důležité, jestli se dveře zamykají jedním
nebo dvěma otočeními, je ale vždy potřeba zámek zamknout nadoraz. Důležité je také kování, tedy ochranný štít, který znemožní zloději dostat se k zámku.
Z vnitřní strany se pak zajištujeme ještě řetízkem nebo
jinou mechanickou pomůckou. V posledních letech se
množí vykrádání bytů v noci. V době, kdy spíte v ložnici, zloděj si tiše otevře nedostatečný zámek a vklouzne
do předsíně, ukradne kabelku, pár stovek ze zásuvky
v kuchyni nebo prstýnky odložené v koupelně. Zajištění bytu zevnitř tedy vůbec není zbytečné - každá další
překážka, která při odstraňování může způsobit hluk,
totiž zloděje víc odrazuje.
Nejhorší je, že moderní pomůcky slouží i zlodějům.
„Dříve byly oblíbeným nástrojem zlodějů planžety,
šperháky, sady paklíčů a jiné mechanické pomůcky,
které jsou dodnes volně k dostání na internetových
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obchodech za několik set korun. Do popředí se ale
dostávají moderní nástroje, jako například speciální
odemykací pistole Lock Pick Gun, s níž pachatel otevře
dveře do nezabezpečené domácnosti i komerčních
objektů během několika vteřin.
V ‘laboratorních podmínkách’ zámečnické dílny lze
s touto pistolí otevřít 6 zámků během jedné minuty. Kuriózní na celé věci je i fakt, že se tento nástroj
prodává na internetu s doživotní zárukou,“ říká Ivan
Pavlíček, expert na zabezpečení domů a bytů. Zvláště
nebezpečná je SG metoda, která umožňuje zlodějům
vniknout do nezabezpečené domácnosti, aniž by
použili páčidlo, vrtačku, hasicí přístroj či jiný nástroj
pro destruktivní formu vstupu. Zloděj si otevře dveře
do vašeho bytu sám, navíc nenásilně a dost možná po
svém odchodu dokonce zamkne. „Principem SG metody je velmi rychlé otevření zámku pomocí speciálního
univerzálního vyklepávacího klíče. Metoda je nejúčinnější na dveřích, které mají starší zámkové vložky
s odpruženým stavítkovým systémem a které nejsou
zajištěny proti nenásilnému vniknutí. Toto riziko jde
ruku v ruce s videonávody na použití SG metody, které
jsou volně dostupné na internetu a snadno zneužitelné. Podobně je tomu také u odemykací pistole,“
dodává Ivan Pavlíček.
Nejmodernější bezpečnostní zámky mají již proti SG
metodě ochranu. Pokud ovšem máte pocit, že váš
zámek deset a více let starý je stále bezpečný, můžete se krutě mýlit. Raději se poptejte u spolehlivého
zámečníka, jak na tom váš zámek je, a pokud není

PŘÍVĚSY – NÁSTAVBY
– SERVIS – KVALITA
TRUMF MINI 13R
10.808,- Kč
8.932,- Kč bez DPH

VARIO A 08.2

DV 21

s předním otevíracím čelem

s předním otevíracím čelem

21.975,- Kč
18.161,- Kč bez DPH

15.795,- Kč
13.054,- Kč bez DPH

JUMBO 27.4
90.901,- Kč
CARGO D 27.3 Light

75.125,- Kč bez DPH

57.929,- Kč
47.875,- Kč bez DPH

TITBIT 08D 13R

Se zesílenou nebrzděnou
nápravou 1300 kg

49.235,- Kč

25.955,- Kč

www.vezeko.cz

PS 08.2

21.450,- Kč bez DPH

40.690,- Kč bez DPH
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chráněn proti SG metodě nebo patří k sériím, které ji
ztratily svou bezpečnost a bez ochranného kódu vám
klíč vyrobí kdejaké zámečnictví, vyměňte vložku a klíče
za nové.

Okna svádějí ke snadnému vstupu
Častým místem průniku do domu jsou také okna.
Nejen taková, na která není vidět u rodinného domku,
protože směřují do chráněného zákoutí zahrady, ale
prakticky jakákoliv okna. Zloději jsou schopní vyšplhat
i na balkony ve vyšších patrech, rozbít tabulku, zevnitř
okno otevřít a vstoupit do bytu. Často zde bohužel nacházejí ještě pohodlnější přístup, protože při odchodu
z bytu necháváme otevřenou výklopnou větračku. To
bychom rozhodně neměli zejména u oken vedoucích
na balkony, o oknech nízko nad zemí ani nemluvě.
Proti otevření kliky se okna a balkonové dveře dají
zajistit uzamykatelnou klikou, je to opět jeden ze způsobů, jak zlodějům zkomplikovat jejich práci. Okenní
tabulky je pak možno chránit bezpečnostní fólií, která
nedovolí sklu se vysypat. Je zcela průhledná a nebrání
průniku světla do místnosti, okna přitom velmi dobře
ochrání. Na některých místech se stále vyplatí instalovat mříže - například okénka do suterénních místností
si o mříže přímo říkají.

Garáž je magnet pro zloděje
Vše, co se v garáži nachází, je pro zloděje lákavé auto, motorka, kolo, ale i náhradní sady pneumatik,
nářadí, sekačka na trávu - to jsou cenné věci, které se
navíc dají obratem prodat.
Navíc garáž spojená s domem umožňuje i snadný průchod do obytné části. Proto bychom měli pamatovat
na to, že dveře mezi garáží a domem by měly být také
bezpečnostní a vždy bychom je měli zamykat.
Samostatnou kapitolou jsou garážová vrata. Obyčejná
výklopná se zabezpečují opravdu obtížně, ale i lamelová vrata s mechanickými zámky se dají poměrně snadno otevřít. Pokud chcete skutečně bezpečná garážová
vrata, je nejlepší pořídit si taková, která se otevírají
dálkově. Je to nejen pohodlné, protože nemusíte
vystoupit z auta, ale i bezpečné řešení. Když se vrata
zavřou, zajištění proti zvednutí automaticky zaskočí
do dorazu vodicí kolejnice. Vrata jsou ihned pevně
uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Abyste získali
ještě více ochrany a bezpečnosti, můžete si nainstalovat bezdotykově fungující světelnou závoru.
Přes tyto možnosti doporučují odborníci pro garáž
elektronickou ochranu. „Doporučujeme magnetická
čidla na vratech, pohybové čidlo v prostoru garáže; to
vše napojit na domovní alarm. Ideální je i kamerový
dohled,“ říká Ivan Pavlíček.

Elektronická ochrana bytů a domů
Mechanických způsobů ochrany domácnosti je tedy
řada a fungují jeden každý sám za sebe. Pokud si přejete žít v moderní bezpečné domácnosti, zvolíte kom-
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plexní řešení elektronické. Pokud bydlíte v činžovním
domě v mnoha byty, vystačíte si nejspíš s mechanickým
zabezpečením. Elektronickou ochranu by ovšem měl
mít dům jako celek - zde je při pocitu nedostatečnosti
třeba apelovat na majitele domu nebo na sdružení vlastníků. Vchodové dveře opatřené elektrickým
zámkem otvíraných pomocí karty, kódovacího zařízení nebo dálkového signálu z domovního telefonu je
vám ale co platné jen tehdy, když všichni obyvatelé
domu dodržují pravidla bezpečnosti - nedávat nikomu
zbytečně kód na otvírání dveří, nepouštět do domu
bezmyšlenkovitě každého, kdo na vás zazvoní, vchodové dveře nenechávat otevřené, nemnožit klíče od
domovních dveří pro kdejakou návštěvu.
Majitelé rodinných domů stále častěji přistupují ke
komplexnímu elektronickému zabezpečení objektu.
Projekt na takovou ochranu domácnosti je práce pro
odbornou firmu - ta po domluvě s obyvateli domu
rozmístí pohybová čidla nejen u dveří, ale také na oknech, v garáži, v podkroví. Na dálkové otvírání branky
je vhodné využít kamerový systém, který vám ukáže,
koho pouštíte na pozemek.
Ucelené elektronické systémy se postarají také o osvícení prostoru před domem, když na něj někdo vstoupí
po setmění, o spuštění alarmu, o pravidelné hlášení
o funkčnosti systému na váš mobilní telefon.
Pokud si chcete být jistí, že když se kolem vašeho
domu začne dít něco nepatřičného, vyřeší to za vás
profesionálové, napojíte svůj ochranný systém na pult
centrální ochrany. Jeho pracovníci střeží váš dům na
dálku čtyřiadvacet hodin denně, pokud se ozve alarm,
pokusí se s vámi spojit telefonicky a zjistit, zda jste jen
náhodou nezapomněli na kódovací zařízení. Když se
neohlásíte nebo potvrdíte, že nejste doma a nejste
to tedy vy, kdo se kolem domu motá a snaží se do něj
vniknout, vyjíždí zásahová jednotka, která okamžitě
kontaktuje také policii.

Nezapomeňte se pojistit
Sebelepší zabezpečení ovšem vaši domácnost nemusí
ochránit stoprocentně, proto byste na něj neměli spoléhat stoprocentně a vaše domácnost by měla být pojištěná. Pojišťovací poradce vám pomůže se správným
nastavením hodnoty majetku, který chcete pojistit. To
je důležité, abyste v případě, kdy ke škodě dojde, neplakali dodatečně nad tím, že dostanete od pojišťovny
jen zlomek hodnoty ukradených věcí.
Jedna věc je pojištění domácnosti - to se týká veškerých zařizovacích a osobních předmětů, druhá věc je
pojištění stavebních součástí domu. Když pojišťujete
domácnost v bytovém domě, zjistěte si, zda dům není
podpojištěný. V případě, že pojistka nepokryje cenu
celé nemovitosti, je lépe si jako spoluvlastník pojistit
také stavbu, resp. její část vyjádřenou procenty spoluvlastnického podílu.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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NÁŘADÍ
DO DOMÁCÍ DÍLNY
Základní vybavení pracovním nářadím v bytě bývá vzhledem k prostorovým
možnostem mnohem skromnější než v dílně v rodinném domě, na chatě či chalupě.
Pokud tedy pořizujeme pouze nejnutnější výbavu, musíme u jejího plánování
mnohem víc přemýšlet, co budeme opravdu
potřebovat. Nebo se pokusíme najít
INZERCE
nějaké alespoň malé místo pro opravdovou domácí dílnu.
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Kdo rád a zručně dělá mnoho činností v bytě, na domě
i na zahradě sám, sní o domácí dílně. Určitě si pro ni
nemusíme hned pronajímat velký prostor, pro pracovní stůl nám stačí i 1x3 metry. Drobné práce v bytě sice
zvládneme i na jídelním stole nebo na podlaze, pokud
ale chceme kutit často, lepší bude využít komoru,
nebo si vybudovat alespoň dílenský koutek třeba ve
sklepě či na zasklené lodžii.
V dílně řežeme, hoblujeme, brousíme, vrtáme, často
také natíráme nebo lakujeme nebo zase staré nátěry odstraňujeme, tedy používáme chemikálie, které
dokážou místnost zamořit výpary. Při budování domácí
dílny musíme tedy pamatovat na dostatečné větrání.
Nezanedbatelné je i riziko vzniku požáru. Při vysoké
koncentraci těkavých látek aerosolů nebo některých
druhů jemného prachu může dojít ve styku s otevřeným ohněm nebo žhavým tělesem dokonce k explozi.
Místnost, v níž chceme svoji domácí dílnu umístit, by
tudíž měla být dostatečně větratelná. Pokud není
vybavena oknem, měli bychom v ní instalovat alespoň
odsávání vzduchu. A samozřejmě dodržovat normy
bezpečného chování a práce s různým nářadím i materiály.

Pracovní deska neboli ponk
Dostatečně pevná a velká pracovní plocha je pro kutila nejdůležitějším vybavením dílny, proto její výběr
rozhodně nesmíme podcenit. Vyřazený kancelářský či
kuchyňský stůl není pro tento účel vhodný, nevydrží
zvýšenou námahu, navíc bývá poměrně malý a především pro pohodlnou práci příliš nízký. Proto si každý
zručný kutil dříve či později jistě pořídí pravý dílenský
stůl neboli ponk.
Dílenské stoly se vyrábějí v mnoha provedeních, od
různých velikostí a rozložení úložných prostor po
různá provedení z hlediska použitého materiálu. Výhodou celokovového ponku jsou snadno nastavitelné
nohy, díky nimž si nastavíme optimální výšku pracovní
plochy vzhledem k výšce postavy. Při výběru bychom
měli sledovat, zda je kovová pracovní deska dost
pevná. Pokud zvolíme ponk dřevěný, měl by mít desku
z tvrdého dřeva s voděodolnou úpravou, aby dřevo
netrpělo a dlouho nám dobře sloužilo.
Na trhu najdeme i kombinované výrobky s kovovou
konstrukcí a dřevěnou deskou. Dnes jsou moderní
ponky z tvrzeného plastu, jejichž výhodou je snadnější údržba. Součástí dílenského stolu mohou být také
elektrokanály či rozvody vzduchu. Můžeme si vybrat,
zda si pořídíme ponk, jehož součástí jsou již zásuvky či
skříňky, nebo jednoduchý model. Pod ponk můžeme
umístit pojízdné úložné kontejnery na kolečkách, do
kterých uložíme nářadí a materiál, který potřebujeme
občas pohodlně přemístit jinam.
I pro ty, kdo mají nedostatek místa, se najde řešení,
pracovní stoly se vyrábějí i skládací. Neposkytují samozřejmě tolik možností jako fortelný stálý ponk, mají
ale zpravidla pevné kovové nohy a dřevotřískovou pra-
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covní desku, takže na nich můžeme pohodlně řezat,
připevnit svěráku nebo navrtat otvory do položeného
prkna.

Svěrák nahradí třetí ruku
Mít pouze dvě ruce je při řadě dílenských prací prostě nedostačující. Problém vyřeší kvalitní svěrák, který přidrží opracovávaný materiál mnohem pevněji
a stabilněji než živý pomocník. Je tvořen dvojicí čelistí,
stahovaných trapézovým šroubem. Je vyroben buď
z oceli (zámečnický), nebo ze dřeva (truhlářský). Na
pracovním stole by měl mít své stálé místo, speciální
truhlářský svěrák bývá přímo součástí speciálního truhlářského ponku.
Dílenské svěráky se přidělávají napevno pomocí šroubů k pracovnímu stolu, napevno přidělaná je zadní
část a přední se pohybuje směrem k obsluze. Čelisti
jsou kaleny a jsou rýhované. Na trhu je běžně dostupný v různých rozměrech, navíc se k němu dají sehnat
vložky na čelisti z hliníku, korku, pryže nebo plsti pro
uchycení měkkých materiálů.
Jiný typ svěráku z masivní litiny má naopak napevno
přidělanou přední část a zadní se pohybuje směrem
od obsluhy. Samozřejmě má také kalené a rýhované
čelisti v různých rozměrech.
V domácí dílně asi nejvíc oceníme multifunkční svěrák,
vybavený pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. Napevno má přidělánu přední část a pohybuje se zadní
směrem od obsluhy. Je dodáván se 135 milimetrů dlouhými čelistmi. Součástí dodávky jsou výměnné čelisti
– hladká, rýhovaná, prizmatická a měkká hliníková.
Čelisti lze snadno a rychle vyměnit bez dodatečného
nástroje či stranově vysunout pro upínání tyčí a trubek ve svislé poloze. Navíc lze k němu přikoupit sadu
příslušenství pro stříhání, ohranění a ohýbání. Jeho
jedinou nevýhodou je, že je vyráběn pouze v jedné
velikosti.

Kladivo i palice jsou potřeba často
Velikost a typ kladiva vybíráme podle toho, jaké práce
děláme nejčastěji. Základem každé dílny je však kladivo zámečnické, zpravidla o hmotnosti 500 gramů,
zručný kutil zpravidla využije tři velikosti. Předpoklad
bezpečnosti při používání kladiva je tvarovaná rukojeť,
která dobře padne do ruky a je spolehlivě zaklínovaná
plochým nebo kruhovým klínem, aby se kladivo při
práci neuvolnilo.
Když je kladivo správně kované, nemělo by prasknout.
Levná kladiva z pochybného materiálu jsou často jen
odlévaná a zabrušovaná. Pak se lámou a pravděpodobnost úrazu je vysoká. Dobrou volbou je kladivo
s kovovou násadou, ta je ovšem vodivá, s čímž bychom
měli při práci počítat. Moderní kladiva bývají vybavena
násadou z tvrzeného pružného plastu., který je lehký
a nestudí v ruce, násady mohou být ještě opatřeny
podložkou pro dlaň s protiskluzového materiálu.

Bez kleští se neobejdeme
Kleště by neměly chybět v žádné domácnosti. Říká
se, že správnému kutilovi stačí jen tři druhy kleští –
kombinačky, štípačky a sikovky. Ve skutečnosti budeme druhů kleští potřebovat trochu víc. Jejich kvalitu
poznáme podle oceli, z níž jsou vyrobeny. Měly by být
z legované chrom-vanadiové (cr-v) oceli, takže když
nám náhodou spadnou na zem, určitě se z nich nic neodlomí. Také se neohýbají a vydrží požadovanou námahu. Jejich kvalitu zvyšují ještě další úpravy a vychytávky, jako jsou třeba měkčené rukojeti či protiskluzný
povrch. Někteří výrobci používají pouze poniklované
nebo pochromované železo. Docílí tím sice extrémně
nízké ceny, ale kvalita bývá mizivá.
Takzvané kombinačky se vyrábějí už jen s izolovanou
rukojetí a je vhodné pořídit si více velikostí. Elektrikářské kleště jsou rovněž izolované, mají zašpičatěné
čelisti, které umožňují snadno udělat na drátu očko,
a břit na štípání a odizolování drátu.
Čelním štípačkám se někdy také říká tesařské a snadno
se jimi také vytahují hřebíky. Štípačky stranové neboli boční slouží k všestrannému použití. Vyrábějí se
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v mnoha velikostech, od malých do dlaně až po velké,
které se drží oběma rukama.
Sikovky, rovněž označované jako montážní stavitelné
kleště, se vyrábějí v různých provedeních a velikostech. Levné mívají horší mechanismus na přestavování,
proto je lepší raději si připlatit. U samosvorných kleští
lze nastavení zaaretovat, používají se podobně jako
sikovky nebo hasák.
Kromě již jmenovaných druhů existuje i řada opravdových specialit. Do této skupiny patří nýtovací, děrovací
neboli průbojníkové s pevnou nebo otočnou hlavou,
konektorové neboli stripovací, které slouží ke „svlékání“ izolace z kabelů, klempířské na ohýbání plechu,
seegrovky na instalaci a vyjímání kroužků a závlaček,
krepovací k „nacvakávání“ různých konektorů či kleště
na zaštipování dlaždic a obkladů či masivní cihlářské.
Specialitou, kterou většinou známe pouze z detektivek
jako součást „nádobíčka“ starých kasařů, je kvalitní
hasák. Nenechme se ale zmást, neobejdeme se bez něj
i při drobné údržbě v domácnosti. Například starou
vodovodní baterii, jejíž závit se léty používání důkladně „zapekl“, bez něj sotva povolíme.

lou regulací otáček, pravolevým chodem a možností
nastavení točivého momentu. Na trhu je několik
typů nástrojů s různou kapacitou akumulátoru. Dolní
hranici tvoří akumulátory s napětím 7,2 voltů, určené
právě pro domácí práce. Podstatná je kvalita akumulátoru, který by měl vydržet nabitý dostatečně dlouho,
abychom nemuseli přerušovat práci.

Pily, pilky, pilníky

Jeden šroubovák nestačí
Na domácí práce potřebujeme minimálně tři šroubováky od 4 do 10 milimetrů. Při šroubování používáme
vždy správnou velikost šroubováku a tvar odpovídající
hlavě šroubu, jinak může dojít poškození šroubu, šroubováku a někdy i výrobku. Ideální je tedy pořídit si do
domácí dílny rovnou šroubovák s celou sadou různě
tvarovaných a různě velkých hrotů. Takové sady jsou
zpravidla uložené v praktické krabičce, takže hroty
nepoztrácíme.
U šroubováků velmi rychle odhalíme kvalitu materiálu. Abychom dokázali zužitkovat a využít dotahovací
sílu, klademe velký důraz na ergonomický tvar rukojeti. Musí být zhotovena tak, aby při namáhavé práci
v dlani neklouzala, ale ani se nezadírala do pokožky.
Některé rukojeti mají v zadní části zhotovený otvor,
přes který lze nasunout páku, a zesílit tak sílu. Mnohé
mají tělo hrotu vedené podélně přes celou rukojeť
s rozšířeným přesahem na konci, na který můžeme
v případě potřeby udeřit kladivem.
Výkonným a pohodlným pomocníkem je akumulátorový šroubovák. Šroubování s ním dosáhneme plynu-

Při pracích v dílně využijeme různé druhy pilek na kov
nebo na dřevo. Abychom si vybrali správně, je nutné
vědět, k čemu ji budeme používat a zda se na danou
práci vůbec hodí. Lupínková pila je vhodná především
na jemnou a přesnou práci, můžeme ji použít na dřevo, plast, kov, plexisklo i sádru. Dokáže zhotovit velmi
drobné předměty či tvary i v tom nejtvrdším dřevě,
a to s přesností na milimetr. Pila ocaska se velmi dobře
uplatní při drobných úpravách, můžeme s ní ale ořezat
i větve stromů, a pokud má jemnějšími zuby, dokáže
rovněž řezat plech, plastové desky a podobně.
List pilky na železo se osazuje do rámu, vždy kolmou částí zubů dopředu, abychom řezali jen směrem
dopředu. Pokud potřebujeme odříznout například
dlaždice či obkládačky, zvolíme wolframovou šňůrku,
která nahrazuje list pilky.
Drobnější práce, kdy potřebujeme odebrat malé
množství materiálu z povrchu, srazit hranu nebo se
zbavit otřepu, obstaráme pomocí pilníků. Různé druhy
hrubosti pilníků se volí podle opracovávaného materiálu, požadovaného úběru a jakosti povrchu. Hrubost
se udává počtem seků na centimetr délky. Pilníků
existuje několik základních druhů, například dílenské
pilníky pro běžné potřeby v domácnostech, precizní
pilníky pro jemné pilování a leštění, pilníky na pily pro
ostření pilových listů a kotoučových pil a pilníky jehlové pro ostření nářadí.
Zvláštním druhem pilníku je rašple, tedy pilník z popouštěné oceli s velice hrubými zuby, který má jednu
stranu plochou, zatímco druhá má půlkruhový profil.
Na obou stranách jsou řady velkých trojúhelníkových
zubů, viditelně oddělených jeden od druhého a větších, než jsou zuby pilníku. Jejich úkolem je rychle odstraňovat přebytečný materiál z opracovávaného kusu.
Rašple se používají k úpravám zakřiveného povrchu,
který není možné hoblovat.
Moderní dílna pro zkušeného kutila bude jistě vybavena kromě ručního nářadí i elektrickým, které uspoří
čas i fyzickou námahu. Elektrická kotoučová pila je
vhodná na řezání deskových či laťkových materiálů
a můžeme s ní řezat dřevo i kov, záleží na použitém
kotouči. Přímočará pila se hodí na vyřezávání jednoduchých tvarů, jako křivky, kruhy, a to jak v podélném,
příčném či sdruženém řezu. Hodí se ke zpracování
krátkých přímých řezů v masivním dřevu, deskových
materiálech, umělých hmotách, hliníkových profilech
i ocelovém plechu. Pokosová pila je určena ke zkracování dřevěných dílů na přesně určenou délku. Její
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velkou výhodou je zhotovení čistých řezů, hlavně díky
otočné a naklápěcí hlavě, která dovoluje provádět
šikmé řezy ve dvou směrech.

Čím zpracovat palivové dřevo
Máme na výběr mezi řetězovou pilou a cirkulárkou.
Ta první je určená hlavně na kácení stromů. Jedná se
o nástroj, který vyžaduje určitou fyzickou zdatnost
a zručnost a při nesprávném či lehkomyslném zacházení může způsobit i velmi vážný úraz. Proto bychom
si k ní měli v každém případě pořídit i bezpečnostní
pomůcky a být při práci mimořádně opatrní. K drobnějším a nenáročným pracím v okolí domu si vystačíme
s řetězovou pilu elektrickou, s níž se nám bude díky
její výrazně nižší hmotnosti mnohem snadněji pracovat než s benzínovou.
Cirkulárka poháněná elektromotorem zastane spoustu
práce hlavně při zpracování dřeva na topení. Pro drobnější práce vystačíme se stolním provedením s menším
kotoučem, jímž můžeme upravovat prkna, latě, trámky… Pro zpracování palivového dříví bude vhodnější
velký, tzv. kolébkový typ, který nám sám pomůže těžká
polena přidržovat a správně směrovat. Součástí některých typů je i ocelový trn na štípání menších polínek,
k jiným lze tento doplněk dokoupit, nebo si můžeme
rovnou pořídit štípačku dřeva poháněnou elektromotorem.

Montážní klíče nám otevřou cestu
Součástí vybavení každé dílny musí být i montážní
klíče. Neměly by nám chybět vidlicové nebo očkové,
kombinované (na jedné straně očko, na druhé vidlice)
ani polouzavřené prstencové. Dobré je mít i soupravu
nástrčných klíčů, tzv. gola sadu. Montážní klíče bývají
převážně určeny na šestihranné hlavy šroubů a matic, existují i klíče se speciálně tvarovaným průřezem,
například torx.
Trubkové klíče jsou vlastně silnostěnné trubky z kvalitní oceli, které mají zakončení vytvarované do tvaru
šestihranu. Využívají se zejména na práci se šrouby
a maticemi, umístěnými velmi hluboko, nebo na místech, kde není dostatek místa. Momentové klíče slouží
k dotahování šroubů přesně stanovenou silou, tzv.
momentem.
Nástrčné gola klíče je soustava nářadí, kterou tvoří vždy páka s ukončením ve tvaru kostky, zásadně
v palcových rozměrech. Na toto ukončení se nasouvá
pracovní hlava, tzv. ořech, která může mít šesti nebo
dvanáctihranný vnitřní průřez. Podobně jako u šroubováků s výměnnými hlavicemi je sada gola klíčů
uložená v praktické krabičce rozhodně praktičtější než
množství různých klíčů rozházených po dílně.

Vybíráme vrtačku
Nejcennějším „dělníkem“, bez nějž se žádný kutil neobejde, je kvalitní elektrická vrtačka. Prvním krokem
při výběru by mělo být rozhodnutí, zda nám pro práci
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postačí hobby vrtačka, nebo budeme muset sáhnout
po profesionálním nářadí. Hobby nářadí je vhodné pro
domácí kutily, kteří ho využívají k drobným opravám
jen občas. K vrtačce bychom si samozřejmě měli již při
nákupu pořídit i sady kvalitních vrtáků do dřeva, kovu
i betonu.
Pokud trávíme ve své domácí dílně více času než
v obýváku, pak stojí za úvahu pořízení profesionálního
nářadí, které se vyrovná i s každodenním používáním. Jestliže budeme vrtačku často převážet, určitě se
vyplatí dát přednost přístroji, uloženému ve speciálním
kufříku se sadou vrtáků, případně i vybaveném základní sadou nářadí.
Dalším důležitým faktem je rozhodnutí, zda vybrat
vrtačku akumulátorovou či elektrickou. Akumulátorové vrtačky jsou napájeny z AKU článku, což je velmi
praktické právě pro drobné opravy v domácnosti, na
chalupě či v dílně. Jejich základní výhodou je absence
kabelu, díky čemuž zůstáváme mobilní a nemusíme za
sebou všude vláčet nekonečné metry prodlužovacího
kabelu. Při výběru AKU vrtačky bychom tedy měli zaměřit pozornost především na takové vlastnosti, jako
jsou výkon, hmotnost, kapacita akumulátoru a doba
jeho nabíjení.
Elektrické vrtačky jsou vhodné především do dílny,
v níž trávíme hodně času a často vrtáme do různých
materiálů. Díky elektrickému napájení nejsme omezeni délkou provozu, naopak jsme však limitováni
délkou napájecího kabelu. Při výběru konkrétního přístroje je potřeba zvážit, do jakého materiálu budeme
vrtat nejčastěji. Pro lehčí materiály bude stačit přístroj
bez příklepu, pro těžší budeme potřebovat vrtačku
s příklepem.
Příklepová vrtačka je osazena příklepovým mechanismem, díky němuž můžeme poměrně snadno vrtat do
tvrdých stavebních materiálů, jako je cihla nebo beton.
Pro vrtání s příklepem je ale nutné vždy používat vrtáky k tomu určené.

Co všechno umí úhlová bruska
Úhlová bruska je jedním z nejuniverzálnějších typů
ručního elektrického nářadí pro domácí dílnu. Její
název je odvozen od úhlové převodovky, měnící vertikální rotaci osy motoru na horizontální rotaci kotouče.
U nás se pro tento typ brusky vžily názvy jako flexka,
flexa nebo rozbrušovačka. Můžeme s ní řezat nebo
brousit kovy, od tenkých plechů až po silné kovové
nosníky, cihly, obklady a dlažby, beton, ale i dřevo.
Pro drobné řezání plechů, obkladů, menších kovových
profilů a pro menší broušené plochy jsou vhodné úhlové brusky s průměrem kotouče 115 a 125 milimetrů,
které většinou umožňují i držení jednou rukou. K řezání a broušení velkých kovových profilů, dlažby, betonu
a dřeva jsou zde úhlové brusky s velkým průměrem
kotoučů 150, 180 a 230 milimetrů, které jsou z bezpečnostních důvodů vyráběny jako dvouruční.
Důležitým parametrem při výběru úhlové brusky je
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příkon motoru. Pro zvýšení komfortu mají kvalitnější brusky například funkci elektronického zajištění
konstantních otáček i při zatížení a elektronickou
regulaci otáček. Lze se setkat i s modely, vybavenými
elektronickou ochranou proti přetížení a rozběhovou
elektronikou, která zajistí pozvolný náběh do otáček.
S vývojem výkonných akumulátorů se objevují na trhu
i akumulátorové úhlové brusky, které se uplatní všude
tam, kde nemáme v dosahu zdroj elektrické energie.
Stejně jako správná funkce úhlové brusky jsou důležité kvalitní řezné i brusné kotouče. Řezné kotouče se
v závislosti na provedení používají pro dělení obrobků
z kovu, kamene, nerezové oceli a litiny. Brusné kotouče slouží k opracování ploch kovových a nerezových
materiálů a diamantové k dělení stavebních materiálů.
Speciální kotouče si pořídíme, pokud chceme odstra-
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ňovat staré nátěry nebo odrezovat kovové plochy.

Také dlát potřebujeme víc
Při opracovávání dřeva se neobejdeme bez kvalitního
dláta. V domácí dílně zpravidla vystačíme se třemi až
čtyřmi nástroji různých šířek, někteří výrobci je dokonce nabízejí v sadách. Při opracování dřeva se používají
dláta různých velikostí, ostří i tvarů. Existují dláta
s rovným, kosým či profilovaným ostřím i prohnutá.
Důležitý je nejen materiál vlastního kovového nástroje, ale rovněž rukojeti. V domácí dílně zpravidla dlátem odsekáváme či zarovnáváme přebytečné výstupky,
což samozřejmě nezvládneme jen vlastní silou a budeme muset do rukojeti dláta klepnout kladivem. Pro
takovou práci jsou tudíž nejvhodnější dláta s dřevěnou
rukojetí, staženou ocelovou objímkou.

hoblíky s profilovaným plazem a želízkem.
Pro moderního kutila jsou tu opět hoblíky elektrické.
Snadno s nimi opravujeme prkna i trámy, můžeme
s ním ale i vyřezávat drážky, docílit přesného zkosení
hran či vytvářet nejrůznější dekory. Elektrické hoblíky
pracují jinak než tradiční ruční, které ubírají dřevo
ostřím nože při pohybu vpřed. Přístroje na elektrický
pohon dřevo frézují párem nožů na rotujícím bubínku,
takže je jejich využití mnohem širší.
Pokud nás práce se dřevem opravdu baví, pořiďme si
kombinovaný stroj, který v sobě zahrnuje hoblovku
s protahem, srovnávačku, frézu, dlabačku a malou cirkulárku. Tento stroj je pro kutilské účely naprosto dokonalý. Pro profesionála je sice nepoužitelný, protože
se musí pro každý účel přestavovat, přehodit řemenici
atd., ale kutilovi bude neocenitelným pomocníkem.

Čím perfektně uhladit povrch
V každé domácí dílně by neměla chybět základní sada
smirkových papírů. Používají se pro získání hladkého
povrchu dřevěných výrobků a součástek. K označování hrubosti se používá číslo, které vyjadřuje přibližný
počet částic na čtvereční centimetr.
Při finální úpravě větších ploch přijde vhod pásová
bruska. Je vybavena brusným pásem, který je veden
mezi párem válců – napínacím a poháněcím. Standardní šíře brusného pásu je 60 až 105 milimetrů a tyto
typy brusek se používají hlavně k hrubšímu rovinnému
broušení. Pokud však potřebujeme obrousit tvary křivkové, jako jsou například okenní rámy a jiné tvarově
složité povrchy, zvolíme čelní pásovou brusku, jejíž
brusný pás je užší – 20 až 50 milimetrů – a pohybuje
se po dráze ve tvaru klínu, takže jeho hřbet umožňuje
i vybrušování rohů. Existují ještě užší brusky, které se
označují také jako pásový pilník nebo prstová bruska
a které se díky vysunutému rameni dostanou i do obtížněji přístupných míst.

Dvakrát měř, jednou řež
Hoblíky pro domácí truhlaření
Ruční hoblíky se vyrábějí v různých provedeních a velikostech, od malých, téměř kapesních, až po více než
metr dlouhé hoblíky na zarovnávání dlouhých desek.
Hoblíky s delší skluznicí jsou při hoblování méně citlivé
na nerovnosti než krátké. Menší hoblíky (klopkař nebo
menší hladík) by nám na běžné truhlářské práce měly
stačit. Často se využívá například úzký hoblík, mezi
řemeslníky zvaný římsovník. Používáme jej například
na úpravu dřevěných oken nebo dveří, když se zadrhávají v rámu.
Moderní ruční hoblíky se vyrábějí i z kovu, jejich funkce je shodná s dřevěnými. Podle tvaru a použití se hoblíky dělí na hoblíky rovinné, například uběrák, hladík,
klopkař, škárovník či římsovník, a hoblíky s vypouklým
plazem příčné nebo podélné – tzv. článkař, resp. na

K přesnému měření potřebujeme přesná měřidla a měřicí zařízení, řada z nich je však určena pro konkrétní
druh práce. Při měření vzdáleností nad 50 centimetrů
už nevystačíme s kancelářským pravítkem ani příložníkem po dědečkovi. To byl důvod, proč se začala vyrábět skládací pravítka čili metry. Základním měřidlem,
které by měl mít každý kutil po ruce, je tedy klasický
skládací metr. Skládací metry jsou k dostání v dřevěném nebo plastovém provedení, vzácně i hliníkové.
Prodávají se v délce od jednoho do pěti metrů, spojení
dílců pomocí kovových kloubů znamená větší přesnost
a delší životnost.
Velmi rozšířená jsou ocelová svinovací měřidla. Proti
skládacímu metru mají menší, praktičtější rozměry,
jsou dostatečně přesná a pohodlně se s nimi pracuje,
protože jsou samonavíjecí. K dostání jsou nejčastěji
v délce od dvou do 10 metrů. Vyrábějí se převážně
z ocelového pásku, který se pružinkou svine do obalu.
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Stupnice s milimetrovým dělením jsou lakované nebo
vyleptané do měřícího pásku. Pokud má povrch pásku
teflonový povlak, je nátěr trvanlivější a zabraňuje
otěru čísel. Někteří výrobci nabízejí i svinovací metry
s digitálním ukazatelem, který zobrazuje rozměr s dělením na 0,1 milimetru.
K měření velkých rozměrů se používají měřicí pásma.
Od svinovacích metrů se liší délkou – od 10 do 20, resp.
50 a výjimečně až 100 metrů. Při měření je potřeba
napínat je ručně, navíjejí se klikou. Měřicí pásek je
u levnějších pásem ze sklolaminátu, u dražších z oceli,
někdy i nerezavějící, může mít povlak z PVC nebo lakovaný. Běžné stupnice jsou dělené po jednom milimetru.

Drobnosti, které nesmějí chybět
Jsou nástroje, které často nepotřebujeme, ale mohou
nastat případy, že nám budou chybět. V základním
vybavení domácího kutila by neměl chybět drátěný
kartáč na rez či vodováha, do níž se vyplatí investovat
a dát přednost kovovému výrobku, jehož hrany se tak
snadno nepoškodí a nepodléhá vlivu vlhkosti.
Na předvrtání otvorů budeme potřebovat ruční navrtávák neboli nebozez, ideální je pořídit si základní
sadu velikostí. Vhod přijde i úhelník, ideálně kovový
a nastavitelný, takže ho budeme moci použít nejen při
vyznačování pravého úhlu. Při práci s kovovými materiály jistě oceníme i nůžky na plech. Dříve či později se
hodí i závitník, který slouží k řezání vnitřních závitů
v otvorech trubek, a očka na řezání vnějších závitů na
povrchu kulatiny či trubek.
V domácnosti budeme určitě potřebovat alespoň jednoduchou elektrickou zkoušečku, bez níž se rozhodně
neobejdeme třeba při výměně zásuvky či vypínače.
Naprostou nezbytností je pak plochá truhlářská tužka
pro vyznačování řezů či umístění plánovaných otvorů
či sada praktických odlamovacích nožů, jimiž dokážeme uříznout či přiříznout téměř cokoli, od kabelové
izolace až po linoleum.
V nabídce elektrického nářadí bychom neměli při
vybavování domácí dílny přehlédnout ještě horkovzdušnou pistoli, kterou oceníme například při odstraňování starých nátěrů. Praktickým pomocníkem je
také elektrická pájka. Mnohostranné uplatnění najde
i tavná pistole, s jejíž pomocí můžeme nejen leccos
přilepit, ale i dočasně přichytit k podkladu součástky,
jejichž upevnění bychom jinak pouze dvěma rukama
sotva zvládli.

Pomůcky pro malíře
Máme na mysli samozřejmě malíře pokojů. Mnoho
z nás si troufne vymalovat pokoj samostatně, zejména
pokud jsou stěny již srovnané a jen přidáváme další
nátěr. V prodejnách s barvami nám ostatně odborníci
ochotně poradí, jakou máme použít penetraci, čím
stěny očistit a jakou kam použít barvu. Tu nám na požádání i přesně natónují podle našich představ. Pak už
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tedy stačí se jen převléct do pracovního a pustit se do
malování. Pokud není nánosů barvy na stěně mnoho,
použijeme jen penetraci a můžeme přidat další vrstvu
barvy. Když je starých vrstev víc, nezbývá než si pořídit škrabku a pečlivě vše oškrábat. Neodbytně stále
se otevírající štěrbiny nejlépe zmizí, když na stěnu
nalepíme speciálním lepidlem jemnou síťovinu z odolného materiálu, který se nepotrhá. Přes ni pak musíme
nanést štukový nátěr a teprve pak vymalovat.
Nářadím malíře jsou tedy škrabka, bruska na stěnu, ale
především to, čím nanášíme barvu. Práce s malířskou
štětkou není vůbec snadná, mnohem lepší je tedy si
pro naše amatérské malování pořídit váleček, nejlépe
na teleskopické tyči, díky které pohodlně vymalujeme i strop. Při práci s válečkem zdaleka tolik kolem
sebe nenastříkáme a bude se nám po malování i lépe
uklízet.
Novinkou jsou malířské stříkací pistole, které nejen že

vytvoří dokonalý povrch, ale naučíte-li se s nimi pracovat, ušetříte si i velkou část úklidu.

Možnosti uložení nářadí
Máme-li dostatek prostoru u zdi, určitě přijde vhod
praktický regál. Pohodlně do něj urovnáme veškeré
větší nástroje a krabice s drobnějšími kousky. Uzavíratelné regály sice působí uklizeněji, do dílny ale nejsou
praktické, protože neustálé otvírání a zavírání dvířek
zdržuje při práci. Ideální jsou takzvané samostojné
regály, které nebudeme muset ukotvovat do stěny.
Dřevěné regály jsou většinou vyráběny z masivního
dřeva v přírodním provedení. To umožňuje zvolit barvu nátěru nebo použít pouze lazuru, která uchová na
povrchu přírodní kresbu dřeva. O design nám ale v dílně tolik nejde, podstatné je, že dřevěné regály vynikají
variabilitou rozměrů a počtu polic, nízkou hmotností
a snadnou montáží.

Mimořádně lehké a praktické regály vyrobené z PVC
a polypropylenu jsou oblíbené pro snadnou a rychlou
montáž, k níž není potřeba žádné nářadí ani šrouby.
Jejich velkou nosnost zajišťuje kvalitní materiál a specifický tvar polic, které bývají navíc zakončeny praktickými úchyty. Jsou snadno omyvatelné a stoprocentně
odolávají i vlhku, takže je můžeme použít i ve vlhčím
sklepě. Jednoduchá úprava šířky i výšky polic umožňuje navrhnout si regálovou soustavu přesně podle
potřeb a požadavků.
Kombinované regály se skládají z trubkové konstrukce
a polic, které jsou vyrobeny z PVC nebo HDF desek.
Jednoduchá a rychlá montáž je zaručena trubkovou
konstrukcí s vlastním závitem. Můžeme volit počet polic, vzdálenost mezi nimi i jejich tvar, tedy buď rovné,
nebo rohové provedení.
Text: Eva Božoňová, foto: Schutterstock.com

ZDRAVÝ VZDUCH
Potřebujete u sebe doma nebo na chalupě přes toto léto klimatizovat nebo
odvlhčovat? Prémiová italská značka Olimpia Splendid přináší na trh velice
tiché přístroje s kvalitním designem. Mobilní klimatizace a odvlhčovače
od značky Olimpia Splendid disponují doplňkovými funkcemi, kdy
kromě snížené spotřeby a hlučnosti dokáží i topit nebo čistit vzduch.
Z odvlhčovačů se doporučujeme podívat na model Aquaria Thermo
(multifunkční odvlhčovač s funkcí topení a čištění vzduchu s výkonem až 22
l / den). Z mobilních klimatizací je pak zajímavá Dolceclima Silent, která také
umí čistit vzduch a navíc je dostupná v elegantním černém designu. Více
informací k těmto produktům najdete na www.vzdusin.cz.

SEDACÍ VAK
Taky už vaše děti nudí stereotyp
dětského pokoje a žadoní o změnu?
Rádi byste svým dětem přeměnili
dětský pokojík na tak trochu jiný
„cool“ pokoj, ve kterém se budou
děti i teenageři cítit ve svém živlu?
Věřte, že s originálními sedacími vaky
to bude hračka.

KMB SENDWIX - STAVĚJTE CHYTŘE A ÚSPORNĚ
Proč stavět ze SENDWIXU? Zdicí systém SENDWIX od společnosti
KM Beta a.s. byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných,
nízkoenergetických a pasivních domů. Díky svým tepelně a zvukově
izolačním vlastnostem, mimořádné pevnosti a vysoké objemové
hmotnosti je ideální volbou pro stavebníka, kterému záleží na
zdravém a úsporném
bydlení.
Vápenopískový
kvádr
má výbornou tepelnou
akumulaci, která mu
umožňuje
překlenout
teplotní výkyvy mezi
dnem a nocí i bez zapnutí
topné soustavy, čímž
snižuje spotřebu energie
a náklady zákazníka.
Více na www.sendwix.cz

RADOST BEZ STAROSTÍ
Dřevěný zahradní nábytek
je snem každého, kdo
miluje posezení pod širým
nebem. O to větší může
být překvapení, když po
slunečném létě přejdou
chladné deště a židle a stoly
změní
barvu,
mnohdy
i tvar. Nebojte, váš zahradní
nábytek ochrání speciální
laky a oleje Bondex. Pronikají
hluboko do struktury dřeva,
vyživují jej a ošetřují.

OBRAZ VE VÍCE DÍLECH
Možná také sháníte nějaký pěkný obraz do svého bytečku. Už jste
prošli desítky obchodů, nachodili kilometry, ale bezvýsledně. Některé obrazy byly nevýrazné, jiné neladily barevně s vaším interiérem,
další byly malé, nebo naopak příliš velké. Co takhle vytvořit si vlastní
vícedílné fotoplátno?
Je mimořádně dekorativní a hodí se do jakéhokoli interiéru. Velikost fotoplátna může
být od 60x40 cm až po
obrovských
225x100
cm a skládá se ze dvou
až pěti dílů. Vaše oblíbená fotografie bude
vytištěna na skutečné
malířské plátno a ručně vypnuta na dřevěné
rámy.

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

SKLO V INTERIÉRU
Firma MIJA-Therm, s.r.o Vám nabízí
vše ze světa skla a designu pro Vaše
moderní a příjemné bydlení:
•
celoskleněné dveře, hliníkové
zárubně
•
celoskleněné schodiště,
sprchové kouty, obklady, stěny,
zábradlí
•
celoskleněné fasády, stříšky
•
elektricky ovládaná skla a skla
s LED diodami
•
laminace a pískování skel pro
jakoukoliv grafiku
•
vše na míru a dle požadavků
investora
Showroom
Vzorková prodejna, sídlo spol.
Průhonická 119, Čestlice 251 01
U Splavu 46, 788 13 Rapotín
Tel: +420 583 214 921, e-mail: info@mija-t.cz
www.mija-t.cz

Horká novinka v oblasti elektronického
ovládání dveří - bez kabeláže a s jednoduchou
instalací za pár minut! To je revoluční
Mul-T-Lock ENTR!
Díky ENTRu vytvoříte z Vašich původních dveří,
super chytré dveře, a to pouhou výměnou
cylindrické vložky za novou, bezpečnější.
ENTR se skládá z bezpečnostní vložky
4. bezpečnostní třídy a řídící jednotky s baterií.
Vaše dveře poté ovládáte za pomocí:
•
Klasických klíčů, pokud je třeba
•
Vašeho Smartphonu díky aplikaci, která
je ke stažení ZDARMA
•
Dálkovým ovládáním
•
Kódovací klávesnice
•
Otisku prstu
www.kavan.cz

DOPŘEJTE SI LUXUS PRO VAŠE DVEŘE

FINSKÁ KVALITA I PRO STŘECHY S NÍZKÝM SKLONEM

Společnost TWIN představuje luxusní kolekci kování EIDOS Q 03
(cena od 1179 Kč) a TWIN KOVÁNÍ VISTA P 639 HR (cena od 2050 kč).
Celá kolekce je skvěle padnoucí do ruky, protože oblasti krčku jsou
zaoblené. Navíc montáž je jednoduchá, vše zvládnete i vy sami.
Více na www.twin.cz

Střešní krytina Classic od finské společnosti Ruukki se honosí nejen krásným
vzhledem a na českém trhu unikátní zárukou až 50 let. Povrch krytiny
Classic připomíná tradiční falcované krytiny, současně ale zůstává moderním
a
stylovým.
Vhodný
je pro celou řadu
architektonických stylů
a lze ho pokládat již
na střechy se sklonem
od 6º.
Classic si můžete pořídit
také v tzv. embosované
variantě, která vytváří
nezaměnitelný unikátní
povrch a dále zvyšuje
tuhost krytiny.
Pro vyšší pocit komfortu
si můžete vybrat Classic také s dodatečnou antikondenzační protihlukovou
vrstvou, která přispívá k utlumení hluku zvnějšku a přispívá tím ke zklidnění
vnitřního prostředí vašeho domova.
Více na www.ruukkistrechy.cz

Buďte připraveni!

P

VYTVOŘTE Z VAŠICH OBYČEJNÝCH
DVEŘÍ CHYTRÉ DVEŘE

říroda se probouzí k životu a to znamená, že nastává období, které víc trávíme venku.
Bez čeho byste si ale nemohli vychutnávat teplé sluníčkové dny na vaší zahradě,
terásce nebo balkónku? Přeci bez pohodlného a účelného venkovního nábytku! Pokud
přemýšlíte kam zajít, navštivte nejbližší prodejnu ASKO,, kde na vás čeká široká nabídka
kvalitního zahradního nábytku. Stylovými zahradními sety a slunečníky to vše jen začíná!
Toužíte po prostorném altánku, pohodlném sedacím vaku, houpačce nebo komfortním
křesle se stínidlem? Tak se k nám přijďte podívat a udělejte si radost, na celou kolekci teď
navíc garantujeme slevu až 50%!
www.asko.cz

Koberce BRENO nabízí v síti
specializovaných prodejen kompletní
sortiment podlahových krytin
- metrážové koberce bytové, zátěžové
nebo vlněné v široké
škále barev, vzorů
a materiálů.
Připraveny jsou originální
a luxusní kusové koberce
v klasických
i moderních vzorech.
Moderní PVC a vinylové
podlahové krytiny z naší
nabídky dokonale
imitují dřevo nebo
dlažbu.

BRENO.cz
BYDLENÍ BRENO.cz
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PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
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)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

5/2015

bydlení
www.moje-bydleni.com

ZAČÍNÁME

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

STAVĚT

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.

Zabezpečte svůj domov
spigl_bydleni_5_2015.indd 1
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

DLOUHÉ LÉTO NA TERASE
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LOŽNICE NENÍ JEN POSTEL
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skvělý recept na Vaší kuchyni
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KUCHYNÍ

ZDARMA

OSPOTŘEBIČŮ,
ŠIROKÝ VÝBĚR ELEKTR
TLENÍ A DOPLŇKŮ
DŘEZŮ, BATERIÍ, OSVĚ

Na vybrané modely.

*

OCHY
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až 500 m VÝSTAVNÍ PL

www.porta-kuchyne.cz
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Nabídka platí do 30.6. 2015 ve všech studiích kuchyní na míru PORTA a to není-li u konkrétního produktu uvedeno jinak. Sleva se odečítá z doporučených prodejních cen u všech
plánovaných kuchyní a nelze ji kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Dopravu a montáž zdarma do vzdálenosti 40 km si sjednáte ve všech studiích Porta.
Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy, již zlevněné zboží a elektrospotřebiče.

OLOMOUC - Řepčín

Obchodní zóna GLOBUS
Pražská 39
PO - NE 9.00 - 20.00

ZNOJMO

NC vedle Baumaxu
Suchohrdelská 2799/26
PO - NE 9.00 - 20.00

ZLÍN

Centro Retail Park
třída 3. května 1205
PO - NE 9.00 - 20.00

BRNO
NC Olympia, U Dálnice 777
PO - PÁ 10.00 - 21.00
SO - NE 9.00 - 21.00

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

