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VELKÝ LETNÍ SPECIÁL

Supreme Care.

Objevte to nejlepší
v praní a sušení.

20 let

záruka
na nejtišší
mOtOr
na trhu.*

NOVINKA
*Technologie ZEN zajišťuje nejnižší úroveň hlučnosti při odstřeďování mezi pračkami do
10 kg a do 1400 otáček za minutu (stav prosinec 2014).

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Před sebou máme nejúžasnější
období roku. Prázdniny jsou za
dveřmi a my plánujeme nejen
dovolenou, ale dle svých možností i posezení na zahradě s přáteli,
grilování, prostě chvilky, kdy se
zastavíme, ohlédneme a trochu si
vychutnáme život. Protože léto přece jen neletí tak zběsile jako zbytek
roku, dny jsou delší a my máme
více energie, obvykle si plánujeme,
co všechno zvládneme. Vymalujeme předsíň, zrenovujeme obývák,
vyměníme kuchyň, úplně předěláme
zahradu a vybudujeme zahradní
jezírko. Pravda, něco z toho vždy
zůstane v rovině snů, do něčeho se
ale opravdu pustíme a určitě si léto
náležitě užíváme.
Průvodcem při vašich renovacích a
ve vašem budování vám jako vždy
může být náš časopis. A nezáleží
na tom, zda půjde o práci doma, či
venku, zda jsme majiteli bytečku, či

rozsáhlého sadu. Každý si v tomto
čísle jistě něco najde. A protože
o prázdninách mám nejen více času
na budování, ale i na čtení, připravili jsme pro vás přílohu Letní relax,
kde máte další porci informací
navíc.
Povíme si v ní nejen něco o relaINZERCE
xačním nábytku, ale i o tom, co
na žádné správné zahradě nesmí
chybět. Společně si i něco ugrilujeme a budete-lim mít letos nějaké
zahradní přebytky, tak i třeba něco
zavaříme či zamrazíme.
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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DŘEZŮ, BATERIÍ, OSVĚ
OCHY
2
až 500 m VÝSTAVNÍ PL

Nabídka platí do 31.7. 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 na míru a nelze ji kombinovat ani sčítat s dalšími akčními
nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy,
již zlevněné zboží a elektrospotřebiče.
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KUCHYŇSKÉ OSTRŮVKY

SPOKOJENÉ DOMÁCNOSTI

Láska prochází žaludkem. To znamená, že rodinné štěstí nutně prochází kuchyní.
To nejsou poučky z doby Magdaleny Dobromily Rettigové, ale stále platná, i když
samozřejmě trochu nadnesená, pravidla. Moderní kuchyně sice vypadá docela
jinak než ta z doby prababiček, výsledek ale musí poskytovat stejný - dobrý pokrm
servírovaný na pěkně upraveném stole.
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Životní styl 21. století se značně liší od druhé poloviny
toho minulého. Zrychlila se doprava i přísun informací, na druhou stranu více času trávíme doma, přibývá
i těch, kdo doma pracují. Horečné tempo, s nímž ukrajujeme jeden za druhým dny svých pracovních životů,
nutně musíme vyvažovat domácí pohodou, pravidelnou péčí o tělesné i duševní zdraví a samozřejmě také
kvalitním stravováním. To nám nezajistí žádný fast
food ani sebelepší restaurace či mrazené polotovary.
Nejzdravější je čerstvě připravené jídlo konzumované
v klidu a pohodě.
Propagace zdravého stravování se stala jedním z fenoménů doby a mnoho z nás přinutila více se nad jídlem
zamýšlet a věnovat čas jeho vaření i konzumaci. Ale
protože čas je přesně to, čeho se nám v moderní době
jaksi stále nedostává, své kuchyně zařizujeme tak, abychom právě čas co nejlépe využili. K tomu slouží nejen
moderní spotřebiče, ale základem všeho je dobře
rozvržený prostor a umístění kuchyně v bytě.

Do kuchyně je vidět
Nahlédneme-li půdorysy bytů z nově stavěných bytových domů i projekty rodinných domků, v naprosté
většině najdeme kuchyň jako součást velkého obývacího prostoru domácnosti, tedy nikoliv samostatnou
uzavřenou místnost, ale to, čemu se stereotypně stále
říká kuchyňský kout. Toto označení ovšem patří spíše
bytům z výstavby poslední třetiny minulého století.
V nich byl kuchyňský kout totiž přece jen nějak od
obývacího pokoje oddělován, byla to malá kuchyňka
„za rohem“, za posuvnými dveřmi či závěsem nebo
v prostorově velkorysejších bytech vestavěná do obytného prostoru a oddělená od něj stěnami, z nichž jedna měla průhled, či spíše podávací okénko do jídelního
prostoru. Zkrátka příprava jídel se odehrávala v odděleném prostoru, kam pokud možno nebylo z jiné části
bytu vidět.
Dnešní koncept je zcela opačný - člověk věnující se vaření má mít možnost bez potíží komunikovat s prostorem obývacího pokoje, ať už hovoří s osobami, které
se v něm zrovna věnují nějaké vlastní činnosti, nebo
se třeba dívá na televizi. Rodina se doma setkává jen
pár hodin denně, takže ten, kdo vaří, by neměl být
ochuzen o společnost ostatních. Děti si přes den hrají
v obývacím pokoji a maminka na ně z kuchyně dobře
vidí. V neposlední řadě pak obytný prostor s kuchyní
patří do bytu singlů - kulinářské umění je moderní
předvádět návštěvám.
Takže tady máme jednu velkou místnost, v níž má kuchyňská část důstojné postavení. To znamená, že ať už
je to kuchyň docela maličká nebo velkoryse vybavená
množstvím skříněk, musí vypadat dobře a její design
je třeba sladit s jídelní a společenskou částí místnosti.
Sladit ale nemusí znamenat pořídit nábytek ve stejné
barvě a tvarech. Krásná moderní kuchyně může být
naopak i kontrastní ke stylu pokojového zařízení. Hi-tech kuchyně v provedení vysokého lesku jsou nád-
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herným designovým nábytkem. Když vybereme barvu,
která s pokojem nesoupeří, ale tvoří jeho ušlechtilý
protějšek, vypadá celek výborně. Moderní jsou vínová,
zelená, ale věčně krásná kuchyň je samozřejmě také
bílá. V poslední době se jako novinka objevují také
kuchyně zdobené květinami, obláčky nebo grafickými
motivy. Technologicky jsou ošetřené tak, že není třeba
se bát o jejich smytí - jsou součástí povrchové úpravy skříněk. Obrázky jsou to velké, přecházejí z jedné
skříňky na druhou a oživují tak kuchyň, u níž jsme až
dosud byli zvyklí maximálně na střídání barev dvířek.

Linka nebo ostrůvek?
Nejčastěji se i v současných otevřených kuchyních stále
setkáváme s klasickými kuchyňskými linkami, tedy
sestavou spodních a horních skříněk - rovnou, rohovou
nebo se skříňkami proti sobě ve dvou řadách. Pokud
ale chcete opravdu moderní kuchyň a máte možnost
prostor vytvářet doslova od podlahy po strop, ať už
při stavbě nebo při rekonstrukci, obrátíte se s vařením
čelem k obývacímu prostoru. Designéři si nyní libují
ve vytváření kuchyňských ostrůvků. Mají celou řadu
variant. Tou nejjednodušší je umístění sporáku s nevelkou pracovní plochou vedle do prostoru. Za zády pak
můžeme mít klasickou linku. Toto řešení je stavebně
nejjednodušší, protože elektrický sporák zapojíme
i mimo stěnu poměrně snadno. Těžší to bývá, když
chceme mít v ostrůvku také dřez. Voda se samozřejmě
poblíž pracovní plochy a sporáku hodí, musíme ale mít
vyřešeno hlavně napojení odpadu, aby měl dostatečný spád. Do ostrůvku běžně neumísťujeme ani pečící
troubu, protože ta musí být zezadu odvětraná a směrem do pokoje by tedy moc parády nedělala. Ostrůvky,
které všechny tyto problémy řeší, jsou promyšlené do
všech detailů a tvoří vlastně kompletní kuchyňku, v níž
je integrováno vše potřebné pro moderní vaření. Takový designový kousek může mít klasický tvar hranatých
skříněk, ale najdeme i zajímavé ovály, ledvinky nebo
kruhy.
Podstatnější je, že nad varným ostrůvkem v každém
případě musíme mít umístěnou digestoř s dostatečným
výkonem, aby vůně a pára z vaření nešly do obytné
části místnosti. Ideální je digestoř s komínovým odtahem, ve středu místnosti si ale často budeme muset
vystačit s filtrovou. Zavěšení od stropu řeší designové
kryty a digestoř se tak stává výrazným prvkem oddělení kuchyňského prostoru od obytného.
Za zády u stěny máme v ostrůvkové kuchyni v každém
případě úložné skříňky a obvykle také pečící a mikrovlnnou troubu i myčku nádobí. Troubu umísťujeme
tak, abychom při otevřených dvířkách pohodlně bez
ohýbání dovnitř vkládali plechy či pekáče, to je mnohem praktičtější než trouba u země. Součástí úložných
prostor je také dostatečně velká skříň na potraviny
a samozřejmě chladnička. Místo spodních a horních
skříněk dnes v designových kuchyních často vídáme
kompaktní skříňovou stěnu, přerušenou maximálně

LEGRABOX –
elegance v pohybu
LEGRABOX nyní nabízí ještě větší volnost při návrhu – s konstrukční variantou
LEGRABOX free. Pro zdůraznění individuálních přání je možné využít velkoplošné
zásuvné prvky, jako např. sklo, dřevo nebo kámen.

Více informací
k LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

výklenkem pro dřez. Pracovní plocha je řešena u ostrůvku, skříně tak mohou být využité v celé výšce.

Dřevo, sklo i kámen
Dřevěné kuchyně jsou stále oblíbené, materiál protepluje prostor a jeho přírodní charakter kuchyň dělá
útulnou, ať už jsou skříňky s hladkými dvířky nebo
zdobené lištami. Korpusy skříněk se zpravidla dělají z lamina, dvířka a viditelné bočnice z lisovaného
dřeva, které je tvarově stálejší a nepraská jako prkna.
Povrchově je pak lisované dřevo ošetřeno lakem nebo
dýhou. Levnější varianty kuchyní se vyrábějí z lamina,
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které může mít na povrchu fólii nebo opět dýhu. To
jsme stále u kuchyňských skříněk, jak je známe několik desetiletí. V současné době ale přichází ke slovu
trochu jiný systém - do hliníkových rámů se osazují designové desky dvířek, čel zásuvek i viditelných bočnic.
Největším hitem je nyní sklo.
Skleněná kuchyňská dvířka se vyrábí z kaleného - tvrzeného skla float nebo extraclear – diamant. Čiré sklo
float se trvale leskne a trvale odolává působení vody.
Sklo extraclear je speciální technologií navíc vyčištěno
od veškerých chemických přísad. Díky tomu je odstraněn typický zelený nádech. Oba tyto druhy skla může-

dřeva nebo přírodního či umělého kamene. Kamenné
desky mají různý design od zrnité leštěné žuly až po
ušlechtilé kresby mramoru. Sklo, tvrdé dřevo i kámen
splňují vysoké nároky nejen na hygienu, ale také mají
skvělé užitné vlastnosti, snesou odložení teplého hrnce
i ukápnutí mastnoty.

Dvířka a zásuvky
Uživatelský komfort dodává úložným prostorům kuchyně pohodlné ovládání dvířek i zásuvek. Nastavitelné panty, dvířka osazená magnety pro snadné otvírání
i zavírání pouhým zatlačením na roh skříňky, pneumatické otvírání zásuvek, které se vysunou více nebo
méně podle toho, jak potřebujete - to vše zpříjemňuje
používání kuchyně. Designově pak nastavitelné kování
umožňuje dvířka i čela zásuvek dokonale vyrovnat,
nikde tedy žádný roh „nekulhá“.
Vnitřní uspořádání skříněk i zásuvek umožňují doplňkové programy. Na výběr jich je celá řada, od systémů
policových, drátěných košů až po závěsy na sklenice
a talíře i na odpadkový koš. Otočné výsuvné systémy
umožňují pohodlné využití prostoru rohových skříněk.
V moderní domácnosti se samozřejmě třídí odpad. Aby
bylo vše schované, můžete si pořídit hlubokou zásuvku a do ní několik plastových nádob na různé druhy
odpadu, do kterých se snadno zavěsí pytle, ve kterých
pak odpad vyneseme do třídících kontejnerů.

Plyn nebo elektřina?

te mít v lesklém i matném provedení. Skleněná dvířka
mohou být zdobená vybroušenými ornamenty a vyrábějí se v nejrůznějších barvách. Jejich velkou výhodou
je snadné čištění a dokonalá antiseptičnost. Velkou
oblibu si pro toto požití získává takzvané grafosklo,
do něhož jsou speciální technologií zataveny obrázky.
Vertikálně i horizontálně se z nich pak skládá velký
obraz krajiny, květin nebo grafického motivu.
Podstatnou částí kuchyně je i pracovní plocha. I ta
může být ze skla, jehož vlastnosti dokonale vyhovují kuchyňské hygieně. Aby kuchyň nebyla až příliš
skleněná, je možné použít pracovní desku z tvrdého

Někdo je zvyklý vařit na plynu, někdo dává přednost
elektřině. Moderní kuchyně sice dává přednost elektřině a v toto směru proběhl i vývoj až k dnešní podobě
indukčních varných desek, plyn je ale stále používán
v mnoha domácnostech. Moderní plynové varné desky
mají nerezový nebo sklokeramický základ a osazení
hořáků provedené tak, aby se deska i mřížky snadno
čistily. Komfortní automatické zapalování pomocí jiskry a pojistka zaručující vypnutí plynu při jeho náhlém
zhasnutí patří u moderních plynových desek již ke
standardu.
Elektrické desky prošly největším vývojem. Od litinových ploten na bílé smaltované základní desce
svět vaření na elektřině dospěl k moderním deskám
sklokeramickým, jejichž velkou výhodou je snadné
čištění hladké plochy. A protože energie není levná
a její spotřeba při vaření je velká, kdo chce skutečně
šetřit, pořídí si dnes varnou desku indukční. Ta se totiž
neohřívá sama, ale teprve tehdy, když na ní postavíme hrnec (protože jde o princip magnetické indukce,
musí být dno hrnce železné). Kromě úspory energie
je indukční deska i bezpečná, nikdy se o ni nespálíte,
ohřívá se totiž nádobí, nikoliv deska sama, ta je mírně
ohřátá jen druhotným teplem od hrnce. Indukční vaření je trochu jiné než klasické, lze si na něj ale rychle
zvyknout. Nejnovější indukční desky jsou navíc už tak
trochu automaty na vaření, lze u nich nastavit program na konkrétní jídlo a deska si sama ohlídá nejen
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teplotu ohřevu, ale také čas potřebný k vaření.
Elektrické pečicí trouby kombinují ohřev spodním
a horním tělesem a horkým vzduchem, mohou být
vybavené také horním grilem. Aby se vám pohodlně
peklo, určitě si pořiďte troubu s pojezdovým vysouváním závěsu na plech nebo pekáč - nemusíte pak do
horké trouby vůbec sahat. Problematické čištění trouby od nánosů mastnoty řeší pyrolytické čištění - prázdnou troubu na chvíli rozehřejete na vysokou teplotu,
která sežehne veškeré nečistoty na prach, který pak
jen vymetete a setřete hadříkem.
Do moderní kuchyně patří i myčka nádobí, opět nejen
proto, že vám ušetří mnoho času, ale také z důvody
úspor vody - mytí v myčce totiž spotřebovává méně
vody než mytí ruční. V menších domácnostech vystačíme s menší myčkou širokou jen 45 cm. Jako každý
spotřebič i myčka má být využívána efektivně, takže ji
zapínáme až když je plná. Menší myčku logicky zaplníme dříve než velkou, pro kterou bychom v malé
domácnosti možná neměli ani dostatečné množství
nádobí. Aby myčka dobře sloužila, pamatujte na její
pravidelnou údržbu. Pravidelně ji nechte pročistit tak,
že necháte proběhnout mycí cyklus s použitím speciálního čisticího prostředku v prázdné myčce.
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Chlazení a mražení
Do každé kuchyně patří dnes samozřejmě také lednička, tedy spotřebič, v němž je část chladicí a část mrazicí. Poměr obou částí závisí na tom, jak a jaké potraviny
potřebujete skladovat. Mrazicí část může být umístěná
dole nebo nahoře, malé mrazáčky mají jen jednu polici, velké pak několik pater závěsných košů.
Obrovské „americké“ lednice s dvojitými dveřmi
umožní skladovat prakticky vše, co potřebujete udržet
v chladnu, nedáváme do nich snad jen sypké suroviny.
Komfortní velké lednice mají i výrobník na led a zásobník ledu, případně vlastní „fontánku“, ze které
můžete čerpat vychlazenou vodu na pití.
U lednic sledujeme hlavně množství energie a hlučnost. Energetický štítek nám ukáže, zda lednice patří
do nejúspornější třídy A+++. Hlučnost je u každé lednice uváděna ve výrobním listu, hledáme tedy takovou,
která vykazuje co nejmenší počet decibelů, zejména
pokud lednici máme umístěnou tak, že ji slyšíme vrnět
až do ložnice.

Text: Gabriela Koulová, foto: Shuttestock.com

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na

www.inpg.cz
IN publishing group s.r.o.

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

INZERCE
obchodak.indd 1

KUCHYŇSKÉ A INTERIÉROVÉ
STUDIO PRO NÁROČNÉ

13.11.2014 17:00:46

Individuální konzultace
s kulinářskou radostí.
Představení unikátní
rakouské digestoře BORA.

Objednejte si termín
s heslem: STEAK

Plzeňská 58, Praha 5
Tel.: 603 432 692
www.hvt.cz

V obývacím pokoji se odehrává společenský život obyvatel
domu nebo bytu. Moderní obývák je prostorný, otevřený
směrem do kuchyně i do jídelny. Své místo zde mají knihy,
zařízení pro poslech hudby i sledování televize a filmů
i sezení pro každého člena rodiny.

OBÝVACÍ POKOJ
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Pokoj s knihami
Moderní doba s televizí, internetem a elektronickými
čtečkami sice poněkud odpoutala mladou generaci
od čtení knih, přesto Češi zůstávají národem čtenářů
a domácí knihovny tvoří ve vysokém procentu domácností samozřejmou a tradiční součást životního stylu.
Četba knih je podporována mnoha projekty pro děti
a dospívající, kniha u nás není považována za spotřební zboží, ale za svého druhu artefakt, s nímž se v domácnostech nakládá jako s vyjádřením kulturní úrovně
rodiny. Pokud tedy patříte k milovníkům četby a knih,
má knihovna ve vašem bytě důstojné místo obvykle
v obývacím pokoji. Bez ohledu na to, že každý člen
domácnosti může mít jiný čtenářský vkus, uskladnění
a prezentace knih bývá řešena jako celek. Ten může
být samozřejmě rozdělen na několik sekcí, z nichž každou si obsahově obhospodařuje jiný člen rodiny, styl
knihoven by ale měl být jednotný, ať už máme knihy
po celé jedné stěně nebo v několika menších knihovničkách.
Ostatně obsahové rozvržení knihovny ponechme
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stranou, každá povaha si žádá něco jiného, aby si ve
svých milých papírových přátelích udržela přehled,
a tak někdo bude systematicky třídit a ukládat autory, někdo žánry, někdo prostě bude hledat obálky
podobných barev a stylu a řadit je vedle sebe. V každém případě knihy něco váží, takže nosnost polic, na
kterých jsou seřazené, je jedním z důležitých faktorů
pro to, aby knihovna trvale vypadala dobře. Pronesené
a pokroucené police nejsou ani funkční, ani vzhledné.
Proto není dobré police na knihy uvažovat příliš dlouhé, lepší je mít knihovnu rozdělenou na zhruba metr,
maximálně metr a půl široké sekce. Nosné police by
měly být v každém případě pevné, neohebné a dostatečně silné, ať už volíme masivní dřevo nebo dýhou či
laminem potaženou OSB desku.
Dalším momentem, který je nutno zvážit, když máme
knih v domácnosti dlouhé řady, je to, že jsou to lapače
prachu. Pro knihu nechodíme do knihovny moc často
a úklid prachu je tady dost obtížný. Na druhou stranu
na knihy chceme dobře vidět, takže je neschováváme
za pevná dvířka skříněk. Ideální jsou knihovny proskle-

né, se zasklením řešeným tak, aby se dovnitř co nejméně prášilo. Nejpraktičtější jsou skla osazená na pojezdových drážkách, která se na každé polici otvírají proti
sobě a uprostřed se mírně překrývají. Tady je utěsnění
téměř stoprocentní, přesto je tu mezi skly štěrbina,
kterou ke knihám proudí vzduch, což potištěný papír
pro svůj dlouhý život potřebuje. Ke knihám pohodlně
můžete, když jsou pojezdové drážky perfektně rovně
osazené, skla po nich lehce kloužou. Knihovnu s takovým zasklením si můžete sestavit ze sektorových
skříněk, nebo si ji nechat vyrobit na míru. Řada firem,
které nabízejí výrobu kuchyňských linek nebo vestavných skříní vám na požádání dokáže vyrobit knihovnu
nebo několik menších knihoven přesně na míru vašeho
obývacího pokoje.
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Knihovna rozhodně nemusí být v obývacím pokoji jen
trpěnými regály, naopak, měli bychom o ní uvažovat
jako o krásné součásti zařízení a její design přizpůsobit
stylu, v němž pokoj vybavujeme. Můžeme si dopřát
i různé nápady, které interiér ozvláštní. Zajímavé jsou
například knihovny poskládané z kostek ve dvou barvách dřeva, může to být vždy krásná černá a bílá, ale
také kombinace dvou barev, které zazní i na dalších
prvcích interiéru - bílá a červená, zelená a modrá,
nebo umírněnější hnědá a béžová. Výrazným kouskem nábytku bude i knihovna ze šikmých polic, tedy
poskládaná z kosočtverců. V každém případě byste
na všechny knihy měli dobře vidět, nepatří se tedy je
skládat na hluboké police do dvou řad za sebou. Nejběžnější knižní formát má šířku 22,5 cm - bohatě mu

propočítejte předem, kolik metrů polic budete na své
knihy potřebovat. A protože knihy nám obvykle neubývají, ale naopak si domů nosíme další a další, je lépe
již dopředu kalkulovat s jistou rezervou, abyste nemuseli za nedlouho opět vymýšlet další knihovničku.

Pokoj pro televizi

tedy stačí police 25 cm hluboká. Tento údaj se bude
hodit každému, kdo pro své knihy hledá další a další
prostor - 25 cm se najde třeba za dveřmi, aniž by kvůli
tomu šly hůř otvírat.
Ani police umístěná kolem místnosti pod stropem nemusí být od věci, můžete tak získat pěkných pár metrů
úložného prostoru pro knihy. Sice k nim pak musíte
po schůdkách, ale co si budeme povídat, mnoho knih
máme doma prostě proto, že se jich nedokážeme
vzdát, sáhneme po nich třeba jen jednou za několik
let.
Knihovničkami se dají obestavět dveře i okna a vytvořit tak zajímavé zarámování, využít můžete „zbytkový“ prostor kolem sedačky, zkrátka místo pro knihovnu či knihovničku se dá najít leckde. Rozhodně si ale

Domácností bez televizoru je dnes opravdu málo, spíš
přibývá těch, kde je obrazovek hned několik. Pokud
ale považujeme sledování televizních pořadů nebo
filmů za jeden z okamžiků, kdy je celá rodina pohromadě, je to určitě v pořádku. Vždyť nás všechny žene
z domova tolik povinností a když se sejdeme, měli
bychom si společné chvíle umět užít. Dohoda o tom,
na co se společně večer budeme dívat, je navíc docela
dobrým cvičením ve vzájemné toleranci a ochotě vyhovět si navzájem.
Dnes už se naštěstí nemusíme zabývat problémem
„kam s tou nevzhlednou bednou“. Ploché televizory
nezabírají místo na hloubku, designově jsou nenápadné a neruší tedy žádný styl interiéru. Můžete
mít televizor pověšený na stěně nebo postavený na
skříňce, v každém případě však je potřeba zohlednit
parametry pohodlí při sledování a zajištění kvality
viděného obrazu. Obraz na moderních obrazovkách
není tvořen řádky, ale pixely, tedy miniaturními čtverečky, jejich hustota je již běžně tak velká, že televizi
můžeme sledovat z menší vzdálenosti než staré zaoblené obrazovky s řádkováním. Dnešní přístroje mají
také minimalizované vyzařování, takže není třeba se
obávat poškození zraku při sledování z větší blízkosti.
Obvykle se udává jako vhodná vzdálenost asi 2,5 krát
úhlopříčka obrazovky.
Na televizi bychom měli vidět přímo, ideálně by měla
být ve výši očí sedícího člověka. To je důležité nejen
proto, abychom sledovali kvalitní obraz, ale také aby
nás nebolely oči a za krkem. Tím se tedy dostáváme
k tomu, kam televizor v obývacím pokoji nejlépe umístit. Vždy by to mělo být proti sezení. Máme-li skutečně
velký pokoj, můžeme si dopřát televizní koutek, kde
bude každý člen domácnosti mít své vlastní křeslo proti obrazovce. Jinak je samozřejmě nejběžnější umístění
proti sedací soupravě, tedy proti její dvoumístné nebo
třímístné části, aby televizi pohodlně mohlo sledovat
více osob.
Pokud se na televizi díváme často a dlouho, komfortní
sezení by mělo být samozřejmostí. Pohodlné křeslo
s opěrkou hlavy, rukou a nejlépe i podložkou pod
nohy zajistí, že nebudeme od televize vstávat s bolavými zády nebo koleny.
Když máme v obývacím pokoji instalované domácí kino včetně ozvučení sadou dobře rozmístěných
reproduktorů, bude nám sloužit nejen ke sledování
pořadů v televizi či filmů z DVD, ale také ke kvalitnímu
poslechu hudby. Všechny přístroje je možné ovládat
dálkovým ovladačem, takže se jen pohodlně usaďte do
křesla a chvíle večerní zábavy může začít.
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Kdo si pořizuje DVD s oblíbenými filmy, řeší podobný
problém jako milovník knih - brzy nejsou kam dávat.
Police na DVD a CD jsou na výběr různé, od drátěných
stojanů až po uzavřené prosklené skříňky podobné
knihovničkám. I zde je třeba si uvědomit, že nepotřebujeme kdovíjak hluboké police, ale jen takovou sestavu, aby na poličce v ní standardní obal na DVD a CD
dobře stál.

Pokoj pro lidi
Čtenář promine a nemusí se bát - samozřejmě že
obyvatele bytu máme na zřeteli na prvním místě, jen
jsme se k jeho využívání všech funkcí obývacího pokoje
dostali až nyní. Obývák samozřejmě není ani skladiště
ani biograf, je to pokoj, kterým prochází život. V jeho
jídelní části budeme stolovat, v hracím koutku si přes
den budou hrát menší děti, v pohodlném křesle si otec
nebo matka budou číst nebo třeba plést či zašívat,
na sedací soupravě se sejde k popovídání celá rodina
a někdy i hosté kolem konferenčního stolku, někdo
z rodiny tu bude mít i pracovní koutek s počítačem,
večer se v pokoji budeme dívat na televizi a možná
tady sem tam usteleme na rozložené sedačce návštěvě.
To vše si samozřejmě žádá výběr kvalitního a vzájemně
se doplňujícího nábytku, koberců či předložek, závěsů
a záclon, drobných doplňků. Dvě věci jsou ale velmi
důležité - alespoň symbolické oddělení různých funkčních zón velkého prostoru a jejich dobré osvětlení.
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Vstup do pokoje a oddělení jeho částí se dnes líbí co
možná nejméně nápadný, aby dveře a předěly mohly
být designovým prvkem, aniž by efekt byl rušen masivními rámy a zárubněmi. Stále více se tedy objevují
skryté zárubně zabudované do pouzdra po stranách
dveří. Dveře tak vypadají jako jakási kazeta. Mohou
stylem navazovat na nábytkovou stěnu, mohou být ale
také barevným kontrastním prvkem v interiéru, v poslední době roste také oblíbenost celoskleněných dveří
s dotykovým otvíráním a zavíráním, tedy bez velkého
kování, které nahrazuje jen plochá destička. Bezpečnostní sklo ve velkých plochách a v různých barvách
či dokonce s různými zatavenými obrazy se používá
i k rozdělení místnosti. Skleněné desky jsou zavěšené
v rámech a mohu být i posuvné, takže se část prostoru
uzavírají nebo pohled do něj otevírají.
Posuvné stěny a dveře prostor nejen dělí, ale také jím
šetří, protože není nutné počítat s otvíráním křídla
dveří nebo skládáním paravanu. Přesto právě paravany
nebo lehké proutěné či sloupkové zástěny rozdělují
obývací pokoj také velmi příjemně. Někdy zkrátka stačí nastavit si paravan kolem křesla a osoba, která chce
být s rodinou a zároveň si trochu oddychnout třeba
s knihou, si vytvoří svůj příjemný soukromý koutek.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com

LOŽNICE

NENÍ JEN POSTEL
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Zavrtat se do peřin po celodenním shonu je tak příjemné. Dobře
vyspaní se pak s chutí probouzíme do nového rána. K tomu potřebujeme
nejen pohodlnou postel, ale také klid, ticho a čistý vzduch. Ideální je byt, kde pro
spánek je vyhrazený oddělený pokoj – ložnice.
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To neznamená, že v tomto pokoji nemůže být i další
zařízení. Určitě sem patří skříně – mohutné kusy nábytku, které v obýváku působí příliš masivně a rozhodně ho neozdobí. K postelím se hodí odkládací noční
stolky, na dámskou ranní úpravu zrcadlo s toaletním
stolkem a křesílkem, možná potřebujete i poličku na
pár rozečtených knížek a také stolek nebo stojan na
květiny, protože na parapetu překážejí, když chcete
pořádně vyvětrat.

Aby se vám dobře dýchalo
Dostatek čerstvého vzduchu po celou noc si v ložnici rozhodně zajistěte. Není nic horšího než se budit
s pocitem, že máte na prsou padesátikilové závaží. To
se může stát, když spíte v hermeticky uzavřené nevelké místnosti. Dva lidé „vypotřebují“ kyslík hlubokým
dýcháním ve spánku za pár hodin a najednou jste
vzhůru, protože mozek signalizuje, že tělu se čistého
vzduchu nedostává. Když máte tedy ložničku malou,
není dobré ji na noc uzavírat, raději si zvykněte nechávat otevřenou větračku na okně nebo alespoň dveře
do vedlejšího pokoje, kde je okno pootevřené. Někdo
má rád na noc okno otevřené i proto, že chce spát
v chladnější místnosti. To je také pro kvalitu spánku
lepší, takže pokud jste až dosud byli zvyklí ložnici na
noc uzavírat, zkuste si na čerstvý vzduch z pootevřeného okna zvyknout. Jestli patříte mezi zimomřivce, stačí
si přece vzít teplejší přikrývku.
Nejen vyvětraný vzduch ale dělá v ložnici čisto. Když
budete vdechovat prach z koberců, které jdou pod
postelemi špatně vysávat, bude vás pro změnu budit
lechtání v krku a pokašlávání. Také nic moc. Mnohem
lepší je tedy mít v ložnici podlahu, která se dá jednoduše vytřít vlhkým hadrem, bez velkého množství
saponátů. V moderní ložnici najdeme krásné ekologicky povrchově upravené parkety, prkna s nádhernou
kresbou dřeva, ale také třeba kompozitní materiály,
které jako dřevo vypadají, ale udržují se snáz než
dřevo. Podlahy z Woodplastic nebo Meister zaručují,
že v nich jsou použity jen přírodní materiály, což je
pro udržení čistého vzduchu bez škodlivin v ložnici to
nejlepší. Komu nevadí chlad od podlahy, může si do
ložnice dát i některou krásnou moderní dlažbu, třeba
velkoformátovou, prakticky bezespárovou.

Lůžkoviny pro pohodlí i pro zdraví
Polštáře a přikrývky si můžete vybrat přírodní, plněné
peřím, ale také třeba vlněným rounem, nebo umělým
dutým vláknem. Ať zvolíte to či ono, rozhoduje kvalita
a tedy i vyšší cena. Peří je klasický materiál na výplně
lůžkovin a nezmizelo ani invazí umělých vláken. Peří je
možné vyčistit, vždy to ale znamená jistou ztrátu jeho
váhy, musíte tedy přidat nové. Vyprat péřový polštář je
možné v pračce se sušičkou, když do ní přidáte míčky
na rozbouchávání peří během sušení. Péřovou deku
doma v pračce asi nevyperete, protože se vám do
domácí pračky prostě nevejde. Dobře povlečené peří
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ovšem nemusíte čistit řadu let. Záleží tedy především
na sypkovině, abyste s užíváním péřových lůžkovin byli
dlouhodobě spokojeni. Látka musí být pevná a hustá,
aby do ní neměl šanci pronikat prach a částečky kůže,
tedy aby se peří uvnitř nestalo rájem roztočů. Když je
sypkovina kvalitní, peří samo o sobě je čistý přírodní
materiál, který většinou alergie nezpůsobuje, za ty
mohou právě roztoči. Nejjemnější je peří prachové
husí, protože je drahé, často se míchá s kachním a slepičím. I míchané prachové peří vám zajistí měkkost
a lehkost lůžkovin.
Dutá vlákna jsou různá, při jejich pořizování byste měli
vybírat solidního renomovaného výrobce, který údaje
o možnosti praní a čištění udává spolehlivě. Duté vlákno se snadno pere a lehké deky se vejdou i do velké
domácí automatické pračky. Pozor, sušičku v tomto
případě nepoužíváme, příliš horký vzduch dutému
vláknu nesvědčí. Můžete mít duté vlákno letní i zimní,
tedy teplejší i méně hřejivé, nebo dvojitou přikrývku
na léto i na zimu. Trošku obtížnější to bývá s polštáři.
Zatímco ty péřové můžete mít víc nebo míň naplněné
a podle toho tedy budete mít víc nebo míň nastláno
pod hlavou, dutá vlákna v polštářích nebývají tak
poddajná a nevytvarují se tak dobře pod hlavou. Zato
si můžete pořídit polštář z líné pěny, který se hlavě přizpůsobí dokonale a poskytne zdravou oporu jak hlavě,
tak krční páteři.

Jak vybrat čističku vzduchu
Někdy máme bohužel byt nasměrovaný na frekventovanou ulici nebo silnici, větráním si pouštíme do
ložnice spíš horší než lepší vzduch a prach se usazuje,
sotva ho otřeme. Pak je lepší okna pořádně utěsnit
a čistý vzduch zajistit jinak. Čističky vzduchu jsou také
záchranou pro alergiky, kteří trpí alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče. Kvalitní čističky, které zachytí
téměř sto procent částic rozptýlených ve vzduchu, mají
vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších prachových částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je vybrat čističku s dostatečnou
kapacitou výměny vzduchu. Je to jeden ze základních
údajů na obalu přístroje. Vzduchový výkon ukazuje
množství vzduchu (udáváno v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby čištění bylo účinné, měl
by výkon 2,5 – 4krát převyšovat kapacitu místnosti.
Výpočet je snadný - podlahovou plochu vynásobíme
výškou místnosti, výsledek pak vynásobíme 2,5, u alergiků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Každá čistička je slyšet, proto ji na plný výkon pouštíme
v ložnici před tím, než si jdeme lehnout, pak v noci ji
necháme běžet na výkon nejnižší. Při něm by hlučnost
neměla být víc než 30 dB, aby nám spaní spíš nekazila,
než mu pomáhala.
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Postel pro rovná záda
Nejdůležitějším kusem nábytku v ložnici je samozřejmě postel. Na výběr jsou postele s rámem dřevěným
i kovovým, v poslední době přicházejí znovu do módy
postele celočalouněné. Také rozměr postele si můžete
vybrat podle toho, co se vám do ložnice hodí. Standardní délka postelí bývá dva metry, pro dlouhány
pak 220 cm. Šířka pak obvykle bývá pro jednolůžko 80
nebo 90 cm, pro dvoulůžko 160 nebo 180 cm. V těchto
rozměrech také najdeme na trhu bez problémů rošty
i matrace. Někdy se nám ale hodí rozměry atypické.
Většina výrobců postelí vám je na objednávku ráda
dodá, musíte ale počítat s tím, že zejména výroba matrace na zakázku se prodraží.
U lůžek pro dva je praktičtější mít postel rozdělenou
na dvě části, pro každého spáče tedy rošt i matraci
zvlášť. Kvalitní rošty a matrace mají rozvržené anatomické zóny podle výšky a váhy spáče, a to prostě nejde
vyřešit u matrace společné. Navíc se s velkými matracemi špatně manipuluje a vy přece minimálně při převlékání ložního prádla chcete matraci také vysát z obou
stran a setřít prach pod nimi.
Výběr materiálu matrace záleží hodně na tom, kolik
jsme ochotni do kvality ležení investovat. Je to investice do zdraví a do pohodlí, takže bychom si měli dopřát
to nejlepší, kam až naše možnosti sahají. Matrace se
základně vyrábějí měkké, středně tvrdé a tvrdé, to ale
není přesný údaj, který potřebujete, protože u různých materiálů výplně se komfort ležení může lišit.
Dobré matrace jsou složené nejen z několika vrstev
různých materiálů, ale také v různých zónách z různé
pevnosti a pružnosti materiálu. Moderní viskózové
pěny lze v tomto směru vytvarovat dokonale na míru
každého těla, takže vytvoří přesnou oporu pro hlavu,
krk, hrudník, boky i nohy. Matrace anatomicky vytvarované ale umějí výrobci stvořit i z jiných materiálů,
takže pokud chcete třeba matrace čistě přírodní, máte
na výběr vlněné rouno, kokosové a lněné vlákno nebo
žíně, můžete je mít také dokonale pohodlné. Mnoho
zákazníků dává přednost matracím pérovým nebo
taštičkovým. I ty mají v různých zónách pevnost pružin
nastavenou různě. Jen si pod pružinovou matraci nepořizujte polohovací rošt - nelze je totiž ohýbat.

Skříně na míru ložnici
V obchodech najdeme spoustu různě velkých skříní,
také se stále prodávají kompletní ložnicové sestavy,
které zpravidla zahrnují také dvě velké skříně. Jedna je
zpravidla šatní, druhá částečně policová prádelní a částečně také šatní na ramínka. Může se nám zdát, že to
bude stačit, jenže jak věcí přibývá, najednou hledáme
další úložné prostory. Lepší je už od začátku počítat
s rezervou, promyslet, co všechno budeme potřebovat
do skříní v ložnici ukládat a podle toho si nechat postavit skříň na míru. V ložnici se většinou najde jedna
stěna, kterou je možno celou skříním obětovat. Vestavěné skříně mají mnoho výhod, jednou z nich je i to,
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že z nich můžete vytvořit kompaktní stěnu od podlahy
až do stropu, od zdi ke zdi, takže odpadá problém
s utíráním prachu na vysokých skříních s pár centimetry „zbytkového“ prostoru pod stropem.
Hloubku skříní můžeme zvolit různou. Pokud máme
„kabátovou“ skříň v předsíni a nemusíme tedy do té
ložnicové nic objemného na ramínka věšet, vystačíme
u ložnicové skříňové sestavy s hloubkou 45 cm. Sukně,
halenky, šaty i pánské obleky a košile můžete věšet za
sebou na výsuvný závěs. Musíme ovšem před skříní mít
dostatek místa na vysunutí závěsu, jinak se nám bude
oblečení vybírat i ukládat nepohodlně. Pro police,
zásuvky nebo koše na ukládání prádla, triček, svetrů,
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ubrusů, ručníků nebo ložního prádla je 45 cm dostatečná hloubka, kam se vše pohodlně vejde a přitom
nám nic nezapadne dozadu, kde se to na dlouhé týdny
ztratí našim očím a marně to po čase hledáme. Kabátová skříň, kde máme ramínka zavěšená na klasické
tyči, vyžaduje ovšem hloubku 60 cm. Když ji musíme
mít v ložnicové sestavě, můžeme takto hlubokou nechat třeba jen část.
Proč až do stropu, když je k věcem nahoře špatný přístup? V domácnosti je řada věcí, které používáme jen
občas nebo sezónně - kufry, sportovní vybavení, prázdninová výbava pro děti, krabice s vánočními ozdobami
atd. Ty mohou být uložené v horních policích a když

na ně dojde, podáme si je ze štaflí.
Programy na uspořádání prostoru uvnitř skříní umožňují v nich udržovat přehled a pořádek. Na drobné
prádlo slouží zásuvky, které můžeme navíc rozdělit
příčkami na větší o menší políčka třeba i pro jednotlivé
páry ponožek nebo smotané opasky. Složená trička,
halenky, svetry, se dobře ukládají do drátěných košů
na pojezdech. Hlubší pak můžeme mít na ložní prádlo,
na ručníky i ubrusy.
Pokud ve skříni skladujeme i zrovna nenošenou sezónní obuv, pořídíme si na ni speciální drátěný program,
na kterém jsou boty opřené o špičku a o patu, takže se
nijak nekroutí, zároveň ale k podrážce může vzduch,
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takže celá bota dýchá.
Na věci, které vyndaváme z horních polic jen občas,
si pořídíme pěkné krabice, které si polepíme štítky
s označením toho, co skrývají. V obchodech s nábytkem pořídíme police z recyklovaného papíru, ale také
třeba všelijak malované - záleží jen na tom, co se nám
líbí. V nich je všechno uklizené a otevřenou skříň také
zdobí.
Design skříně v ložnici dělají ovšem především dveře.
Ideální jsou pojezdové, nezabírají místo do prostoru
před skříněmi. Materiál na ně můžete zvolit podle
toho, z čeho máte postel, nebo třeba mít skříň neutrální bílou, případně naopak barevnou, aby rozsvítily prostor pokoje. Oblíbené jsou i zrcadlové dveře.
Obecně se ale nedoporučuje umísťovat je proti posteli – většina z nás se na sebe z postele nepotřebuje
dívat. Celá zrcadlová stěna dodá ložnici prostor, ale je
také hodně náročná na čištění a leštění, aby vypadla
opravdu dobře. Takže možná pro vás bude vhodnější si
zrcadlo dát jen na část skříně. Nezapomeňte, že abyste
se v zrcadle dobře viděli, když se ráno oblékáte do
práce nebo večer do společnosti, musí zde být dobré
světlo. Nejlépe jak denní od okna, tak umělé, když se
oblékáme ráno ještě za tmy nebo večer.

Toaletka a noční stolky
Zrcadlo na skříňových dveřích nám umožňuje vidět
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celou postavu od účesu až po střevíce, pokud se ovšem
nelíčíte v koupelně, ale ráda si dopřejete chvilku po
ránu v klidu u toaletního stolku, potřebujete zrcadlo
i na něm. I to by mělo víc dobré osvětlení. Toaletní
zrcadlo a stolek jsou v ložnici také ozdobným prvkem, takže si dopřejte obojí opravdu pěkné a k tomu
pohodlnou židli nebo křesílko. To oceníte zvlášť večer,
když se tady budete odličovat a dopřávat si chvilku
oddychu. V čistě pánské ložnici je takové zrcadlo asi
zbytečné, velké zrcadlo na skříni ale svědčí i kontrole
toho, jak se po ránu do světa vypravil dobře oblečený
muž.
Když se vám po straně postele vejde noční stolek,
získáte velmi praktický, i když maličký kousek soukromého prostoru. Může na něm stát noční lampička (dokonce, i když máte osvětlení na čtení zabudované do
rampy nad čelem postele), budík, odložíte sem knížku
nebo čtečku, postavíte sklenici s vodou, když se v noci
chcete napít. Když noční stolek, tak určitě se zásuvkou - sem se skryjí léky, které užíváte večer, kapesníčky
a odložíte sem třeba i hodinky a jiné drobnosti, které
chcete mít po ruce v noci a po ránu.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com, spime.cz

U nás naleznete
svou domácí pohodu

26 000 ks
nábytku skladem

Prodejny po celé ČR

www.jena-nabytek.cz

I když si to možná neuvědomujeme, smysl pro pořádek a samostatnost
v nás probudil a více či méně rozvíjel dětský pokoj. Význam tohoto území
v bytě si uvědomují i architekti a díky jim má v každém dispozičním řešení
nového bydlení své místo.

ZAŘIZUJEME

DĚTSKÝ POKOJ
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V případě dětských pokojů a pokojíčků nehrají zásadní
roli ani tak metry čtvereční, jako spíše jejich uspořádání vzhledem k pracovní, klidové a hrací zóně, větratelnost a světlost.

Pokoj nezařizujte sami
Nikdy nezařizujte pokoj sami bez svých potomků jako
překvapení (s výjimkou tedy těch nejmenších). Při zařizování dětského pokoje by měla dostat hlavní slovo
fantazie. Ne ale rodičovská! Nebudujeme si svůj nesplněný sen, ale snažíme se poskytnout zázemí pro naše
dítě, kterému se líbí „jeho“ barvy, rádo by spalo třeba
na palandě a chce na zdi své obrázky či plakáty. Dítě
má do zařízení svého prostoru právo mluvit. Vede ho
to k určité zodpovědnosti a také k tomu, že si budou
věcí více vážit. Skříň, kterou si vybraly samy, většinou
nepočmárají jako tu, co chtěli rodiče a jim se vůbec
nelíbila. Rodič by měl být jen dozorem nad optimální
ovladatelností vybavení pokoje a dohlížet na to, aby
byl vybraný nábytek plně funkční, bezpečný a zdravotně nezávadný. Bezpečnost neznamená jen umístění
dětské chůvičky, jak si řekneme za chvíli...

Pozor na nábytek
Dětský pokoj nezahlcujte velkým množstvím nábytku!
Správně byste měli volit světlý a příjemně barevný
nábytek s omyvatelným povrchem a hlavně takový,
který neuvolňuje chemikálie. K základnímu vybavení
stačí kvalitní postel, skříň na oblečení a prádlo, později
psací stůl, vhodná židle a křesílko pro rodiče. Chybět
nesmějí police či kontejnery na hračky a knihy a takzvaný němý sluha či věšák na oblečení, které by mělo
vyvětrat anebo je připravené k rannímu oblékání.
Zvlášť malé děti potřebují hlavně spoustu místa na
hraní.

Volte správné barvy
Nepřehánějte to s barvami! Děti by jistě rády ladily
svůj pokoj do modré či červené, v pubertě si oblíbí
černou a vše by vymalovaly právě do tohoto odstínu.
Barevnost nábytku dodají doplňky. Vhodné jsou zelená a modrá, které uklidňují, žlutá podporuje komunikativnost.

Správná postel a matrace bez roztočů...
Jakmile dítě vyroste z dětské postýlku, pořiďte mu
tu dospěláckou s rozměry 200 x 90 centimetrů. Ta
musí mít kvalitní rošt, který bude dokonale podepírat
páteř. Mají-li zůstat dobré vlastnosti roštu zachovány, doplňte ho stejně solidní matrací. Doporučuje se
nakupovat oba výrobky zároveň. Různé názory designéři mají na téma palanda. Podle někoho palanda do
dětského pokoje patří, podle jiného nikoliv. Hygieniky
doporučená výška pro spánek v pokoji vysokém 265
centimetrů je každopádně minimálně 25 a maximálně
160 centimetrů. A palandy jsou vyšší. Dítě na horním
lůžku dýchá teplý a často i vydýchaný vzduch. Jak tedy
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vyřešit nastává v rodinách se dvěma a více dětmi?
Někteří designéři doporučují zvolit v menších pokojích
takzvané mimoúrovňové uspořádání do tvaru písmena
L. Postele se překrývají v nohách, kde není třeba tolik
místa do výšky, proto horní postel může být umístěná
níž, než bývá palanda. Druhou možností jsou výsuvná
lůžka.
Pojďme se ale zastavit u už zmíněné matrace… Nejde
totiž jen o výběr kvalitní matrace, o čemž jsem hovořili
výše, ale i její údržbu. Dokážete zbavit matraci svého
dítěte roztočů?
Roztoči jsou nezvaní hosté v každé domácnosti. Živí se
šupinkami kůže, které z nás opadávají během spánku
každý den (1,5 g kůže denně a cca 0,3 - 0,45 kg ročně).
Daří se jim ve vlhkém a teplém prostředí, což jsou právě postele, matrace a lůžkoviny. V přírodě jsou roztoči
hubení jejich přirozenými nepřáteli, a také je ničí
sluneční paprsky, bohužel tomu tak není v domácnosti.
Roztoči přežívají a reprodukují se právě v matracích
a lůžkovinách, neboť vlhkost a teplo lidského těla zde
přetrvává až několik hodin. Výkaly roztočů obsahují
silný alergen, který může vyvolat závažná onemocnění
jako astma, alergie a různé druhy ekzémů.
Účinnou pomocí je používání moderních spotřebičů,
které využívají technologie hubící roztoče, bakterie a odstraňující pyl z oblečení i domácího textilu.
Dlouholeté zkušenosti českých i zahraničních lékařů
dokazují, že díky používání spotřebičů s HEPA filtrem
a desinfekční UV-C lze velmi výrazně snížit projevy
nemocí jako je rýma, potíže s dechem a slzení očí. Kvalitní antibakteriální vysavač odstraňuje roztoče a jejich
výkaly včetně vylučovaných enzymů, bakterie, viry
a plísně… Vyplatí se tedy investovat do vysavače, který
působení roztočů co nejvíce eliminuje.

Psací stůl
Pojďme už se ale od postelí posunout k dalšímu nábytku, který je obzvláště v pokoji školáka nepostradatelný. A tím je psací stůl.
Stůl patří pod okno nebo vedle okna tak, aby si školák
při psaní nestínil. Pravákovi má světlo dopadat na
stůl z levé strany, levákovi z prava. Rozhodně na stůl
nepatří skleněná deska. Je studená pod ruce, což může
způsobit podchlazení paží, záněty kloubů, a navíc odlesky unavují oči. Minimální velikost pracovní desky se
doporučuje 75 x 100 centimetrů. Dítě se většinou dívá
na monitor počítače, který už patří ke standardnímu
vybavení dětského pokoje, příliš zblízka. Doporučená
vzdálenost je 50 až 70 centimetrů. Správná výška je ta,
při níž se první řádka na obrazovce zhruba nachází na
úrovni kořene nosu.

Pracovní židle
Dobrá židle by měla být nastavitelná nejen do výšky, ale i do hloubky sedáku - tak, aby se dítě mohlo
pohodlně opřít, nohy byly přirozeně ohnuté v kolenou
a opíraly se o pevnou podložku. Lokty musí spočívat
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DEJTE DĚTEM KONEČNĚ POKOJ!
Návrhy a realizace dětských pokojů na míru. Řešení úložných prostor pro hračky
i oblečení. Dispoziční řešení na míru. S pokojem od AP design až na vysokou
školu! Nebojte se barev pro Vaše děti. Dětmi jsou jen malou část svého života,
tak jim dopřejte motivující a veselé prostředí ve kterém budou vyrůstat.

AP Design s. r. o. – Jažlovická 1334/4, Praha 4,
tel.: 603 238 056 E-mail : Info@apdesign.cz, www.apdesign.cz
Návrhy a realizace interiérů – kuchyně, vestavné skříně, obývací sestavy, knihovny, řešení malých prostor.

v pravém úhlu na desce stolu.

Světlo
Dbáme také na zajištění dostatečného přísunu světla.
Proto se nesnažíme za každou cenu okno schovat za
bohatě zdobené záclony, ale volíme spíše vzdušné
a hladké materiály, nejlépe s protišpinivou a antistatickou úpravou. Umělé osvětlení bychom měli zajistit jak
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centrální, tak pro všechny pracovní, čtecí i hrací plochy
zvlášť. Jeden lustr uprostřed stropu nestačí, musí ho
doplňovat pracovní lampa, případně další »čtecí«
u postele.

Bezpečnost v dětském pokoji
Samozřejmostí by mělo být, že veškeré zařízení dětského pokoje je pro dítě bezpečné. Začít musíme

aby si do nich děti přivřely prsty, použijeme dveřní zarážky – je možné je instalovat pod dveře, případně na
dveře. Zarážka udrží dveře otevřené a dítě nemá šanci
je zabouchnout.
Také výběru koberce do dětského pokoje bychom měli
věnovat dostatečnou pozornost. Malé děti nejvíce
lezou po kolenou, proto nejsou nejvhodnějším řešením celoplošné syntetické koberce, které způsobují
nepříjemné oděrky a popáleniny nejen na kolenou, ale
i na dlaních dětí. Pokud již takový koberec v dětském
pokoji máte, pořiďte na místa, kde si vaše dítko nejčastěji hraje, podložku, aby již ke zmíněným nehodám
nedocházelo. Sehnat lze například bavlněné prošívané
podložky vyplněné tenkým molitanem či antialergickou stříží. Tyto podložky jsou k dostání s různými dětskými motivy a je možné je v případě potřeby vyprat,
což je velmi praktické.
I při vybírání nábytku do dětského pokoje musíme
dbát na bezpečnost dětí. Jak takový bezpečný nábytek
poznáme? Neměl by být vybaven úchytkami, nebo
v případě, že úchytky má, měly by být oblé. Vhodnější
jsou zadlabací otvory, které nijak neční nad plochu dvířek. Dětský nábytek by měl být vyroben ze dřeva, protože jde o přírodní měkký materiál, který je k dostání
v pestré škále provedení a barev. Může být doplněn
plastovými nebo textilními doplňky. Co se týče šatních
skříní do dětského pokoje, měly by být dostatečně
stabilní a pro jistotu ještě přišroubovány ke zdi, aby se
na dítě nemohly během divokých her převrhnout. Nábytek určený do dětského pokoje by neměl mít žádné
police, vitríny či jiné doplňky ze skla. V případě jeho
rozbití by hrozilo pořezání dítěte. Jestliže se určité
skleněné prvky na nábytku nebo na dveřích objevují,
je dobré je polepit bezpečnostní fólií, případně využít
kalené bezpečnostní sklo. Také je třeba vybírat takový
nábytek, který nemá ostré hrany – ať už jde o skříně,
stoly či sedací nábytek. Pokud už takový máte, můžete
jej vybavit chrániči rohů, které sníží možnost úrazu
dítěte. Tyto bezpečnostní kryty mají velký význam
zejména na spodní straně stolů, protože ty se nachází
často právě ve výšce, která je pro děti nebezpečná.

Čistý a vlhký vzduch...

u dveří.
Pro bezpečnost dítěte jsou nevhodné dveře, které se
neotvírají alespoň na 90° přímo ke stěně. Zůstávají
totiž trčet do místnosti a dítě se o ně může během
her a případného pádu zranit. Tento problém mohou
vyřešit posuvné či shrnovací dveře, které mohou být
klidně dočasným řešením na dva až tři roky. Pokud
máme klasické křídlové dveře a chceme zamezit tomu,

Obzvláště v dětském pokoji je velmi důležitý vzduch,
který nedráždí ke kašli a nezhoršuje případné dětské
alergie… Zauvažovat bychom proto měli o čističce
vzduchu, případně zvlhčovači.
Čistička vzduchu účinně odstraňuje nečistoty ze
vzduchu a tím chrání naše dýchací cesty. Zbaví vzduch
v uzavřených místnostech prachových částic, alergenů,
virů a bakterií, cigaretového kouře a dalšího zápachu.
Zvláště pro alergiky a astmatiky mají čističky vzduchu
podstatný význam. Snižují množství alergenů v ovzduší
na minimum a pomáhají tak k lepšímu dýchání. Obzvláště v dětském pokoji bychom měli hlídat i vzdušnou vlhkost. Suchý vzduch totiž děti dráždí ke kašli.
Musíme si uvědomit, že příjemná relativní vlhkost je 40
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až 50%. V zimním období však klesá relativní vlhkost
vzduchu i pod 20 %, což je srovnatelné s vlhkostí na
poušti. Při nízké vlhkosti se vysušuje a tím i narušuje
sliznice dýchacích cest. Důsledkem je dráždění ke kašli
a častá onemocnění dýchacích cest zejména u dětí,
popraskané rty, škrábání v krku. Trpí i pokožka.

Zeptali jsme se designerky MgA. Lenky
Juklíčkové:
Jakých chyb se při zařizování dětského
pokoje vyvarovat?
Často se setkáváme s nedostatečným osvětlením dětských pokojů. Dítě v pokoji tráví poměrně hodně času,
ať již na zemi hraním či u pracovního stolu. A je důležité, aby tyto zóny byly dostatečně nasvětleny. Dále
je důležité, aby pracovní stůl a židle byly přizpůsobeny věku dítěte. V ideálním případě by dětský pokoj
měl mít následující zóny - spací zóna, zóna pro hraní
(většinou na zemi, kde je vhodné mít alespoň kusový
koberec), pracovní zóna (psací stůl, židle, nástěnka,
kontejner, skříńka na psací a školní potřeby) a dostatek úložného prostoru.

Je vhodné dětský pokoj zařizovat ve
spolupráci s dítětem nebo bez něj coby
překvapení?
Záleží na věku dítěte. Teenager má již jistě jasnou
představu o řešení pokoje a překvapení by nemuselo
dopadnou dobře. Zejména kvůli tomu, že vkus dítěte
v dospívajícím věku a vkus rodičů se v tomto období
může značně lišit. Naopak u menšího dítěte lze pokoj
řešit jako překvapení, integrujeme-li do řešení pokoje
oblíbené barvy, témata a podobně.

Existují nějaká základní pravidla, kterých
bychom se při zařizování dětského pokoje měli držet?
Částečně jsem již odpověděla v první otázce. Všechny
výše zmíněné zóny by měli být poměrné k velikosti
pokoje. Takže neumisťovat větší postel do pokoje na
úkor úložných prostor, zbytečně velký stůl na úkor
hrací plochy.

Patří do dětského pokoje starý
a vyřazený nábytek?
Tak jistě je to řešení ekonomické a rodiče se k němu
přiklánějí v souvislosti s finančními možnostmi rodiny,
pokud není jiné východisko. Jistě takto rodič nevybaví
dětský pokoj záměrně. Pokud se ovšem jedná o řešení
„z nouze“ lze i takto koncipovaný pokoj oživit - samolepkami na nábytek, na zeď, polepy dvířek nábytku,
doplňky jako jsou polštáře, závěsy ap., tapetami a celkovou barevností stěn, zajímavým svítidlem ap.

nedostatečné, pokud to prostory umožňují. Kompletně zařízený pokoj by měl mít šatní skříň, postel, noční
stolek, psací stůl a židly, kontejner, úložný prostor na
školní pomůcky a na hračky popř. knihovnu. Jelikož
u dětského pokoje se kreativitě meze nekladou, je
běžné, že se tyto kusy nábytku do sebe navzájem integrují a pod zvýšeným lůžkem je například psací stůl
s židlí či šatní skříň.

Co barvy? Jaké a kolik by jich v dětském
pokoji mělo převažovat?
Barevné řešení dětských pokojů není nijak limitováno.
U malých dětí bych nevolila tmavé barvy, ale osobně jsem se s tím nikde nesetkala, takže to je možná
zbytečné psát. Barevně mohou být pokoje odvážnější
a pestřejší, než je zbytek interiéru. Někdy je možné
sladit 10 barev a pokoj působí uceleně, někdy jsou
použity a pokoj působí nepříjemně, nevkusně. Je to
otázka citu pro barvy rodičů popř. designéra.

Jakou zvolit postel do dětského pokoje?
U postele pro dítě by měl být kladen důraz na správný
výběr matrace. Standarně se pro děti používají kolíbky/dětské postýlky, pro větší dítě zkrácená postel např.
160x80cm, jedná se však o dočasné řešení a pro školní
dítě se již používá standardní rozměr 90x200. Pokud to
umožní velikost pokoje, je možné zvolit větší rozměr.
Např. 140x200cm. Zejména teenageři takovýto rozměr
ocení. Mnohdy umisťujeme do úložného prostoru pod
postel ještě jedno výsuvné lůžko, které v pokoji slouží
pro přespání kamarádů dítěte.

Patří do dětského pokoje palanda?
Patří. Palanda, tedy postel, kdy jsou lůžka ve dvou
úrovních se v současných dětských pokojích objevují
poměrně často. Někdy je tato varianta volena z důvodu malého prostoru dětského pokoje. Lůžka nemusí
být nutně nad sebou, ale jsou někdy řešena jako rohová sestava, přičemž pod horním lůžkem bývá většinou
úložný prostor. Někdy je lůžko zvýšené kvůli zajímavějkšímu řešení dětského pokoje a nemusí se nutně
jednat o případ malého pokoje. Do sestavy postelí jsou
integrovány mnohdy klouzačky, houpačky ap. Nejdená
se tedy o palady, které si většina z nás představí z panelákových bytů 80. let.

Kam umístit psací stůl?
Psací stůl by měl být umístěn pod oknem, pokud to
dispozice pokoje umožňuje. Nevhodné je umístění
proti oknu, jelikož se odráží světlodo monitoru. Stejně
důležité jako umístění stolu v pokoji je i dostatečné
osvětlení pracovní plochy. Vhodné je doplňit tento
prostror stolní lampou.

Jaké to je s množstvím nábytku
v dětském pokoji?
Nemělo by být zbytečně předimenzované ale ani

36 | BYDLENÍ

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Shutterstock.com

INZERCE
JIŽ PŘIHLÁŠENÉ FIRMY
NA LETOŠNÍ ROČNÍK VELETRHU

KONTRAKTAČNÍ VELETRH DEKORACÍ, SKLA,
STOLOVÁNÍ A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ
• předpokládaná návštěvnost přes 30 000
• vánoční kontrakty
• souběžně probíhá 18. veletrh ﬁlatelie – SBĚRATEL
a 18. veletrh kosmetiky – WORLD OF BEAUTY

www.forhomedecor.cz

3. – 5. 9. 2015

JAK ZÍSKAT NOVÉ

ÚLOŽNÉ PROSTORY?
Získat místo pro věci, které se nám doma hromadí, není zrovna jednoduché. Své
místo potřebuje oblečení, sportovní náčiní, stejně jako obuv, nářadí či dokumenty.
Můžeme si na ně pořídit nejrůznější úložné boxy, regály, krabice, koše, bedny
a bedničky, ať už jsou z plastu, textilu, dřeva či proutí. Jenže kam s nimi?
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Typickým příkladem, jak na to jít chytře, je sousedská vzájemná výpomoc. Předchodba před čtyřmi byty
v jednom paneláku měla původně cca 24 m2, které
byly nevyužité. Nájemníci dvou bytů vedle sebe se
domluvili a postavili si úložnou dvoukomoru, takže při
zachování všech bezpečnostních předpisů získal každý
cca 6 kubických metrů úložného prostoru pro uložení
sezonního oblečení, sportovních potřeb i kol. Není to
příklad hodný následování?

Podhledy
Jedním ze způsobů, jak získat více úložného prostoru,
je realizace nenápadných a přitom praktických stropních podhledů. V takto vytvořených nových prostorách
lze hromadit vše, co aktuálně nepotřebujete. Podhledy se obzvláště hodí do bytů s vyššími stropy a do
místností, kde nepobýváte příliš často (například na
toaletu, do šatny a do spíže, případně do chodby nebo
zádveří). Podhledová výška po snížení stropu by neměla být nižší než 2,6 metru a prostor mezi podhledem
a stropem by měl být vysoký minimálně 50 cm, aby se
dal dobře využít. Osazení podhledu na nosné lišty není
nijak složitou konstrukcí, je ale třeba dobře promyslet, jak se dovnitř budeme dostávat, abychom mohli
využít co nejvíce prostoru. Výsuvná či výklopná dvířka
tedy musí být dostatečně velká. Ideální je instalovat do
podhledu skládací žebřík, který se vklopí spolu s dvířky
a rozloží se až na zem, kde ho pevně opřete, abyste na
něj mohli pohodlně vylézt. Pokud chcete v podhledu
uskladnit věci nejen na kraji, dosažitelném ze žebříku,
ale i hlouběji, pamatujte na nosnost konstrukce, nejen
proto, že zde budete chtít schovat třeba těžší věci jako
zásob obkladaček a dlažby, ale také proto, že dovnitř
budete muset vlézt a konstrukce tak musí bezpečně
unést i vás.

Bydlíme na půdě
Především v obývaných půdních prostorech se nachází
množství atypických výklenků a nerovností. Než je složitě vyrovnávat nebo maskovat, je hezčí a praktičtější
je přiznat a naopak využít. Půdní prostor to snadno
snese a je to přesně to, co ho posouvá do příjemného
atraktivního bydlení. Trámy vyrostlé přesně tam, kde
se nejméně hodí, prostě zakomponujeme do prostoru
a využijeme na nejrůznější police.
Většina rodinných domů má půdní prostor, který pokud není využit jako podkrovní místnost - může
sloužit jako dokonalé odkladiště. Asi nejběžnějším
přístupovým řešením jsou sklápěcí schody. Umisťovány
bývají do chodeb, kde je dostatečný prostor pro vyklopení schodiště. Principem tohoto řešení jsou nejčastěji
lehké hliníkové schody, které lze jednoduše vyklopit ze
stropu. Plechové či dřevěné víko, které schody ukrývá,
bývá většinou prakticky opatřeno tepelnou izolací
a protipožární vložkou.

Hledejte možné výklenky
Niky jsou většinou výsadou starších domů a bytů. Jsou
to výklenky ve stěnách, využívané pro konstrukční
odlehčení stavby či silné stěny. Často však jde o prostor
po zazděném okně nebo dveřích. Díky svému zapuštění do stěny se z nich snadno vložením polic vytvoří
malá knihovnička nebo prostor, kde můžeme vystavit
dekoraci, umělecký předmět nebo například suchou
vazbu. Na rozdíl od klasických polic nika nezmenšuje
prostor pokoje, ať je v ní vystaveno cokoliv objemného. Do spodní části se dají vkládat koše či šuplíky
na ledacos. Zabudujeme-li do niky osvětlení, stane se
sama nika i s tím, co je v ní vystaveno, doplňkovým nepřímým osvětlením našeho interiéru. Tedy přesně tím,
co mu dodá na příjemnosti a útulnosti.

Police pod stropem

Prostor pod schody

Pokud se vám nechce investovat do konstrukce podhledu, nabízí se alespoň podstropní police, kterou si
můžete udělat svépomocí. Pokud jde o předsíň, tam to
může vyřešit police s roletou nebo závěsem, aby se na
věci, které tam uložíme, a budou tam dlouho, protože je nepotřebujeme, neprášilo. Když se dají využít
podstropní místa i v jiných místnostech, nabízí se více
kreativity. Spojte účel s nápaditostí. Co třeba barevné
police zavěšené na provazech? A na nich dekorační
krabice? Spotřeba materiálu není nijak velká, postačí
pár prkének nebo zbylých poliček, které si upravíme
na míru, a kousek hrubého provazu. Důležitá je však
nosnost stropu, aby se poličky se zátěží nevytrhly.
A také pevnost stropu a vhodné použití odpovídajících
hmoždinek. Bez problémů budou obyvatelé panelových bytů. Ve starších domech nebo při snížených
stropech ze sádrokartonu můžeme poličky pod strop
umístit na podpěrné konzolky, které přichytíme ke stěnám. Konzolky mohou být z ohýbaného nebo rovného
dřeva nebo z kovu.

Místo pod schodištěm bývá v mnoha domácnostech
často nevyužito. Na vině obvykle bývá jeho atypický
tvar a omezený prostor. Toto místo tak evokuje pocit,
že se k ničemu nehodí - ve skutečnosti můžete jeho
využitím získat až několik metrů čtverečních, a tak
rozšířit dispozice svého interiéru.
Můžete z tohoto místa udělat pouhé odkladiště sezónních věcí, ale současně i dekorativní prvek. Pokud
si necháte vyrobit stylové skříňky na míru, které budou
svými rozměry přesně kopírovat místo, které máte
k dispozici, efekt je zaručen. Jako bonus mohou navíc
světlým odstínem nebo zrcadlovým povrchem opticky
zvětšit a prosvětlit prostor v malých a tmavých halách
a chodbách.
Mnohem levnější variantu představuje závěs, který
skryje odložené věci stejně dokonale. Výhodou závěsu
je nejen nízká cena, ale také široký výběr barev a vzorů. Závěs nebo roletu tak velmi snadno povýšíte na
dekorativní doplněk místnosti. Můžete je navíc často
měnit, a tak proměňovat i vzhled prostoru.
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Reliable security systems

®

CNC

CCTV

Čas dovolených
rychle vystřídají podzimní soumraky.
Ochraňte své domovy i provozovny včas!
Bezpečnostní kamerové systémy Relicam jsou špičkou na českém trhu.
-

Záznam non-stop či při pohybu
On-line napojení
Maskování částí obrazu
Noční přísvit
On-line hlášení při pohybu v záběru kamery

Systém vám řekne, když se něco děje.
Nenáročné, rychlé a levné řešení
bezpečnosti vašeho majetku.

cctv.inshop.cz

774 833 233

Seznam lokálních distributorů a montážních firem naleznete na www.relicam.cz
INZERCE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
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ŠATNY NÁBYTEK NA MÍRU

09.06.15 13:32

•
•
•
•

JIŽ 16 LET NA TRHU
KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY A PŘÍZNIVÉ CENY DÍKY
VLASTNÍ VÝROBĚ
GRAFICKÝ NÁVRH A KALKULACE ZDARMA DO DVOU
DNŮ
JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH

WWW.STAKO.CZ
STAKO@STAKO.CZ

SLEVA
33%
na vestavěný
nábytek na
míru

NÁBYTEK NA MÍRU s. r. o.
IČ: 242 55 084

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 5, Plzeňská 255/163,tel. 257 212 414,stakokosire@stako.cz
PRAHA 7, Argentinská 6,tel. 220 876 807,stakoholesovice@stako.cz
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Stejně efektní službu jako skříňky vám prokáže policový systém. Ten se hodí především pro uložení věcí,
které slouží jako dekorace a mohou tak být vystaveny
na odiv. Místo pod schody je jako stvořené například
pro umístění knihovny.

Využijte balkon
Máte-li balkon, lodžii či terasu, máte vyhráno. K mání
jsou už totiž multifunkční balkonové a terasové systémy, které individuálně doplňují volný prostor a vnášejí
do něj líbivou optiku. Systém připomínající skříň je všestranný z hlediska materiálu, tvarů i barev a na přání
jej lze upravit podle místních poměrů. Pořídíte si tak
zástěnu a úložný prostor v jednom. A upřímně řečeno,
co se zbavit umělohmotných křesílek a pořídit si k bal-
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konovému posezení lavici z umělého ratanu s úložným
prostorem? A květiny se dají postavit na truhlu z teakového dřeva, a hned máte kam s přebytkem věcí.

Falešná komora a šatna
Ukrojit si kousek místnosti je levné řešení, kam ukládat
věci, jež používáte sezonně či jen občas. Základ představují regály, police a úložné boxy. Pokud to dispozice
aspoň trochu dovolují, je ideální v bytě vytvořit aspoň
jednu samostatnou komoru či šatnu. Sádrokartonovou
příčkou oddělte konec chodby či část ložnice. Že tam
není okno a denní světlo, vůbec nevadí. Nějakou lampičku si tam snadno pořídíte. Místnůstka se dá zařídit
policemi, ale i ty mohou být plnovýsuvné, stejně jako
drátěné koše, a kam nedosáhnete, tam se hodí sklop-

tvar, materiál, vzhled, barvu. Vedle dřevěné klasiky si
můžete zvolit například lamino či ratan. Nebo zvolte
variantu ocelových či hliníkových rámů, do nichž bude
zasazeno sklo, popřípadě zrcadlo. Ideální tip pro vaši
koupelnu nebo kuchyň. Dveře vestavěné skříně mohou
být tvořeny také žaluziemi. Nad variabilitou povrchových úprav, barev, vzorů, odstínů vestavěných skříní
prostě přechází zrak. Díky tomu se vestavěná skříň
může stát ozdobou vaší ložnice, dekoračním skvostem
ve vašem obývacím pokoji, stejně tak odolným a snadno udržovatelným úložným prostorem v chodbě nebo
kuchyni i například veselým pestrobarevným místem,
kam si vaše děti budou rády uklízet hračky.
Vzhled je jedna věc, ale podstatnější je praktičnost
skříně. Pozor tedy například na výběr typu jejího
otevírání. Pokud máte před skříní minimum prostoru,
volte dveře posuvné nebo skládací. Posuvné dveře ale
neumožňují otevření celého prostoru skříně naráz.
Nezapomínejte také na světlo. Když bude vestavěná skříň umístěna v tmavším koutě vaší domácnosti,
oceníte umělé osvětlení přímo uvnitř. Opravdu praktického pomocníka vykouzlí z vaší vestavěné skříně
ve chvíli a zpravidla za pár korun nejrůznější doplňky.
Jejich výběr samozřejmě souvisí s tím, co hodláte do
skříně ukládat. Doladit ji můžete nejrůznějšími věšáky,
botníky na odložení sezonní obuvi, kapsáři.

Přeorganizování skříně

né šatní tyče na ramínka. Na jednotlivé typy oblečení
se prodávají k tomu určené prvky - kalhotovník, držák
na pásky či šátky, botník a podobně. Nejste-li zruční
kutilové, je lepší se poohlédnout v obchodě po ucelených systémech, včetně nosných profilů. Vy už si jen
vyberte jednotlivé díly, aby vám šatna dobře sloužila.

Vestavěné skříně
Klasické skříně zabírají místo, nahraďte je vestavěnými.
Mají totiž nesčetně výhod, kterými vás potěší. Jelikož
jsou vyrobené na míru, proměníte jejich každičké
místo v praktický úložný prostor. Vestavěnou skříň si
můžete pořídit do jakékoli místnosti vaší domácnosti.
Díky faktu, že si ji opravdu vyberete a naplánujete
sobě a svému bydlení na míru, zvolíte si rozměry,

Někdy stačí jen nový systém v ukládání věcí, a hned se
objeví nová využitelná místa. Věci, které potřebujete
denně, dejte ve skříních tak, abyste je měli snadno přístupné. To znamená od výšky vašeho pasu až tam, kam
dosáhnete bez stoupání na špičky. Sem patří veškeré
prádlo, oblečení, povlečení, ručníky.
Boty, kabely, tašky, a další méně používané předměty
patří do spodní části skříně. Vyplatí se vám ukládat je
do krabic či zásuvek, které lze zcela vytáhnout a přenášet. Budete-li hledat nějakou věc delší dobu, je pohodlné si krabici či zásuvku zcela vytáhnout a donést si
ji ke stolku nebo položit na postel, než být celou dobu
sehnutý.
Do nejvyšší části skříně ukládejte sezonní a sportovní vybavení, které nepotřebujete každý den, ale ani
každý týden. Lézt pro ně po schůdcích není praktické
a často ani bezpečné. U těchto vyšších částí se pak
vyplatí mít výškově nastavitelné police, abyste si mohli
uspořádání prostoru měnit tak, jak se mění vaše věci.
Doporučujeme taky pár vychytávek: například když
košile či svetry začnete skládat, vejde se jich dovnitř
mnohem více. Tento způsob skladování je totiž na místo úspornější, věšení zase jednodušší. Proto mu mnozí
dávají přednost. Druhou často chybou, které se dopouštějí hlavně mladí lidé, je to, že nechtějí tyč na dlouhé
věci. Odůvodňují to tím, že nic takového nenosí. Ale
pak přijde první společenská akce a koupí si dlouhé
šaty, postavení partnera v práci začne vyžadovat nošení dlouhého kabátu. A oni je nemají kam dát. Proto se
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doporučují dvě tyče nad sebou. Přičemž ta spodní se
dá případně zrušit a věci z ní začít skládat.

Sestěhování nábytku
Zkuste přestavět obývák. Pokud máte k dispozici celou
stěnu nebo její velkou část, můžeme tu všechny skříně
a skříňky sestavit do jednoho bloku. Dokonce, i když
využijete různé starší kusy nábytku, nemusí sestava
vypadat „každý pes jiná ves“. Zkuste je sjednotit - použijte například stejné úchytky, různě vysoký nábytek
„zarovnejte“ nad ním nebo vedle něj zavěšenými policemi. Nahoru na skříně a na polici nad nimi postavte
krabice a košíky s věcmi a získáte tak další úložný
prostor.

Koupelnové vyvyšování
Pokud vlastníte koupelnu s vysoko položenými stropy,
máte s úložnými prostory vystaráno. Můžete si zde
vytvořit umělý půdní prostor pouze pomocí ratanové, dřevěné nebo skleněné desky připevněné několik
desítek centimetrů pod stropem. Pro luxusnější dojem
můžete do míst, kde spodní plocha vložené desky svírá
pravý úhel se stěnou, nainstalovat drobné LEDky nebo
bodovky. Vyhnete se tak i stísněného pocitu, který by
vám mohlo způsobovat omezené množství světla.
A co prostor pod umyvadlem? Využijte ho na skříňku.
Velmi praktické je umyvadlo vestavěné do skříňky
a stolek s úložnými prostory. Do těchto očím skrytých
zásuvek je praktické uložit ručníky, či fén a podobné
potřeby. Celému úložnému prostoru dodáte osobitost
v případě, že zmíněná skříňka pod umyvadlem bude
mít například oválný tvar, který bude kopírovat tvar
umyvadlové mísy.
Máte mohutnou koupelnovou skříňku, stojící na pod-
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laze? Nahraďte ji menší závěsnou s prosklenými dvířky
a doplňte ji skleněnými nebo drátěnými policemi,
které obzvlášť v malém prostoru nepůsobí zbytečně
mohutně. A do tohoto závěsného systému si pořiďte
proutěné košíky na všechny nezbytnosti, jako jsou
kosmetické propriety, hřebeny, kartáče, natáčky atd.
Nabízí se i jejich „schování“ v samolepících pohárech
či textilních vacích. Tato přídavná řešení pak stačí jen
připevnit na vnitřní stranu dvířek koupelnové skříňky.
Drobnosti tak budou po ruce, ale ne všem na očích.

Zadní místa v kuchyňské lince
Moderní dolní kuchyňské skříňky mají podobu hlubších výsuvných šuplíků - vyberte si takové, které lze
díky použitému kování vysunout po celé hloubce,
abyste snadno dosáhli i dozadu. Nábytek se dá otevírat a zavírat ručně, mechanicky nebo elektricky,
stejné otevírání platí i pro horní skříňky, jež se vybavují
policemi. Existuje i sklopné kování pro horní skříňky police jsou napojené na mechanismus, který je „snese“ níž. Pro váš klid je dobré nábytek opatřit tichým
dorazem.

Spíž, nebo skříň?
Spíž, spižírna či špajz je malá chladná místnost, v obytných budovách většinou orientovaná k východní straně, určená pro skladování potravin. Většinou v ní není
okno, nesmí však chybět systém ventilačních otvorů,
které zabezpečují dokonalou cirkulaci vzduchu. Ta
brání nadbytečné vlhkosti vzduchu a s ní spojenému
rozvoji plísní na uložených potravinách. V dřívějších
dobách spíž do jisté míry nahrazovala ledničku. Jenže
tuto tradiční spíž dnes nahrazuje potravinová skříň.
Začalo to v době paneláků, ale i současné moderní

příležitost. Dobře poslouží výsuvné šuplíky pod postel,
skladné boxy nebo proutěné koše. Výborně se osvědčují rovněž policové systémy na zeď.
Máte-li postel na nožkách, nabízí se spodní prostor
využít pro méně často používané sezónní oblečení.
Můžete si na ně pořídit výsuvné šuplíky. Nebo prostor
pod postelí vyplnit plastovými boxy, kde schováte
pohodlně cokoliv, a do přední řady postavit estetičtější koše s víky, aby se dovnitř neprášilo. Mějte však na
paměti, že prostor pod postelí nelze zarovnat věcmi až
k roštu. Ponechejte dostatečnou rezervu pro proudění
vzduchu.
Ale i nad postelí je vhodný prostor, většinou nevyužitý.
Což třeba dlouhá police přes šířku lůžka? Vadilo by
vám snad, kdyby nad vašima nohama byl snížen strop
o půlmetrovou polici, kam se dají vestavit okrasné
krabice třeba se sezonním oblečením? Jistěže ne. Jednak jde o zajímavý designový prvek, a navíc na polici
můžete zespoda zabudovat osvětlení.

Křeslo s kapsami

kuchyňské linky nabízejí tuto skříň se zabudovanými
úložnými systémy.
Pokud suroviny nedáváte zvlášť do nádob či sáčků, pak
jsou vhodnější plnovýsuvy s pevným dnem. Zásuvky
potravinových skříní se vysouvají buď všechny najednou, nebo jednotlivě. A jak je to s nosností? Tu udává
výrobce kování, jen pro představu - například skříň
o výšce 180 cm a šířce 60 cm unese až 100 kilogramů
potravin.
Tato součást našich kuchyní sice částečně nahrazují
spíž, ale nezajistí její další důležité funkce – dobrou
ventilaci a v chladnější části roku i chlazení pomaleji se kazících potravin a hotových jídel bez nutnosti
používat ledničku. A proto se ke spíži zase vracíme.
Především při navrhování staveb rodinných domů je
o tento samostatný prostor na potraviny velká poptávka. Špajzka pobere nejen potraviny, ale poslouží
i jako odkladný prostor pro další věci. Jen se jí dnes
říká „technická“ místnost. Většinu úložného prostoru
zajistí kombinace otevřených polic a šuplíků. Hluboké
police jsou vhodné pro uložení menších kuchyňských
spotřebičů a vybavení, velkých balíků potravin a méně
používaných předmětů. Mělké police vyhraďte pro
zavařeniny, konzervy a další zásoby. Jsou-li hluboké
police nepřehledné, můžete je částečně nahradit šuplíky nebo pořadači.

Jde to i v ložnici
V extra malých ložničkách je třeba využít každou
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Odložené knihy, které právě čtete, na stole překážejí.
Držáky na noviny jsou sice praktické, ale knihy se na
nich neudrží a velké množství časopisů či novin také
ne. Jistě také znáte to prokleté místo mezi sedadlem
a opěradlem, kam se rády zatoulají drobné mince,
kapesníky nebo také klíče od auta. Už se to nebude
stávat, když křeslům dodáte potahy s postranními kapsami, které lze využít na všechny způsoby. Už nebudete hledat ovladač nebo brýle na čtení.
Pokud právě uvažujete o výměně opotřebovaných křesel za nové, zaměřte se v prodejnách na taková, která
mají pod sedadlem úložný prostor. O takto řešené celé
sedací soupravy není v nabídce nouze.

Předsíň chce systém
Předsíň je místo, kde se stále něco hledá. Vyřešit tento
problém mohou multifunkční věšáky, které mají své
háčky na bundy, saka i šátky, do nichž ale také uložíte
sluneční brýle, peněženky, rukavice a další. Vše bude
mít své místo a už se vám nebude stávat, že vám potečou nervy z hledání klíčů. Zda vyberete klasiku, kterou
je dřevo, nebo radši umělohmotné věšáky, je jen na
vás. Specializované obchody nabízejí bohatý výběr
tvarů i materiálů.
Zapojte svou kreativitu
Netradiční úložný prostor se dá vyrobit i z předmětů, které měly dřív jiný účel. Jako inspiraci nabízíme
klec po andulce, která vám uletěla, starou truhlu po
babičce, které uděláte „vintage lifting“, rozdrbaný
proutěný koš na prádlo, který postavíte do technické
místnosti a budete do něj ukládat třeba sklenice na
zavařování. A neopomíjejte textilní organizátory. Co si
ho ušít na míru a vyplnit s ním volné místo třeba v dětském pokoji, na chodbě nebo na toaletě?
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock. com

KOUPELNA
I PRO DĚTI
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Koupelna je místo, kde se děti dokážou pořádně vyřádit,
a tak by se jim tam mělo líbit. Rodiče by však měli být
obezřetní, a to nejen stálým dozorem nad koupajícími
se potomky, ale stejně důležité je bezpečné vybavení
koupelny.

INZERCE
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votní problémy. Zejména z menších
koupelen odstraňte všechno přebytečné, co tam nezbytně nepotřebujete. Zapomeňte na volně stojící sušáky
na ručníky, nepřipevněné police, ale
i květináče na oknech, které by dítě
na sebe mohlo převrátit. Udělejte
maximum pro to, aby se vám s dítětem co nejlépe manipulovalo a nikdo
z vás se při koupání nezranil.

Dětská pojistka k baterii

Jen málokterá rodina si může dovolit pro své ratolesti vybudovat dětskou koupelnu. Děti si musí vystačit
s koupelnou „dospěláckou“. A tak, když už odrostou
z přebalovacího pultu a lehátka do vany, prostor koupelny přizpůsobíme jejich samostatnému koupání.

Všechno nebezpečné pryč
Věci, které v koupelně běžně používáte, by měly být
uloženy buď v uzamykatelné skříňce, nebo někde
hodně vysoko, kam se prcek za žádných okolností nedostane. Týká se to všech elektrických přístrojů, holítek
a samozřejmě veškerých léků a úklidových prostředků.
Mimo zorné pole dětské zvědavosti byste měli udržovat také ústní vody, zubní pasty a kosmetiku, včetně
té dětské. Na to by měl být přizpůsobený koupelnový
nábytek. Dítěti, jež by ji chtělo ochutnat, by mohla přinést i neškodná kosmetika pro nejmenší vážné zdra-
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K vaně, ale i ke sprchovému koutu
byste si měli pořídit termostatické
baterie s dětskou pojistkou, na níž
nastavíte přesnou teplotu - zpravidla
to bývá neškodných a příjemných
38 stupňů Celsia - která se nemění. V domácnosti se tak vyvarujete
i nehod, kdy třeba někdo v kuchyni
pustí studenou vodu a tím ji „ukradne“ koupelně, kde začne téct horká.
Cena těchto armatur je sice zhruba
dvojnásobná než u obyčejných pákových baterií, ale přesto se vyplatí.
Z nabídky sanity pak volte raději
vanu, děti si v ní více vyhrají a vodní
bitvy je před spaním spolehlivě utahají. K vaně můžete pořídit i zástěnu,
která zabrání loužím na podlaze.
Pokud vám to prostor dovolí, je
ideální dát do koupelny jak vanu, tak
i sprchový kout.
Sprcha by měla mít delší hadici, která
umožňuje snadnější a pohodlnější
manipulaci rodičům při oplachování
vlasů dítěte. Na trhu jsou různé „zábavné“ baterie pro děti, například
dětské ruční sprchy s růžicí ve tvaru
a barvě žabky nebo květiny. Designovou vychytávkou, která pobaví vás
i děti, je svítící sprcha se 3 barevnými odstíny. Při puštění silnějšího proudu vody do sprchy se mění barvy
v závislosti na teplotě vody (modrá, zelená, červená).
Při teplotě pod 32 ° C svítí zeleně, v rozmezí teplot
33 – 41 ° C modře a v rozmezí 42 – 45 ° C červeně.
I tato sprcha je samozřejmě vybavena pojistkou proti
opaření.
Pokud byste chtěli dítěti dopřát umyvadlo, do něhož pohodlně dosáhne i bez stupínku, pak mu do
koupelny instalujte vlastní. Umyvadla pro děti mívají
sníženou hloubku a bývají vybavena takovým typem
odtoku, aby nemohla přetéct. Nízko umístěné dětské
umyvadlo je rozhodně praktičtější než mobilní schůdky k umyvadlu umístěnému ve výšce vyhovující dospělým. Schůdky totiž mohou na vlhké podlaze snadno
podklouznout. Pokud zařizujete koupelnu v době, kdy

TECElux
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Toaleta pro velké i malé
– výška klozetu může být
mechanicky nastavena
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"ceramic-Air"
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odsávání pachu přímo
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"smart-Connect"
TECElux umožňuje připojení
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se rozsvítí. Spláchnutí
aktivujete jemným dotykem
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TECElux – revoluční toaleta, která skrývá za nádherným skleněným krytem tu nejmodernější technologii. Instalační rám je bezpečně připevněn přímo ve zdi a elegantně schovaný za ultratenkým krytem s hloubkou pouze
15 mm. Čistý a svěží vzduch zajistí odsávání pachu přímo z keramiky toalety a komfortní ovládání umožní inteligentní elektronické senzory. A to není vše! Vstupte do světa TECElux a přesvědčte se!
Více informací najdete na www.tece.cz/cz/tecelux-wc-terminal/

máte doma batolata, určitě se vyplatí najít prostor pro
dětské umyvadlo. Rozměry umyvadel jsou nejrůznější,
takže jistě vymyslíte, jak vyřešit třeba vedle sebe umístěné umyvadlo pro dítě a pro dospělého. Společné
čištění zubů je nejlepší způsob, jak v dítěti zautomatizovat hygienické návyky.

Protiskluzový terén
Základem každé koupelny, kde se pohybují děti, by
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měly být protiskluzové podložky. Před vanu použijte
speciální podložky, které jsou příjemné na dotek, ale
z druhé strany mají protiskluzovou úpravu. Na nějakou dobu zapomeňte na podložky hotelového typu,
které se sice snadno perou, ale chybí jim jakákoliv
protiskluzová úprava a vaše dítě na nich může snadno
uklouznout. Na protiskluzové podložky nezapomeňte
ani ve vaně. Můžete si pořídit veselé barevné nálepky
připomínající zvířátka, které děti pobaví a ochrání je

dvířek, proti náhodné změně probíhajícího programu,
proti otevření pračky během probíhajícího programu.
Bezpečnostní zámky na pračkách brání dítěti otevřít
pračku během praní a chrání je tak před opařením
a byt před vytopením.
Pračky s velkým průměrem dvířek (zhruba 30 cm),
v nichž hrozí dítěti riziko udušení, když ze zvědavosti
vleze do bubnu a nechtíc se tam zabouchne, mají mechanické pojistky proti náhodnému zavření dvířek. Některá dvířka praček jsou vyrobena z dvojskla, které při
vnějším dotyku chrání dítě před popálením. V případě,
že v koupelně používáte elektrický ohřívač, umístěte
jej mimo dosah dětí - nejlépe vysoko na stěnu.

Správný výběr hraček
Pozornost byste měli věnovat také hračkám, které dětem dáte do vany. Hračky by neměly mít žádné ostřejší
hrany, o které by se dítě mohlo v případě pádu vážně
poranit. Vlhké hračky jsou ideálním prostředím pro
mikroby, plísně a všelijaké další bakterie. Proto se vyvarujte hraček s porézním povrchem nebo vyrobeným
ze dřeva. Vybírejte hračky odpovídající věku dítěte,
neobsahující malé vdechnutelné součásti. Vyhněte se
velkým nafukovacím hračkám, které by mohly dítě
pod sebou ve vaně uvěznit.
U plastových hraček kupujte jen certifikované, které
neobsahují Bisfenol A (BPA), což je často používaná
toxická chemikálie se schopností narušovat funkci
hormonů. Je známá jako látka narušující endokrinní
systém a omezující tvorbu estrogenu, BPA je v bezpočtu studiích spojen s negativním dopadem na zdraví.
Úžasně praktickým designovým doplňkem jsou síťové
koše na hračky, které se zavěšují na hranu vany směrem dovnitř. Hračky v nich dokonale odkapou, nezaberou místo a dítě je má pro další koupání po ruce.

Koupelnový nábytek

před zraněním. Velmi praktická jsou madla na okrajích van. Usnadní malým dětem stabilitu při pohybu
na kluzkém povrchu a přidržet se jich může i ten, kdo
dítěti pomáhá s mytím skloněný nad vanou.

Zabezpečení pračky
Velké lákadlo představuje pro děti pračka. Měla by
být proto vybavena následujícími dětskými bezpečnostními pojistkami: proti náhodnému zabouchnutí

Pokud jde o skříňky a poličky, dokonce i umyvadla,
mnohdy nezáleží na tom, zda jsou tyto kusy nábytku
přímo dětské. Stačí zvolit jednu stávající skříňku, dozdobit ji nějakým veselým obrázkem, zakoupeným třeba v papírnictví. Důležitá je především výška umístění
skříňky, a to tak, aby dítě pohodlně dosáhlo na dvířka,
a mohlo je otevřít, anebo si mohlo vzít zubní kartáček
ze své poličky, což znamená ve výšce zhruba 60 cm. Jak
dítě poroste, budete poličky, skříňku i dětské umyvadlo „zvedat“, při jejich instalaci tedy volte takové místo, kde si závěsem neporušíte obkladačky. Využijte i na
koupelnovém nábytku bezpečnostní prvky, které máte
pro děti jinde v bytě - například měkké rohy a chrániče
na skříňky, police a jiný nábytek.
Za úvahu stojí i zrcadlo pro dítě, umístěné v jeho
výšce. Sortiment dětských zrcadel je bohatý, obzvlášť
oblíbená jsou ta ve tvaru zvířátek. Tato zrcadla jsou
maximálně bezpečná, sklo nemá ostré rohy. Zrcadlo je
podlepeno tak, aby se v případě rozbití nerozpadlo na
ostré střepy. Na stěně je zrcadlo zajištěno, aby ho dítě
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Děti milují barvy a tak trochu přeplácanost. Například
velkoplošný keramický obraz je naprosto úžasný, ale
i několik obkladaček s vhodnými motivy dokáže udělat
zázraky. Dětská koupelna, to jsou především vodní
bitvy a pěna ve vaně. Volte raději obklady s hladkým
povrchem, který jen snadno utřete do sucha, a barvy,
které „snesou“ lecjakou nečistotu.
Pamatujte ale na to, že děti rychle rostou, a stejně tak
rychle se mění také jejich vkus. Příští rok se jim může
líbit úplně jiný obrázek než ten, který jste tam letos
tak pracně vytvořili. Proto je lepší volit spíše systém
postupných úprav než řešení trvalejšího charakteru,
lepší než obrázkové obkladačky jsou samolepící fólie,
kterými jednobarevné obkladačky vyzdobíte na nějaký
čas.

Dětské drobnosti

nemohlo samo vysadit z háčků.

Pohodlné WC
Sedátko na WC pomáhá dětem v přechodu z nočníku
na toaletu, svou velikostí je přizpůsobeno dětským
rozměrům, a tak si na užívání toalety dítě rychle zvykne. Redukci na WC mísu můžete koupit z tvrzeného
barevného PVC nebo podobného materiálu. Sedátko
může být ploché nebo tvarované, se zvýšenou zadní
částí a přední zarážkou. Existují i sedátka luxusnější,
„polstrovaná“ s horní oblou plochou z měkčeného
PVC.
Na trhu je také bohatý výběr speciálních dětských klozetů, záleží jen na prostoru vaší koupelny a na stavu
rodinných financí. Jejich výhodou je dítěti přizpůsobená výška a šířka, takže odpadá nutnost stupátka
a redukce mísy.
A ještě něco k toaletě: Poklop na záchodě prkénko
vždy sklopíme a uzavřeme. Zvláště některá starší těžká
prkénka by pádem na malé ručičky nebo dokonce na
hlavu mohla způsobit obrovská zranění. Pro malé dítě
je voda, zvláště ta, která se točí na dně záchodové
mísy, něčím velmi vzrušujícím a neuvědomuje si, že to
není zrovna nejlepší místo na hraní. Pokud můžeme,
nainstalujeme na záchodový poklop pojistku, aby jej
dítě nemohlo otevřít.

Veselá barevnost
Nejjednodušší cestou, jak přizpůsobit koupelnu svému potomkovi, je vybavit ji dětskými koupelnovými
doplňky. Když k tomu přidáte veselé obkladačky či
malovanou vanu, vznikne opravdu veselá koupelna.
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Žínky ve tvaru zvířátek anebo dětské věšáky na sadu
příjemně měkoučkých ručníků a osušek, to není žádný
problém. Na trhu je dostupné velké množství speciálního dětského příslušenství - ručníky, zubní pasty,
kartáčky, záclony či vany. Tyto doplňky jsou zdobeny
motivy psů, koček, sov a dalších zvířátek. Většinou lidé
upřednostňují modrou barvu pro chlapce a růžovou
pro dívky. Ale už před samotnou výzdobou je důležité
mít na paměti možné barevné kombinace.
Kromě obrázků postaviček použijte i malby na stěnách
a požádejte někoho, aby vám na ně namaloval různé
obrázky a krajinky, jako třeba mraky, dům, řeku a tak
podobně. Tyto krajiny přenesou vaše dítě do jiného
světa, což jim jistě přinese pocit radosti a potěšení.
A za rok za dva se dají přemalovat zase na jiný motiv.

Komfort pro miminko
Než se dítě začne ráchat ve vaně samo, prožijí si rodiče
krásné období každodenního obřadu koupání miminka a batolete. Tady je na místě myslet na pohodlí
mámy a táty a zařídit „koupací prostor“ tak, abychom
měli dětskou vaničku bezpečně postavenou na skříňce
nebo stolku, takže se k ní nebudeme muset shýbat.
Ideální je mít vedle vaničky přebalovací pult a skříňku s náhradními plenkami, dětskými ručníky a všemi
ostatními proprietami. Na trhu dnes vedou vaničky
plastové, jsou lehké, snadno se s nimi manipuluje
a dobře se udržují čisté. Pokud chcete pro svého potomka hned od malinka luxus, pořiďte mu vlastní whirlpool. Miniaturní whirlpool s masážními bublinkami
a sprchou poskytne dítěti dokonalou relaxaci a radost
z koupání. Vanička má dvojitou izolační stěnu, takže
voda v ní vydrží dlouho teplá. Pohodlné tvarované lehátko se pro nejmenší miminka dá položit do vaničky,
aby se dítěti dobře leželo a mělo podloženou hlavičku.
Po koupání lehátko snadno vysušíte a potáhnete ho
teplým měkkým povlakem, aby si na něm miminko
mohlo po koupání bezpečně odpočinout.
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

Proměňte své dveře v minimalistický designový prvek
vašeho interiéru díky bezobložkovým pouzdrům pro
posuvné dveře nebo skrytým zárubním a soklům pro
otočné dveře z nové kolekce Eclisse Syntesis®Collection.

Společnost ECLISSE ČR, s. r. o. přináší zcela
novou koncepci pojetí interiérových dveří –
řadu Eclisse Syntesis®Collection.
Myšlenkou naší nové kolekce je zapojení
vyspělé technologie v oblasti posuvných
systémů a jejich úplná integrace se stěnou.
Posuvné, otočné dveře i sokly tak tvoří jeden celek. Výsledek je esteticky ohromující.
Se Synesis®Collection můžete být kreativní.
Tak zapojte fantazii a užijte si čistých linií
naší nové kolekce, která obsahuje bezobložková pouzdra pro posuvné dveře, ale i otočné dveře se skrytou zárubní a zapuštěné soky. Celkový dojem z této kolekce je absolutně minimalistický.
Stále více zákazníků volí pro své obydlí posuvné dveře místo otočných, protože tak uspoří místo. Bezobložková
pouzdra Syntesis®LINE pro posuvné dveře již naši zákazníci dobře znají a jejich obliba nadále stoupá. V naší
nové koncepci najdete i bezobložková pouzdra
Syntesis®LUCE, která v sobě mají integrovaný kanálek pro elektroinstalaci. Díky tomu můžete mít přímo na kapse pouzdra zásuvky, spínače, vypínače, světla apod. Pro všechny pouzdra řady Syntesis®Collectin nabízíme nově
dveřní tlumič Eclisse BIAS, který zpomaluje a zjemní doraz dveří při zavření.
Řadu Synesis®LINE, LUCE a Battente dále dokonale doplňuje naše nové minimalistické pojetí soklů.
Syntesis®SOKL je
zapuštěný přímo ve stěně.
Všechny prvky se tím
dostávají do jedné roviny.
Už žádné hrany. Navíc
můžete do soklu přidat
LED světlo. Tím docílíte
nevídaného efektu
večerního osvětlení.
A pokud přeci jen preferujete klasické pojetí
interiérů, určitě si vyberete vhodné řešení z naší
klasické obložkové řady
stavebních pouzder pro
posuvné dveře. Eclisse má
řešení pro každou bytovou
situaci. Pomůžeme Vám
získat více místa. A navíc…
Eclisse je originál!

Více informací najdete na webu

www.eclisse.cz, nebo jednoduše www.dveredozdi.cz

ZAHRADNÍ
RELAX

Někdo má dům se zahradou na celý rok, někdo chalupaří či chataří, někomu
stačí docela malá chatička, zato na bohatě obdělávané zahradě. Všichni se
ale společně těšíme na léto, protože to si pobyt pod širým nebem užijeme
nejvíc. Třeba i s koupáním ve vlastním bazénu, každopádně ale s posezením
za dlouhých večerů.

MÍT NA CO SE

Kocháte se květy, sklízíte ovoce a zeleninu, okopáváte, přihnojujete, zaléváte, sekáte
trávník, a do toho zavařujete a nakládáte? A těšíte se, jak po dni plném pilné práce
přijde podvečer a vy se konečně můžete usadit a odpočívat? Někdo si rád užije samoty
v klidném zákoutí a s knížkou či hudbou sní mezi voňavými růžemi. Na jiné zahradě se
odehrává čilý společenský ruch, přicházejí sousedé, přijíždějí známí, povídá se a mlsají se
pochoutky z grilu. A ještě jinde se v bazénu celý den ráchají děti a v podvečer si s radostí
zaplavou pán a paní domu. Všichni si chceme dopřát pěkné prostředí a pohodlí, takže
každý rok alespoň trochu inovujeme zahradní mobiliář, ochranu proti slunci nebo grilovací
náčiní. Nejprve se pojďme ve zkratce podívat na zahradní nábytek. Ať už klasická křesílka
a židle, či houpací sítě, či pohodlná lehátka…
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POSADIT...
těžkého a dobře vše ukotvit k zemi. Bytelné lavice
a stoly z půlkulatiny nebo silných fošen během let
sice nahlodá zub času, ale to jim jen dodává patinu
vzpomínek na vše, co se tu kdy odehrálo. Stůl i lavice mohou mít betonové nebo železné pozinkované
nohy, pak je nepoškodí ani vlhkost od země. Dřevo
samozřejmě bude potřebovat ošetřovat nátěrem
proti hnilobě a plísním a finálním lakem, transparentním nebo barevným, jak se komu líbí. Hlubší
rýhy můžete před natíráním přebrousit a vykytovat
a nábytek bude na novou letní sezónu zase zářit
v plné parádě.

Kovaná jistota
V besídce nebo altánku sice máme zpevněnou
rovnou podlahu, ale vítr s deštěm si dovnitř cestu
najdou. Se železným kovaným nábytkem ale hned
tak něco nepohne. Zejména pokud je pod nátěrem
pozinkované železo, stůl, židle, lavičku nebo křesílka můžete ponechat venku bez obav v létě i v zimě,
vítr s nimi nepohne, déšť ani mráz je nepokazí.
Kovaný nábytek je k dostání jak v romantizujících
formách se zakroucenými nohami, zdobený kovanými květy nebo ptáčky, tak v rovných střízlivějších
moderních liniích. Desky a sedáky mohou být z kovového výpletu nebo z keramické mozaiky. Kovaný
zahradní nábytek vždy tvoří výrazný designový prvek zahrady a nemusí tu být osamělý, ale slaďte ho
s mřížemi na suterénních okýnkách, plotovými dílci,
plůtkem mezi okrasnou a zeleninovou zahrádkou,
s kováním na vratech.

Hliník mezi zahradou a terasou

Fortelný dřevěný nábytek
Zákoutí pod několika vzrostlými stromy s výhledem
do polí nebo chráněné před zraky z okolí hustým
živým plotem, to je místo jako stvořené pro posezení na zahradě. Možná tu máte i ohniště nebo
betonový zahradní gril, který tu v pohodě přečká
mnoho zim a dá se v něm nejen opékat, ale třeba
i v komíně udit. Také nábytek by měl být na stálo,
musí tedy něco vydržet. Nejlépe se hodí masivní
dřevo nebo železo, protože tady není žádné betonové plato ani dlažba, jen lehce sešlapaný trávník.
Na nerovný terén je tedy nejlepší postavit něco

Nábytek z ušlechtile povrchově upraveného hliníku
se v posledním desetiletí rozvíjí nejvíc. Je to dáno
tím, že tvarová pestrost je velká, nábytek je lehký
a snadno přenosný a životnost má velice dlouhou.
Samotné hliníkové konstrukce snesou jakékoliv
počasí. Pokud chcete nábytek do zahrady nebo
k bazénu bude ideální nábytek se snímatelnými
sedáky a matracemi. Na terasách se ovšem zabydlel hliníkový nábytek masivnější, křesla i pohovky
s bohatým výpletem z umělého ratanu a s vysokými
sedáky, podložkami a matracemi i měkkými polštáři. Takové kusy jsou vhodné na dobře zastřešenou
terasu, v zimě je pak můžete používat v hale nebo
v zimní zahradě, kde si jejich elegance nijak nezadá
s klasickým interiérovým nábytkem.
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Exotika robustní i lehkonohá

Houpeme se na zahradě

Před invazivním nástupem hliníku patřil nábytek
z exotických dřev k tomu nejkomfortnějšímu, co
na trhu bylo. Stále mu rozhodně patří pozornost,
je to ušlechtilý materiál vznešené krásy i v případě,
že jde o křesla či židle v jednoduchém lamelovém
provedení. Exotické dřevo patří především na
terasy a na místa s dobrou podlahou, i když používáte pravidelně impregnaci, styk s vlhkou zemí
nohám tohoto nábytku dlouhodobě dobře nedělá.
Také mohutnost a váha většiny nábytkových sestav
z exotických dřev je odkazuje především tam, kde
mají pevné stálé místo po celé léto. Jen na zimu je
raději uskladníme v suché a temperované místnosti. Z exotických dálných krajů k nám putuje také
přírodní ratan, výplet často kombinovaný s bambusovou konstrukcí. Dovedně provedené husté oplety
konstrukcí i lehké výplety opěrek působí vzdušně,
ratanový nábytek není těžký a má dlouhou životnost, musí se s ním ale zacházet šetrně. Nemá rád
střídání tepla a zimy a zejména slabší ratanové
výplety jsou náchylné k mechanickému poškození.
Jinak je to ale nábytek nevšední krásy, můžete si
pořídit světlý i tmavý, lehounký i mohutnější, od
stoliček až po lehátka, stoly a stolky i police a skříňky do letní kuchyně.

To, že zahradní houpačka nám dopřeje hezký pocit
relaxu je samozřejmě známou věci. Vybírat si můžeme z mnoha modifikací a materiálů. Od hliníkových konstrukci, po železné houpačky s čalouněnou
lavicí pro několik lidí vedle. Moc hezky samozřejmě
vypadá celodřevěná houpačka stejného typu. Lepší
než jedna lavice (kde sedíte vedle sebe v řadě jako
někde v čekárně) je houpačka se dvěma sedadly
proti sobě - zde se uvidíte a můžete si povídat. Někdy je uprostřed i malý úzký stolek.
Do zahrady si můžete koupit také závěsná křesla
z ohýbaného dřeva, která mají svůj stojan, nemusí
se tedy nikam montovat.
Funkci sólo houpačky do zahrady může plnit i houpací síť, která možná uvolňuje a přináší zklidnění
nejvíce, relaxace je na ní nejhlubší. To proto, že se
nejen vleže budete vznášet nad zemí, ale k tomu
si navíc vychutnáte podélný pohyb zleva doprava,
stejně jako byste se kolébali v kolébce.

Plast je praktické mobilní řešení
Plastový nábytek patří k nejlevnějším, proto se
nemusíme obávat jeho častější obměny. Zejména
jednoduché výlisky se při kodrcání po zahradě sem
tam odštípnou, není ale těžké je nahradit. Praktická údržba, snadná manipulace, stohovatelnost - to
vše dělá z lehkých plastových křesílek a stolků stále
žádaný typ zahradního nábytku. Plastový nábytek
můžete mít ale také ve vzhledově i materiálově vyšší kategorii. Z plastu se například vyrábějí
nápodoby kovaných židlí, stolů a křesílek, jejichž
konstrukce je silnější a pevnější než lisované pláty.
Výhodou je, že o tento nábytek se nemusíte prakticky vůbec starat, nenatírá se,
neimpregnuje, po dešti ho stačí utřít
od kapek a slouží dál. Na přechodu mezi domem a zahradou
může zajímavě působit
plastový nábytek v nějaké méně tradiční barvě,
žlutý, červený nebo jasně
modrý.
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A co takhle lehátko?
Pokud chcete na zahradě lenošit, relaxovat nebo se
opalovat a nechcete ležet na zemi, budete potřebovat i nějaká zahradní
lehátka. Při výběru zahradního lehátka si všímejte ergonomie a přirozeného tvarování
lehátka. Pohodlí vám
přinese polohování
opěradla v zádové
oblasti a výjimkou
není

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
HLAVNÍ TÉMA VELETRHU:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
Informujte se o účasti na největším stavebním veletrhu v ČR!
Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

www.forarch.cz

15. – 19. 9. 2015
ZÁŠTITA

OFICIÁLNÍ VOZY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

ani polohování nohou. Pozornost věnujte i materiálu, jeho kvalitě, s tím související nenáročnosti
údržby a také skladování. Vyberte si podle designu
a stylu, který vám nejlépe vyhovuje.
Na současném trhu najdete lehátka z různých
materiálů, nejčastěji klasického dřeva, ratanu, kovu
nebo bambusu. Výrobci je tvarují tak, aby vyhovovala přirozenému zakřivení vaší páteře a vy se
na nich cítili pohodlně a uvolněně. Velké zahradní
postele a pohovky dostanete obvykle v kombinaci
několika materiálů, například ratanu a textilií. Je
pro ně typické luxusní zpracování a velký rozměr.
Pokud preferujete přírodní materiály, pořiďte si
dřevěné zahradní lehátko. Hodí se vlastně všude,
na terasu k domu, zahradu i pod pergolu. Celoroč-
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ně je využijete přesunem do zimní zahrady. Vyrábí
se klasicky ze smrku či borovice, ale často i z tropických tvrdých dřevin jako jsou teak, eukalyptus
či akácie. Lehátka vyžadují pravidelné ošetřování
olejem pro dřevěný zahradní nábytek
Oblíbená jsou velice elegantní ratanová zahradní lehátka. Vyrábí se z umělého nebo přírodního
ratanu, nejčastěji v kombinaci s pohodlným polstrováním.
Nenáročnou údržbou vás potěší i celokovová zahradní lehátka, vyrobená z oceli, hliníku a různých
slitin, doplněná polstrováním. Výrobci využívají
i kombinací kovového rámu a textilní výplně.
Patříte mezi milovníky bambusu? Zahradní lehátko
z tohoto materiálu nejen skvěle vypadá, ale má

i nízkou hmotnost a není náročné na údržbu.

samozřejmě i velikost stojanu.

Ke křesílku slunečník...

Čím větší si budete pořizovat slunečník, tím víc
byste se také měli dívat na jeho mechanismus otvírání. Malý slunečník se bude rozevírat jednoduše
za všech okolností, velký slunečník by měl být řešen
kličkou nebo lankovým systémem s kladkou a se
závažím.
Neméně důležitý pro vás jistě bude i potah. Pokud
si pořizujete slunečník pouze k odpočinku od slunečníku, bude vám stačit klasický bavlněný potah.
V případě, že chcete slunečník používat i v dešti,
musíte se poohlížet po naimpregnovaných materiálech.

K pěknému nábytku patří i pěkný designový slunečník. Jaký byste si ale měli vybrat, abyste s ním byli
spokojeni i po několika letech? Základním parametrem by měla být konstrukce. Určuje to, jak moc
bude slunečník stabilní a bude plnit svou funkci.
Čím je slunečník větší, tím víc byste měli brát ohled
na tento faktor. Konstrukce zahradního slunečníku
je vyrobena většinou z kovu nebo dřeva. Čím méně
má slunečník kloubů, tím je vyšší pravděpodobnost,
že bude stabilnější. V neposlední řadě záleží i na
faktu, jestli budete slunečník často přenášet nebo
použijete takzvané fixní upevnění. Důležitá je pak
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UŽÍVÁME SI
Nechcete si trochu zaskákat?
Po troše lenošení možná budete mít chuť na nějaký
pohyb. Běžnou součástí zahrady už je dnes trampolína.
Na trhu jsou jak klasické trampolíny postavené
na povrchu, tak trampolíny zapuštěné přímo do
země. Zapuštěné trampolíny nenarušují vzhled
zahrady a nutně nevyžadují montáž bezpečnostní
sítě. V případě venkovní trampolíny také rozmyslete, zda ji budete na zimu uklízet do vnitřního
prostoru či ji necháte stát venku. Zejména levnější
trampolíny mající některé prvky z polyethylenu snášejí zimní podmínky hůře a mohlo by dojít k jejich
snadnému poškození a tím k souvisejícímu narušení
bezpečnosti.
Nemáte-li tedy možnost trampolínu na zimu uschovat, vyplatí se investice do trampolín z kvalitnějších
materiálů. K dostání jsou také krycí plachty chránící
trampolínu před nepřízní počasí.

Plavat, nebo se jen cachtat?
K oblíbenému pohybu na zahradě samozřejmě
patří i plavání. S koupáním se na českých zahradách
před časem roztrhl pytel, i když u nás sezóna moc
dlouhá vlastně není. Jistě, dá se prodloužit zastřešením bazénu, někdo si í třeba pořídí dokonce vytápěný prostor, ale to jsou skutečně hodně nákladná
zařízení. Voda, do které se v letních dnech můžeme ponořit, kdykoliv se nám zlíbí, je ovšem velmi
příjemnou součástí relaxace na zahradě. Nemusíme
nikam putovat, opouštět naši milou zahradu, přitom si dopřejeme to nejlepší osvěžení. Kdo si chce
zaplavat, musí uvažovat opravdu o větších rozměrech bazénu. Nejde jen o metry na šířku a délku,
ale také o hloubku, v 80 cm si prostě moc nezaplavete. Pro rodinné koupání jsou velmi pěkné kulaté
montované bazény s hloubkou cca 120 cm. Jejich
konstrukci nemusíme zapouštět do země, stačí ji
na sezónu smontovat a po ní zase bazén vypustit
a uklidit na zimu. Fólie tak vydrží roky, bazén mimo
sezónu za zahradě nezabírá místo a když se děti
dostatečně vyřádí, i dospělí v něm mohou udělat
pár temp a protáhnout si tak záda.
Bazény zabudované do terénu vyžadují samozřejmě složitější stavební přípravu a čeká nás nimi také
mnohem více práce s průběžnou údržbou. Ať už
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zvolíte bazén skořepinový nebo fóliový, budete
k němu potřebovat zařízení na filtrování vody, dostatek chemie na celé léto a nejspíš i solární příhřev
vody, abyste se mohli koupat, i když noci jsou ještě

NA ZAHRADĚ
Samozřejmě, čím větší prostor na zahradě máte, tím více si můžete užívat.
Co by tedy na vaší zahrádce rozhodně nemělo chybět?

(a pak zase už) chladné. Abyste vodu udrželi čistou,
bude to chtít nejen podvodní vysavač, ale také
plachtu (pokud tedy bazén nemáte přímo zastřešený), kterou budete vodu zakrývat, aby do ní nepa-

daly nečistoty poletující vzduchem. Někdo říká, že
pokud má být bazén pěkný a čistý, chce to v sezóně
jednoho člena rodiny vyčlenit na údržbu. V posledních letech se tak stále oblíbenější stávají koupací
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zařízení menší - zahradní a terasové whirlpooly.
Je to báječná věc, vlastně taková velká vana s vnitřkem profilovaným do sedátek a lehátek pro dva,
pro čtyři, nebo i pro celou partu lidí. Napustíte

vodu a s pomocí trochy chemie jí tu udržujete pár
týdnů, protože je jí potřeba opravdu hodně. Whirlpool umí vodu ohřát a udržovat na teplotě, kterou
si navolíte, abyste se mohli koupat třeba i v zimě.
Čerpadlo pak vodu prohání tryskami, takže vám
masíruje záda, nohy, nebo si jen tak příjemně bublá. Opravdu dokonalý relax. Jen malý doplněk - použití whirlpoolu opravdu může být i společenskou
zábavou, ale popíjet šampaňské při masážní koupeli se moc nehodí. Dopřejte si dvacet minut úžasného odpočinku, pak si tělo důkladně vyfrotýrujte,
pokud jste po letním slunění, tak určitě i ošetřete
olejem nebo emulzí po opalování, napijte se vody a teprve potom se vrhněte na večerní zábavu, třeba
i s tou sklenkou šampaňského.
Whirlpoolu vyhraďte místo pokud možno blízko
domu, na terase nebo poblíž francouzského okna
vedoucího na trávník, abyste to ke koupání měli
blízko i za chladných dnů. Navíc nemusíte vodu
a elektřinu vést od domu příliš daleko. Jistě se
bude hodit i nějaké šikovné zastřešením třeba jen
mobilní, abyste za krásné letní noci mohli pohlížet
na hvězdy, ale za deštivého podvečera či dokonce
zimního chladného dne byli pod střechou chránění
a udržovalo se vám tu teplo.

Co všechno nesmí na zahradě chybět?
Kromě relaxu samozřejmě budeme užívat zahradu
i k mnoha jiným účelům. Rozhodně na ní tedy ne-
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bude chybět sušák a máte-li děti i pískoviště.
Ačkoli dnes existují řady pracích prášků a aviváží,
nic se nevyrovná svěží vůni prádla usušeného na
čerstvém vzduchu. Chceme-li si pořídit opravdu
spolehlivý venkovní sušák,
měli bychom vybírat z řad
ověřených značek, které
používají kvalitní materiály, s čímž také souvisí
prodloužené záruční
lhůty. Nespornou výhodou
zahradních sušáků je velká
sušící plocha dosahující až
60 m u nejvyšších modelů,
kam se vejde i 6 praček
prádla. Konstrukce sušáků
a rozmístění jednotlivých
šňůr jsou navrženy tak,
aby vzduch co nejlépe
cirkuloval mezi mokrým
prádlem a docházelo tak
k efektivnějšímu sušení.
Pokud máte malé děti, jistě nesmí na zahradě chybět ani pískoviště. Vybírat
si můžete z mnoha modelů, tvarů i materiálů. Pokud vám nevyhovuje klasický čtverec, jsou na trhu
pískoviště i třeba šestiboká. Máte-li potřebu ho
zastínit, je možné volit i model ze stříškou. Samozřejmostí bývají boky, na které lze při hře usednout.
K pískovišti samozřejmě patří i hračky. Začít můžeme od klasických plastových, přes různá kolečka,
až po nápodobu zahradního nářadí pro dospělé kolečka, sekačky, či zahradního traktůrku.
Pískoviště někdy bývá součástí hracího centra. To je
takový komplex hracích prvků, jehož složení může
být skutečně různorodé. Je jen na nás jestli bude
obsahovat prolézačku, klouzačku, houpačku, nebo
třeba malý domek. Součástí bývají i různé šplhací
tyče, lanová centra, lezecké stěny a podobně. Bývají
fixní, ale je možné zakoupit i mobilní hrací centrum, které je plastové, či nafukovací.
Teď v létě patří k zahradní výbavě i pěkný stan.
Stanování na zahradě máme jistě v paměti všichni,
patří ke kouzelným chvilkám prázdnin, na které
vzpomínáme až do dospělosti. Nabídka stanů na
trhu je široká, jde jen o to, zda si chceme vybrat
klasický stan pro dva, nebo třeba menší stanový
domeček s několika ložnicemi a předsíňkou. Rozhodnout se musíme i s ohledem na to, zda budeme
stan používat pouze na zahradě, či s sebou vozit na
kempování. Ve druhém případě totiž budeme jistě
řešit i velikost a hmotnost…

www.gril.cz
Nejšírší nabídka grilů, přenosných ohnišť, roštů a příslušenství pro Vaše příjemné grilování
INZERCE

Kvalitní èeské výrobky nejen do vaší kuchynì..

+
+
+

www.dokredence.cz



J


export - import, s.r.o.

+
+
= Letní grilovaèka

ZAHRADA

Grilování k zahradě patří
Grilování na zahradě je oblíbenou letní večerní činností. Ne že by pochoutky z grilu patřily zrovna k té
nejzdravější části jídelníčku, když si k nim ale dáte
čerstvý zeleninový salát a kromě masa si ogrilujete
i rajčata, papriky, kukuřičný klas nebo cibuli, lze
přimhouřit obě oči a grilovací mánii těch pár týdnů
v létě s chutí propadnout. Grilů na dřevěné uhlí
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i plyn je na výběr dlouhá škála, od docela malých,
které lze postavit na stůl nebo na trojnožku na terase, až po sofistikované obří grily s několika rošty
i plotnami. Ty pak mohou nahradit i celou kuchyni,
a když takový gril umístíte do altánku a přidáte i nějakou skříňku na letní nádobí a potřebné
ingredience, máte kompletní letní kuchyň, takže se
nemusíte potit při vaření uvnitř domu.

LABUŽNÍKOVA

K zahradě samozřejmě patří i dobré jídlo. Ať už je to dobře grilované masíčko, které si
vychutnáme v letním podvečeru, nebo třeba dobrá marmeláda, která nám připomene
zahradu v zimě...
prostřeného stolu ochutnávat, lehce zapíjet dobrým
vínem, chroustat k tomu čerstvou zeleninu a vykládat si s přáteli o všem, co vám slina na jazyk přinese. Grilovací léto budiž pochváleno!
S grilováním samozřejmě souvisí i výběr kempingového nádobí. Samozřejmě, můžeme vzít z kuchyně
pár talířů, ale pokud máme pěknou sadu uschovanou v koši, který se lehce přenese na zahradu
a terasu, ušetří nám to hodně běhání. Mnoho
výrobců už dnes nabízí sady nádobí přímo určené
pro zahradní posezení a je jen na nás, které si vybereme. Zapomenout nesmíme ani na grilovací náčiní,
které bývá také prodáváno po sadách v ochranném
nepromokavém obalu.

Vitaminové zásoby na zimu

Grilování je dnes považováno za samostatnou
kapitolu kuchařského umění. Ale nebojte se, na pár
ogrilovaných klobásek nebo plátků masa nemusíte
být školeným mistrem. Rozdělávání dřevěného uhlí
je často zábava samo o sobě, i příprava plynového
grilu, nakládání masa, míchání marinád a omáček
toho, kdo rád vaří, určitě potěší a zabaví. A což
teprve až budete na své krásné zahradě u pěkně

Máme-li zahrádku nejen okrasnou, ale i užitnou,
k zahradnímu relaxu patří i konzumace vlastních
plodů. Co ale, když se jich urodí tolik, že je sníst
nedokážeme?
Dnes máme několik možností, jak potraviny konzervovat. Už tradičně je u nás nejoblíbenější zavařování a jednoznačně vede před mrazením a sušením. Kompoty, marmelády, klevely, nakládané
okurky, houby v octě, plněné papriky, čalamády
a spousta dalších dobrot ve skleničkách jsou chloubou každé dobré hospodyně. Určitě se i letos těšíte
na spoustu vlastnoručně vyrobených pochutin, na
něž máte vlastní recepty. Úroda zavařená ve sklenicích je přehledná a ve spíži je pak radost vybírat, na
co zrovna máme chuť.
Co všechno k zavaření potřebujeme? Především
obsah - tedy ovoce, zeleninu, houby, případně
i maso. A pak několik pomocníků, kteří nám práci
urychlí. Určitě oceníte mixér, odšťavňovač, vykrajovač jadřinců nebo mechanický odpeckovač švestek
a třešní, s jehož pomocí odpeckujete až 20 kilo
ovoce za hodinu.

Rychle a moderně
Pokud k zavařování přistupujete tak, aby vám
zabralo co nejméně času, jistě sázíte na želírovací
cukr. A odpadá vám tak tepelná sterilace. Ovoce
rozvaříte v hrnci, zasypete tímto zahušťovadlem,
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nalijete do skleniček, zavíčkujete a obrátíte dnem
vzhůru. A je hotovo. Druhou, téměř bezpracnou
možností je domácí pekárna. Ovoce omyjete,
případně oloupete a nakrájíte na drobnější kousky
nebo ho rozmixujete. Do formy na pečení vložíte
ovoce a želírovací cukr 2:1, u marmelád z jahod,
malin, ostružin se přidává lžíce citronové šťávy. Pak
promícháte a zapnete na program marmeláda. Po
skončení programu formu vyjmete a marmeládu
plníte do připravených skleniček, uzavřete a necháte zchladnout.
Pokud dáváte přednost klasickému zavařování, pak
k němu patří klasický plechový zavařovací hrnec
s teploměrem. Je to prověřený prostředek především pro zpracování letního ovoce a zeleniny, ale
i leča nebo masových směsí.
Výdobytkem posledních let je elektrický hrnec
na zavařování. Funguje na stejném principu jako
hrnec klasický, má proti němu ale několik zásadních výhod. K ohřevu se používá elektrická energie
a tak není závislý na jiném zdroji tepla, manipulace
je bezpečnější a výsledky zavařování jsou jistější.
Ohřátí plného hrnce vody trvá hodně dlouho a stojí
dost peněz. V elektrickém zavařovacím hrnci můžete použít úspornou a šetrnou variantu - zavařování
v páře. Do hrnce stačí nalít jen 5-10 cm vody ode
dna. Zavařováním v páře můžete ušetřit až 40-60 %
energie oproti běžnému zavařování.

Křížaly nejen z jablek
Sušení je nejlevnějším a nejzdravějším způsobem
konzervace, proto se k němu opět vracíme. Šetrným sušením se uchová v ovoci a zelenině až 80 %
vitaminů. Je to především vitamín C a A a celá řada
vitamínů B, minerální látky a vláknina. Při sušení se
nepoužívá cukr ani konzervační látky a barviva. Sušením se mohou zpracovat přebytky ovoce a zeleniny z vlastní zahrady nebo levnější ovoce a zelenina
nakoupená v letní sezóně. Na sušení se dá použít
ovoce menší, padané a přezrálé. Celý rok se mohou
sušit byliny a na podzim houby.
Při šetrném sušení nedochází k vyluhování živin.
Odebráním vody z potravin dochází k obohacení zbývajícího obsahu a k intenzifikaci chuťových
vlastností. Tak se vysušené ovoce stává přirozeným
sladidlem a potravou podporující trávení. Sušené
potraviny jsou prostorově nejúspornější a jejich
zpracování nejlevnější. Namítnete, že sušička je na
elektřinu? Ano, ale na rozdíl od konzervace zmrazením je spotřeba energie na sušení prostřednictvím sušičky omezena jen na krátkou dobu. Cenově
nejvýhodnější je sice sušení sluneční energií a větrem, ale vyžaduje značnou práci navíc, je nevyzpy-
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tatelné a hygienicky nevhodné. Proto se rozhodně
přimlouváme za kvalitní sušičku, která vám umožní
udělat si zásoby na celou dlouhou zimu…
Vysušené potraviny mají sklon pohlcovat vlhkost
ze vzduchu. Abyste tomu předešli, je nutné skladovat sušené potraviny ve vzduchotěsných sklenicích
nebo mrazících nádobách.

Jen tak si sáhnout do mrazáku
Asi nejrychlejším způsobem sterilace je mrazení.
Zmrazené potraviny si nejlépe zachovávají chuť
a vůni. Ovoce předtím nemusíme tepelně upravovat, ale u zeleniny to neplatí. Tu bychom měli
před skladováním v mrazícím zařízení aspoň krátce
povařit nebo aspoň spařit, neboli blanšírovat. Cílem
je zabránit změnám, které mohou probíhat vlivem
enzymů. Tepelnou úpravou se enzymy deaktivují.

Stejný postup platí i o mrazení hub.
Vakuování je také jedním z efektivních způsobů,
jak uchovat potraviny dlouho čerstvé. Vakuovačky,
neboli vakuové balíčky umí nejprve vysát ze sáčku
s potravinami vzduch a poté je zatavit pevným svárem. Vakuovačka umožní, aby potraviny nejen neosychaly, ale také neztrácely svou vůni. Vakuování
také zásadně prodlouží jejich použitelnost. Existuje
několik druhů domácích vakuovaček, z nichž některé odstraní většinu vzduchu, ale ne všechen. Nepoužívejte levné, pořiďte si raději dražší vakuovačku,
která má elektrickou pumpu a svařování.

Do soli, octu a medu
Zapomenout nesmíme na přírodní konzervační
lásky. Cukr i sůl jsou velice dobrým konzervačním
prostředkem, jelikož od určité koncentrace elimi-

nují činnost mikroorganismů. Zároveň nezhoršují
nutriční kvalitu nakládaného ovoce a zeleniny. Ocet
má konzervační schopnost omezenou a většinou se
doplňuje sterilací.
Do soli nakládejte nakrouhanou zeleninu nebo
třený česnek. Sůl musí být čistá, bílá, suchá a hlavně
bez zápachu. Ovoce můžete kromě proslazování
cukrem nakládat do medu. Tímto způsobem lze
konzervovat například višně nebo ořechy.
Abyste efekt konzervace nepokazili, věnujte dostatek pozornosti i následnému uskladnění. Všechny
zmíněné typy konzervovaných produktů, kromě
mražených, vyžadují suché, chladné a temné místo.
Suchý sklep nebo temná spížka jsou pro tento účel
ideální.
Text: Gabriela Koulová, zdroj: nase.info.cz,
m-t nabytek.cz, foto: Schuttestock.com
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SYSTÉMY TOPSTONE
V EXTERIÉRU A INTERIÉRU
Kvalita TOPSTONE

Jednoduchá pokládka

Povrch TopStone je výsledkem mnoha
let vývoje, prošel laboratorními testy
a je založen na patentované
technologii pojiva (pryskyřice). Jeho
kvalita spočívá v odpovídajícím
váhovém podílu pojiva na metr
čtvereční povrchu a přesném
stanovení vydatnosti materiálu.
TO P STO N E j e z k rá t k a u n i k á t n í
a poctivé řešení.

Pokládka povrchu TopStone je snadná
a rychlá. Do druhého dne je povrch
pochůzí.
Menší plochy klidně zvládnete sami,
na ty větší (od 12 metrů čtverečních)
vám doporučujeme využít služby
našich profesionálů.

Typy podkladů vhodné pro pokládku TOPSTONE systému
Beton

Kámen

Dlažba

Anhydrit . . .

TOPSTONE systém je možno pokládat na nový
i starý podklad.

starý podklad

nový podklad

výsledný systém
TOPSTONE

Mrazuvzdornost

Protiskluzovost

Vodopropustnost

Vysoká odolnost

Odolnost vůči solím
a chemikáliím

Nedochází ke
kapilárnímu vzlínání

Dobrá tepelná
vodivost

Povrch beze spár

Dlouhá životnost

Kročejový útlum

Snadná údržba

Jednoduchá a rychlá
realizace

Snadná
tvarovatelnost

Ekologická
nezávadnost

+420 739 091 142 | info@topstone.cz | www.topstone.cz

MERIDIAN 4+1 NEREZOVÝ
Vysoce kvalitní plynový gril s designem v evropském stylu.
4 hořáky z nerezové oceli + 1 boční hořák ( Ø 28 cm)
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
2 nárazuvzdorná kola s gumou a 2 kolečka s aretací pro snadnou
manipulaci a zabrždění
grilovací plocha: 2x rošt 26,3 x 49 cm, 1 grilovací deska 26,5 x 49 cm
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
přídavný ohřívací rošt (96 cm2)
vyjímatelná miska na odkapávající tuk
s odpadní trubicí
1 boční odkládací a pracovní
plocha (sklopná) a 1 boční
plocha s hořákem a krytem
(nesklopná)
pevná nerezová odkládací skříňka
s magnetickým zavíráním
regulátor tlaku plynu s přívodní hadicí
není součástí dodávky
www.gril.cz

GRILOVÁNÍ PO CELÝ ROK
Možnost grilování uvnitř nebo na balkóně bez kompromisů a na dřevěném
uhlí přinášejí grily LotusGrill, které díky své jedinečné technologii, kdy je
v grilu zabudovaný malý ventilátor, který pohánějí čtyři tužkové baterie,
nekouří a jsou rozpálené již během
2-3 minut. Až vás grilování
uvnitř přestane bavit,
stačí jen sbalit váš
LotusGrill do přiložené
tašky a pochlubit se
s recepty z kurzu mezi
přáteli na pikniku
v parku. LotusGrill
je v prodeji v šesti
různých barvách a vy ho
tak můžete bezchybně
sladit se svým stylem. Cena
LotusGrillu je 4 699 Kč.
www.lotusgrill.cz

DOBŘE UDRŽOVANÁ TERASA PŘEŽIJE I VÁS

SCREEN ZIP ECONOMY

Terasa je ryze praktická věc. V teplejších ročních obdobích se
stává centrem rodinného dění a setkávání s přáteli, ale může být
i útočištěm pro chvíle klidu a pohody. Podstupuje však během celého
roku velké zatěžkávací zkoušky, kdy je trvale vystavena působení
nejrůznějších klimatických vlivů. Velmi tak záleží na materiálu, který
pro terasu zvolíte a jak o ni budete pečovat. Kompozitní materiál
je ideální volbou pro terasu, která nebude vyžadovat žádné velké
nároky na údržbu po celou dlouhou dobu své životnosti.
www.inoutic.cz

přestavuje moderní a cenově příznivou možnost, jak dokonalým
způsobem zastínit okna na všech typech budov, zvýšit obytný
komfort a zároveň dosáhnout úspory energie. Už se také nemusíte
obávat náhlých změn počasí. Uzavřený screen systém ochrání dům
před větrem, deštěm nebo jinými nepříznivými povětrnostními vlivy
dokonce i při otevřených oknech.
www.isotra.cz

DOPŘEJTE SI I DOMA VELKÉ GRILOVÁNÍ
Chcete grilovat doma sele,kýtu nebo kuřata? S timto grilem můžete. Gril
má topeniště vzadu s šuplíkem na popel, kvalitní motor pro váhu až 50
kg masa, součástí je nerez jehla a vana, na které je možno při grilování
připravit zeleninu. Po otevření dvířek je zde odkládací plocha , víko je
hranaté,takže stačí nechat položený tác a maso tak udržet teplé. Gril je
na kolečkách s držadlem, takže není problém převážet. Vše je natřeno
ohnivzdornou barvou.
www.zahradni-dreveny-nabytek.cz
www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

ZAHRADNÍ NÁBYTEK S BONDEXEM
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.

Kdo má domek s alespoň malou
zahrádkou a terasou, má pokoj
navíc, přinejmenším na polovinu
roku, kdy je možné venku sedět
i za večera. Podobně se dá využít
i balkon či lodžie u bytu. Pečujme
tedy o tyto prostory stejně jako
o interiér bytu, abychom je mohli
využít co nejvíc.
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DLOUHÉ LÉTO NA TER
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Terasa může navazovat na dům, obklopovat zahradní
jezírko či bazén, tvořit podlahu pod zahradní pergolou. Zkrátka je to rovná plocha, kam je možné umístit
stůl a židle, aniž byste museli mít strach, že se každou chvíli zvrhnou. Místo, kde se na lehátku můžete

Do široka rozevřené francouzské okno, kterým na
terasu vycházíme, vytvoří propojení mezi interiérem
a exteriérem. Ať už je terasa napojená na obývací
pokoj, halu nebo kuchyň, navazující prostory nejlépe
propojí stejná nebo velmi podobná podlaha. U domu
ve středomořském stylu to může být přírodní kámen
nebo keramická dlažba napodobující jeho mramorování. K tomu pak bude ušlechtile působit i mohutné
kamenné zábradlí a samozřejmě schodiště do zahrady
obložené také kamenem. Je to styl u nás používaný
spíše u velkých městských vil první poloviny minulého století, působí honosně a drahocenně. U nás jsou
dnes mnohem běžnější jednoduché rodinné domky
vycházející z českého venkovského stylu, nepřezdobené, s jednoduchou šikmou nebo sedlovou střechou.
K takovým se dobře hodí na terase podlaha cihlové
barvy s přechodem do podobné dlažby nebo dřevěné
načervenalé podlahy v interiéru, jednoduché kovové
nebo dřevěné zábradlí a cihlové schody do zahrady.
Pravda je, že tyto materiály na slunci žhnou, takže
v posledních letech se vracejí terasy v podlahou dřevěnou. Je možné ji provést z prken nebo připravených
třeba čtvercových desek, které se skládají na zámek.
Dřevo nám umožňuje chodit po terase i ve slunných
dnech, aniž bychom si popálili chodidla, je to ovšem
materiál, který je třeba pravidelně ošetřovat, brousit,
lakovat, aby nám nějaký rok vydrželo. Můžeme ho
ovšem nahradit kompozitními materiály, které jako
dřevo vypadají, značnou část ho obsahují, ale je doplněné minerály. Příjemný měkký nášlap a bezproblémové užívání na slunci mají tyto exteriérové podlahoviny
společný se dřevem, zároveň ale snášejí střídání počasí
a jsou více méně bezúdržbové. Designově je lze sladit
s dřevěnou podlahou v interiéru, lze z nich vytvořit
i schodnice pro přechod na zahradu, takže jsou stále
častěji používaným komfortním materiálem pro terasové podlahy. Výrobci dnes už nabízejí z těchto materiálů i plotová prkna a sloupky, takže zábradlí kolem
terasy a schodiště můžete mít ve stejném designu, jako
podlahu.

Terasa kolem bazénu a jezírka
vystavit slunci a za chvíli si vytvořit stín, abyste se před
žhavými paprsky trochu ukryli a mohli si číst, stolovat,
povídat s rodinou i přáteli, věnovat se tvůrčímu koníčku. To vše venku, na vzduchu, v otevřeném prostoru,
kde se cítíme na jedné straně volně, na druhé bezpečně a v soukromí, protože jsme stále na vlastním teritoriu a nemusíme se ohlížet na to, jak se na nás dívají
lidé okolo. V dnešním zalidněném světě se soukromí
ozvláštněné pocitem volnosti stává vzácností, takže si
své terasy a balkony stále více hýčkáme a vylepšujeme.

Terasa u domu
Terasa je přechodem mezi domácností a zahradou,
takže když ji budujeme, neměli bychom šetřit místem.
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Vlhké prostředí kolem vodní plochy vyžaduje věnovat
zvláštní pozornost bezpečnosti toho, po čem šlapeme.
Pokud se rozhodneme pro dlažbu, měla by mít rozhodně protiskluzovou úpravu. Speciální dlažby, používané na okolí bazénů, takovou úpravu mají a bývají
často nabízené zároveň s bazény. Jakou barvu kolem
bazénu zvolíte, je na vás. Záleží také na velikosti zahrady, na umístění bazénu blízko nebo dále od domu.
Modrá vodní plocha dobře filtrované a chemicky
ošetřené vody v bazénu bývá ještě modřejší proto, že
mnoho vnitřků bazénu tvoří modrá fólie nebo plast.
K takovému modrému zahradnímu oku se hodí okolí
bílé nebo v barvě přírodního dřeva. Dřevo kolem bazénů se dnes ale používá jen málo, zcela ho nahrazují
prkna nebo desky z kompozitních materiálů, které

www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

U nás si vybere každý!
Texim zahradní nábytek

Eshop se zahradním nábytkem z teaku eukalyptu, akácie a nábytkem z umělého ratanu za
nejlepší ceny
Velké množství nábytku na zahradu: zahradní sestavy, zahradní lehátka, zahradní
lavice, zahradní stoly a židle

Máme vlastní prodejnu se vzorkovnou, proto si u nás můžete zahradní nábytek
i prohlédnout a vyzkoušet
Doprava nábytku po celé ČR zdarma, vše skladem!

www.texim.cz
Kladská 331/24
500 03 Hradec Králové

Tel. 495 545 541
731 650 550

snášejí bez problémů vlhké prostředí i namáčení při
vystupování z bazénu. Pro použití v tomto prostředí
je třeba volit opět protiskluzovou úpravu, tedy prkna
nebo desky s drážkováním.
Styl terasy u jezírka je od bazénu velmi odlišný. Toto
není vodní plocha umělá, ale přírodní, zdobená rostlinami ve vodě i na břehu, takže terasa by měla podtrhnout tento charakter. Dobře se hodí přírodní kámen
s drsným povrchem proti uklouznutí (rozhodně ne
břidlice, která je ve vlhkém prostředí velice klouzavá,
taději žula, rula nebo umělý kámen s protiskluzovou
úpravou). Také cihly vypadají kolem bazénu dobře a při vhodném výběru barvy a tvarů se zde bude
pěkně vyjímat i betonová dlažba. A samozřejmě i zde
bude krásné plato dřevěné nebo dřevo napodobující.

Terasa pod pergolou
V zastínění rostlinami porostlé pergoly se sedí krásně.
S podlahou se tady zas až tolik trápit nemusíte, úplně
stačí třeba jednoduše vylitá betonem. Pokud ale i tady
chcete mít pěkný třeba dřevěný masivní nábytek a na
vzhledu podlahy vám záleží, nechte ji co nejvíce splynout se zahradou. Nenápadná betonová dlažba, cihly,
hnědavá nebo načervenalá keramická dlažba nebo
opět přírodní dřevo či kompozit sladěné se dřevem použitým na pergolu budou v prodloužení trávníku vypadat dobře, pokud použijete materiály, které uplatníte
i jinde v zahradě – na sloupky, zídky, obložení záhonů,
zahradní cestičky.

Slunce nesmí být moc
Sluneční paprsky jsou blahodárné, ale při sezení na
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od dřeva, žádnou údržbu. Střecha musí mít alespoň
mírný spád, aby po ní voda stékala, nejlépe do žlábku,
který ji odvede do stran, takže necrčí po celé délce
střechy. Zastřešení můžete mít prosklené speciálním
nerozbitným sklem nebo z polykarbonátu. Moderní
technologie přinesly pohodlí i do dříve často problematického mytí skleněné střechy terasy, je možno mít
sklo s úpravou, na které se kapky srážení a pojímají do
sebe prach, takže po dešti je střecha prakticky umytá.
Abychom ale i pod sklem našli příjemný stín, když
pálí slunce, je třeba vyřešit do slunných dnů přetažení
skleněné střechy zastíněním. Existují „dvojité“ systémy,
které tento problém řeší, takže nemusíte na střechu
pokládat na léto proutěné rohože. I když i to je samozřejmě možné a jednoduché řešení.

Jaký vybrat nábytek

terase jich máme za chvíli dost. Podlaha se ohřívá,
pokud je terasa u domu, sálají i zdi, na terase začíná
být horko a slunce nás nepříjemně oslňuje. V tu chvíli
voláme po příjemném stínu. Pokud terasu využíváme
opravdu řadu hodin denně, se slunečníkem si nevystačíme. Žádný není tak velký, abychom ho během
dne nemuseli stěhovat. S tím si ještě tak vystačíme
u bazénu, ale terasu u domu bychom si měli zastínit
praktičtěji. Různé typy markýz vyhoví každému stylu
domu. Nezapomeňte také na boční zastínění, abyste si
na terase vytvořili opravdu příjemný stinný kout, navíc
ukrytý před zraky sousedů.
Terasu u domu rádi využijeme i za deštivého počasí, tady nám ovšem markýza už nebude nic platná,
musíme terasu zastřešit. Lehké hliníkové konstrukce
jsou k tomuto účelu ideální, nepotřebují, na rozdíl

Zahradní a terasový nábytek se v posledních desetiletích stal stejným předmětem designového vývoje jako
nábytek interiérový. „Bydlet“ na zahradě a na terase
je zkrátka nejen příjemné, ale také módní, a tak se
výrobci předhánějí v nabídce novinek. Pokud si chcete
terasu zařídit na řadu let, nepodléhejte příliš trendovým designérským kouskům a myslete na užitek,
pohodlí a praktickou údržbu. Důležitým momentem
pro vaše rozhodnutí bude to, zda budete nábytek na
terase ponechávat celoročně, nebo ho na zimu budete
uklízet někam pod střechu. Pokud pro vás platí druhá
varianta, můžete se přiklonit k nábytku z ušlechtilého
exotického dřeva. Jsou to kousky věčně krásné a hodí
se na každou terasu. Stoly, židle, křesla i lehátka se
dnes vyrábějí v různých velikostech, takže najdete
i kousky pro menší terasy. Takový nábytek potřebuje
dvakrát ročně ošetřit speciálními oleji a na zimu prostě
patří uklidit do sucha a ochránit před mrazem. Letní
déšť a slunce mu nevadí, naopak získává používáním
krásnou patinu.
Když zařizujete terasu nábytkem, který zde přes zimu
musí zůstat, je ideální nábytek kovový. Kovaný železný
nábytek doplněný keramickou deskou stolu a sedáky
na židlích se většinou vyrábí na zakázku a má nezaměnitelnou krásu. Doplnit ho můžete lehátkem třeba
plastovým, na které položíte matrácku povlečenou
v barvách keramiky na stole a židlích - a vše má styl.
Běžnější je dnes nábytek hliníkový, vyráběný v sériích
ve velké škále tvarů a prvků. Hliník, povrchově upravený plastem, netrpí v žádném počasí a navíc je lehký,
takže s nábytkem se snadno manipuluje. V posledních
letech se k běžným stolům, křesílkům a lehátkům na
terasách přidaly i rozložité pohodlné pohovky, dříve
vídané spíš jen v zimních zahradách. I ty mohou mít
hliníkovou konstrukci a výplet, často ale vídáme skutečně masivní kusy z umělého ratanu. I to je materiál,
který snese každé počasí. Sedačky ovšem můžeme ponechat venku jen tehdy, pokud mají čalounění řešené
jako kompletně mobilní a všechny výplety jsou z počasí odolávajícího materiálu.
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Čalounění na zahradní nábytek je kapitolka sama pro
sebe. Jeho vývoj hovoří o zvyšování pohodlí venkovního nábytku. Dnes najdeme silné měkké podsedáky,
matrace na lehátka, na kterých můžete lenošit celý
den, protože tvoří komfortní podložku pro celé tělo,
silné čalounění na sedačky, houpačky a křesla. Právě
čalouněnými prvky můžete terase dát nový styl třeba
každý rok, jeho obměna není zdaleka tak náročná
jako nákup celého nábytku.

Stolování a grilování
K nejpříjemnějším okamžikům života na terase patří
stolování. Na čerstvém vzduchu zkrátka dobře chutná
a na pěkně prostřený stůl na terase ozdobený kyticí
květin ve váze je radost už jen pohledět. Pokud máte
na terase dostatek místa, můžete si zde vybudovat
i letní kuchyni, takže nebudete muset trávit čas v uzavřeném domě u plotny. Nebo si alespoň pořídíte gril,
abyste si mohli dopřávat dnes tak oblíbené pochoutky
připravené na dřevěném uhlí, na elektrice nebo na
plynu - jak je libo.
Grilů je na výběr tolik, že se při pořizování budete
muset dobře zamyslet, co pro vás toto připravování
pokrmů znamená. Pokud grilujete jen jednou za čas,
není třeba podlehnout komfortu a kráse velkých grilů,
které jsou vlastně jakýmisi minikuchyněmi. Vystačíte si
s jednoduchým grilem na trojnožce nebo na postavení
na stůl. Koho láká vůně dřevěného uhlí, zvolí gril, ve
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které se uhlíky budou pěkně žhavit a maso i zelenina získají jedinečnou vůni podle druhu dřeva, který
požijete. Kdo dá přednost pohodlí, zvolí gril na plyn
(elektrické jsou vhodnější pro použití doma).
V každém případě si vyberte gril s víkem, pod ním
se pokrmy připravují lépe, maso se propéká ze všech
stran. Velké grily mají i vybavení pro ohřívání, někdy
i hořák pro vaření v hrnci - zkrátka pro kompletní
přípravu jídel. Pod varnou a grilovací plochou jsou
skříňky na uložení ingrediencí i nádobí, griluje se na
roštu, na plotně nebo na lávových kamenech. Z grilování se zkrátka stala věda. Ale nepropadejte panice.
Teprve když vás grilování opravdu chytne a budete
chtít zkoušet další a další recepty, má smysl si pořizovat sofistikovanější gril a učit se na něm vařit. Jinak si
opravdu vystačíte s tím jednoduchým, stačí si k němu
pořídit šikovné kleště na obracení pokrmu, no a pak
také dobrý kartáč na čištění roštu i mís, abyste grilovali
vždy na čistém a tedy zdravěji. Plátky masa, grilovaná
rajčata, papriky, cukety, cibule, kukuřice, ryby zabalené v alobalu s pár bylinkami, na grilu upečené brambory nebo třeba jen pár dobrých klobásek k posezení
s partou přátel za teplého letního večera – to zvládne
každý. Už se vám určitě sbíhají sliny, tak pěkné léto na
vaší krásné terase s vůní grilády!
Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com

V nabídce více než 80 modelů
Různé velikostní modifikace
Moderní eko-kůže v 22 barvách
Snadná údržba a manipulace
Doplněk interiérového designu
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Můj dům, má ochrana před deštěm, větrem,
chladem i vedrem. Mé soukromí, ale také
můj výhled do okolí, mé pohodlí prosvětlené
paprsky slunce. Můj domov, chráněný pevnou
střechou a spojený se světem pohledem
z oken.

OKNA
&

STŘEŠNÍ KRYTINA

UZAVÍRAJÍ DŮM
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Když osadíme okna (spolu s nimi také vchodové dveře)
a na střechu položíme krytinu, je hrubá část stavby
za námi. Zvenčí dům vypadá již obyvatelný. Uvnitř
nás čeká samozřejmě ještě mnoho práce, i dokončení
fasády je teprve před námi, ale to nejdůležitější už
dům plní - je uzavřený, neprší do něj, ani nefouká, ze
střechy se tyčí komín, uvnitř si tedy teoreticky můžeme
i zatopit. Okna a střecha tedy promění stavbu v příbytek.
Co čekáme od moderních oken? Určitě mnohem víc
než jen průnik světla do domu. Také střešní krytiny
jsou dnes jiné, než když měl pantáta chaloupku na
vršku bez došku a pošíval jí hrachovinou.

Okenní rámy
Přestože většina z nás si v tomto století ihned představí rámy plastové, není to zdaleka jediná možnost, jak
využít všech moderních vlastností oken. Plast má mnoho výhod, z hlediska údržby především tu, že ho nemusíte nijak natírat, ošetřovat, má stálý hladký povrch,
takže se dobře myje. Stárnutí moderních plastových
rámů je velmi pomalé, s největší pravděpodobností
taková okna nebudete nikdy muset měnit, nehrozí
ani mechanické poškození rámu, pokud do něj tedy
nezaryjete omylem šroubovákem. Na výběr je dnes
i celá škála barev, takže plastové rámy nemusíte mít
nutně jen bílé, do některých typů staveb se budou jistě
lépe hodit třeba krémové, šedé, světle či tmavě hnědé.
Výrobci mají dnes technologicky dokonale zvládnuté
osazení izolačního zasklení do plastu i nasazení kování
a pantů, takže okna se uvnitř nepotí a snadno se
s nimi manipuluje.
Přesto se plast nehodí do každého domu, především
z estetických důvodů. To je třeba zvážit nejen při výměně ve starých domech, ale i u nových domků. Roubenka s plastovými okna zkrátka není to pravé a plastová okna na venkovské návsi obklopené více než sto
let starými statky také moc parády nenadělají.
V historických stavbách je třeba zopakovat stylově to,
co v nich bylo původně. Dvoudílná špaletová okna
dávají domu nezaměnitelný ráz, takže je třeba vyrobit
jejich přesné repliky. S jejich dřevěnými rámy si dnes
specializovaní výrobci umí poradit ve vysoké kvalitě. Dřevo je impregnované proti plísním a hnilobě,
kvalitní rámy jsou vyrobené z vyzrálého a tedy tvarově
stálého dřeva. Podstatnou roli hrají nátěry. Moderní
barvy jsou vyráběné v různých provedeních, tak aby na
příslušném místě odolávaly co nejdéle povětrnostním
vlivům i případnému zvýšenému znečištění vzduchu
třeba u frekventované silnice. Přesto je nutné počítat
s tím, že v cyklu 5 - 10 let bude nutné zejména vnější
rámy a zárubně opatřit novými nátěry.
Moderní variantou dřevěných rámů jsou tzv. eurookna. Jde o rámy sestavené z několika vrstev pevného,
tvarově stálého dřeva lisovaného z malých hranolků,
někdy bývají vrstvy vyztužené také hliníkem. Takto
vyrobený rám umožňuje drážkování pro osazení izo-
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lačních dvojskel nebo trojskel, funkčně tedy vyhovuje
stejně jako rám plastový. Eurooknům je možno dát
nátěr v jakékoliv barvě, zpravidla se ale ponechává
přiznané dřevo, protože v této podobě se hodí právě
do roubenek nebo jiných typů domků, kde je dřevo
použité i na fasádě. V tom případě jsou rámy ošetřené impregnačním nátěrem a následně lazurou, lakem
nebo voskem. Voskový povrch vyžaduje pravidelné
obnovování. Při užití vodou ředitelných nátěrů by
vlhkost mohla pronikat do dřeva, je tedy nutné dřevo
ochránit ještě vrstvou vosku. Ten se aplikuje přibližně
jednou ročně. Výrobci eurooken nabízejí také speciální
impregnaci, která se aplikuje na umytý a suchý rám
zhruba dvakrát do roka.
Hliníkové okenní rámy se uplatňují hlavně u komerčních budov, pokud ovšem toužíte po domě s velkými
prosklenými stěnami, bude hliník nejlepším materiálem i pro vás. Hliník je jedinečný kov, který nepodléhá
korozi, takže jeho životnost je při správné údržbě
velice dlouhá. Výborně také izoluje proti hluku. Horší
je to s jeho tepelně izolačními vlastnostmi, to ovšem
výrobci hliníkových rámů řeší slepením rámu ze dvou
profilů, mezi nimiž je izolační materiál. Hliníkové
rámy jsou úzké, přitom ale snesou velkou zátěž, je to
jediný materiál, do kterého můžete osadit nadrozměrné skleněné tabule těžší než 500 kg. Díky anodické
oxidaci je zachován pravý efekt přírodního hliníku bez
potíží s jeho stárnutím. Eloxováním lze získat až 10
tónů kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky příliš
studený materiál, může si vybrat z nejširší škály barev,
které jsou na hliníkové okno nanášeny práškovou
technologií. Údržba hliníkových rámů je velice snadná,
nepotřebují žádné nátěry.

Zasklení a kování
Zateplovat fasádu nemá smysl, pokud nemáme dobře izolující okna. Do všech rámů se tak dnes osazují
izolační dvojskla nebo trojskla. Optimální je použití
zasklení s koeficientem prostupu tepla Ug=1,1 W/m2K.
To zajišťuje izolační dvojsklo, každé ze skel má tloušťku 4 mm. Jedno z nich je povrchově upraveno selektivní vrstvou oxidu kovů. Hlavní vlastností této vrstvy
je schopnost odrážet teplo zpět do místnosti. Meziskelní prostor je vyplněn některým ze vzácných plynů,
nejčastěji to bývá argon. Po obvodu mezery mezi skly
je instalován distanční rámeček, zpravidla „studený“
hliníkový, ale může být i „teplý“ plastový s ocelovou
výztuží. Ten má za úkol nejen zpevňovat celou konstrukci okna, ale také zabraňovat pocení vnitřní strany
skel a srážení vody mezi nimi.
Vývoj okenních skel ale nezůstal jen u tepelně izolačních vlastností, ty lze doplnit i o další komfort.
Vrstvené sklo Connex 6,4 mm vykazuje zvýšenou
odolnost proti rozbití. Speciální protisluneční úprava
povrchu skla uchrání místnosti obrácené na jih a jihozápad před žárem slunce. Skla protihluková zase umí
snížit hlučnost od frekventované silnice nebo ulice až
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na 37 dB. Izolační skla s fólií Heat Mirror fungují jako
tepelné zrcadlo. Mezi skly je napnutá nízkoemisivní
fólie. Tak je vytvořen třívrstvý systém i při zachování
hmotnosti dvojskla. Fólie propouští veškeré světlo,
odráží ale tepelné a UV záření vždy zpět ke zdroji v zimě dovnitř domu, v létě ven.
Kvalitu moderních oken podporuje také kování. Pouhé
závěsné panty a klika už dnes rozhodně nestačí. Do
oken se montuje celoobvodové pevné ocelové kování,
díky kterému je možné jednokřídlá okna otvírat výklopem na závěsu („větračka“) nebo rozevřením celého
křídla, aniž by hrozilo vypadnutí či vylomení okna.
Tyto závěsné a otvírací systémy se přitom ovládají jen
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různým pootočením kliky.
Speciální kování si pak můžete nechat doplnit pro vyšší
zabezpečení proti vniknutí oknem zvenčí, ale také pro
bezpečí v domácnostech s malými dětmi, tedy proti
možnosti rozevření okna. Tento bezpečnostní prvek
umožňuje jen pootevřít větračku, křídlo okna však lze
otevřít jen složitějším nastavením systému, který děti
nezvládnou. Maminka tak okno může otevřené pohodlně umýt, dítě si ho ale samo neotevře. Dvoukřídlá
okna mají zarážku pro otevření pouze křídla ovládaného kličkou nebo obou křídel, můžete mít i zarážky
pro pootevření křídla v několika polohách atd. Jako
bezpečnostní prvek se dnes často doporučuje opatřit

zejména okna v přízemí či na balkonech zámkem na
klíč, který zablokuje kliku.

Různé tvary, různá umístění
Výrobci dnes nabízejí okna ve všech typech rámů
s izolačním zasklením v nejrůznějších tvarech. Pokud
tedy potřebujete třeba nad schody okno kulaté, není
to problém, stejně tak je možno mít trojúhelník, šestiúhelník - zkrátka na zakázku lze vyrobit téměř vše,
limitováni jste pouze velikostí a to kvůli váze skla - velké sloupkem nedělené tabule, jak již jsme se zmínili,
unesou hlavně hliníkové rámy. Dělení tabulí sloupky
vertikálními i horizontálními je možné u všech typů

rámů, stejně tak je možné v dělených oknech otvírat
třeba jen jednu tabulku samostatně atd.
Okenní prvek, který prošel technologicky výrazným
vývojem v posledních dvou desetiletích, je střešní
okno. Spolu se zabydlováním podkroví a budováním
podkrovních bytů z půd starých činžovních domů totiž
způsob prosvětlení těchto prostor nabyl na významu
a bylo třeba navrhnout, vyrobit a umožnit instalovat
takové střešní okno, které bude dobře sloužit přívodu
světla i větrání při každodenním provozu pokojů pod
střechou.
Dnešní systémy střešních oken se dají použít jak při
stavbě, tak pro dodatečnou montáž při rekonstrukci
podkroví na obytný prostor. Znamená to sice zásah do
střechy, což nikdy není úplně jednoduché, montážně
je však vše promyšleno tak, aby okno bylo do střechy
bezpečně osazené a nikde kolem něj do podkroví
neteklo. Střešní okna mohou mít opět různé rámy
a samozřejmě mají izolační zasklení. Důležité je u nich
speciální kování, které umožňuje střešním oknem větrat, pootevřít ho, nebo ho úplně vyklopit. Vzhledem
k tomu, že ke střešním oknům nemusí být vždy z místnosti pohodlný přístup, lze je otvírat mechanicky pomocí dlouhých otočných tyčí, které fungují v různých
polohách pro různé rozevření podobně jako klička na
svislém okně. Ještě pohodlnější je pak ovládání motorkem.
Také oříšek s umýváním střešních oken má již své praktické řešení. Sklo se speciální úpravou neumožňuje stékání vody. Ta se na něm sráží do těžkých kapek, které
beze zbytku stečou a odnesou s sebou prach a dokonce i mastná těžká pylová zrnka. Po dešti je tedy vnější
sklo na střešním okně umyté.
U střešních oken je třeba dobře domyslet také odvod
dešťové vody, aby nám nezatékala pod střešní krytinu.
Střešní okna tak mají speciální lemování instalované
mezi okno a střešní krytinu. To zaručuje vodotěsnost
při sklonu střechy od 15 do 85 stupňů při použití
jakékoliv střešní krytiny. Lemování může být kombinováno s drenážním žlábkem, který při osazení okna do
střechy kryté taškami odvádí vodu z podstřešní fólie
mimo okno.
Pro ochranu proti slunci v místnosti slouží pak speciální systém žaluzií pro střešní okna, které se dají nastavovat pomocí motorku. To je u střešních oken velmi
důležité, protože pod střechou je horko a sluneční paprsky sem dopadají až příliš hojně. Lze tedy jen doporučit ochránit střešní okno protisluneční fólií a přesto
na něm mít namontované zatemňovací žaluzie.

Co položit na střechu
Střešních krytin je na výběr dlouhá řada. Při jejich výběru se řídíme stylem domu, klimatickými podmínkami
lokality, ale také tím, co je obvyklé v okolí, aby dům
do okolní zástavby dobře zapadl. V neposlední řadě
bude samozřejmě rozhodovat obsah vaší peněženky. Investici do střešní krytiny byste ale určitě neměli
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podceňovat, její životnost a funkčnost rozhodnou
o vašem budoucím klidném bydlení v suchu a teple.
Oprava střechy je vždy náročná záležitost, takže výběrem kvalitní krytiny a její solidní pokládkou se snažíme
získat střechu, když už ne na celý život, tak alespoň na
dlouhá desetiletí.
Do našich krajů se nejlépe hodí střechy sklonité, ať už
pultové, valbové, sedlové nebo stanové, protože i v rovinatých oblastech padá sníh a ten plochým střechám
nedělá dobře. Na sklonité střechy můžeme použít
tašky, desky, šindele i plech.
Klasika, to je pálená taška, matná nebo glazovaná. Je
z přírodního materiálu - keramické hlíny - neobsahuje
žádné škodlivé přísady a snadno se recykluje. Výhodou
je i barevná a tvarová stálost a dlouhá životnost. Jsou
ovšem poměrně těžké, což může sehrát roli při rekonstrukci staršího domu. Další variantou taška betonová, vyrobená z písku, vody, portlandského cementu
a pigmentů oxidu železa. Povrchovou úpravu může
mít různou, hrubou i hlazenou v nejrůznějších barvách
i různých profilech. Na tašky se používá odlehčený
beton, takže zátěž na krovy není tak velká. Betonové
tašky mají stejně jako tašky pálené velice dlouhou
životnost prakticky bez údržby.
Svého času velmi oblíbenou krytinou byly vláknocementové šablony nazývané eternit. Vyrábějí se pod
tímto názvem dodnes, nyní ovšem už bez škodlivého
azbestu. Eternitové desky se snadno pokládají, střecha z nich má neutrální šedou až antracitovou barvu,
mohou být hladké nebo zdobené rýhováním. Vyrábějí
se z cementu, mletého vápence, vody a celulózových
vláken, jejich životnost je velice dlouhá.
Plastové šablony se vyrábějí jako imitace břidlice,
dřevěných došků a jiných krytin. Ty, které propouštějí
světlo, se dají použít k prosvětlení interiérů nevytápěných prostor, jako doplněk k jiným krytinám či jako
krytina na pergoly, altány, automobilová stání apod.
Jejich výhodou je malá váha a nízká cena, nevýhodou
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ovšem značná křehkost.
PVC plastové krytiny vynikají nízkými
pořizovacími nálady a snadnou montáží. UV ochrana polykarbonátových
plastových krytin zvyšuje jejich kvalitu, životnost a mechanickou odolnost.
U polyesterových (PES) plastových
krytin je skelné vlákno nahrazeno
efektivnějším a účelnějším nylonovým. Jejich další výhodou je teplotní
a materiálová stálost, pevnost a chemická odolnost.
Krásné střechy jsou ze štípaných nebo
řezaných břidlicových desek. Je to
přírodní materiál pro náročné. Má
šedou až černou barvu a přírodní
texturu. K výhodám břidlice patří nepropustnost vody a oleje, dále výborné tepelné a protihlukové vlastnosti.
Vyznačuje se dlouhou životností a v neposlední řadě
nádherným vzhledem. Díky množství minerálů a oxidů
kovu hýří přírodními barevnými odstíny.
Mnoho stavitelů volí jako krytinu střechy plech. Do
plechových skládaných střešních krytin zahrnujeme
plechové taškové krytiny, trapézové plechy a tvarované plechové šablony. Plechové skládané krytiny
mají nízkou hmotnost a vyrábějí se v mnoha tvarech,
barvách a povrchových úpravách. Jako plechové pásy
se pokládají od hřebene k okapu. Tyto krytiny však
nedosahují tak vysoké životnosti, jako výše uvedené
materiály, výrobci poskytují záruku kolem 10 let. Záleží
na kvalitě plechu, povrchové úpravě a povětrnostních
vlivech, kterým je střecha vystavena. Obecně je životnost kvalitních plechových skládaných krytin odhadována přibližně na 40 let.
Pod pojmem šindel si obvykle představíme šindele štípané ze dřeva. Vyrábějí se stále, hodí se na rekreační
objekty, zahradní stavby, na historické chalupy. Šindele
bývají ze smrkového nebo modřínového dřeva, které
obsahuje množství silic a tudíž je odolnější proti povětrnostním vlivům. Šindele se vyrábějí štípáním, povrch
je dále upravován.
Moderní šindele se vyrábějí z asfaltových pásů s vložkou, říká se jim bitumenové. Skládají se ze skelné
nosné vložky, technologicky upraveného asfaltu
a kamenného posypu. Jsou levným řešením zastřešení
přístřešku pro auto, altánu či zahradního domku, ale
jako plnohodnotná krytina se hodí i pro obytné domy.
Bitumenové šindele jsou lehké, snadno se tvarově
upravují a dají se ohnout. Pokládají se na rovný povrch
z OSB desek, prken nebo překližky. Díky odolnosti
proti povětrnosti i agresívním chemickým zplodinám
a možnosti pokládky do úžlabí a ohybů jsou dnes
bitumenové šindele žádanou krytinou se standardní
životností několika desítek let.
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

OCHRANA
PŘED SLUNCEM A VEDREM
Začíná jarní a letní sezóna a s ní období zvýšené intenzity slunečního záření.
Budovy se budou zahřívat, někdy i přehřívat. Je třeba si interiér na nápor horka
připravit. Nejlepší ochranou proti slunci je zkombinovat venkovní a vnitřní stínění.
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INZERCE
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Samozřejmě můžeme byt chladit klimatizací, ta je ale
vyšší investiční a energetickou zátěží. Navíc některým
lidem dokonce nemusí vyhovovat, třeba alergikům.
Pokud vsadíte na stínicí prvky, umožní to klimatizaci
eliminovat, a přitom si vyřešíte problém přílišného
zahřívání domova. Navíc zabráníte nežádoucím zvědavým pohledům sousedů.
Venkovní stínicí technika zadržuje sluneční paprsky
ještě dříve, než ohřejí okenní tabuli, takže je v tomto
smyslu účinnější než vnitřní stínicí technika, přesto je
v tomto srovnání venkovní stínění u nás používáno zatím minimálně. Důvod je nasnadě – jeho cena je vyšší
a instalace většinou vyžaduje odborníka, který také
není zadarmo.
U nás jsou na trhu k dispozici zejména venkovní
žaluzie, venkovní rolety a markýzy. Méně známé jsou
venkovní screeny, fasádní panely nebo slunolamy. Patří
sem také tradiční okenice, ale ty se řadí spíše ke staršímu způsobu stínění. Jaké mají jednotlivé typy výhody
a při jakém použití se jejich výhod dá nejlépe využít?

Venkovní žaluzie
Představují velice moderní a efektivní způsob stínění,
a proto jsou také nejoblíbenější. Jsou složeny z hliníkových lamel různé šířky a tvarů, horního nosiče
a vodících lišt nebo lanek. Díky svému umístnění před
okny účinně tepelně ochrání budovu. Při staženém stavu lamely odrážejí sluneční paprsky a nedovolují jejich
proniknutí do interiéru. Tím příznivě ovlivňují tepelné
podmínky uvnitř budovy. Pomocí naklápění lamel si
můžete plynule regulovat denní světlo v místnosti.
Venkovní žaluzie umožňují větrání otevřeným oknem
i při jejich zatažení.
Jednotlivé typy venkovních žaluzií se liší především
tvarem a šířkou lamely, typem ovládání a způsobem
bočního vedení lamel. Venkovní žaluzie jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád. Jejich
pořízením zvýšíte svůj komfort bydlení a zlepšíte
tepelně-izolační vlastnosti domu. Poskytují největší
možnosti velmi citlivé regulace intenzity světla, a to
díky nastavitelnosti lamel. Pokud je venkovní žaluzie
v zimě zavřená s uzavřenými lamelami, také částečně
snižuje úniky tepla. Stále častěji se používají i jako
designový prvek, neboť mají široké možnosti dekorů.
Venkovní žaluzie je možné ovládat např. klikou, ale
vzhledem k tomu, že venkovní stínicí technika je přece
jen mohutnější než interiérová, je velkou výhodou její
motorické, popř. dálkové ovládání.

Venkovní rolety
Jejich podstatnou výhodou je výrazné omezení úniku
tepla v zimě a naopak ochrana proti přehřívání interiéru v létě. Po pořízení venkovních rolet se může
teplota v interiéru snížit až o 4 až 5 °C. Roleta navíc
poskytuje také dobrou protihlukovou ochranu a v neposlední řadě ochranu před vloupáním do domu nebo
bytu. Statistické údaje z Německa např. potvrzují
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menší množství vloupání právě do objektů opatřených
na oknech a dveřích venkovními roletami. I rolety
poskytují možnost různé intenzity zastínění, a to např.
využitím větracích štěrbin. Díky možnosti zabudovat
roletu přímo do nadokenních překladů ji lze i dodatečně namontovat na již hotové okno. Venkovní rolety
se ovládají buď klikou anebo popruhem, i zde je ale
velkou výhodou třetí možnost – elektrický pohon.
Venkovní rolety jsou velmi dobře využitelné na všech
typech rodinných domů, kde si získávají oblibu, mj.
i díky široké škále dekorů (imitací dřeva) a díky možnosti lakování do jakékoliv barvy. Navíc bohatá nabídka z textilií mnoha struktur a barev nebo možnost
libovolné barvy konstrukce předokenní rolety umožní
bezproblémovou stylizaci s okolním prostředím. Předokenní roleta může při použití blackoutové roletoviny
sloužit také jako zatemňující prvek stínění. Volitelné
použití povětrnostního čidla chrání venkovní rolety
před nezmary počasí. Pevná hliníková konstrukce
a vysoce kvalitní textilie vyrobené z odolných polyesterových vláken potažených PVC zajistí její dlouhodobou
a dobrou funkčnost. Trh nabízí i předokenní hliníkové
rolety, vyráběné na zakázku v přesných rozměrech.
V provedení podhledovém, pod omítku, nadokenní
nebo do překladu je lze zabudovat před každé okno,
dveře nebo do různých otvorů.
Unikátní systém venkovního stínění, který vychází
z nejnovějších objevů v oblasti přesunu světla a úspory
energie, přináší clona s označením s_onro®. Je vyrobena ze zakulacených hliníkových lamel s dvojitou
stěnou a větracími a světelnými otvory. Zhruba 21
% plochy clony je otevřeno, když je systém ve stínící
poloze. Tím je umožněno pronikání denního světla
a čerstvého vzduchu do místnosti. Přes staženou clonu
je možno z místnosti vidět ven, ale vnitřní prostor je
dokonale chráněn před zvědavými pohledy.
U venkovních žaluzií i venkovních rolet, pokud jsou
poháněny motoricky, je další výbornou možností
programovatelnost jejich ovládání, díky které můžete
vytvářet dojem, že dům nebo byt je neustále obydlený
(nepravidelným pohybem stínicích prvků a rozsvěcením světel v místnostech), a to i v době, kdy jste např.
na dovolené.

Slunolamy
Největší možnosti zastínění nabízejí venkovní hliníkové slunolamy. Lze je umístit ve svislé, vodorovné,
nebo šikmé rovině. Vzhledem k tomu, že se slunolamy
většinou nepohybují, popřípadě pouze naklápí, dají se
využít pro zastínění téměř jakéhokoliv tvaru. Lamely
slunolamů jsou vyráběny převážně z hliníkových slitin
nebo ze skla, nerezavějí a odolávají i extrémním povětrnostním podmínkám, ať už jsou to slunolamy obloukové, rohové, horizontální či vertikální. Plní nejlépe
svoji funkci u velkých prosklených fasád, kde dochází
k velkému přehřátí interiéru, především v letních
měsících. Slunolamy mají díky použitým materiálům

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie
w w w.isot ra.c z
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výhodu dlouhé životnosti.
Oceníte je zejména v horkých letních dnech. Přispívají
k tomu, že v budovách je stín, a tím pomáhají i ke snížení teplot. Ale v moderním pojetí se stávají výrazným
prvkem fasád, který mnohdy dotváří celkový charakter
budovy. Jejich konstrukce je umístěna před fasádou
domu nebo třeba nad oknem. Cílem je zabránit nežádoucímu přehřátí obvodového zdiva. Při správném
použití se díky nim dá teplota v místnosti snížit i o více
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než 10 stupňů. Taková ochrana před slunečními
paprsky je velmi účinná, nicméně pořizovací náklady
jsou nemalé. To zejména kvůli tomu, že materiál bude
vystaven vnějším vlivům a musí něco vydržet, proto je
většinou dražší. O něco náročnější je i údržba.
Praktičtějším řešením je instalace slunolamů, které
jsou složené z jednotlivých lamel. Ty se dají buď napevno naklonit vůči slunci, nebo lze využít typy fungující
podobně jako žaluzie. Jejich výhodou je, že světlo

nanta stavby. Okenicové panely se lehce pohybují po
vodicí kolejnici nad oknem. Umožňují tak zmenšovat
nezacloněnou část oken či prosklené plochy a regulovat množství slunečního svitu. Ačkoli se nabízí možnosti okenic z různých materiálů, převládá u posuvných panelů dřevo. Jejich neopakovatelný prvek, který
jinak není pro stavby nijak typický, dokáže z budovy
udělat velmi působivý objekt. Zajímavé jsou okenice právě tím, že jsou řešeny jako variabilní posuvný
panel. Vyrábějí se nejen ze dřeva, ale i z kvalitních
plastů, z hliníku. Lze vybrat pevnou nebo posuvnou
lameláž, ruční nebo motorový pohon nebo i časové či
dálkové ovládání.
Nejdůležitější vlastností posuvných okenic je zvýšení
bezpečnosti vašeho obydlí. Zloděj nejen nemá šanci
nahlédnout dovnitř, ale přítomnost poměrně bytelné
bariéry zabraňuje vniknutí do objektu. Je důležité si
uvědomit, že okenice je nutno sladit s fasádou a stylem budovy. Barevné doladění panelů může ovlivnit
výběr laku okna.

Markýzy

propouštějí, a také na rozdíl od těch neprůhledných
nebrání proudění teplého vzduchu po fasádě. Mohou
být ze dřeva či kovu, časté je i použití obou materiálů
najednou.

Fasádní panely
Posuvné okenice, známé jako posuvné fasádní panely,
zajistí originalitu designu a vyšší bezpečnost stavby.
Mohou sloužit jako clona a působí zároveň jako domi-

Umožňují, abyste si „prodloužili“ svůj dům či byt. Jsou
tedy vhodné zejména na zastínění teras, případně
k přistínění velkých prosklených ploch (např. francouzská okna, lodžie). Markýza také zachytí tepelnou
energii ještě před oknem a tím zamezuje přehřívání
interiéru. Umožňuje ale také posezení při mírném dešti (potom je ovšem potřeba nechat ji vyschnout, není
to deštník) a vzhledem k tomu, že je možno ji dovybavit osvětlením a topením, umožní vám protáhnout si
letní sezónu a posedět si venku příjemně i v chladnějším období. Výsuvný volán vás ochrání i před nízkým
podvečerním sluncem.
Také u markýz je dnes možno vybrat si z nepřeberného množství dekorů a látek. Přestože markýzu lze
ovládat klikou, výhodou je elektrický pohon. Nejen že
je to mnohem pohodlnější, ale markýzu je také možné
napojit na řídící automatiku. Toto inteligentní a spolehlivé zařízení umožňuje samočinné vysunutí markýzy
při překročení nastavené intenzity slunečního záření.
Naopak při silném větru markýzu zasune a ochrání
před poškozením. Motor je tzv. trubkový, to znamená,
že je celý zasunut do toče a nikterak neruší vzhled výrobku. Ovládání je možné nástěnným tlačítkem nebo
přenosným dálkovým ovladačem.
Látky pro markýzy jsou krásné a praktické, barevně
stálé a odolné proti plísním. Textilie jsou vyrobeny
většinou ze 100% akrylového vlákna, obsahují UV
stabilizátor, jsou impregnované proti vodě s celkovou
antistatickou úpravou. Na trhu jsou i markýzy s nanočásticemi, které odpuzují vodu. Kapky tak odnesou
s sebou také veškerou špínu. Stačí nechat markýzu
jednoduše zmoknout nebo opláchnout a je opět
dokonale čistá. Konstrukce i tkaniny všech markýz
jsou určeny pro dlouhodobé bezúdržbové používání.
Pro hladší chod je možné jen jedenkrát ročně lehce
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prostříknout převodovku a klouby ramen silikonovým
olejem. Hliníková lakovaná konstrukce je samozřejmě
omyvatelná, pro čištění potahové tkaniny použijte čistou vodu nebo mýdlový roztok. Vyhněte se chemickým
čistícím přípravkům, které mohou narušit impregnaci
a ochrannou vrstvu látky.
Ať se jedná o výsuvné markýzy, boční markýzy, vějířové markýzy, rozvíjecí markýzy, pergolové markýzy,
sklopné markýzy, nebo o markýzy pro zimní zahrady
nebo bazény, mohou vám být „ušité na míru“ s veškerým komfortem obsluhy. Máte možnost si vybrat mezi
ručním a pohodlnějším dálkovým ovládáním.
U sklopných a výsuvných markýz je stínící tkanina navinuta na ocelovou toč a svou spodní částí je zasunuta
v předním hliníkovém profilu. Při vysouvání markýzy
je tkanina odvíjena z toče a napínána prostřednictvím
silných odpružených ramen, výklopných nebo kloubových podle typu markýzy. U korbových markýz je
tkanina napnuta na pevnou hliníkovou konstrukci.
Nejrozšířenější jsou terasové markýzy, jež jsou podélně
ukotveny ke zdi domu. Dalším oblíbeným typem jsou
kazetové markýzy. Markýzový mechanismus - tj. motor
a ramena, je umístěn v ochranném boxu. Díky tomu
mají venkovní markýzy delší životnost a jsou lépe chráněny před znečištěním.

Vnitřní zastínění
Stínění zevnitř nám poskytne mimo svůj základní účel
díky nepřebernému množství látek zejména u rolet
a plisé žaluzií perfektní dekoraci. Jednotlivé typy látek
se také liší i svými konkrétními vlastnostmi prostupu
světla, možnosti pohledu skrz látku. Existují žaluzie
a rolety, které i v nejostřejším slunci zajistí tmu či polostín, a vzduch tak v místnosti ochladí až o tři stupně.
Dokážou to kvalitní materiály s větší hustotou nebo
vrstvením, které pohlcují sluneční paprsky. Někdy ale
potřebujeme pouze chránit soukromí a denního světla
se úplně zříci nechceme. V takovém případě poslouží
třeba naklápěcí lamelové žaluzie nebo lehké okenní
japonské stěny, které posunujeme podél okna.

Přizpůsobivé žaluzie
Výhodou žaluzií je, že je využijí i majitelé oken atypických tvarů. Horizontální lamely výrobce upraví pro
okna ve tvaru kruhu či trojúhelníku, většinou bývají
nahoře i dole fixovány. Vertikální žaluzie jsou vhodné
pro velké prosklené stěny. Obvykle je mezi horním
a dolním vodicím profilem napínají pružiny, vzdušnějšího efektu v interiéru docílíme volně visícími látkovými lamelami. Některé žaluzie při domknutí propouštějí
více světla, jiné méně – záleží na použitém materiálu
a rozložení lamel. Při výběru proto se žaluziemi manipulujeme a domykavost vyzkoušíme přímo v prodejně.
Lamely žaluzií polohujeme podle potřeby, natočíme
je po směru slunečních paprsků i proti nim. V každém
případě přes žaluzii trocha světla proniká. Existují však
celostínicí domykatelné žaluzie s průřezy pro textilní
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pásku a s vodicími strunami raženými ve spodní třetině
lamely, u nichž při naklonění lamel zůstávají otvory
ukryty.
Lehké stínění umožní látkové lamely, látka je obvykle
vsunuta do hliníkového profilu. Pro svou přijatelnou
cenu, širokou škálu barevných variant a schopnost
napodobit dřevo jsou oblíbenými materiály PVC a hliník. Přírodní dřevěné lamely z tuzemských dřevin se
ošetřují proti UV záření, vlhku a oděru ještě ve výrobě,
prodlužuje se tak životnost materiálu. Exotické bambusové a teakové žaluzie nepřijímají vlhkost, lze je
využít i v koupelně, v sauně. Vynikají tvrdostí a pružností.

Zdobné i skryté rolety
Současné moderní rolety nabízejí díky své struktuře
různou intenzitu stínění, vynikají materiály, barvami
a vzory. Roleta ze stálobarevné tkaniny dodává světlu v místnosti jemný barevný odstín a tlumí ostrost
denního světla, je lehce průsvitná. Atypickým oknům
se ale rolety nepřizpůsobí. Ocení je naopak majitelé
dvoukřídlých oken, s vnitřními a vnějšími křídly, která
se otevírají dovnitř.
Podle svitu slunce stahujeme rolety do požadovaných
poloh ručně nebo přes dálkové ovládání. Roletu s nosným profilem montujeme do okenního výklenku, nad
něj, můžeme ji namontovat i na strop. Rolety s krycí
schránkou instalujeme do okenních křídel, schránka
je chrání před znečištěním ve svinutém stavu. Často
plní i dekorativní funkci, dotváří vzhled okna, umí být
i nenápadná.
Pokud chceme docílit vysokého zatemnění, doporučují se rolety s výztuhou ze skelných vláken, která se
zavařují do látky. Zcela zatemňující roleta je z polyesteru odolného proti znečištění. Ze zadní strany je navíc
potažená speciálním hliníkovým povrchem odrážejícím
teplo.

Stěny a plisé
Alternativou k vertikálním žaluziím je japonská posuvná stěna, která v místnosti plní úlohu dekorativního
prvku. Závěsnou tkaninou připevněnou k panelům
pohybujeme lehce do stran ve vodicí liště.
K dekorativnímu, v současné době velmi oblíbenému
řešení patří plisované žaluzie, jež mohou být i zdvojené. Systém vzduchových komor kromě zastínění
nabízí i výrazně zvýšenou izolaci před chladem v zimě
a pronikáním tepla do místnosti v létě. Navíc je lze
i prát, a to díky speciální povrchové úpravě látky, která
zabraňuje vnikání prachu do tkaniny. Plisé je výhodné
i pro střešní okna, protože je lze „zatahovat“ zespoda
nahoru. Naskládaná technická textilie, neboli plisé, se
zkrátka hodí do oken všech tvarů. Vodorovné řasení je typické pro římské rolety, šijí se z jednoduché
a průhledné látky, nebo naopak s podšívkou a bohatě zdobené. Římská roleta je atraktivním doplňkem
k oknům, jejím vytažením se vytváří efektní pravidelné
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sklady. Látka je připevněna k hliníkovému profilu pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí. Látky římských rolet lze šetrně prát podle symbolů
uvedených u jednotlivých materiálů.
Symbol elegance ve stínicí technice představuje dřevěná americká roleta. Roleta se stahuje řetízkem tak,
že dochází k jejímu pravidelnému řasení. Zastavování
jejího pohybu se provádí za pomoci brzdy. Materiál,
z něhož se dřevěné rolety vyrábějí, pochází z afrického
Gabunu. Toto dřevo nese název Occoume. Blízké jsou
jim bambusové a jutové rolety.
Rozhodně nejlevnějším řešením jsou papírové plisé
rolety, které slouží pouze k dočasnému zastínění oken,
otvoru, do doby než bude vyrobeno trvalé zastínění, rolety nebo žaluzie. Výrobek se šířkově upravuje
zastřižením nůžkami, délka kolíčky. Na okno, většinou
zasklívací lištu, případně rám okna, se připevňuje samolepícím páskem, který je součástí dodávky.

vnější, případně na vnitřní stranu skla. Zatímco reflexní
fólie sluneční paprsky víceméně jen odrážejí, termoizolační povrch brání úniku tepla a průniku slunečních
paprsků dovnitř. Kvalitní výrobky zachytí přibližně 30
až 50 % tepla procházejícího sklem. U termoizolačních
fólií se na rozdíl od reflexních používá místo vakuového napařování technologie takzvaného naprašování
(sputtering).
Reflexní vrstvu pak tvoří několik velmi tenkých vrstev
oxidů kovů (měď, titan a další), které se kombinují
s vrstvou chemicky čistého kovu. Tyto fólie proto mají
nízkou emisivitu (nízké úniky tepla). Termoizolační
fólie nezatěžují nosné prvky okna (rámy, závěsy),
prostup světla zůstává vysoký. Fólie eliminují škodlivé
UV záření až o 99 %. Nevýhodou je nutná opatrnost
při mytí. Některé typy po několika letech ztrácejí svou
ochrannou schopnost, někomu může vadit i lehké
zatónování oken.

Napínací plachty a clony
Stále oblíbenějším způsobem zastínění balkonu je
sluneční plachta, která se lehce posunuje pomocí
speciálních posuvných háčků. Bývá vyrobena ze 100%
polyesterové látky a můžete ji prát na 40 °C. Sluneční clony jsou zase vhodné všude tam, kde chcete
mít stín a nechcete nebo nemůžete použít slunečník.
Tyto „plachty“ trojúhelníkovitého nebo čtvercového
tvaru různých velikostí jsou vyrobené z velmi kvalitní a robustní tkaniny, mnohdy ošetřené teflonovou
úpravou. Instalují se pomocí upevňovacích kroužků
z oceli. U nepromokavých variant je při instalaci nutné
clonu dobře napnout a více vyspádovat, aby při dešti
nedocházelo k zadržování vody a vytváření „vodních
kapes“.

Ovládání a údržba

Comeback závěsů

Žaluzie a rolety ovládáme stahovacími řetízky, šňůrkou, otočnými tyčemi. Výrobci nabízejí i ovládání elektrickým pohonem a dálkovým bezdrátovým ovládáním. Automatické ovládání využívá napájení sluneční
energií přes solární články. Propojíme-li ovládání s tzv.
povětrnostní stanicí, řídíme žaluzie na základě údajů
od připojených snímačů. Ovládání například zajistí, že
žaluzie zastíní interiér při překročení volitelné intenzity osvětlení nebo se rolety vysunou nahoru, je-li
rychlost větru vyšší, než je námi nastavený údaj.
A jak se žaluzie udržují v čistotě? Látkové žaluzie zbavíme prachu vysavačem se speciálním nástavcem, můžeme je i prát, jestliže to na štítku nezakazuje výrobce.
Prach ze žaluzií s hliníkovými lamelami odstraníme
vlhkým hadříkem. Rolety z proutí a dřeva ošetřujeme
speciálním výživným olejem, počítáme s tím, že časem
dřevo tmavne.

Závěsy do oken byly v nedávné době považovány za
jakýsi přežitek, ale dnes již opět patří mezi oblíbený
druh stínící techniky. Snoubí se v nich estetika a praktičnost. Už dávno si pod pojmem závěs nepředstavujeme těžkou nevzhlednou látku, na které se jen držel
prach a kazila celkový dojem z místnosti. Dekorační
závěsy, které jsou k dostání nyní, sledují aktuální trendy a skvěle tak podtrhnou styl každého interiéru.
Právě jejich jednoduchá instalace, snadné používání,
nekonečné možnosti kombinací barev a vzorů a také
schopnost elegantně a vzdušně zastínit jakýkoliv
prostor, dělá ze závěsů favority mezi stínicí technikou.
Smyslem využívání závěsů však není pouze zastínění
oken, ale při správném výběru barev jimi můžeme také
zvětšovat či zmenšovat prostor a navíc ochránit naše
soukromí. Závěsy je navíc možné kombinovat ještě
s jiným druhem zastínění. Nemusí jít jen o záclony, ale
používají se například v oknech, která jsou opatřena
horizontálními žaluziemi či roletami.

Neviditelný ochránce
Téměř neviditelnou předokenní ochranu představují reflexní a termoizolační fólie, které se montují na

82 | BYDLENÍ

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com
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Také už jste vyrostli z pohádek?
Kvalita je cesta, vaše spokojenost cíl

www.slunce-stin.cz

ZAHRADNÍ DOMKY

A ALTÁNKY
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Zahrada, to nejsou pouze květiny, ovocné a okrasné keře, ovocné stromy,
zeleninové záhony. K zahradě nedílně patří drobné zahradní stavby ze dřeva,
jako jsou zahradní domky, chatky, malé sruby, boudy na nářadí či přístřešky na
garážování auta a skladování dřeva. Tyto stavby, kromě účelové, plní i funkci
estetickou a naši zahradu ozvláštňují.
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Dřevěné zahradní domky, pokud slouží k odpočinku,
můžeme přirovnat k rekreačním chatám. Mohou ale
také sloužit jako úložiště nářadí, hnojiva a substrátů,
zimoviště zazimovaných rostlin, cibulí apod. Jejich
rozměry a vybavení mohou být minimální (v takových
případech hovoříme o zahradních kůlnách či boudách), ale i velkorysejší, záleží na našich požadavcích
a možnostech. Odlišovacím prvkem zahradních domků
a rekreačních chat je jejich umístění - zahradní domky
jsou vždy součástí zahrad, v nichž pěstujeme především užitkové i okrasné rostliny a dřeviny. Zahradní
domek je také vhodným doplňkem k menším rodinným domkům, situovaným na větších pozemcích. Kromě dřevěných zahradních domků jsou pro naše zahrady typické další prvky dřevěné architektury: domečky
pro děti, konstrukce dětských herních koutů, altány,
pergoly s trelážemi, či dřevěné pletené výplně plotů.

Zahradní domek je multifunkční
Kromě zahradního a domácího nářadí můžeme
v zahradním domku skladovat sekačku na trávu, drtič
zahradního odpadu, jízdní kola nebo i malé motorky.
Domky nám slouží jako přístřeší před nepříznivým
počasím a při vhodné úpravě zde můžeme i přespat,
ohřát si oběd nebo si uvařit odpolední kávu. Tyto dřevostavby mají jednoduchou konstrukci a jsou snadno
smontovatelné. Pokud mají větší rozměry a jsou opatřeny okny, lze do nich vměstnat i patrové postele se
základním kuchyňským zázemím a klidně v nich přes
letní sezónu bydlet.
Zahradní domky jsou ideálním řešením zejména
v zahrádkářských osadách. Tam obvykle nemůžeme
postavit pevnou stavbu, protože se nejedná o stavební
pozemek. Pro zahradní domky do 16 m2, které nemají
stavební základ, stavební povolení mít nemusíme, stačí
takzvanou „drobnou stavbu“ ohlásit stavebnímu úřadu. Pro výšku takové chatičky zpravidla platí jen místní
zvykové omezení, nebývá tedy problém jí dát takovou
střechu, aby se nám do ní vešel podkrovní pokojík tak získáme pohodlný letní domek, do kterého vejdeme vše, co na „letní byt“ potřebujeme.
Při plánování stavby zahradního domku vyvstává řada
otázek. K čemu nám bude sloužit? Stačí nám malý, jen
k ukládání nářadí a zahradního materiálu, nebo v něm
chceme i přespávat? Spokojíme se s jednou místností,
či budeme pamatovat na případné hosty? Uskromníme
se večer na terásce nebo si dopřejeme posezení pod
pergolou? Budou nám stačit svíčky a petrolejky, či si
necháme zavést přípojku vody a elektřiny? Tyto otázky
bychom si měli ujasnit předem a brát samozřejmě
v potaz naše finanční možnosti, neboť cena ovlivňuje
velikost, kvalitu a vybavení domku.

Co bychom měli vědět, než začneme
stavět
Zahradní domky jsou zpravidla dodávané se sedlovou
střechou, která spočívá na dřevěných nosných hra-
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nolech. Je pokryta asfaltovou pískovanou lepenkou
nebo dražšími asfaltovými šindeli. V zahrádkářských
centrech nemusí být střecha z trvanlivé střešní krytiny,
odvodněním střechy a nemusí mít povrchovou úpravu.
Stavební základ není nutný pro malé domky, vhodné
pro uskladňování nářadí a nástrojů. Větší domky už
stavební základ vyžadují, protože zajišťují izolaci proti
vlhkosti.
Životnost zahradního domku závisí na kvalitě dřeva a celé jeho konstrukci. Ideální jsou tvrdé dřeviny,
které nejsou tolik citlivé na houby a plísně. Vzhledem
k jejich cenové náročnosti se však nejčastěji používají dřeviny měkké. Obvyklým materiálem je vyzrálé
a vysušené smrkové, borovicové, modřínové a o něco
dražší dřevo severského smrku, které stačí do běžných podmínek. Důležité jsou spojovací prvky, takže
si ohlídáme jejich kvalitu. Ihned po montáži domku či
chaty opatřuje dodavatelská firma střechu krytinou.
Pokud nám jde o ochranu před dotěrným větrem nebo
zvědavými pohledy sousedů, můžeme využít trelážky,
mřížové konstrukce obvykle vyráběné z překříženého
dřeva, bambusu nebo kovu. Trelážky sluší především
otevřeným stavbám, jako jsou besídky a pergoly.
Malé i velké domky se obvykle dodávají demontované.
Celý systém funguje jako stavebnice. Montáž malého
domku lze provést svépomocí, u větších domků je lepší
zajistit si odbornou montáž dodavatelskou firmou.
Životnost domku prodloužíme i běžnou údržbou.
Pokud domek delší dobu nepoužíváme, nezapomínáme občas vyvětrat. Větší koncentrace vzdušné vlhkosti
interiéru určitě neprospívá. Také podlaha by měla
dýchat. Proto ji nezakrýváme žádnou neprodyšnou
podlahovou krytinou. V zimě, po vytrvalejším sněžení,
pro jistotu shrneme vrstvu napadaného sněhu ze střechy. Na nadměrnou zátěž nejsou tyto drobné dřevěné
stavby stavěné.
Údržba dřeva závisí na povětrnostních vlivech, které
mohou být v každém regionu odlišné. Zpravidla by
se však měla jednou za pět let aplikovat venkovní
lazura, která domku dodá nový vzhled, ale především jej ochrání před sluncem a deštěm. Na slunci má
dřevo tendenci šednout a vlivem vlhkosti bují plísně
a houby. Je třeba brát v potaz také dřevokazný hmyz,
který bohužel patří k častým nežádoucím nájemníkům
dřevěných staveb a dokáže napáchat nemalé škody.
Poškozený materiál pak ztrácí pevnost, izolační vlastnosti a svůj vzhled.
Hmyz napadající zpracované dřevo se vyvíjí při nižší
vlhkosti dřeva. V našich klimatických podmínkách jsou
pro nás nejdůležitější brouci. Škody působí převážně
larvy brouků, které dřevo ničí požerem, vytvářejí známé „chodbičky“, díky tomu ničí dřevěné části staveb,
což může vést až k jejich destrukci. Po zakuklení se následně vylíhnou z larev dospělí jedinci, brouci, opustí
dřevo výletovými otvory, které jsou důkazem aktivního
napadení. Nežijí dlouho, jen velmi krátce, ale nakladou potřebná vajíčka, z nich se následně vylíhnou

larvy – a koloběh se i v několetých cyklech opakuje,
záleží na teplotách a vlhkosti.
Nejčastějšími škůdci dřeva, jsou právě dřevokazné
houby, vytvářejí se při optimální vlhkosti, přímo na
dřevě nebo na jiném, jemu podobném organickém
materiálu, kterým prorůstají. Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost
substrátu - dřeva. Například při zatékání, zde je riziko
napadení dřeva velmi pravděpodobné, napadení může
být již zaznamenáno, při vlhkosti nad 20%. Některé
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dřevokazné houby, které nazýváme celulózní houby
rozkládají celulózu a hemicelulózy a způsobují například hnědou hnilobu dřeva. Mezi nejčastěji se vyskytující se druhy patří dřevomorka domácí, trámovka
plotní, konifera sklepní a další. Likvidace dřevokazného hmyzu, hub a plísní spočívá v monitoringu stavu,
vyhodnocení postupu, zvolení vhodného přípravku
a zvolení vhodného technologického postupu, například ve spolupráci se stavebními firmami. Aplikační
technikami je vysokotlaký nástřik, použití aerosolu

ohledu nespočetné množství variant, nejsme nijak
omezováni ani při výběru typu domku ani při výběru
jeho velikosti. Domky se nabízejí v určitém základním
provedení, je ale možné vybrat si další volitelné doplňky (okenice, čelní přesah střechy, dvoukřídlé dveře,
terasu, boční přístřešek nebo přístavek apod.).
Pořízením domku u specializované firmy získáme
záruku kvality a možnost nechat si domek postavit
podle vlastního přání a představ, od půdorysu, přesahů střechy až po střešní krytinu. Řada firem též nabízí
interiérové zařízení, postelemi počínaje a kuchyňským
zázemím na míru konče. Pokud má domek či chatka
vpředu přesahující střechu nebo terasu se zábradlím,
je to místo jako stvořené pro zahradní stůl, lavičku,
křesílka. Terasa přitom nemusí být jen vpředu, u některých chatek je i z boku stavby. Větší chatky mívají
oddělený vstup do skladového prostoru.
Chatky se liší nejen velikostí podlahové plochy, počtem
místností, výškou stěn a hřebene střechy, ale také provedením a sílou stěn. Ta je většinou 28, 33 mm, někdy
i 44 mm, u izolovaných chat 52 nebo 70 mm. Dobře
izolované chatky nám mohou sloužit i v chladném
počasí.

Stavba zahradního domku svépomocí

a provedení injektáže napadeného dřeva. Rozhodně
je ale lepší vhodnou impregnací a nátěrem dřeva všem
těmto potížím předcházet.

Na ceně záleží
Malý zahradní domek pro úschovu zahradního náčiní
a nářadí lze pořídit od 15.000 Kč. Za větší, obyvatelné
zahradní domky můžeme zaplatit až několik set tisíc,
záleží na velikosti, použitých materiálech, vybavení a našich nárocích na komfort. Na trhu je v tomto

Jestliže mluvíme o zahradních domcích větších rozměrů, máme na mysli zastavěné plochy od 12 do cca 30
m2. Praktické je vnitřní vybavení umožňující jednoduché vaření a základní hygienu. Dřevěné konstrukce zahradních domků se nabízejí z masivního dřeva
používaného na sruby a roubenky, ale i jako rámové konstrukce pobité OSB deskami a s povrchovou
úpravou palubkami. Doporučuje se udržet jednotnost
stavebního materiálu, proto volíme i okna a dveře ze
dřeva. Jedinými cizorodými prvky jsou kování a prosklení. Je také lepší instalovat více oken, aby se mohlo
v létě účinně větrat. Pokud chceme chatku používat od
jara do podzimu, určitě ji vybavíme tepelnou izolací.
Ta se ostatně bude hodit i v létě jako ochrana před
nepříjemným vedrem.
Vhodným doplňkem jsou dřevěné okenice, přístřešek
s terasou či malý balkónek z podkrovní ložnice, boční
a štítové přesahy střechy, izolační dvojskla v dřevěných
oknech či eurooknech z lepených dřevěných hranolů.
Jako funkční přístavba může sloužit přistavěná část na
nářadí, oddělená od relaxační zóny. Přístavek může
sloužit také jako dílna.
Mnohé dříve postavené zahradní domky jsou podsklepené a slouží jako úložiště zahradních výpěstků. Dnes
se zahradní domky sice většinou nepodsklepují, pokud
jste ale pěstitel zeleniny a ovoce, alespoň částečné
podsklepení určitě zvažte - není lepší úložiště pro zásoby než dobře postavený a izolovaný sklep.
Domky na nářadí jsou samostatné stavby sloužící výhradně k uskladňování nářadí a zahradních potřebností - hnojiv, substrátů v pytlích, semen a cibulí. Domky
na nářadí patří k nejmenším zahradním dřevostavbám,
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jejich půdorys nepřesahuje 6 až 10 m2. Domky nepotřebují srubovou konstrukci, úplně stačí konstrukce
jednoduchá rámová. Tyto stavby jsou nejčastěji bez
oken, uvnitř může být jedno centrální stropní či stěnové svítidlo. Velmi praktické jsou vnitřní elektrické
zásuvky pro připojení elektrického zahradního náčiní
a techniky.
Zvláštní kapitolou nabídky dřevostaveb jsou originální,

ručně vyráběné hrázděné domky, které výborně ladí
se starší zástavbou s obdobnou nebo stejnou architekturou. Ta je typická pro některé oblasti Francie, ale
najdeme ji i v českém příhraničí sousedícím s Německem (Šumava, Krkonoše, Jizerské hory apod.). Jelikož
v tomto případě nejde o sériovou výrobu, ale o zakázku, je možné upravovat design hrázděných domků
jako zmenšeninu hlavního velkého hrázděného domu
stojícího na pozemku. Protože jde o kombinaci nosné
dřevěné konstrukce a výplňového zdiva (dříve se používaly vepřovice a mazanina), uvádíme v našem výčtu
dřevostaveb hrázděných domek jako určitou raritu.
Nosnou konstrukci stěn tvoří sloupky se šikmým vyztužením a různorodou výplní – vyzdívkou. Spolu s trámy
tvoří pevný celek a působí velice esteticky. Hrázděný
zahradní domek se hodí, jak už bylo řečeno, spíše do
starší, historické zástavby, nicméně zajímavě může
působit i ve společnosti novostaveb. Nátěry zdiva i dřevěných částí by měly ladit se stavbou, v jejíž blízkosti
bude domek stát. Výroba hrázděného domku trvá

90 | BYDLENÍ

kolem 200 hodin, což se pochopitelně odrazí v celkové
ceně. Objekt vyžaduje betonovou základovou desku,
na střechu se nejlépe hodí dřevěná krytina podobná
štípanému šindeli.

Návrat altánů
Vedle zahradních domků a chatek patří k zahradní
architektuře i altány. Dříve je bylo možné spatřit téměř
na každé zahradě, později, s příklonem k praktickému
využití zahrady a nutnosti uskladnit nářadí, postupně
vymizely. V současnosti se však vracejí a jejich obliba
stoupá. Nabízejí klidné posezení ve stínu a soukromí
a vytvářejí příjemnou, trochu starosvětskou atmosféru.
Stejně jako kdysi, mají i dnešní altány někdy čtvercový,
častěji však kruhový, respektive šesti nebo osmiboký
půdorys a střechu ve tvaru nízkého jehlanu. Řešení
stěn, které jsou ukotveny napevno patkami nebo kotvami, může být velmi variabilní. Vzdušné stavby mají
pouze ve spodní části lehké mřížoví z dřevěných latěk
(treláž), zatímco horní část zůstává volná. Jiné mají
spodní část z plných dřevěných panelů, horní část je
otevřená, z laťového mřížoví nebo s velkými prosklenými okny. Je také možné různé typy stěn na altánu
kombinovat. Například stěna orientovaná k ulici nebo
k sousedům může být plná, ostatní stěny budou v horních částech volné, prosklené nebo s mřížovím. Jednoduché altány nemívají dveře, podlahu mít mohou, ale
nemusí.
Můžeme si pořídit i uzavřený altán, v němž si můžeme posedět i v chladném, deštivém či větrném počasí.
Taková stavba má podlahu, plné stěny a různě členěná
velká okna, což podtrhuje romantický vzhled altánu.
Horní hranu mohou mít okna rovnou nebo zaoblenou.
Uzavřený altán je opatřen dveřmi, které jsou, podobně
jako okna, prosklené. Stěny mohou být z vnější strany
ozdobené ornamenty z plasticky vystupujících lišt.
Prodávané altány nemají většinou povrchovou úpravu.
Záleží na nás, jakou podobu jim dáme. Buď mohou
i nadále zůstat v přírodní barvě dřeva, nebo je můžeme natřít oblíbenou bílou, zelenou, modrou, případně kontrastní barvou zvýraznit plastické ornamenty
tvořené lištami.
Besídka je vlastně více otevřený altán. Díky trelážovým
výpletům mívá ozdobný vzhled. Výplety u lehkých
a vzdušných besídek tvoří i spodní část a nahrazují
zábradlí. Takové besídky samozřejmě nemohou sloužit
jako zábrana proti větru, ale výborně poslouží jako
opora pro zeleň, která se pne vzhůru a ochrání nás
před deštěm. Některým druhům rostlin se ale musí
trochu pomoct vyvazováním. Můžeme zkusit hrachory, vistárie či Clematis, lidově zvaný plamínek nebo
psí víno. Altány a besídky umísťujeme citlivě do rohu
zahrady s širokým výhledem do okolí. Tyto stavbičky
nejvíce ocení lidé, kteří rádi v klidu a stínu relaxují,
děti, šachisté i milenci.
Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com
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Největší podzimní veletrh nábytku
láká na návrh interiérů
v přímém přenosu
Začátkem října bude opět areál PVA EXPO PRAHA patřit oblíbenému triu
veletrhů, které zaplní celé výstaviště. Největší podzimní veletrh nábytku,
interiérů a designu FOR INTERIOR si i letos připravil pro návštěvníky
spoustu zajímavostí. Kromě nespočtu firem, které představí nejnovější
trendy ze světových výstav a novinky v produktových řadách, bude připraven i atraktivní doprovodný program. Chybět nebude návrh interiérů
v přímém přenosu nebo poradenství bytových architektů.
Veletrh FOR INTERIOR patří mezi největší podzimní akce
svého druhu. Představí se na ní mnoho významných českých i zahraničních výrobců nábytku, ale i menších interié-

rových studií, které vám vytvoří návrh domova snů přesně
podle vašich představ. Novinkou letošního ročníku bude
charitativní akce. Přímo před zraky návštěvníků navrhne
tým špičkových architektů z ateliéru de.fakto několik vybraných interiérů. Výtěžek z této akce poputuje na dobročinný projekt Školy pro Barmu.
Za jedno vstupné budete moci zhlédnout další dvě akce.
Veletrh FOR DECOR & PRESENT nabídne tipy na vánoční
dárky, ale i dekorace do bytu. Čím dál oblíbenější akce
FOR GASTRO & HOTEL bude letos mimo jiné obohacena
i o divácky atraktivní mezinárodní kuchařskou soutěž Global Chefs Challenge a speciální sekci věnovanou potravinám a ingrediencím pro milovníky dobrého jídla. To vše
od 1. do 4. října 2015 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Více na www.forinterior.cz.

6. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A DESIGNU

www.pvaexpo.cz
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ZAHRADA

PRO OBNOVU SIL

108 | BYDLENÍ

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

INZERCE
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„Mít v tomto stísněně širokém přeplněném a uspěchaném světě svoji zahradu, je jako mít oázu života, svoji
vlastní občerstvovací stanici, své útočiště. Příroda je
pro nás zkrátka důležitá, je přeci naší nedílnou součástí, z ní fylogeneticky pocházíme a do ní se také jednou
vrátíme. Kontakt se samotnou Zemí má z energetického hlediska naprosto zásadní význam. Stabilizuje,
harmonizuje a ukotvuje nás v realitě. Pokud žijeme
v sepětí se Zemí, máme možnost být součástí přirozeného rytmického životního cyklu, zlepšuje se naše myšlení, intuice a mnohem lépe rozumíme i sami sobě.“
říká Mgr. Tereza Viktorová, odbornice na Feng shui
a energetickou optimalizaci zahrad z firmy ORIZA.

Člověk v prostoru a čase
„Zahrada vybudovaná v souladu s principy, které
mají mnohatisíciletou tradici, může být oázou, která
nám opět přinese ztracenou rovnováhu,” pokračuje
Tereza Viktorová. “Feng shui je starobylou disciplínou, nedílnou součástí původní čínské kosmologie
a medicíny, zabývající se člověkem v prostoru a čase.
Pomocí této nauky můžeme harmonicky utvářet své
životní prostředí a tím ovlivňovat sebe sama. Nejdůležitějším aspektem učení Feng shui je energie čchi,
která proudí vším a jejíž tok ovlivňuje kvalitu života.
Hlavní pozornost v návrhu zahrady je tedy zaměřena
na správné proudění energie čchi na daném místě
a zastoupení pěti základních prvků v zahradě – dřeva,
ohně, země, kovu a vody.” Buďme ale konkrétní. Jedno ze základních Feng shui doporučení pro zahradu
rodinného domu zní: Vytvořte si zářivou síň. Prostor
před vaším předním nebo alespoň zadním vchodem by
proto měl být volný, prostorný, aby na něj v průběhu
dne mohlo dopadat sluneční světlo. „Zářivá síň symbolizuje vaši svobodu, rozlet a životní motivaci a díky ní
přilákáte do svého domu pozitivní energii, štěstí a blahobyt. Stačí jen otevřít vchodové dveře,“ říká Tereza.
Cesta vedoucím k vašim dveřím by v žádném případě
neměla být přímá. Přímo a rychle proudící energie
není totiž moc příjemná a proto bývá považována za
negativní. Ani milovníci rychlé jízdy by nechtěli mít
zahradu uprostřed magistrály… Cesta by mela být
klikatá. Pokud je vaše cesta přeci jen přímá, a to bývá
velmi často, postavte po obou stranách střídavě větší
oblé kameny, květináče s kvetoucími nebo zelenými
rostlinami nebo podél cesty vysaďte pokryvné rostliny,
které budou do cesty nepravidelně prorůstat. Rostliny
s trny nejsou vhodné ve velkém množství, mohly by
vás místo ochrany naopak ohrožovat. Stejné ohrožení představuje osamocený strom, stožár nebo blízký
komín. Vhodná ochrana domovního vchodu je pak
nesmírně důležitá.

Záměr je základ
Zakládat zbrusu novou zahradu, či od základu renovovat starou, je výzva i skvělá příležitost. Zahrada bude
vaším zeleným obývákem, místem k setkávání i odpo-
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činku, zdrojem sladkých čerstvých vitamínů… Plánujte
ji proto s láskou i s rozmyslem, ale nejprve si dobře
rozmyslete, co vlastně doopravdy chcete. Budoucí
zahradou je dobré dlouze procházet, zdržovat se na
nejrůznějších místech a dobře si rozmyslet její celkovou koncepci: kde bude místo pro posezení, jezírko,
kde trávník a kde okrasná výsadba, kde pískoviště
pro děti a kde zeleninová zahrádka… Poté si zaneste
hranice zahrady, dům a další rámcové prvky na čtverečkovaný papír, na kterém si vytvoříte měřítko podle
potřeby. Na plánku si pak můžete detailně doplnit
každý strom, keř i bylinu budoucí výsadby. Plánovat by
se měla společně celá rodina, neboť zahrada musí plnit
přání všech.

Co dřív a co později
Jak začít, pokud před sebou máte volnou, nepopsanou plochu? Nová zahrada se zakládá nejlépe na jaře,
nebo na podzim, aby se nové rostliny v půdě dobře
zakořenily. „Po hrubých terénních pracích a modelaci
terénu se provádějí stavební úpravy - dlažby, terasy,
chodníky, zídky, jezírko. Pak se vytyčí záhony a místa
pro jednotlivé dřeviny. Nejprve se vysazují stromy, pak
velké keře a nakonec trvalky a cibuloviny. Potom následuje jemná modelace terénu, plošné doplnění substrátu a nakonec výsev trávníku, založení louky nebo
položení travního koberce,“ Přidává se architektka
z firmy ORIZA, Lucie Radová. Založit zahradu může
trvat týden i několik měsíců. Japonci si ale myslí, že na
vytvoření dokonalé zahrady jeden život nestačí…

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

Travnatý koberec: klasika či alternativa?
Jako podlahu zahrady si většinou představíme hebký
anglický trávník. Je bezesporu její důležitou součástí,
ale pozor na to, že na údržbu je velmi náročný, pokud
má vypadat skvostně. Proto jej neplánujte na zbytečně velké plochy. Správně založené okrasné trvalkové
záhony mohou být na péči náročné méně, zvláště
když využijete mulčování, které brání v růstu pleve-

NOVINKA

89 Kč

ANGREŠT
CAPTIVATOR KEŘOVÝ
rezistentní a prakticky
beztrnný angrešt, který
netrpí padlím. Velmi
chutné červené plody

129 Kč

79 Kč

RŮŽOVÁ BORŮVKA
PINK LEMONADE
první borůvka s růžovými
plody, které Vám nesklidí
ptáci

JIAOGULAN – BYLINA
NESMRTELNOSTI
lidé v oblastech, kde se
pije čaj z této rostliny se
často dožívají více než
sta let

89 Kč

49 Kč

99 Kč

239 Kč

BRAHMI – BACOPA
MONNIERI
“zázračná bylina vracející
paměť“ má mimořádné
účinky na činnost mozku

VELKOPLODÁ ARONIE
sladkoplodý černý jeřáb,
plody bohaté na vitamíny
se hodí i k výrobě šťáv
a džemů

RÉVA KARDINÁL
neskutečně veliké až 4kg
hrozny můžete sklízet ve
skleníku či foliáku

ROUBOVANÝ OŘEŠÁK
samosprašný a velmi
brzo plodící polopapírák

NOVINKA

99 Kč

49 Kč

OBŘÍ OSTRUŽINA ČAČANSKÁ BEZTRNNÁ
mimořádně veliké sladké
plody na beztrnných
výhonech

LEVANDULE „AROMATICO BLUE“
nádherně kvetoucí
a mimořádně vonná
odrůda levandule

89 Kč

89 Kč

OBŘÍ BORŮVKA
opravdové borůvky pro
Vaší zahradu, velmi
úrodné a brzy plodící
rostliny

LÍSKA VELKOPLODÁ
PURPUREA
velké plody a nádherně
vybarvené listy, to je
dokonalá kombinace
krásy a užitku
NOVINKA

149 Kč
MORUŠE ČERNÁ
TRNAVSKÁ
plody moruší jsou podobné ostružinám, ale mají
daleko sladší chuť, je to
keřová a velmi úrodná
odrůda

149 Kč
OVOCNÉ STROMKY
bohatý výběr kontejnerovaných ovocných
stromků k osobnímu
odběru: jabloně, hrušně,
třešně, višně, broskvoně,
meruňky…

49 Kč
BELAMCANDA –
ANGÍNOVNÍK
krásně kvetoucí vytrvalá
léčivka, která mimo
jiné pomáhá při krčních
zánětech

399 Kč
DŘÍN VELKOPLODÝ
roubované ihned plodící
sazenice s velmi kvalitními plody

NOVINKA

119 Kč
LAHODNÝ CHŘEST
GIJNLIM
mrazuvzdorný chřest
s vynikající křehkou chutí. Mladé výhonky jsou
opravdová delikatesa

99 Kč
STROMKOVÉ RYBÍZY
červené bílé i černé
v kontejneru a za super
cenu

119 Kč
STROMKOVÉ
ANGREŠTY
červené žluté i bílé odrůdy včetně rezistentních.
Kontejnerované sazenice

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování.
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.
e–shop: www.zahradnictvikruh.cz
Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225
Srdečně zveme na dny otevřených dveří 11-12.7. bude zahradnictví otevřeno od 9-15hod.

lům a může působit i velmi dekorativně. V okrasných
výsadbách je oblíbená mulčovací kůra, štěpka, využít
ale můžete i slámu, pokosenou trávu, štěrk a oblázky.
Takzvané štěrkové záhony osazené bylinkami jsou
takřka bezúdržbové a přitom velmi atraktivní. Skvělou
alternativou trávníku jsou půdopokryvné rostliny, jež
nevyžadují sečení. Po mnohých z nich lze i chodit. Na
místech, na která vstupovat nemusíte, bude v přírodně
laděných zahradách působit pěkně i květinová louka.
A je tu ještě třetí podoba trav, kromě trávníku a louky,
na kterou je dobré vzpomenout: okrasné trávy. Jejích
výsadby jsou nenáročné a velmi krásné, zahradu krášlí
takřka po celý rok, dodají jí pohyb,“ dodává Lucie.
Velmi nevšední trávy, z nichž některé lze i v našem
klimatu pěstovat celoročně venku, jsou pak exotické
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bambusy.

Vzrostlé stromy
Na každé zahradě by se měli nacházet vzrostlé stromy,
velké košaté a zdravé. „Díky nim se budete cítit jaksi
více zakořenění, více doma, více v bezpečí,“ vysvětluje Tereza Viktorová a pokračuje: “ Právě proto je
nanejvýš vhodné v případě že vysazujete nové stromy,
volit stromy s širokým stabilním kořenovým systémem, které nejen nebudou ohrožovat vaše obydlí při
vichřici, ale také a možná hlavně podpoří vaši vnitřní
stabilitu a psychickou vyrovnanost. Častou chybou
řady nově vznikajících zahrad, které vyrůstají na zelené louce (většinou spíš na bývalém poli), je přemíra
smrků a tújí. Smrky sice rychle rostou a zahrada se tak

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

Voda v zahradě, magnet pro oči

brzy zazelená, ale právě díky tomu vysávají poměrně
dost energie ze svého okolí. Navíc mají velmi mělký
kořenový systém. Poměrně dosti oblíbené špičaté túje
odvádějí energii vzhůru ještě mnohem rychleji. Tohoto účinku lze efektně využít na hřbitově, ale nikoli
u domu. Zdaleka nejlepší volbou mezi okrasnými
jehličnany jsou borovice, symbolizující dlouhověkost
respektive nesmrtelnost. Jedna borovice přináší štěstí
a příjemně provoní letní vzduch, ale tři borovice rostoucí v jihovýchodním koutě vaší zahrady podpoří vaši
vnitřní hojnost, pocit spokojenosti a zajistí vám štěstí
a zdraví. Nakonec rozhodně nezapomeňte na ořech,
který by rozhodně neměl chybět všude tam, kde žije
pohromadě větší počet lidí, kteří chtějí vytvářet společenství, rodinu.“ vysvětlujeTereza.

Ještě zajímavější variantou, kterou si mohou dopřát
majitelé svažitých zahrad, je umělý zahradní potůček.
Voda provází zahrady od jejich vzniku, vodní živel nesměl chybět ani ve starověkých čínských a japonských
zahradách. Pokud si zahradní jezírko dopřejete také,
budete překvapeni, jak výrazně zahradu oživí a dodá
jí na půvabu. Zahradní jezírko může mít nesčetně
tváří – jiné se hodí do uvolněné přírodní zahrady, jiné
ladí k pravoúhlým liniím moderní terasy. V případě,
že plánujete jezírko pouze pohledové, bez možnosti
koupání, bude jistě menší, než koupací variant. Jeho
hloubka by měla dosahovat alespoň 80 cm, aby v zimě
nepromrzalo. Dostatečná hloubka je zvláště nezbytná,
pokud se rozhodnete v něm chovat ryby. Pokud vám
to ale zahrada dovolí, je lepší jezírko budovat velkoryse – čím větší bude, tím snáze v něm udržíte přírodní
rovnováhu a čistou vodu. Jako biotop bude stabilnější.
A hlavně koupání v chemicky neupravené vodě je úplně jiný požitek. Při hloubení vytvořte různě hluboké
stupně, které umožní pěstovat pestrou paletu vodních
rostlin. Teprve totiž učiní z jezírka okouzlující místo.
Ty samozřejmě napomáhají i čistícímu procesu – spotřebovávají živiny a okysličují vodu, “ vysvětluje Lucie.
Rostliny je nepraktičtější pěstovat v plastových koších
vyložených jutovinou a vyplněných těžkou zeminou.
Můžete je snadno vyjmout a například množit dělením
trsů. Povrch substrátu v nádobách zajistěte oblázky.
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kaliny(Viburnum), ptačí zob (Ligustrum).

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

Vyplatí se pomoc zahradního
architekta?
Hranice s divočinou
Živý plot je skvělým vynálezem přírody. Chrání zahradu před větrem, prachem, hlukem, cizími pohledy,
filtruje vzduch. Je přirozeně krásný, ladí s ostatní
zelení. Vybírat můžete z bezpočtu dřevin. Poměrně
snadno vytvoříte plot nízký či vysoký, tvarovaný nebo
volně rostoucí, stálezelený, opadavý, trnitý, kvetoucí či
dokonce plodící. Živým plotem můžete ohraničit zahradu, vytvořit v ní předěly a příjemná zákoutí, naplánovat působivé průhledy. Poskytuje také útočiště mnoha užitečným živočichům, často v něm hnízdí i ptáci.
Podle místa a konkrétních potřeb můžete zvolit plot
stálezelený nebo opadavý. Stálezelené druhy dřevin
vytvoří bariéru stejně neprůhlednou a neprostupnou,
jakou je silná zeď. Opadavé dřeviny dokonale chrání
v létě, v zimě naopak propouští slunce. Působí vzdušněji, na podzim se často zbarvují do krásných teplých
tónů. Jmenuji zde jen ty vzrústnější listnaté. Opadavé
keře do živých plotů: habr (Carpinus), hloh (Crataegus), kaliny (Viburnum), jilm(Ulmus), buk (Fagus) Stálezelené keře do živých plotů: bobkovišně (Prunus),,
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Pokud toužíte po okouzlující okrasné
zahradě, ale v zahradních rostlinách se
nijak zvlášť nevyznáte, bude vám možná
připadat obtížné si ze záplavy různých druhů vybrat ty
pravé, vhodně je zkombinovat. I místa pro posezení,
propojení jednotlivých částí zahrady či oplocení je třeba dobře naplánovat a sladit v jeden vyvážený celek.
Ani zkušenější zahrádkář neprohloupí, pokud požádá
o radu zahradního architekta. Má přehled o spoustě
rozmanitých druhů okrasných dřevin i bylin, o jejich
konečném vzrůstu, nárocích na pěstování a vhodných
kombinacích, umí využít prostor.
Ovšem dobrý zahradní architekt by se měl vyznat nejen v rostlinách, jejich kráse a pěstování, ale i v lidech.
Měl by si najít dostatek času na rozhovor s vámi. Je
nezbytné, aby trpělivě zjišťoval, jaké máte představy,
co se vám líbí a co ne, jaký máte životní styl, jak si
zahradu přejí využívat všichni členové rodiny.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Zahrady Praha, Shutterstock.com

VALMON – tradiční český výrobce hadic PVC
VALMON je největší český výrobce hadic PVC a na tuzemském
trhu působí více jak dvacet let. Jeho výrobky
jsou zárukou vysoké kvality.

V první řadě dbáme nejen na kvalitu, ale
také se pozorně nasloucháme potřebám našich zákazníků. Za tu dlouho dobu výroby
a vývoje máme v naší nabídce velké množství typů a druhů hadic, určené pro nejen
zahrádkáře, ale i pro například lehký a těžký
průmysl, nechybíme v oblasti čerpací techniky, nápojových automatů, vzduchotechniky a v neposlední řadě i u připojení praček
v domácnostech.

Letošní novinka
Naším cílem je posouvat se ve vývoji dále,
snažíme se tedy nabízet širší a širší sortiment,
a tak jsme i letos pro vás připravili skvělou novinku. Jedná se o hadici VALMON GARDEN.
Hadice GARDEN je hadice nejvyšší kvality
určená pro použití v zahradnictví, zemědělství,
ale i v jiných oborech. Tato čtyřvrstvá hadice
s černou duší, která zabraňuje tvorbě řas díky
neprostupnosti slunečního záření, a tím pádem nedochází k zanášení hadice nečistotami
a s inovací ve formě podélného zpevňujícího
pásku po obou stranách hadice, je opět o tří-

du výše v odolnosti proti zalamování a kroucení. Hadice je zhotovena v šedooranžovém
provedení a jsou opět zdokonaleny její užitné
vlastnosti, jak jsem již zmínila nejen lámavost
a odolnost vůči teplotním změnám, ale i například stálost při UV záření.
Samozřejmě tak jako všechny naše výrobky i tato hadice odpovídá použitými materiály
dnešním ekologickým požadavkům moderní
doby. Tuto hadici nabízíme v rozměrech 1/2“,
3/4“ a 1“ a v délkách 25m a 50m. A tak doufám,
že vás naše letošní novinka zaujme a tak jako
všechny naše již tradiční výrobky s ověřenou
kvalitou, bude pro vás tím správným produktem splňujícím vaše potřeby a požadavky.

stránky, ale také do naší firemní prodejny a našich partnerských prodejen, kde vám rádi odborně poradíme a pomůžeme k vaší maximální spokojenosti.
Těšíme se na vás!
Za kolektiv firmy VALMON
ing. Lenka Pospíšilová

www.valmon.cz
Sídlo společnosti a výroba:
Zašovská 534, Valašské Meziříčí

Velké množství příslušenství

Firemní prodejna – Zahradní centrum
Hemy 855, Valašské Meziříčí

Na závěr bych vám chtěla připomenout,
že u nás si opravdu vybere každý podle svého přání, neboť k našim výrobkům nabízíme
i velké množství příslušenství jako jsou spojky,
rychlospojky, rozstřikovače, hadicové navijáky, spony a mnoho dalšího. A tak mi dovolte,
abych vás pozvala, nejen na naše webové

Partnerské prodejny:
 Přerov, Žerotínovo nám. 14
 Prostějov, Svatoplukova 40
 Hulín, Zahradní centrum U Svaté Anny 1283
 Rousínov, Královopolské Vážany 157
 NOVĚ! Nový Hrozenkov 434

Rádi se v létě koupete a přitom si z nějakého důvodu nemůžete nebo
nechcete na zahradě vybudovat bazén? Koupací jezírko vám nabídne
čistou živou vodu, s níž se ta bazénová (chemicky ošetřovaná) nedá vůbec
srovnávat. Navíc je to voda plná života, jehož tvůrci jste
vy sami. Pokud toužíte vybudovat si na zahradě příjemné
místo k tělesné i duševní relaxaci, máte možnost…

JEZÍRKA
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Koupací jezírka se v posledních letech stávají čím dál
oblíbenějším prvkem moderní zahradní architektury, nejen pro svoji estetiku, ale i pro svoji funkčnost.
Kdo se vlastními smysly přesvědčil, jak čistá může být
voda správně udržovaného koupacího jezírka, bude
se k chlorované bazénové vodě vracet už jen nerad.
Každé koupací jezírko může být navrženo individuálně pro danou zahradu, bez nutnosti kompromisů. Je
jedno, zda je vaše zahrada velká či malá, úzká nebo
ve svahu. Zapomeňte na limity, na které myslí majitelé
zahradních bazénů. Koupací jezírko je totiž prvkem,
který do zahrady harmonicky a bez rušivých vlivů zapadne, jako by tam bylo odjakživa. Žádný bleděmodrý
ovál s chemicky upravenou vodou, ale přírodní jezírko.
Jeho technické řešení a osázení je navržené tak, abyste
nemuseli hlídat ani obsah chlóru a pH vody. Potřebná
je jen občasná údržba rostlin, které v jezírku rostou,
ale ta není o nic náročnější než údržba záhonu růží.

Jak na koupací jezírko?
Vybudování koupacího jezírka se příliš stavebně neliší
od budování bazénu nebo běžného okrasného zahradního jezírka. Pokud máme zvolen tvar jezírka
a místo, kam jezírko umístíme, máme z poloviny vyhráno. Právě ono správné zasazení koupacího jezírka
do stylu zahrady bývá ale tím největším kamenem
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úrazu. V případě, že nemáme pro podobné věci cit,
nebojíme se požádat zahradního architekta o návrh.
V této fázi nejde o stavební části jezírka, technologické zázemí nebo čištění koupacího jezírka, ale hlavně
o estetiku a design. Nejsme vázáni prakticky žádnými
omezeními, tak proč si jezírko neudělat tak, jak se
nám to líbí?
Zahradní okrasná jezírka se od těch koupacích liší
především velikostí a vnitřním uspořádáním hloubek
nádrže. Zatímco běžné zahradní jezírko využíváme
především z té estetické stránky, koupací jezírko už
musí splňovat funkční nároky. A základním funkčním
nárokem každého koupacího jezírka je hlavní koupací část a její velikost. Pokud plánujete, že se v jezírku
pouze smočíte, může být relativně malá a celkové
rozměry takového jezírka se pak příliš nebudou lišit
od běžného okrasného jezírka. Pokud si ale plánujeme
v jezírku i zaplavat, je třeba počítat s nejméně 2,5-3
metrovou šířkou a délkou 5 metrů a více pro hlavní
koupací část. Připočtěte i prostor, který zabírají boční
mělčiny osázené vodními rostlinami. Dostáváme se tak
už na rozměry, jakých běžné okrasné jezírko nedosahuje.
Koupací jezírko je vhodné rozdělit na dvě zóny, jednu
pro rekreaci, druhou pro regeneraci a čištění. Břehy
rekreační zóny jsou částečně osázené vodními rost-
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linami, které plní jednak přirozenou okrasnou funkci a částečně i funkci regenerační. Přístup do vody
zajišťují buď terénně naznačené schody, nebo dřevěná
konstrukce mola se schůdky, případně žebříkem.
Důležitá je i hloubka koupací části - cokoli nad 1,5
hloubky berme jako rozumné minimum, v mělčích
nádržích si majitel už příliš nezaplave. Voda se v létě
relativně rychle prohřívá, v mělkém jezírku pak už
nemusí být osvěžující.

Voda pro jezírko
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Důležitou, i když jak se ukazuje, ne zásadní otázkou
je i použitá voda. Při napouštění koupacího jezírka
máme tři možnosti, vodu z vodovodu, studny nebo
dešťovou ze střechy. Nejméně rozpuštěných látek bývá
zpravidla ve vodě dešťové, pokud jsme ovšem nejprve
nechali střechu asi hodinu omývat. Především by použitá voda neměla být příliš tvrdá, tj. s vysokým obsahem vápníku. Avšak i méně vhodná voda z vodovodu
se po delší době v jezírku upraví. Platí důležitá zásada:
co nejméně vody z jezírka odebírat a jinou přidávat.
Biologická rovnováha jezírka se tvoří často velmi

Studniční voda se vyznačuje někdy až příliš vysokou
tvrdostí, což znamená vyšší tvorbu řas v prvních týdnech po napuštění. Avšak z dlouhodobého pohledu
tvrdost vody není na překážku, neboť rostliny tuto
vodu využívají pro svůj rozvoj a postupně jí změkčují.
Voda může osahovat také větší množství organických
nečistot a hodnota dusičnanů a dusitanů může přesahovat zdravotní normy. S organickými nečistotami
a vyšší tvrdostí si v jezírku poradí rostliny, ale trvá
zpravidla delší dobu, než se voda vyčistí. Je dobré si
udělat základní rozbor vody (bez stanovení úrovně
bakterií, které se v jezírku stejně objevují), abychom
se ujistili, že ve vodě nejsou těžké kovy nebo jedovaté
sloučeniny. Ty se do studně mohou dostat z okolních
pozemků a cest. Není vhodné upravovat tuto vodu
tvrdými chemikáliemi, například savem. Chlor ve vodě
s organickými nečistotami vytváří jedovaté látky.
Potoky, řeky, studánky a prameny jsou cizí nekontrolovatelné zdroje vody, nevíme, co je ve vodě obsaženo,
proto je vhodné před použitím dát udělat rozbor vody.
To, že ve vodě žijí ryby a ostatní živočichové, nestačí.
Kvalita našich řek a potoků se v poslední době dost
zlepšila, ale ústící kanalizace zásobují vodu odpadními
látkami. Při velkých deštích dochází ke kontaminaci
látkami z polí, která byla hlavně dříve extrémně hnojena. Toto neblahé dědictví zhoršuje kvalitu podzemní
vody i v hlubokých studních a stále ještě se projevuje
i v povrchových vodách potoků.

Stavební povolení
S otázkou na stavební povolení se často setkáváme.
Díky tomu, že Stavební zákon koupací jezírko přímo
nezmiňuje a jako pojem nevymezuje, panuje relativní
nejistota, a může se stát, že jednotlivé stavební úřady
posuzují tatáž jezírka rozdílně. Doporučujeme tedy
nutnost povolení probrat přímo na příslušném stavebním úřadě a konzultovat jej s příslušnými úředníky. Většina koupacích jezírek totiž hravě překračuje
plochu 16 m2 „zastavěné plochy“ a postavit jej zcela
bez jakékoli formy „legalizace“ je tak trochu dobrodružství. Zvlášť pokud máte všímavé sousedy, jejichž
souhlas s postavením jezírka musíte v každém případě
mít, abyste se vyvarovali následných sporů.

Stavba jezírka
dlouho a přimíšením nových látek se celý proces naruší
Pitná voda je nejvhodnější, protože je zdravotně nezávadná. Jejím jediným nedostatkem je cena a obsah
chloru, který není pro živé organismy dobrý. Místo
plynného chloru, který je velmi jedovatý se používá
chlornan sodný, který rychleji vyprchává. Tento proces
se urychluje působením světla, především slunečním
zářením, dále okysličováním vody a její zvýšenou teplotou. Při napouštění koupacích jezírek nikam nespěcháme, voda vystavená světlu a teplu je jejich vlivem
po 24 hodinách prakticky bez chloru.

Pro vybudování zahradního jezírka můžeme použít
dva základní typy materiálů. Prvním z nich jsou hotové
plastové nádrže, tím druhým pak jezírkové fólie. Velkou výhodou těchto fólií je jejich tvárnost a možnost
vytvoření téměř jakéhokoli tvaru jezírka a možnost
volby hloubky nádrže. Fólie musí být odolná vůči UV
paprskům, jinak se záhy stane velice křehkou a nepevnou. Dále musí být mrazuvzdorná a nesmí obsahovat
škodlivé látky pro rostliny, ryby a jiné vodní organismy.
Naproti tomu je u hotových jezírek velkou výhodou
snadné usazení do terénu, a jejich nepoměrně větší
odolnost proti proražení.
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Dobře si rozmyslíme, jak velkou a hlubokou nádrž vytvoříme. Jakmile budeme rozhodnuti, vyznačíme si pískem tvar nádrže a jednotlivé zóny lišící se hloubkou.
Získáme tak přesnější představu o upořádání v nádrži.
Jednotlivé zóny by měly být zakončeny lemem, který
zabrání sjíždění materiálu, případně rostlin do nižších vrstev nádrže. Doporučujeme po vykopání připravenou jámu vysypat pískem, následně pak pokrýt
ochrannou textilií proti protržení fólie. Pochopitelně
odstraníme z terénu všechny ostré kameny.
Jezírkovou fólii položíme na ochrannou textilii a vytvarujeme podle naplánovaného a vykopaného tvaru
nádrže. Fólii na žádném místě silněji nenapínáme.
V místech pnutí by mohly vzniknout trhliny a ty by se
pak velmi obtížně hledaly a opravovaly. Fólie je tím
pružnější a elastičtější, čím vyšší je teplota okolního
prostředí. Lépe se pak přizpůsobí tvaru rybníčku,
vznikne méně záhybů. Doporučuje se pokládat folii
v teplém slunném dni.
A nastává ten správný okamžik k založení dna nádrže. V její nejhlubší části položíme zhruba 1 cm silnou
vrstvu písku; postupně dojde k nánosu splaveného
materiálu z boků nádrže. Terasovité stupně překryjeme vrstvou písku 5-10 cm silnou, šikmé břehy pak
vyložíme většími valouny nebo oblázky. Vyvarujeme se
materiálu s ostrými hranami nebo takovému, který by
mohl ovlivňovat kvalitu vody. Můžeme také ve vhodně
zvolených koších či nádobách umístit rostliny. Hlavní
část koupacího jezírka pak bývá obvykle vyzděna z betonových tvarovek, a tím trvale zpevněna. Na rozdíl od
zahradního jezírka, které se do nejhlubší části stupňovitě svažuje, zde dokážeme na malé ploše docílit
velké hloubky, a to je naším cílem. Postupný přechod
z mělčiny až do hloubky 2 metrů by nám zabral relativně velkou část plochy nádrže, a to právě na úkor té
nejhlubší, koupací části. To, zda je koupací část jezírka
ze všech stran obklopena mělčinou s vodními rostlinami, je dáno spíše vzhledem celé nádrže. Pokud ale budeme mít do hloubky přímá přístup z pevného břehu,
bude údržba koupacího jezírka snazší, než kdyby bylo
obklopeno mělčinou ze všech stran. Svou úlohu zde
ale může sehrát i dřevěné molo nad koupací částí.

Regenerační část
Bariéra pod hladinou jezírka odděluje koupací část od
regenerační. Regenerační část jezírka zpravidla obklopuje koupací část a tvoří tak jakýsi prstýnek, může
však být také pouze po jedné straně jezírka. Vždy však
platí, že čím je regenerační část jezírka větší, tím je
voda v nádrži kvalitnější. Regenerační zóna je mnohem mělčí než koupací a mívá hloubku od 10 do 80
cm. V této zóně jsou připraveny podmínky pro vodní
rostliny, jako je rákos, ostřice, nebo kosatec, které pomáhají filtrovat vodu a slouží jako biologická čistička.

Umístění jezírka
Koupací jezírko by nemělo být v trvalém stínu ani na
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místě, kde slunce svítí po celý den. Ideální je místo
chráněné před větrem a osluněné zhruba 5 - 8 hodin
denně. Koupací jezírka nestavíme pod vzrostlými listnatými stromy. Mohlo by je znečišťovat padající listí na
podzim, ale i jiný biologický materiál, který ze stromů
opadává během vegetačního období. Pro všechna
koupací jezírka platí obecné pravidlo: vodní hladinu
by měly rostliny pokrývat přibližně z jedné třetiny. Pro
čištění vody v jezírku jsou nejúčinnější trsnaté vodní

rostliny, které během vegetačního období vytvoří hodně biologické masy (např. kosatec žlutý). Takové vodní
rostliny odeberou z vody nejvíce živin a nejvíce tak
přispějí k udržení čisté a průhledné vody v jezírku.
Okolí koupacích jezírek lze upravit položením dlažby,
dřeva či kamene, fantazii se meze nekladou. Někdy se
nad hlubokou část jezírka umisťuje terasa (tedy jakési
molo) se schůdky pro snadnější výstup z vody. Aby však
biotop v zahradě skutečně vynikl a působil jako oprav-

du přírodní plocha, potřebuje mít kolem sebe dostatek
místa včetně odstupu od domu či dokonce od plotu.

Filtrace ano či ne?
Každé jezírko je biotop. A platí to i pro koupací
jezírko. Tak velkou vodní plochu, aby byla skutečně
samostatným biotopem a proběhlo v ní kompletní
samočištění, na zahradě ovšem zpravidla nemůžeme
mít, v běžném zahradním jezírku to rostliny samy
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nezvládnou. Snažíme se proto samotné nádrži co
nejvíce pomoci technologickou cestou - pomocí filtrů
pro koupací jezírka. V takovém filtru probíhají prakticky tytéž procesy jako v samotném jezírku, pracujeme
s biologickým typem čištěním vody, nikoli s chemií.
Hlavní rozdíl je v tom, že filtr dokážeme více či méně
jednoduše vyčistit, a špínu z něj vypustit. Ze dna koupací části je voda s kalem a organickými nečistotami
nasávána čerpadlem do regenerační části, kde se přirozeně čistí. Čistící zóna jezírka je hustě osázená vodními
rostlinami, bahenními a pobřežními rostlinami, které
fungují jako jakási kořenová čistírna - z vody odčerpávají organické nečistoty a zachycují kal. Hloubka
čistící části je průměrně 20 - 40 cm. Po vyčištění se voda
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samovolně vrací zpět do koupací části přes propustnou
filtrační část.

Údržba jezírka
Nároky na čistotu vody by logicky měly být jiné, než
budou u chemicky sterilního bazénu. Pokud nám
v koupacím jezírku o ploše desítek metrů čtverečních
vyroste na jednom či dvou místech trs řas, není třeba
propadat panice a lít či sypat do jezírka přípravky na
její potlačení. Podobné je to i s tvorbou sedimentu
- v každém zahradním nebo koupacím jezírku vždycky nějaké budou. Nechceme tím říci, že by se mělo
rezignovat na čištění jezírka. To vůbec ne. Ale hodnotící kritéria u koupacího jezírka jsou jiná než u bazénu.

že jejich zahnívání výrazně ovlivňuje kvalitu vody.
Pro jejich odsátí v rámci údržby je praktické používat
jezírkový vysavač, nezastupitelné místo má ale i dobré
proudění vody v jezírku a dostatečně dimenzovaná
filtrace. Zvláště mělké příbřežní zóny jezírka jsou na
zanášení choulostivé, nezapomínejte při vysávání jezírka zabořit sací trubku i do kačírku u břehu - právě tam
je kalu nejvíce.
Většina zahradních nebo koupacích jezírek je zasazena
do zahrady plné okrasných stromů a keřů. Je logické,
že část spadaného listí se dostane i do jezírka. U koupacích jezírek díky jejich velkým plochám hladiny není
příliš efektivní používat ochranné sítě, a o to více by se
mělo při konstrukci nádrže myslet na správně a dostatečně výkonné jezírkové skimmery, které nám pomohou listí z hladiny odsát a následně jej pak z jezírka
odstranit. Ne vždy se podaří každý lístek zachytit, a tak
bychom při běžné údržbě nádrže, zvláště na podzim,
měli listí z jezírka odstranit. Pokud tak neučiníme, dříve či později dojde k jeho rozkladu, nadměrné tvorbě
sedimentů, ovlivnění kvality vody a následnému růstu
řas.
V každém takovém přírodním systému se řasy vyskytují, je to naprosto přirozená věc. V koupacím jezírku
představují problém až tehdy, dojde-li k jejich zvýšenému výskytu. Správnou a pravidelnou údržbou jezírka
se jejich nadměrnému výskytu dá relativně efektivně
předcházet. Nesnažte se tedy při prvním náznaku tvorby řasy použít přípravky na řasy, ale zkuste nejdříve
jejich mechanické odstranění. Je to levnější, účinnější
a rychlejší.

Jaké rostliny?

Přesto, nebo spíše právě proto, existuje několik dobrých doporučení, které je radno dodržovat.
V každém zahradním nebo koupacím jezírku se tvoří
organické sedimenty neboli bláto. Důvody jejich
tvorby jsou různorodé, a díky přírodní povaze jezírka
s nimi nejde mnoho dělat. Sedimenty se budou tvořit vždy. Zdrojem pro jejich tvorbu jsou spad nečistot
na hladinu (prach, pyl, hmyz atd.), přírůstek biomasy uvnitř nádrže a její odumíraní (řasy, biofilmy na
površích v jezírku, zbytky vodních rostlin), v nádržích
s rybami se pak podstatnou měrou o tvorbu kalů stará
krmivo a výkaly ryb.
Cílem každého majitele koupacího jezírka by mělo být
udržet sedimenty na co nejnižší možné míře, proto-

Vodní rostliny v jezírku jsou z části estetická a z části
funkční věc. Někteří stavitelé jezírek je považují za
nástroj, jak trvale a levně čistit jezírko. Vodní rostliny zcela jistě odebírají z vody živiny a ukládají je.
Nicméně nezvládnou vše samy, takže se snažíme jim
pomoci jezírkovou filtrací. Místa, kde jsou zasazené,
se obvykle stanou prvními, kde majitel jezírka najde
sedimenty. Při běžné údržbě je jejich tvorbu možno
účinně omezit, nesmíme zapomenout ani na odstranění odumřelých či suchých částí rostlin mimo jezírko,
zvláště na podzim. Při jejich rozkladu, podobně jako
u listí, by došlo k ovlivnění kvality vody, tvorbě sedimentů a následnému růstu řas či zakalení vody.
V bažinatých okrajových částech jezírek, kde je většinou jen několik centimetrů vody, která však za
horkých dnů může vyschnout, se daří přizpůsobivým
druhům, jako jsou kapsovec (Lysichiton), blatouch
bahenní (Caltha palustris) nebo kosatec sibiřský (Iris
sibirica). Pobřežní rostliny se vysazují do mělkých krajů
v koších (sázecích koších), do úrovně pod hladinou až
do hloubky 15cm.
Zóna hluboké vody má hloubku od 40 do 80 cm
(a více) a vyžadují ji rostliny plovoucí na vodní hladině,
jako jsou třeba lekníny. Vhodný výběr rostlin ovlivňuje
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množené porosty. Pokud v jezírku pěstujete výhradně
Do čistící části jezírka se nejlépe hodí puškvorec obecrostliny, můžete přihnojovat a dodávat minerály. Po
ný (Acorus calamus), dorůstá 80-100 cm, sází se do
hloubky 0-30 cm, sítina (Juncus), dorůstá 30–50cm, sází zimním období ostříhejte všechny zaschlé části, rostliny z jara znovu obrazí a vytvoří novou biomasu. Průběžně odstraňujte přemnoženou
vláknitou řasu, která může
rostliny omezovat v růstu.

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Práce na zahradě před
vrcholným létem

koupací jezírko vyžaduY T EŽe
L
OR ÍNNEKODEŘP
je stálou péči a údržbu, je
z výše uvedené jistě patrné.
Na zahradě se zkrátka nic
neobejde bez průběžného
ošetřování, jen tak nám vše
kvete a plodí, jak si přejeme
a vodní hladina jezírka se
krásně blýská odrazy oblohy.
Nyní jsme v období, kdy si
zvýšenou péči žádá také trávník. Kropíme ho a podporuzc.arpula.w w w ,zc.arpula@arpula :liam-e ,117 570 677 024+ :.let ,anuoreB u ecinědoL ,323 áksžarP .o .r .s arpulA
jeme jeho růst, to ale znamená, že ho také často sekáme,
se do hloubky 0–20 cm, orobinec (Typha), dle druhu
protože přírůstky trávy jsou v tomto období rychlé.
dorůstá do výšky 50–250, sází se do hloubky 0–40 cm,
Kosením se trávník znovu vyčerpává, takže znovu porákos obecný (Phragmites australis), dorůstá do výšky
třebuje pravidelné kropení a přihnojování. Pro velký
100–200 cm, sází se do hloubky 0–40 cm a ostřice
trávník je ideální automatický závlahový systém, který
(Carex), dorůstá do výšky 40–50 cm, sází se do hloubky dodává pravidelnou a kontrolovanou dávku vláhy ke
0–20 cm.
kořenům. Menší trávníky stihneme kropit pomocí rozVýznam mají i zcela ponořené rostliny, jako je bujně
ptylovače vody napojeného na hadici. Takové kropení
rostoucí vodní mor kanadský (Elodea canadensis) či
provádíme vždy v době, kdy již nepálí slunce.
stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum).
Záhony osázené květinami i ty užitkové si žádají praBřehy jezírka mohou ozdobit i zpevnit krásné bahenní videlné pletí. Plevel totiž bují v kvalitní záhonové zekosatce (Iris), blatouchy (Caltha), přesličky (Equisetum) mině o sto šest a kdybychom ho pravidelně neodstranebo různé druhy vrb (Salix) a mnohé další rostliny.
ňovali, umoří nám ušlechtilé rostliny. Pletím zároveň
V čistící části jsou na hladině velmi dekorativní i proprovzdušňujeme povrch zeminy, což rostliny potřebují,
spěšné krásně kvetoucí lekníny (Nymphaea), stulíky
aby se jim dobře dýchalo.
(Nuphar), nebo některé plovoucí vodní rostliny, jako je Také živé ploty z listnatých rostlin nyní vyhánějí větnapříklad nepukalka (Salvinia natans).
vičky na všechny strany, je tedy doba pro konturový
řez. Zároveň odstraňujeme odkvetlá květenství šeříků
Koupání s rybami
i dalších ozdobně kvetoucích keřů, aby se dřeviny zbyDo mělkých částí biotopů se často nasazují jeseteři,
tečně nevysilovaly. U keřů růží se odstříhávají odkvetlé
sumci a kapři, ale především barevně atraktivní japona plané výhony. Chceme-li mít velké květy, provádíme
ští kapři koi. Jsou krásní a odolní vůči vyšším teplotám
hlubší řez. Záhony růží odplevelujeme a kypříme.
(klidně si užívají i v teplotách kolem 28 °C, pokud je
Letničky i trvalky postupně nasazují na květ, potřebují
čistá a dobře prokysličená), ale pozor: velmi rychle
pravidelnou zálivku a přihnojování pro květ. Přidávání
dokáží změnit pH vody. Většinu toho, co zkonzumují,
výživy pro bohaté kvetení je nutné hlavně u muškátotiž „vracejí“ zpátky do vody. Ta se pak kazí a rostliny tů, petunií a dalších oblíbených rostlin, pěstovaných
nestačí vodu čistit. Takže výkonný filtr je nezbytný a je v truhlících, zeminy je zde málo a rychle se vyčerpává.
třeba dávat pozor na překrmování, aby vodu zbytečně
nekalila rybami nezkonzumovaná potrava.
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com
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VÝROBCE ROLOVACÍ
A STÍNICÍ TECHNIKY
Držitel certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009, člen Sdružení výrobců stínící techniky

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Rolety se slevou 30%

Garážová vrata

PŘEDOKENNÍ ROLETY

PROFIROL od 22.900,-

GARÁŽOVÁ VRATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
MARKÝZY, ŽALUZIE
VJEZDOVÉ BRÁNY
Cena je včetně montáže a 15% DPH
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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.
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OHLÍDÁ SPRÁVNOU
TEPLOTU
A USKLADNĚNÍ VÍNA
Snadné a správné uskladnění vína zajistí vinotéka
Hyundai VIN 6 pro 6 lahví vína. Díky elegantnímu
designu můžete pomocníka umístit nejen do kuchyně, ale i do obývacího pokoje. Teplotu lze nastavit
od 8-18 °C. Aktuální teplota se zobrazí na modře
podsvíceném LED displeji.
Vinotéku jednoduše nastavíte pomocí dotykového ovládání.

MATRACE NEJEN NA LÉTO
Spánek má v lidském životě zásadní význam. Abychom se dobře
vyspali, je třeba myslet na kvalitní matrace, které páteř ve spánku
podepřou a zádové svaly si odpočinou. Velmi vhodné jsou matrace
z paměťové pěny, které pomáhají udržet správnou polohu ve
spánku. Novinkou na trhu jsou matrace se speciální gelovou
pěnou, které zaručují kvalitní a zdravý odpočinek nejen v létě.

VÝSTAVA PICHLAVÁ HISTORIE

IDEÁLNÍ KUCHYNĚ

Při výstavě kaktusů, sukulentů a módy 1. republiky, která se bude konat
v severní části trojské botanické zahrady od 13. června do 12. července, na
vás čekají významní kaktusáři a cestovatelé, kteří výrazně ovlivnili světovou
kaktusářskou scénu. Patří k nim například A. V. Frič, E. Holub nebo B. Roezl.
Vášnivým kaktusářem byl i K. Čapek. Spolu s oděvy a doplňky dané doby
uvidíte i kaktus Saguaro, který je největší v Evropě.

Sníte o precizně vybavené kuchyni, která splňuje
požadavky náročných šéfkuchařů, ale v její přeměně vás
pokaždé zastaví nedostatek prostoru? S multifunkčním
food procesorem Catler FP 4010 máte vysněnou kuchyň
gastronomických profesionálů doslova na dosah
ruky. Příslušenství food procesoru umožňuje z tohoto
komplexního profesionála v momentě vytvořit přesně
ten spotřebič, který zrovna potřebujete.

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
BRENO.cz

PHILIPS PŘEDSTAVUJE AQUATRIO PRO (FC7088)
s příkonem 500 W přinášející revoluci do mokrého čištění
tvrdých podlah jako jsou keramika, přírodní kámen, dřevo,
parkety, laminát nebo PVC. Tato novinka s nízkou váhou
a robustním, ale elegantním designem disponuje unikátní
technologií trojité akcelerace, díky níž současně vysává,
vytírá a vysouší. V porovnání s klasickou metodou
zkracuje celý proces úklidu až o polovinu a ušetří až
70 % vody oproti klasickému vytírání mopem. Navíc
odstraní až 99 % bakterií a redukuje alergeny, čímž
se stává vhodným a účinným pomocníkem i pro
domácnosti s alergiky, což potvrzuje i doporučení
Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF).

NEDĚLEJTE KOMPROMISY!
Rozhodujete se mezi vlastnostmi plastových oken a vzhledem
dřevěných oken? Už nemusíte déle váhat. Zvolte odolnost plastu
a vhled dřeva. Objednejte střešní okna z vícekomorových PVC profilů
v dekoru zlatý dub nebo borovice a získejte prémii až 6.000 Kč. Tato
akce od společnosti Fakro trvá ještě do konce června, tak neváhejte.
Více na www.fakro.cz

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ V DOMÁCNOSTI
Optimální teplota prostoru a čistý vzduch bez plísní, bakterií
a virů není luxus. Nástěnné klimatizace Samsung čistí vzduch hned
dvakrát, jsou výjimečně účinné, energeticky úsporné a díky vyspělým
technologiím inteligentně praktické. Společnost využívá systém
Virus Doctor a Easy Filter. Vzduch, který nasává, zbavuje prachu,
nebezpečných znečišťujících látek a alergenů, stejně jako bakterií
a virů včetně chřipkového viru A a koronavirů.
Více na www.samsung.com

OTEVŘENÍ NOVÉHO SHOWROOMU
V květnu představila společnost CAPEXUS veřejnosti nový showroom
špičkového španělského výrobce kancelářského nábytku a interiérového
vybavení ACTIU.
Prodejní plocha o téměř 100 m2 nabízí ukázku většiny sérií z velmi obsáhlého portfolia produktů.
Přidanou hodnotou akce bylo představení produktů dalších 2 partnerských
společností. Jedná se o portfolio produktů Voxflor, výrobce kobercových
čtverců, jejichž unikátnost spočívá především v rozmanitosti při výběru
z více než 50 kolekcí
koberců s unikátním
designem. Druhým
partnerem
akce
byla nově vznikající společnost VERTI,
výrobce skleněných
a atypických příček,
kování a protihlukových systémů pro
interiéry.

NOVÝ DESING ABSOLUTE
Společnost Whirlpool přichází
na trh s novou řadou vestavných
spotřebiču v nadčasovém designu
Absolute a s technologií 6. smysl.
Jedná se o širokou nabídku dokonale sladěných setů horkovzdušných a multifunkčních mikrovlnných trub v různém barevném
provedení včetně bílé či elegantní
Champagne.
www.whirlpool.cz

RYCHLÉ ODSTRANĚNÍ ZÁHYBŮ
Potřebujete své oblečení během pracovního
dne zbavit nevítaných záhybů a pomačkání,
nebo byste mu rádi dodali svěžest a odstranili
nepříjemný odér ze zakouřené restaurace?
Ráda si pořizujete oblečení s aplikacemi, ale
nevíte, jak se zbavit záhybů v jejich těsné
blízkosti? Řešíte, jak jednoduše dodat svěžest
záclonám a bytovým textiliím? Philips přichází
s novým řešením v podobě ručních napařovačů.
K dispozici jsou tři modely napařovačů –
ClearTouch GC536, CompactTouch GC430
a Steam&Go GC320, které s automatickým
čerpadlem poskytující trvalý výstup páry
a umožňují tak jediným stisknutím rychlé
a snadné odstraňování nevítaných záhybů
a pomačkání z vašeho oblečení. Nezáleží na
tom, jestli jste právě doma, na cestách nebo
v kanceláři, s novými napařovači Philips stačí
jen napařit a jít.

ROZJEĎTE TO V KUCHYNI
S NOVINKOU OD NESCAFÉ®
DOLCE GUSTO®
Nová limitovaná edice kávovarů
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mini
v sobě snoubí eleganci, originalitu
a hravost.
Tvary kávovaru zdobí design
inspirovaný legendárním vozem.
Vychutnat si tak můžete nejen
radost z dobré kávy ale také
nevšední estetický zážitek.
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

DLOUHÉ LÉTO
NA TERASE

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.
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Užijte si

na kusových kobercích City

Inspirujte se ve Vaší nejbližší velkoprodejně
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 52x v ČR
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LÉTO
PLNÉ
BAREV

KUPON NA SLEVU
při nákupu

%

na veškeré zboží
(vyjma akčních
akční
č ích cen)

Platí pouze do 31. 7. 2015!

BRENO.cz

Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

