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INZERCE

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Prázdniny jsou za námi a jak víme 
z vašich ohlasů, vy už netrpělivě 
očekáváte naše první podzimní čís-
lo. Je to tak, přestože venku je ještě 
krásně teplo, podzim už si brousí 
zuby a budeme-li mít štěstí, dopřeje 
nám maximálně porci babího léta.  
Vím, že po letošních tropech, pod-
zimní ochlazení mnozí očekávali, 
na druhou stranu, teď když přišlo, 
někteří jsou trochu zaskočeni… 
Díky prázdninovému lenošení jsme 
jistě nestihli to, co bychom měli, 
v horkých letních dnech se nám do 
ničeho moc nechtělo, tudíž se do 
toho musíme pustit teď na pod-
zim… A co všechno můžeme do 
zimy stihnout?   Určitě byste neměli 
zapomenout na zateplení a týká-li 
se vás tento problém, jistě se vyplatí 
investovat a nečekat, až se zima 
zeptá…   
Nezapomeňte ani na rekonstrukce, 
samozřejmě jen na ty z nich, pro 
které je teď stále ještě vhodná doba 

a na zabezpečení, pro které je doba 
vhodná vždycky. A pokud se vám 
nechce do zásadních stavebních 
úprav? 
Potom právě vám je určený článek 
o tom, jak zařídit novou kuchyň.  
Projdeme se celým interiérem, 
abychom si řekli něco o rozmístění 
nábytku, barvách i dekoracích. Po-
povídáme si o trendech v zařizování 
obývacích pokojů, nebo i o tom 
jaké vybrat dveře a kliky… Ne-
bude chybět ani článek týkající se 
zahrady, kterou musíme před zimou 
zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní léto 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial
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INTERIÉR MUSÍ LADIT…
Pohodlí domova se dá vylepšovat do nekonečna. To, zda se doma cítíme dobře, 
je jednak věcí našich možností, jednak osobního vnitřního naladění. Takže pro 
někoho ten vysněný domov znamená vilu s deseti pokoji, pro někoho skromný 

byteček s pár věcmi potřebnými k životu a několika drobnostmi pro potěšení. 
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Základem vždy bude prostor. Jeho zařízení nám pak 
příjemný pocit dolaďuje. Tentokrát se podíváme na 
některé interiérové prvky, bez nichž by nikdy pocit 
pohodlí nebyl úplný.

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

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

Posezení v obývacím pokoji
Čalouněný sedací nábytek je přirozenou dominantou 
obývacího pokoje. Ve většině domácností je hlavním 
prvkem sedací souprava, ať už samostatná pohovka 
třeba doplněná jen malým taburetem, použitelným 
i jako podložka pod nohy, nebo s jedním či dvěma 
křesly. I když to není nezbytně nutné, většinou pořizu-
jeme celou soupravu ve stejném designu.
Kromě toho, že na základní prvek sedací soupravy - 
sofa neboli pohovku se posadí několik lidí vedle sebe, 
plní dnes i další funkce. Slouží jako příležitostné nebo 
dokonce trvalé lůžko, některé mají praktické úložné 
prostory. Nejmenší dvousedačky mají v přibližně roz-
měry jako dvě křesla vedle sebe. Těch je také největší 
výběr. Když si takovou pořídíte, nemusíte se bát, že ji 
prostor i menšího pokoje neunese. Pokud ale má vaše 
domácnost víc než jednoho člena, je vhodné dvouse-
dačku doplnit alespoň jedním křeslem. Jedna je nutno 
počítat s nějakou tou návštěvou, jednak sezení bok po 
boku na sedačce nemusí přinášet takové pohodlí, jak si 
třeba u sledování televize představujete.
Velké troj a čtyřsedačky nebo mohutné rohové sou-
pravy jsou určené do opravdu velkých místností.  Obří 
kolos zabírá neúměrně velký prostor a v menších míst-
nostech tak úplně potlačí ostatní vybavení. Pokud tedy 
v malé místnosti potřebujete usadit více osob, pořiďte 
raději více menších sedaček nebo křesel.
Pro pohodlí je důležitá výška a pevnost sezení. Je sice 
příjemné se pěkně rozvalit do nízké měkké sedačky, 
když si tak ale budete hovět delší čas, zjistíte, že vás 
vlastně bolí celé tělo. Pevné a vyšší sedáky umožňují 
lepší vstávání, což je důležité zejména pro starší a vše-
obecně pro hůře pohyblivé lidi. Dobré je pamatovat 
i na možnost opřít se celými zády i hlavou. Sedák by 
měl mít tedy takovou hloubku, abyste se mohli opřít 
celými zády od bederní páteře až po hlavu. Zadní 
opěrka by měla být dostatečně vysoká právě i na 
opření hlavy. Anatomicky tvarované sedačky a křesla 
nepatří právě k nejlevnějším, za vyšší cenu ale poskyt-
nou vašemu tělu dokonalou relaxaci, protože jsou 
nejen tvarovaná pro dobrou oporu zad, rukou i pod-
ložení nohou, ale také polohovací, takže si je můžete 
přizpůsobit na sezení nebo pololežení. Kyvné sedáky 
umožňují i úplné sklopení, takže se na křesle dá ležet 
a dát si třeba odpoledních „dvacet“. Na celonoční 
spaní taková křesla ovšem vhodná nejsou, stejně jako 
rozkládací sedačky nejsou primárně určené pro trvalé 
spaní, ale jen jako příležitostná lůžka.
Pokud vám nic jiného v malé místnosti nezbývá, zkuste 
promyslet nějakou kombinaci sedací soupravy a sku-
tečně pohodlné postele. Na internetu najdete řadu 
inspirací pro skládací nábytek, kde například nad 
sedačkou je v sádrokartonové nice uloženy sklopná 
postel. Překlápí se přes sedačku, která přes noc zůstává 



Dveře  jednoho z největších evropských producentů  PORTA není třeba na českém trhu dlouze představovat.  Již 
více než 20 let dodává na český trh  široký sortiment dveří a obložkových zárubní prostřednictvím  sítě prodejců. 
Své zákazníky si najde  vždycky - ať hledají  nejlevnější bílé voštinové dveře,  luxusní retro styl v přírodní dýze, 
technické dveře a nebo mají  atypické požadavky. Porta dokáže uspokojit všechny poptávky. Proto tato značka 
patří  mezi nejoblíbenější. 

Jak nakoupit dveře Porta? 
Na českém trhu je velké množství  dovozců, kteří prodávají přes mnoho distribučních kanálů. Štikou v rybníce se 
stala firma Grimax, která  patří mezi tradiční prodejce dveří v České Republice již 15 let. Při prodeji dveří Porta 
tak může zúročit své mnohaleté znalosti sortimentu, potřeb zákazníků a zejména zkušenosti s montáží a logisti-
kou. Proto může nabídnout nejenom nejlepší služby, ale i  bezkonkurenční ceny.
Profesionálně vyškolený personál na  pobočkách v Praze, v Brně a v Roudnici nad Labem dokáže poradit s výbě-
rem a  objednávkou. A pro ty, kdo 
již dveře Porta znají,  není problém 
dveře snadno a přehledně objednat 
na www.dvereportalevne.cz

Dveře Porta

Grimax s.r.o., 

Kratochvílova 2659, 

41301 Roudnice nad Labem

www.dvereportalevne.cz
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skrytá pod lůžkem.
Pohodlí znamená ale také čistotu a snadnou údržbu. 
Dobře se udržují kožené a koženkové soupravy, ze 
kterých snadno stíráte prach. Látkové čalounění se 
udržuje hůř, hodně záleží i na to, co je skryto uvnitř 
jako výstelka. Proto je velmi praktické a dnes už běžně 
dostupné čalounění snímatelné a prací. Jinou variantu 
snadné údržby pak umožňují moderní materiály. Pro-
tišpinivá úprava potahů pohovek je hitem posledních 
let. Celý materiál se pokryje tenkou vrstvičkou mate-
riálu, který nepropouští vodu a dá se tak snadno otřít 
vlhkým hadříkem.
Snímatelné potahy mají ještě jednu výhodu - můžete 
je po čase vyměnit za jinak barevné nebo vzorované. 
Mnoho sedaček se totiž dělá v unifikovaných rozmě-

rech a potahy na ně jsou tak k dispozici na trhu dlou-
hé roky. Pokud tedy patříte mezi ty, kdo mají rádi po 
čase nějakou radikálnější obměnu interiéru a nechcete 
kvůli tomu pořizovat sedačku novou nebo tu starou 
dávat za poměrně velké peníze přečalounit, hledejte 
právě nějakou takovou, kde vám výrobce zaručí, že 
snímatelný potah na ni bude k dostání třeba ještě za 
deset let.

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

s korpusem a dveřní výplní vestavěné skříně. Velmi 
praktické jsou různé doplňky pro vnitřní vybavení 
vestavěné skříně, jako jsou například: výsuvné police, 
kalhotovníky, kravatníky, věšáky, závěsné koše, sklápě-
cí tyče, vyklápěcí botníky a další.

Teplé našlápnutí
Většina domácností je dnes vybavena ústředním vytá-
pěním. Příbytek se tak prohřívá rovnoměrně po celé 
dny i noci a nepříjemně ledové nejsou už ani podla-
hy. Když k tomu připočteme možnost podlahového 
topení, které se zejména v přízemních prostorách 
rodinných domků instaluje stále častěji, je zřejmé, 
proč se tak často objevují v časopisech jako inspirace 
velké obytné prostory s dlažbou či plovoucí podlahou 
laminátovou nebo dřevěnou bez koberců. Snadno se 
vytírají, neusazuje se v nich prach do hloubky, odpa-
dá nutnost řešit důkladné vyčištění jednou i vícekrát 
ročně. Co tedy ideálně vybrat?
Je nutné si uvědomit, že koupelna, chodba či zádve-
ří nebo kuchyně vyžadují jiné materiály, než pokoje 
v odpočinkové části. Je ovšem nezbytné dbát na rozlo-
žení interiéru. Jestliže máte chodbu a kuchyni pro-
pojenou s obývacím pokojem, není vhodné vybrat tři 
různé materiály. Proto při výběru dbejte na vlastnosti 
a životnost podlahové krytiny. Na frekventovaná mís-
ta, kde je zapotřebí odolnější materiál, se hodí vinylo-
vé podlahy. Jsou tiché, lehce se udržuje jejich čistota. 
Navíc jim nevadí voda, což oceníte především v zimním 
období v zádveří. Jsou odolné proti poškození, mají 
izolační i akustické vlastnosti a nabízí se velký výběr 
vzorů. Vinylové podlahy jsou spolu s korkovými dnes 
velice oblíbené. Korkové podlahy jsou měkké a pruž-
né, což znamená, že po došlapu nevydávají typický 
zvuk laminátových a dřevěných podlah. Je možné vy-
bírat korkovou podlahu dle zátěže, proto se hodí i do 
náročnějších interiérů. Na rozdíl od vinylové podlahy 
se jedná o přírodní materiál, proto je nutné ho šetr-
něji udržovat a opravovat. Vedle, v současnosti velice 
módních korkových a vinylových podlah, stojí stále 
oblíbené tradičnější materiály. Oblíbenost lamináto-
vých podlah spočívá v rozmanitosti výběru vzorů. La-
minátové podlahy se mohou pyšnit také nižší cenou, 
snadnou instalací. Jedná se o vhodný povrch, pokud se 
rozhodnete pro podlahové topení. Nevýhodou je, že 
se nehodí do vlhkých prostor, jako je koupelna a ku-
chyně. Jsou na rozdíl od předchozích podlahových kry-
tin hlučné a také chladné. Nemusíte se však o ně starat 
tolik jako o korkové podlahy. Jejich údržba je snadná 
a pravidelný úklid si vystačí se smetákem a lopatkou. 
Předchozí materiály jsou poměrně moderní záležitostí. 
Tradiční, za to ale stále oblíbeným materiálem je ma-
sivní dřevo. Podlahy ze dřeva patří mezi dražší varian-
ty, ale investice se vyplatí. Jedná se o přírodní materiál, 
který již na pohled vytváří pocit rodinného tepla. Co 
se týče životnosti, jedná se o nejlepší materiál. Vy-
drží celá desetiletí. V současnosti si můžete nechat 
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vyrobit dřevěnou podlahu na míru. Vyberete si barvu 
i strukturu. Tato varianta je ale dražší a náročnější na 
pokládku. Není vhodná pro podlahové topení, potře-
buje větší a pravidelnější údržbu a má větší nároky na 
vlhkost a teplotu prostředí.
S těmito moderními povrchy, je zřejmé, že celoploš-
ným kobercům sice neodzvonilo, používají se ale roz-
hodně méně často a spíše v místnostech s nižším pro-
vozem - ložnicích, hostinských pokojích apod. Koberce 
bychom ale neměli zavrhovat ani pro obývací prostory, 
protože měkký a teplý nášlap je jednou z věcí, které 
asociují pocit příjemného domova. Nemusíte samozřej-
mě pokládat koberec ode zdi ke zdi. Naopak, volně 
položené menší koberce jsou vhodnější. Nemusíte mít 
ani strach, že budou po podlaze jezdit - stačí je přichy-
tit v krajích suchým zipem k podlaze (pozor na lepidlo, 
ohlídejte si, abyste použili takové, které nepoškodí 
povrch podlahové krytiny). Menší koberce rozčlení 
velký obytný prostor a na mnoha místech vám dají 
tolik příjemné měkké našlápnutí - například u sedací 
soupravy si rádi položíte nohy do moderního koberce 
s vysokým vlasem.
Podobně i v ložnici nemusíte mít celoplošný koberec, 
pod postelemi se rozhodně bude lépe vytírat prach 
z hladké podlahy. Před postelí je ale pěkné a také 
velmi příjemné mít pěkný hřejivý kobereček. Stejné je 

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

Oblečená okna
V našich krajích je zvykem okna ze strany 
interiéru zakrývat, bez záclon nám připadají 
jaksi nahá. Pěkné (a dobře pověšené) záclony 
skutečně dodají místnosti příjemný ráz zabyd-
lenosti. Na druhou stranu, čas bohatých volá-
nových záclon ještě doplněných závěsy je pryč. 
Ony jsou totiž záclony také jeden z největší la-
pačů prachu a pachů a jejich sundávání, praní 
a nové věšení je docela perná součást úklidu. 
Dnes tedy pokud volíme klasické záclony, je 
to něco jednoduššího, méně nabíraného. Což 
neznamená, že jednoduché voálové záclony 
nejsou přívětivě dekorativní. Dříve striktně or-
dinovaná bílá nebo maximálně krémová dnes 
vůbec neplatí, okna můžete nazdobit voálo-
vými záclonami barevnými nebo třeba střídat 
užší pruhy v bílé a v nějaké pastelové barvě. 

Ta by vždy měla ladit s interiérem. Umožňuje ale také 
jeho rychlou třeba sezónní proměnu, když máte kro-
mě jinak barevných záclon nachystané také několikery 
povlaky na polštářky a ubrus na stůl.
K zakrytí oken před přemírou slunečních paprsků 
a před večerními pohledy zvenčí se nejčastěji používají 
lamelové žaluzie. Jejich funkčnost je bez diskuse, jejich 
dekorativnost je trochu sporná. A tak je zpravidla do-
plňujeme právě nějakými záclonami. Ty ovšem nemusí 
plnit funkci zastiňovací, ale jsou prvkem čistě deko-
rativním. A odpadají závěsy, které zejména v menších 
místnostech ubírají u oken místo a opět jsou to lapače 
prachu a pachů. Klasicky pověšené povlávající záclony 
můžete nahradit třeba římskými stahovacími. Pokud 
máte pěkná nová okna s nepoškozenými rámy, stačí 
také třeba jen malé záclonky na míru skel, ať už hori-
zontálně nebo vertikálně pověšené.
Kdo se bez záclon obejde a zvykl si na nahá okna, 
přesto je chce ale nějak ozdobit a alespoň zčásti za-
mezit pohledu do místnosti zvenčí, může zvolit deko-
rativní fólii na sklo. Ta se dá použít jak na sklo celé, 
tak třeba jen na jeho část. Její výhodou je poměrně 
nízká pořizovací cena a možnost ji kdykoliv sloupnout 
a nahradit jinou.

Foto: Schutterstock.com
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OBÝVACÍ POKOJE 

V SOUČASNÝCH TRENDECH
Tvorba módního návrháře je poháněna 
nejnovějšími a nejžhavějšími módními 
trendy. Podobně je tomu i u interiéro-
vého designéra, který se snaží vyhovět 
požadavkům a fantazii spotřebitelů. 
Na nábytkářských veletrzích můžeme 
vidět všechno: ženské linie interiérů 
obývacích pokojů, bláznivé kombina-
ce nábytku, svítidel, bytových doplňků, 
styl vycházející ze světa metrosexuálů či  

inspirované hravým pop-artem.
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Obývací pokoj si však nezařizujeme na jednu nebo dvě 
sezóny. Kromě toho ne vše, co je módní, je také účelné 
a pohodlné, což jsou dva hlavní ukazatele, jimiž se 
při zařizování obýváku řídíme. Dohodněme se, že náš 
nový obývací pokoj má být nikoli módní, ale moderní, 
nicméně nejdříve se podívejme, co nabízejí současné 
módní trendy.

Eklekticizmus v nábytkářství
Říká se, že všechno už tu jednou bylo a možné jsou jen 
návraty a nejrůznější variace. „Výpůjčky“ z minulého 
se netýkají pouze výtvarného a užitého umění, hudby 
a literatury, ale i návrhářství nábytku. Výrobci, které 
nedávno proslavily ostré úhly, chladné barvy a hi-tech 
materiály, již několik let s pokorou hledají inspiraci 
u svých slavnějších předchůdců. Svědčí o tom „novin-
ky“, nápadně připomínající nábytek našich babiček, 
jako je kupř. styl Provence vyznačující se uměle vytvo-
řenou omšelou texturou a povrchovou úpravou à la 
udělej si sám. Nicméně návrháři a výrobci se inspirují 
v podstatě všemi zásadními trendy 20. století s důra-
zem na poválečnou tvorbu. Funkcionalizmus 50. let 
přinesl subtilní kovové a dřevěné konstrukce, šedesátá 
léta vycházela z tzv. bruselského stylu, kdy byly oblíbe-
né asymetrické kompozice a výrazné barevné odstíny, 
na něž v 70. letech navázala epocha Space Age inspi-
rovaná přistáním prvního člověka na Měsíci. Vyspělejší 
technologie umožnily práci s novými materiály a vý-
sledkem byly divoké organické tvary, výstřední grafic-

ké vzory a struktury a křiklavé barevné kombinace. 
Z toho všeho dnešní návrháři čerpají, takže výsledkem 
může být třeba křeslo s dýhovanou konstrukcí při-
pomínající 50. léta, které však hýří barvami módními 
o dvacet let později. Nebo na pohled obyčejná dřevě-
ná komoda, jež se chlubí osmi nožkami různých tvarů 
typických pro postmodernizmus 80. let. Symbiózu 
může tvořit i koberec s tradičními norskými vzory, na 
němž stojí minimalistický úložný nábytek z let devade-
sátých.   

Retro, barva a lesk
Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčer-
patelnou inspirací zejména šedesátá léta minulého 
století. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov 
v kombinaci se sytými, tzv. brilantními (psychedelický-
mi) barvami vnesly do této krátké éry zvláštní náboj 
a nebývalou dynamiku. Květinové vzory symbolizují 
svobodu, návrat k přírodě a romantiku a v jemném 
provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech 
i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě. 
Například efektní je oranžovo růžový květinový vzor 
polštářků pohozených na šedé pohovce. 
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí, 
čistými liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová 
úprava, která byla ještě relativně nedávno tabu, dodá-
vá interiéru punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty. 
Vhodnými doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov či 
plast. Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém, 
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otevřeném prostoru, což nebývá problém v rodinných 
domech, avšak s panelákovými byty je to horší. Lesklý 
nábytek je také náročnější na údržbu.

Etno a minimalizmus
Nejen zanícení cestovatelé mají své obýváky zařízené 
ve stále oblíbeném etno stylu. Tmavé odstíny exotic-
kých dřevin zdobí decentní vzory a zaoblené rohy. 
Velmi oblíbeným materiálem je ratan a bambus. Ručně 
vyráběné textilní doplňky a dekorativní předměty 
z cest dobře korespondují se zemitými barvami, jako je 
okrová, zelená, rudá, hnědá. Nic nezkazíte ani černou 
a neutrální bílou.
Zejména mladší lidé vyznávají orientální minimaliz-
mus, který čerpá inspiraci z historických epoch Číny 
a Japonska. Tomuto stylu dominují matrace položené 
na podlaze, nízký nábytek, černé a rudé barevné tóny. 
Celkový styl obývacího pokoje dotvoří vysoké kované 

svícny, několik vhodně umístěných orientálních sošek 
a nástěnné dekorace. Zařízení bývá co nejjednodušší, 
ale vysoce funkční, což platí i pro moderní minimaliz-
mus, který vychází ze stylu městských bytů. Pro tento 
styl jsou charakteristické neutrální, chladné barevné 
tóny a jednoduché až strohé tvary bez zdobných prv-
ků. Moderní minimalizmus šetří barvami a nábytkem, 
nicméně hýří hi-tech technologiemi v podobě audio 
systémů, domácích kin a automatického ovládání 
oken, žaluzií, záclon, posuvných stěn či krbu. Vše je 
dokonale skryto ve vyklápěcích a výsuvných systémech 
obývacích stěn, takže čisté nábytkové linie nejsou 
ničím narušeny.

Vybíráme sedací soupravu
Sedací souprava patří ve většině domácnostní k nej-
využívanějším kusům nábytku. Bývá dominantním 
prvkem obývacího pokoje a točí se kolem ní domácí 
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a společenský život rodiny.
Její výběr není právě jednoduchý, protože je třeba vzít 
v potaz hned několik faktorů. Sedačka je první kus ná-
bytku, který nám padne do oka při vstupu do obývá-
ku, měla by být tedy pěkná a reprezentativní. Zároveň 
ale dostatečně prostorná a samozřejmě pohodlná, ne-
boť v jejím náručí strávíme hodně času. A v neposlední 
řadě by měla ladit se zbytkem interiéru, aby nedošlo 
k nežádoucí disharmonii. Jak na to?
Pokud jde o barvy, divoké vzory devadesátých let vy-
střídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici se dlou-
hodobě mezi návrháři drží bílá a světle béžová. Tyto 
barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za 
běžného provozu čisté bývá problém. Kompromisem 
jsou tlumené přírodní odstíny neboli barvy podzimu. 
Už několik let je v kurzu také modrá a fialová. Při vý-
běru barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá míst-
nost snese tmavou a výraznou barvu, malému obýváku 

sluší sedačka světlá. Pokud si nechcete odpustit vzory, 
volte spíše méně nápadné a v tlumených barvách.

Kdy neřešíme trendy
Jediné, podle čeho byste se měli řídit při vybírání veli-
kosti a dispozice sedací soupravy, je velikost a orienta-
ce místnosti. Pokud má sedačka oddělovat obývací, čili 
odpočinkovou část od kuchyně v prostorné místnosti, 
můžete si dovolit velkou, bytelnou, ve tvaru písmene 
L. V případě, že máte obývák jako dlaň, vsaďte na 
menší a subtilnější sedačku. A pozor, nikdy sedačku 
nestavte tak, abyste seděli zády ke dveřím, což je rada, 
která čerpá z obecné psychologie. Takto orientované 
sezení prý vzbuzuje v člověku neklid a u zvláště citli-
vých jedinců dokonce pocit ohrožení.
Velkým hitem posledních let jsou soupravy se sedem 
umístěným nízko od podlahy. Vypadají sexy, moderně, 
pohodlně, ale než se pro takovou sedačku rozhod-
nete, položte si otázku, jak se vám z ní bude vstávat 
za pět, natož za deset let. A pokud s vámi žije někdo 
starší, berte na něj prosím ohledy už teď…
Trendem jsou také odkládací plochy zabudované pří-
mo do sedačky. V její boční části tak může být umís-
těna třeba knihovnička nebo menší odkládací prostor 
pro ovladače, brýle a nejrůznější drobnosti. 

Kvalitní kůže je evergreen
Nadčasovost, luxusní vzhled a při dobrém zacházení 
i nezničitelnost jsou hlavními devizami kůže. Jde sice 
o dražší materiál, ale výborný vzhled neztratí kůže ani 
po letech. Naopak, patina jí jen prospívá.
Zvolit můžete tradiční sedací soupravu v kombinaci 
masivní dřevo a luxusní kůže, ale moderní je v posled-
ních letech variace nerezových rámů a barevné kůže, 
která působí odlehčeně a velmi elegantně. Oblíbené 
jsou rudé, bílé a černé potahy. I tady však platí, že 
střídmostí v barvách i tvarech nic nezkazíte.
Kožešina sloužila už pravěkým lidem a patří k módním 
trendům i dnes. V jejím případě jsou ale střídmost, 
míra a dobrý vkus podmínkou, nechceme-li mít z obý-
váku ukázku bezuzdného kýče. Přitom neexistují žád-
ná striktní pravidla, kam se kožešina hodí. Rozumí si se 
dřevem, sklem i kovem, cihlou i keramikou a můžete 
si zvolit různý druh srsti. Jako atraktivní dekorativní 
akcent se kožešina hodí do minimalistických, klasic-
kých i romantických interiérů. Kožešiny nás ochrání 
před chladem studených stěn a podlah, poslouží jako 
přehoz přes lůžko i jako okrasný prvek. Oblíbený je 
i sedací nábytek čalouněný kožešinou včetně desig-
novaných ikon, jako kupř. křesla slavného architekta 
Le Corbusiera. Co se týče kvality, přes technologický 
pokrok v napodobování kožešiny vítězí pravý, jasně 
rozpoznatelný materiál. 
Je také dokázáno, že zvířecí kožešiny mají blahodárné 
účinky na naše zdraví. Ovčí rouno potlačuje negativní 
působení geopatogenních zón, je prevencí proti pro-
leženinám a je známé svými pozitivními účinky při rev-
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matických potížích, nezánětlivém onemocnění kloubů, 
svalů a šlach. Léčivá síla pravých kožešin se využívá při 
výrobě různých druhů zdravotních doplňků, ledvino-
vých pásů, bandáží a chráničů na klouby.

Hlavní trend - sedačky na míru
Jak již bylo řečeno, sedací soupravu si pořizujeme na 
deset a víc let, takže mluvit v této souvislosti o tren-
dech je trochu ošemetné; z módy relativně brzy může 
vyjít jak barva, tak materiál. Nicméně jsou novinky 

a trendy, které módě nepodléhají. Naopak - buď se 
stanou standardem, nebo budou moderní stále. Tren-
dem každého výrobce je snaha vyjít zákazníkovi vstříc 
v každém směru. Už neplatí přijít do obchodu, vybrat 
si sedačku a do obýváku ji nějak nacpat. Trendem jsou 
sedací soupravy na míru přesně podle představ zákaz-
níka. On určí, jestli jeho sedačka bude klasická nebo 
rohová, zda bude potažená kůží nebo látkou, jestli 
bude polohovatelná a zda bude polohování manuální 
či elektrické. Vybrat si může i tvar područek, případně 
se s výrobcem domluvit na přesných rozměrech, aby 
sedačka na vybrané místo dokonale sedla.
Zaprášené čalouněné sedací soupravy, které byly rájem 

roztočů, jsou také minulostí. Nové rohové sestavy i kla-
sické sedačky mohou být potažené speciální nanotexti-
lií, která se snadno udržuje, a nezůstávají na ní skvrny. 
Variantou jsou látkové, kompletně snímatelné potahy, 
jež se dají snadno vyčistit.

Co nabízejí veletrhy
Směr, jakým se na loňském milánském veletrhu nábyt-
ku Salone del Mobile ubíraly sedací soupravy je roz-
hodně vstřícný všem budoucím zákazníkům. Vystavené 
sedačky byly praktické, pohodlné a krásné, jako by se 
však výrobci báli barevnosti. Drtivá většina vystavených 
kousků měla čalounění v decentních šedých, různě 
sytých odstínech a zemitých tónech. V menšině byla 
tmavě modrá, žluté a červené jako šafránu a výhradně 
na drobnějším sedacím nábytku.
Co se týče účelnosti, jsou výrobci skutečně velkorysí. 
Sedačky se vyznačují širokými a pohodlnými sedáky 
a vysokými opěrkami zad, sahajícími až metr nad hlavu 
sedícího. Tento detail má kromě splněného nároku na 
maximální pohodlí i psychologický efekt: pocit sou-
kromí a bezpečí. Toto sezení lze umístit i do středu 
místnosti, a pokud postavíme dvě takové sedačky 
naproti sobě, vytvoříme iluzi budoáru jako stvořeného 
pro odpolední soukromou siestu.
Pro rodinné sezení jsou určeny variabilní sedací sestavy 
složené z několika částí. Sedačku tak v prostoru „mo-
delujeme“ podle potřeby, takže sezení není stabilní 
a může se „stěhovat“ po interiéru. Tento typ je vhod-
ný zejména do polyfunkčních místností (obývací pokoj 
s kuchyní). Módním trendem jsou také nadstandardně 
až extrémně velké polštáře nahrazující zádové opěrky. 
Výhodou je jejich mobilita a záleží pouze na uživate-
li, jakou část sedačky si pro večerní lenošení vybere. 
Výplň polštářů je ze speciální, snadno formovatelné 
hmoty, která drží zvolený tvar.
Kromě estetické stránky a požadavků na pohodlí 
kladou výrobci důraz i na praktičnost. Sedací soupravy 
jsou doplněny stolky v různých velikostech, které lze 
jednoduše připevnit k opěrce. Součástí sedaček bývají 
i integrované police, různé přihrádky, stolní svítidla, 
zkrátka vše, co rozšiřuje úložný prostor a uživatelský 
komfort.

Obývací stěny ve světle nových trendů
Současnost klade důraz na praktičnost, vzdušnost, iluzi 
lehkosti. Masivním nábytkovým stěnám odzvonilo (ty 
se možná vrátí v eklektické vlně za třicet let). Zelenou 
má dnes odlehčený a funkční nábytek harmonizující 
interiér.
Hlavním znakem minulosti byla mohutná kompaktní 
hmota nábytku zabírající delší stěnu obývacího po-
koje. Dnešní obývací sestavu tvoří solitérní skříňky 
montované přímo na zeď. Těžištěm se stává prostor 
pro umístění televize s velkou úhlopříčkou, který by 
neměl být rušen výraznými dekory. Dominantou celé 
obývací stěny je spodní skříň geometrických tvarů 
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s mnoha úložnými prostory. Módním trendem je pak 
obývací stěna vybavená závěsnými skříněmi s proskle-
nými dvířky, opatřená skleněnými policemi a efektním 
LED osvětlením bílé barvy.
Nové trendy jsou jistě lákavé, ale pokud zůstaneme 
v naší realitě, je na místě otázka: jakou nábytkovou 
stěnu zvolit pro tuzemské panelákové obýváky? Odpo-
věď: vzdušnou odlehčenou a pokud možno sestávající 
z jednotlivých modulů. Pokud jste nájemníkem či vlast-
níkem velkého bytu s prostorným obývacím pokojem, 
doporučujeme moderní kompaktní obývací stěnu 
vybavenou trendy vychytávkami. Podrobné konkrétní 
rady a doporučení vám dá každý bytový architekt. Nic-
méně několik základních rad vám můžeme poskytnout 
už teď.

Na materiálu záleží
Jestliže dáváte přednost tradičnímu dřevu, počítejte 
s větším vydáním. Nábytek stylový, rustikální, z masivu 
patří vzhledem k ceně přírodního materiálu a časo-
vé náročnosti výroby k nejdražším. Obývací stěny ze 
dřeva by měly mít aspoň trochu nadčasový vzhled, aby 
nevyšly za dva tři roky z módy a vydržely vám dlouho 
„in“. Levnější variantu představuje dýha, foliované 
MDF desky nebo lamino. Moderní je kombinace těchto 
materiálů s kovy (např. eloxovaný hliník), nábytek po-
tom působí odlehčeně. Pokud objednáváte nábytek do 
zařízeného pokoje, výběr barevného dekoru obývací 
stěny by měl být podřízen barvě podlahy, zdí a byto-
vých doplňků. Bytoví architekti doporučují pořídit si 
k tmavé podlaze světlou stěnu a naopak. Barva zdí by 
měla nechat vyniknout dekor obývací stěny, aby op-
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ticky nezapadla do zdi. Bylo by dobré také zvážit, co 
všechno se má do obývací stěny vejít. Moderní vzdušné 
stěny jsou sice krásné, ale také minimalistické, složené 
z několika kousků nábytku.

Nedostižná Skandinávie
Připomeňme si i nábytek, který se vyrábí nepřetržitě 
již více než padesát let a je pro svou nadčasovost, ele-
ganci, funkčnost a kvalitu stále žádaný. Pro skandináv-
ský styl je charakteristická inspirace přírodou a rafino-
vaná jednoduchost. Typická světlá barevnost splňuje 
estetická kritéria a rozjasňuje interiéry v severských 
zemích, skoupých na denní světlo. Doplňkové barvy 
jako modrá a zelená opět odkazují na inspiraci příro-
dou. Skandinávský nábytek má však ještě jednu velkou 

devízu. Již od svého vzniku v 50. a 60. letech minulého 
století bořil mýty o tom, že krásné a funkční vybavení 
bytů si mohou dovolit pouze nejbohatší domácnosti. 
Dokázal, že stylový nábytek pro každodenní používání 
může být cenově dostupný pro každého. Ve stejném 
duchu a tradici se skandinávský nábytek vyrábí i dnes.

Nebojte se barev, ale...
Zatímco pro výmalbu ložnice, dětského pokoje či kou-
pelny existují doporučení, jakou barvu zvolit, pro obý-
vací pokoj se musíme obejít bez rad odborníků. Není 
jednotného názoru, takže můžeme experimentovat, 
fantazii se meze nekladou. Ovšem je dobré přece jen 
dodržovat jisté zásady, abychom si z obýváku nevytvo-
řili muzeum, panoptikum či nervy drásající pestroba-
revnou fantasmagorii.
Kombinací barev totiž můžeme navodit různou atmo-
sféru - od příjemné a uklidňující až po nepříjemnou, 
neurotickou nebo dokonce depresívní. Při výběru 
barevnosti obývacího pokoje se necháme inspirovat 
stávajícími barvami našeho bytu, které máme vyzkou-
šené, na něž jsme si už zvykli a o nichž víme, že odpo-
vídají našemu naturelu i stylu a charakteru bytu. 
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich světlé odstíny 
působí vesele, lehce, povzbudivě. Místnost opticky 
rozšiřují a oživují. Teplé barvy v tmavých odstínech 
uklidňují.  
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky 
pasívní, navozují pocit svěžesti a čistoty, ale opticky 
ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy 
v tmavých odstínech působí přísně a noblesně a optic-
ky prohlubují prostor. Co z toho vyplývá?
Obecné pravidlo říká, že pro stěny obývacího poko-
je volíme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, 
kterou se nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě 
v jemném, tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu, 
maximálně dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Bydlíme-li 
ve starším domě, kde jsou vysoké stropy, můžeme si 
dovolit výraznější odstíny červené nebo fialové. Hnědé 
stěny jsou neobvyklé, ale pro mnoho lidí uklidňující, 
a protože obývák má sloužit především k relaxaci, nic 
proti. Neutrální šedá barva může být nudná, nicméně 
je to sázka na jistotu, protože se dobře snese s nábyt-
kem a doplňky v různých barvách.
Hodně lidí přísahá na bílou barvu stěn. Kromě pocitu 
čistoty a světla nám dovoluje experimentování s barev-
ným nábytkem a dekorativními prvky. Bílá však působí 
studeně, proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou 
bílou, což je kombinace bílé a malého množství světlé-
ho okru. Čistě bílé stěny se hodí ke strohému, funk-
cionalistickému nábytku. Je však třeba sladit barvu 
nábytku s barvou podlahy, která na sebe nesmí strhá-
vat pozornost.
Příkladem optimální kombinace barev v obývacím 
pokoji je lomená bílá (šampaň) s jemnou levandulo-
vou a světlou olivovou. Toto harmonické spojení se 
vrací z doby rokoka a dnes působí velmi moderně. 
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Tato kombinace se hodí k chromu, sklu a tmavému až 
černému dřevu.

Tapetujeme
Alternativou výmalby stěn jsou tapety. I v tomto směru 
se toho za třicet let mnoho změnilo, obýváky polepe-
né papírovými pásy s květinovým vzorem jsou minulos-
tí. Dnes jsou k dispozici jiné materiály, odlišné techno-
logické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se dnes 
netapetují všechny stěny pokoje, tapeta představuje 
výrazný prvek, oživující interiér. Dekorů a barev je na 
trhu skutečně nepřeberné množství, vybere si každý 
podle svého vkusu. Módní jsou velké motivy na ce-
lou stěnu, na její část či umístěné do niky. Oblíbeným 
typem jsou tapety z kvalitních samolepících vinylových 
fólií nebo řada samolepek s motivem, jenž se může 
opakovat v bytě na více místech. Pokud rádi experi-
mentujete, můžete zkombinovat více tapet se stejným 
motivem lišících se barvou či použít více motivů jedné 
barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vy-
robeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná 
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní. Při 
jejich lepení lze lepidlo nanášet buď na tapetu, nebo 
pohodlněji na hladkou stěnu bez kazů a prasklin. 
Další možností jsou fototapety či těžké, strukturované 
a plastické tapety z papíru, vinylu nebo textilií, které 
se lepí speciálními lepidly, jako jsou Metylan nebo Be-
eline. Na namáhaná místa můžeme použít omyvatelné 
tapety či běžné tapety ošetřené speciálními lepidly.
Trochu dražší, zato efektní, jsou velkoformátové fo-
totapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální 
tisk zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost. 
Fototapety vytvoří v obýváku dokonalou iluzi zahrady 
či mořského pobřeží, výběr motivů je opravdu velký. 
Pokud chcete něco opravdu efektního, vyberte 3D 
fototapety.
Tapety rozhodně nezastaraly, jsou evergreenem, 
který přináší nové trendy a nápady. Mezi jejich hlavní 
výhody patří snadná instalace, nízké náklady, možnost 
rychlé inovace, když vám stará tapeta zevšední, ale 
také schopnost pohlcovat zvuky a snadná ekologická 
recyklace.

Tapety módní i stylové
Současným trendem jsou geometrické vzory, které se 
svou pravidelností perfektně hodí do moderně zaří-
zených interiérů, protože přinášejí hloubku a další 
úroveň prostoru. Tapety s těmito vzory působí efektně 
a sofistikovaně. Samu o sobě výraznou geometrii mů-
žeme podtrhnout barevnými kombinacemi. Velmi dob-
ře vypadá kupř. černobílá klasika, spojení námořnické 
modři a lomené bílé či odvážnější varianta tyrkysové 
a růžové.
Pokud si doma chcete odpočinout od venkovního 
ruchu a spěchu, zvolte tapety s přírodními motivy, 
navazující klidnou, relaxační a meditativní atmosféru. 

Vedle klasických květinových motivů to mohou být ta-
pety s vyobrazením přírodních scenérií nebo s detaily 
přírodních materiálů. A pro nerozhodné, kteří váhají, 
zda si mají stěnu ozdobit či ne, je zde nabídka zlaté 
střední cesty. Tapety znázorňující jednoduché textury 
a struktury působí velmi uměřeně, harmonicky a při-
tom dostatečně živě. Malé puntíky, drobné čtverečky, 
jemné pruhy - tyto a další motivy představují dobrou 
volbu, pokud chcete dát stěnám svého obýváku šarm.

Nejnovější trendy interiérového designu
Nové se inspiruje starým, už jsme o tom psali na 
začátku. Současný interiérový design se zaměřuje na 
funkcionalizmus s prvky retra. V duchu jednoduchosti, 
elegance, lehkosti a vzdušnosti vzýváme funkčnost, 
ale nezapomínáme na vizuální stránku. V moderně 
zařízeném interiéru nalezneme čistý beton či neo-
mítnutou cihlu kombinované s barevnými doplňky, 
obrazy, sochami, vázami. Na drsnou betonovou zeď se 
hodí obrazy květin, krajiny nebo zvířat; kontrast strnu-
lého, neživotného materiálu s obrazy přírody vytváří 
zvláštní, příjemnou atmosféru. Dalším tipem je mak-
rofotografie přírodních prvků tištěná na fotoplátno či 
vícedílný obraz.
Trendy interiérového designu jsou i kombinace výraz-
ných barev a vzorů v duchu 60. let Hravý styl lze pro-
mítnout do moderního retro nábytku i abstraktních 
obrazů a obrazů ve stylu pop-artu, jemuž vévodil Andy 
Warhol se svými sítotisky plechovek s Campbellovou 
polévkou a Marilyn Monroe. Pokud máte v obýváku 
retro nábytek, doporučujeme zvolit pro výzdobu zdí 
černobílé obrazy, které se nebudou prát s výraznými 
vzory a barvami vybavení.
Moderní trendy nezapomínají ani na dřevo, které pro-
chází interiéry od počátku věků. Efektní je kombinace 
dřeva a kamene, dekorativních předmětů nebo dřevě-
ných rámů obrazů tištěných na fotoplátně.

Osvětlení obývacího pokoje
Je jedním z důležitých prvků, protože hraje praktickou 
i dekorativní funkci. Počet, typy a uspořádání svítidel 
závisí především na velikosti a vzhledu pokoje. Správ-
né rozmístění světelných bodů opticky zvětší malý 
obývací pokoj, zvýrazní určitá místa a naopak ukryje 
nežádoucí vady. Malý obývák se bude zdát větší, na-
směrujeme-li světlo přímo na strop nebo na jednotlivé 
dekorace a doplňky. Díky vestavěným svítidlům se 
silným světlem se místnost bude zdát vyšší. Optické 
rozšíření pokoje zajistí vertikální osvětlení částí stěn 
v podobě sloupů nebo pilířů. Optického rozšíření také 
dosáhneme nasměrováním intenzívního světla na 
delší stranu pokoje. K tomu jsou ideální bodová nebo 
nástěnná svítidla. Vhodným řešením pro úzké obývá-
ky je umístění zdroje světla ve skrytých zákoutích či 
nasvícení obrazů a polic. Vliv na naše vnímání prostoru 
mají také barvy dominující interiéru. Chceme-li, aby se 
místnost zdála větší, vsadíme na světlé barvy a hladké 
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a lesklé struktury odrážející světlo. Obývák zařízený ve 
veselých barvách nepotřebuje příliš intenzívní osvět-
lení, takže světelné zdroje mohou plnit hlavně deko-
rativní funkci. Opakem jsou tmavé barvy a dřevěné či 
kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což vyžaduje 
vysoce intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj 
rozjasní. Studené světlo se hodí do pokojů se strohým, 
geometrickým nábytkem, efektu docílíme zabudová-
ním LED světel do prosklené obývací stěny.

Dělící stěny, posuvné příčky, zásuvné 
dveře, skleněné stěny
Interiérové dělící stěny a posuvné příčky fungují na 
principu skrytých kolejnic zapuštěných do podlahy 
i stěn, takže neruší design interiéru. Navíc snadno 
a rychle vytvoří nové, přístupné místo, aniž by byl pro-
stor narušen prahy nebo rámy dveří. Dělící příčky v po-
době posuvných dveří plní v interiéru jednak funkci 
posuvných dveří skříní, jednak posuvných dveří ve stě-
ně. Větší posuvné příčky a dělící stěny dobře poslouží 
jako přepážky ve velkých místnostech. Zásuvné dveře 
např. oddělí šatnu od ložnice nebo koupelnu od poko-
je. Dělící interiérové dveře a příčky se hodí zejména do 
vestavěných skříní, obývacích pokojů a obývacích stěn, 
kde umožní dočasně rozdělit větší prostory na menší, 
dále do šaten, koupelen a chodeb, kde oddělují rušný 
koridor od obývacího pokoje. Kromě plných můžeme 
zvolit poloprůsvitné dělící dveře nebo prosklené stěny.
Skleněné stěny sice působí subtilně, ale toto sklo je 
pevné a odolné. Stěny se vyrábějí z kaleného bez-
pečnostního skla o tloušťce 10 až 12 mm, které odolá 
běžnému nárazu. Jsou průhledné, průsvitné či v čirém 
i matném provedení. Mohou být ozdobené různý-
mi reliéfy, v nichž se střídá čiré a matné sklo a různé 
obrazce. Atraktivní je grafosklo, které má vlisovanou 
fólii s abstraktními či textilními motivy nebo foto-
grafií. Není to tapeta na skle, která by bránila světlu, 

obrazové motivy jsou vlisovány přímo do skla a světlo 
tak vytváří zajímavé světelné efekty. Používá se na 
skleněné stěny nebo jen na skleněné dveře. Grafika 
či fotografie zabírá celou plochu, takže ani není znát, 
kde je vstupní prostor. Na výběr jsou černobílé motivy, 
barevné kreace či celoplošné fotografie.
Skleněné stěny se skládají z fixních a pohyblivých dílů. 
Snadno se upevňují k podlaze, upevňovací díly působí 
nenápadně. Mohou být otočné nebo posuvné, v na-
bídce jsou posuvné systémy zakryté nenápadnou lištou 
nebo je posuvný mechanizmus součástí designu skle-
něné stěny. Dvoukřídlé dveře se pohybují samostatně 
nebo synchronně. Posunují se do stran nebo přes sebe, 
instalují se na zeď nebo do stropu. Kombinace fixních 
a posuvných dveří nám vytvoří jednolitou stěnu, při 
zasunutí dílů se okamžitě zvětší prostor.   

Hitem jsou skryté zárubně
Skryté zárubně představují novátorský způsob instala-
ce dveří: zárubeň je spojená se stěnou a vytváří jeden 
celek. Mezi stěnou a tělesem dveří je pouze úzká me-
zera, při zběžném pohledu neviditelná. Skryté zárubně 
ve stěně se překryjí malbou, takže vyniknou samotné 
dveře. Variantou je upravení povrchu dveří do stejné-
ho barevného odstínu, takže nám vznikne jednolitá 
stěna, kterou nic neruší.
Skryté zárubně lze použít na klasické otočné i posuvné 
dveře. Otočné dveře jsou z obou stran naprosto stejné, 
u posuvných dveří se elegance rovných linií dosáhne 
umístěním do stavebního pouzdra. Křídla dveří se 
pak zasouvají do stěny. Moderní technologii skrytých 
zárubní doplňují 3D panty, které se seřizují ve třech 
rovinách.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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Před nějakými dvaceti lety se 
v  českých domácnostech rozběh-
lo jak na běžícím pásu renovování  
kuchyní. Však si ty staré linky v jed-
notných rozměrech už zasloužily 
vyměnit za moderní hezčí a  pro-
storově lépe vyhovující. Jenže nic 
není na věky, a tak možná přemýš-
líte, jak kuchyň znovu vylepšit, jak 
ji udělat krásnější, modernější. Vět-
šinou stačí vyměnit dvířka a  pra-

covní desku.
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KUCHYŇ 
JAKO NOVÁ
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Korpusy skříněk poškozené nebývají, nějaké to škráb-
nutí se dá snadno opravit, stejně uvnitř skříňky není 
vidět. Nejhůř na tom bývá pracovní deska, pokud 
nemáte kamennou, nejspíš už je na ní hodně škrá-
banců i skvrn. Také na dvířkách už je znát dlouhole-
té používání. Navíc vývoj přinesl nové možnosti jak 
v barevnosti, tak v povrchových úpravách. Pokud vám 
kuchyň rozměrově a umístěním stále vyhovuje, ale 
chcete třeba místo zásuvkové skříňky dvířkovou nebo 
naopak, při renovaci se to dá zvládnout. Rozhodně si 
polepšíte také novými typy kování a třeba i bezúchyt-
kovým systémem otvírání dvířek.

Co je pod povrchem
Pro kvalitu dvířek kuchyňských skříněk není důležitá 
jen povrchová úprava. O pevnosti, tvarové stálosti a ži-
votnosti rozhoduje deska, z níž jsou dvířka vyrobená.
Nejčastěji se používají MDF desky - zkratka je z anglic-
kého Medium Density Fiberboard - středně zhuštěná 
dřevovláknitá deska. Je vyrobena z dřevitých, nejčastě-
ji smrkových vláken pojených za vysoké teploty a tlaku 
syntetickým lepidlem. MDF desky lze povrchově upra-
vovat lakováním, laminováním vysokotlakým laminá-
tem, dýhováním, a také frézováním v ploše a hraně.
Dále je možno použít překližované desky - velko-
plošné materiály na bázi dřeva, které jsou vytvářeny 
lisováním tří a více vrstev loupaných dýh spojených 
močovino-formaldehydovým lepidlem, fenol-formal-
dehydovým lepidlem (vodovzdorná překližka) nebo 

pojené disperzním PVAC lepidlem (překližky bez 
formaldehydu). Překližované desky jsou zdravotně 
nezávadné materiály, vyhovují třídě úniku formalde-
hydu A (E 1) dle ČSN EN 1084. Povrchová dýha může 
mít vrchní dýhu ve finální podobě buku, dubu, břízy, 
smrku i dalších dřevin, nebo lze překližku povrchově 
upravit lakováním, fólií i dýhou.
Pokud dáváte přednost ekologickému a přírodnímu 
materiálu, můžete zvolit dvířka z biodesky. Výhodou 
masivní biodesky je její třívrstvá skladba, která zame-
zuje kroucení dřeva. Vnější vrstvy jsou složeny z prů-
běžných lamel lepených po délce. Dvířka jsou vyrobe-
na z listnatých a jehličnatých dřevin - olše, buk pařený, 
buk jádrový, javor, dub, dub rustikal, bříza, jasan, jasan 
jádrový, třešeň, smrk, borovice. Mohou být povrcho-
vě upravována mořením, bělením, lakováním nebo 
voskováním.
Ještě vyšší kategorie pak jsou dvířka z masivu. Na výro-
bu se používají dub, buk, jasan, bříza, olše, smrk, bo-
rovice, modřín, třešeň, ořech i další dřeviny. Povrchová 
úprava může být provedena patinováním, mořením, 
nástřikem barvy i voskováním. Dřevěná dvířka mohou 
mít masivní rám s masivní středovou výplní, masivní 
rám s výplní dýhovanou, masivní rám s mřížkou i ma-
sivní rámeček pro sklo.

Co je lamino?
Korpusy nejen kuchyňského nábytku jsou často vy-
ráběny z desek s tajuplným názvem lamino. Zní to 
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umělohmotně, ve skutečnosti je ale v kvalitních lami-
nátových deskách nepřírodního materiálu minimum. 
Základ totiž tvoří dřevotřískové desky, o nichž jsme 
se zmínili výše, na povrch pak je nalisován naimpreg-
novaný papír. Díky němu je možno laminátové desky 
nalézt v prakticky nekonečné škále dekorů - papír lze 
právě tak upravit do jednolité barevné plochy, jako na 
něj přenést dekor dřeva nebo prostě jakýkoliv obrá-
zek. Kvalita laminátových desek pro výrobu nábytku 
se neustále zvyšuje, jednak minimalizací formaldehyd-
ových pojiv či jejich úplným nahrazením ekologickými 
materiály, jednak strukturou základu desky, která je 
pevná, pružná a snadno obrobitelná a ohranitelná. 
Také impregnace je dnes natolik kvalitní, že odolává 
i krátkodobému působení vody, nábytek z lamina lze 
tedy dobře stírat od prachu a nečistot vlhkým hadří-
kem.

Povrchové úpravy dvířek
Nejlevnější a asi nejčastěji zákazníky žádaná jsou fóli-
ovaná dvířka. Základ tvoří MDF deska, která může být 
hladká nebo na ploše i po obvodu frézovaná. Na ni je 
pod tlakem nalisována fólie z PVC. Tato fólie umožňu-
je dokonalou imitaci dřevodekorů, ale také jakékoliv 
jiné dekorování v celé ploše nebo jen v její části. Stan-
dardní fólie je mírně lesklá. U některých dekorů, jako 
jsou například olše, hruška nebo třešeň je efektnější 
matová fólie, které se dosahuje přidáním speciálních 
aditiv do laku. Naopak lesklá fólie je vhodná pro bílou, 
smetanovou, zelenou, modrou, červenou či černou - 
zkrátka pro výrazné barvy bez dřevodekoru. Milovníci 
rustikálního vzhledu kuchyní mohou mít i fóliovaná 
dvířka patinovaná. Patina se provádí jako dodatečná 
úprava povrchu s vysokým podílem ruční práce, dvířka 
pak získávají vzhled, jako by byla opotřebována vě-
kem.   
Dýhovaná nábytková dvířka jsou levnější variantou 
dvířek z biodesky nebo masivu. Nosným materiálem 
je zpravidla MDF deska pod tlakem polepená dýhou 
z nejrůznějších dřevin - buku, dubu, javoru, břízy, 
jasanu, třešně, smrku, olše, borovice, modřínu, hrušky, 
jabloně indické, teaku, wenge, ořechu amerického, 
zebrana, makassaru, mahagonu, bambusu či palisan-
dru. Povrch dýhy, ale také masivu se finálně upravuje 
zpravidla polyuretanovým lakem.
Akrylátová dvířka jsou nejmodernější a stále více žáda-
nou úpravou kuchyní, jsou zkrátka trendové.  Žádná 
jiná dvířka (ale i bočnice, tedy to, je z kuchyňské linky 
vidět) nemohou mít tak dokonale hladkou plochu 
a tak vysoký lesk. Základem je zde opět dřevotřísková 
deska opatřená z jedné nebo z obou stran akrylátovou 
vrstvou a ohraněná ABS hranami, které mohu mít i 3D 
dekor pokračující z plochy dvířek. Akrylát se vyznačuje 
stálobarevností, dokonalým odoláváním vlhkosti i UV 
záření i vysokou mechanickou odolností. Pokud přesto 
dojde k poškrábání, je možné ho poměrně snadno 
opravit.

Obrázky se nosí
Jestliže do nedávna převažovaly u zákazníků poža-
davky na dřevo, dýhu nebo dřevodekor fóliovaných 
kuchyní, dnešní trend se obrací k barvám a ozdobám 
v podobě obrázků či plošných grafických motivů 
v nejrůznějších velikostech. Kouzla digitálního tisku 
totiž pronikla i do dekorování nábytku a jejich využití 
umožňuje čarovat s nimi na různých druzích kon-
strukčního materiálu.
Systém Design Concept umožňuje pracovat s obrazem 
na nejrůznějších plochách - na kartonu, na dřevě i na 
desce lamina. Digitální obrázek v příslušném zvětšení 
je zalaminován přesně na to místo, kde ho chcete mít 
- použít ho pak můžete jako obraz na stěnu, ale také 
jako opěrák na židli nebo jak bočnici či dvířka kuchyň-
ské linky. Motivů na výběr je mnoho, můžete si ale 
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dodat i obrázek vlastní.
Nábytková dvířka i korpusy s individuální povrchovou 
úpravou nabízí systém Overface. Desky nábytku jsou 
povrchově upravovány technologií potisku injekt - 
tedy žádná na povrch nalepená samolepka, ale vtisk-
nutím obrázku přímo na objekt. Mohou to být lamino-
vané desky, fóliované desky, akrylát, dýha i sklo. Jako 
motiv je možno použít jakékoliv obrázky či fotografie 
v digitální podobě, stejně jako si můžete vytvořit vlast-
ní vzory přímo v počítačovém grafickém programu.  
Velice efektní jsou 3D motivy na akrylátových kuchyň-
ských dvířkách, které se uplatní jak na ploše dvířek, 
tak na jejich hranách.

Sklo barevné, plastické a obrázkové
Sklo jako částečná výplň horních skříněk se používá již 

řadu desetiletí, dodává kuchyni prostor, vzdušnost, de-
koruje a zároveň umožňuje i průhled na pěkné kousky 
skla a porcelánu, které je příjemné mít na očích. Skle-
něná výplň se používá do dvířek z masivu, dýhovaných 
i fóliovaných. Sklo může být čiré, častěji se ale požívá 
tónované do žluta, šeda, modra či hněda. U rustikál-
ního vzhledu kuchyní je často osazováno do lištových 
mřížek a používá se sklo s povrchovou strukturou.
Moderní doba ale změnila u kuchyní také přístup 
ke sklu. Zpevněné sklo se používá v mnohem větších 
plochách. Už to nejsou jen výplně, ale celá dvířka 
kuchyňských linek, osazená zpravidla do prakticky 
neviditelných hliníkových rámečků. Čiré plavené sklo 
tónované do různých odstínů, lité sklo strukturované, 
kalené sklo s vlisovanými různými dekory - to vše dává 
na výběr širokou škálu možností pro originální vzhled 
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kuchyně. A samozřejmě i na sklo lze požít dekorování 
pomocí systému Overface. Vzhledem k tomu, že plo-
chy skleněných dvířek na sebe mohou velmi těsně na-
vazovat, efekt obrázků přecházejících z jedné skříňky 
na druhou je zde stejně dokonalý, jako u akrylátových 
dvířek.
Sklo v kuchyni má ovšem ještě jednu velkou uživa-
telskou výhodu - výborně se udržuje. Zatímco u fólií 
i laků je třeba se vyvarovat poškrábání, ale také polití 
olejem nebo kyselými tekutinami, sklo snese v tomto 
smyslu všechno. Přitom na jeho umytí můžete použít 
vhodné odmašťovací saponáty i horkou vodu či páru, 
snese i umytí kuchyňskou houbičkou (tu byste na fólii, 
lak ani akrylát nikdy použít neměli, na lakované plo-
chy by se neměly používat ani utěrky z mikrovlákna, 
jen měkký bavlněný hadřík) - nic na něm nezanechá 
skvrny ani škrábance. Jediné, co sklo nesnáší, je prudké 
střídání teplot - to ale u kuchyňských dvířek zpravidla 
nehrozí.  
Kromě úpravy pomocí Overface fólií je v kuchyni mož-
no využít i další designérskou novinku,  Grafosklo. Po-
užívá se hlavně pro velké plochy, tedy například místo 
klasického keramického obkladu v kuchyni. V ploše 
skla je zalaminován digitální tisk nebo textilie. Obra-
zový efekt lze využít i ve velkých plochách, jako jsou 
dělicí příčky místností, ale samozřejmě i v plochách 
menších, jako jsou výplně dvířek kuchyňské linky. Jaké 
dekory si můžete vybrat? Petr Paksi ze společnosti, 
vyrábějící Grafosklo, vysvětluje: „Jedná se o designové 
sklo - systém dvou nebo jednoho skla, vždy se speciál-
ní bezpečnostní folií a vnitřním motivem - digitálním 
tiskem nebo textilií. Do skla je tedy skutečně zataven 
vybraný motiv, dekor, fotka nebo textilie, dokonce 
však klidně i přírodniny v podobě herbářované květi-
ny, plátky dýhy nebo kovu.“ A jak je to s bezpečností? 
„Ve vztahu ke Grafosklu mluvíme celou dobu o velké 
celoskleněné ploše. A mnohé napadne otázka bezpeč-
nosti. Tady ale musím podotknout, že obavy rozhodně 
nejsou na místě. Grafosklo tvoří speciální kalené, extra 
pevné - mechanicky i tepelně odolné, sklo, které se 
využívá také na hokejových stadionech jako nástavba 
mantinelů - a jistě není pochyb, že je při zápasech vy-
staveno extrémním podmínkám. Navíc vnitřní bezpeč-
ností fólie udrží sklo pohromadě, pokud by došlo ke 
skutečně cílenému nárazu do rohu skla. A do třetice 
- střepy kaleného skla nejsou nikdy ostré.“

Moderní kování pro uživatelský komfort
Vzhled kuchyňských dvířek udává ráz celé kuchyně 
a je tedy důležitý z estetického hlediska. Co nás ovšem 
neméně zajímá, je pohodlné otvírání otočných i vý-
klopných dvířek a zásuvek. Závěsné panty umožňují 
dnes nejen dokonalé vyrovnání dvířek tak, aby per-
fektně lícovala, ale také postupné otvírání zejména 
u výklopných dvířek a měkký doraz. To vše nám dává 
pohodlí, ale také prodlužuje životnost kuchyňských 
dvířek. Stejné je to s výsuvem zásuvek. Nejenže vám 

bezpečnostní pojistka zabrání zásuvku vysunout tak, 
aby se převážila a vypadla ze skříňky, ale pneumatické 
vysouvání umožňuje opět měkké zavírání, tedy žádné 
třískání čelem zásuvky o korpus.
Zdálo by se, že ke kuchyním nebytně patří také na-
šroubované úchytky nebo knoflíky na otvírání a za-
vírání dvířek. Ani to ale už nemusí být pravda. Jistě, 
pokud máte kuchyň rustikálního vzhledu nebo s pa-
tinovou povrchovou úpravou, pak mosazné odlitky 
nebo kované závěsy, případně keramikou zdobené 
knoflíky design kuchyně perfektně dotvoří. U kuchyní 
moderního střihu ale chceme dát vyniknout perfektně 
hladké ploše, ať už zdobené obrázky nebo jen v doko-
nale lesklé úpravě či v ploše skla. Raději se tedy obe-
jdeme bez úchytek. Jednou z možností jsou seseknuté 
a do oblouku tvarované horní hrany skříněk nebo 
úchyty přímo osazené do vyfrézovaných plošek desky 
dvířek a sjednocené s nimi finální úpravou desky - tedy 
fólií nebo lakem.
Moderní kování ale umožňuje zbavit se i těchto prvků. 
Dvířka i zásuvky reagují prostě na lehké stisknutí 
a stejně lehkým přitlačením je opět zavřete. Nic tedy 
neruší pohledově plochu dvířek, můžete dát vynik-
nout dekoru, designově budete lépe slaďovat kuchyň 
s dalším nábytkem v otevřeném systému obývací pokoj 
+ kuchyňský kout. A navíc - nehrozí vám už žádné 
modřiny od vyčnívajících úchytek.

Modernizace bez bourání
Pokud vám tedy vyhovuje, jak je vaše kuchyňská linka 
velká a jak je umístěná v prostoru, máte v ní pro vás 
pohodlně promyšlené zóny pro zásoby, ukládání 
nádobí a přístrojů, přípravu, vaření i mytí, pak vás 
nic nenutí linku likvidovat, bude stačit ji jen vylepšit. 
Možná chcete víc zásuvek nebo naopak víc skříněk 
s dvířky, i to se ale dá při renovaci kuchyně do stávají-
cích modulů vyřešit, variabilita rozměrů je nekonečná, 
i když za atypické rozměry si samozřejmě něco připla-
títe. Také doplnit kuchyň o novou skříňku je samozřej-
mě možné, stejně jako některou zrušit a umístit místo 
ní třeba myčku na nádobí, která vám ušetří v kuchyni 
hodně vody i času. Při výměně desky můžete zvážit 
i výměnu sporáku za kombinaci kvalitní sklokeramické 
plynové, elektrické nebo nejlépe rovnou nejmoderněj-
ší indukční varné desky a pečicí trouby umístěné nad 
horní hranu spodních skříněk, abyste se k ní nemuseli 
ohýbat. Takové úpravy se při obnově kuchyňského 
nábytku dají snadno promyslet i zvládnout.
Dvířka s moderním kováním a kvalitní pracovní deska 
z materiálu, který odolá poškrábání i horkým hrncům, 
vám pak zajistí uživatelské pohodlí na úrovni dnešních 
technologií a samozřejmě vtisknou vašemu bydlení 
nový vzhled, který vás bude zase dlouhá léta těšit.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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INZERCE

TRENDY KOUPELNA
Moderní koupelnu lze popsat obecně známým rčením, že v jednoduchosti je krása. 
Je nejen místností, v níž se provádí pravidelná očista těla, ale zároveň vhodným 
prostorem pro relaxaci. Útulná, praktická a moderně zařízená koupelna prostě 

patří k základům spokojeného bydlení.
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Někdo se při zařizování nové koupelny řídí vlastním 
vkusem, fantazií a instinktem, jiní dávají přednost in-
spiraci v podobě tipů od designérů, výrobců koupelno-
vého vybavení a jiných odborníků. A někteří z nás se 
rádi řídí nejnovějšími trendy, které zrovna v letošním 
roce interiéru koupelen, nábytku a vybavení vládnou.

Nové obklady a dlažby
Stále nám chybí příroda, a tak ji chceme dostat 
i domů. Proto převažují jednoduchá řešení, tlumená 
barevnost v přírodních tónech, velké formáty a použití 
digitálního tisku. Nejvíc je patrná právě orientace na 
přírodní materiály, přesněji dokonalé imitace dřeva, 
kamene či betonu. Digitální tisk umožňuje přenést na 
hladký i reliéfní povrch keramických obkladů a dlažby 
jakýkoli dekor, ať už se jedná o autentické přírodní 
nahodilosti, nedokonalosti, patinu, řez kamenem či 
úpravy povrchů. Z přírody vycházejí i barvy - „in“ jsou 
odstíny šedé, hnědé a béžové. Tuto základní barevnost 
doplňují tlumenější odstíny fialové, červené, zlaté, 
tradiční modré, modrozelené či zelené.
Nadále velmi trendy zůstává i mozaika, která je popu-
lární i díky prakticky neomezeným možnostem výběru 
materiálů, barev a formátů. Můžeme vybírat z kera-
mických, skleněných, dřevěných i kovových, v lesklých, 
metalických, matných, hladkých či strukturovaných po-
vrchových úpravách. Různí se také tvary jednotlivých 
dílků, od tradičního čtverce přes obdélníky a kruhy až 
po šestihrany a kamínky. Podobná rozmanitost panuje 
v rozměrech, od 0,8 až po 5, 10, 20, 30 i 40 centimetrů. 
Při vytváření jejich kombinací se téměř meze nekla-
dou, hlavními zásadami však zůstávají jednoduchost 
a elegance.

Na zámku či u babičky
Atmosféru honosné vily či zámku dodají naší koupel-
ně retro obklady a dlažby, které vlastně nevyšly nikdy 
z módy. Skvěle se hodí nejen do jakéhokoliv secesního 
domu, vily nebo činžáku, ale i ve venkovských sídlech 
či starých statcích. Nabízejí v interiéru pocit dokona-
lého návratu do minulosti a nejspíš právě proto jsou 
stále oblíbenější, což je patrné z neustále se rozšiřující 
nabídky novinek výrobců obkladů.
Největší zájem je o modrobílé, starorůžové variace či 
kombinace sytých barev. Samostatnou kapitolou jsou 
pak secesní obklady a dlažby, které se používaly do 
secesních domů na přelomu 19. a 20. století. Od té 
doby se používají stále a jdou si mimo jakékoliv trendy 
svou vlastní cestou. Proto mají tu nespornou výhodu, 
že nikdy nezestárnou.

Velké formáty
Stále oblíbenější jsou velké formáty obkladů - ve stále 
větších velikostech a minimální tloušťce pouhých něko-
lika milimetrů. Vytvářejí velkou celistvou plochu, v níž 
dokonale vynikne struktura dekoru. Dokonale řezané 
prvotřídní dlažby se dají skládat téměř beze spár, od-

padá tedy náročné spárování, což s sebou přináší nižší 
náklady na pokládku. Současně se minimalizuje riziko 
problémů, které ve spárách vznikají (porušení, nečisto-
ty, nutnost oprav, pronikání vlhkosti pod dlažbu atd.).
Na velké ploše báječně vynikne dekor kamene, lesklý 
mramor, struktura dřeva i luxusní lesklá varianta. Lu-
xusní obklady o velikosti až 3x1 metr dodávají výrobci 
v tloušťce 3,5 milimetru, dlažby jen o málo silnější.

Dovoleno je prakticky vše
V oblasti sanity a baterií módní diktát v současnosti 
prakticky neexistuje, i když jednu tendenci ani zde ne-
lze přehlédnout - ještě nedávno přísně hranaté tvary 
se postupně zjemňují. Obrovská variabilita se nadále 
drží v oblasti tloušťky materiálu - trh nabízí mohutné, 
přímo masivní kousky stejně jako ultralehké, připomí-
nající spíš křehký čínský porcelán.
Opravdovým hitem je vana zapuštěná do podlahy, 
která působí velmi efektně a dodává interiéru kou-
pelny luxusní nádech. Když ji zapustíme do podlahy, 
vyrobené z krásné exotické dřeviny, odolné vůči vodě, 
vybavíme koupelnu stylovým nábytkem, ratanovými či 
bambusovými doplňky a na stěnu umístíme designo-
vý radiátor neboli topný obraz s motivem tropického 
ostrova, budeme si připadat jako v ráji. Pokud ovšem 
máte malou koupelnu, můžete na takový sen rovnou 
zapomenout.
Nesmírně lákavá je i představa koupele s nepřetržitým 
dopouštěním vody a jejím volným odtékáním přes 
horní hranu vany. Přetékající vany se nejčastěji realizu-
jí jako zapuštěné do podlahy, ale efektně působí i jako 
částečně zapuštěné nebo samostatně stojící. Pravým 
šperkem luxusní koupelny se může stát i dřevěná vana, 
vyrobená z masivního kvalitního dřeva. Na trhu již na-
jdeme kousky v retro stylu, připomínající staré necky, 
i s lesklou povrchovou úpravou. Dřevěné vany skvěle 
tepelně izolují a vynikají dlouhou životností, během 
níž si stále udržují perfektní vzhled.
Samozřejmě ne vždy si můžeme dovolit takový luxus. 
Na druhou stranu, i pokud jste majitelem malé koupel-
ny, nemusíte podléhat depresi. Zajímavým řešením pro 
vás může být vana, jejíž obložení je plné praktických 
přihrádek a zásuvek. Působí velmi nevšedně a zároveň 
elegantně. Praktické zásuvky a poličky skýtají ideální 
úkryt pro ručníky, pěny do koupele, aromatické soli… 
- zkrátka pro vše, co potřebujeme mít při nerušené 
relaxaci po ruce.

Sprchový kout v novém pojetí
Jestliže přece jen nemáme dostatek prostoru pro vanu, 
tím pečlivěji zpravidla vybíráme sprchový kout. Moder-
ním koupelnám vládnou především vestavné sprchové 
hlavice větších formátů, zabudované do podhledu, 
které jsou téměř bezúdržbové. Pozvolna k nám při-
chází ze zahraničí i trend začlenění sauny přímo do 
prostoru koupelny, dokonce se už prodávají i mini 
sauny, které se vejdou i do panelákového bytu. Novou 



TECE je přední německý výrobce a dodavatel 
s dlouholetou tradicí, zaměřený na sanitární 
techniku a potrubní systémy. Filozofií činnosti 
společnosti je přinášet do prostor koupelen 
a toalet vysokou funkčnost a nadčasový design. 
O tomto přístupu nejlépe vypovídá fakt, že fir-
ma TECE jako vůbec první na světě vyvinula 
splachovací tlačítko, které je plně integrováno 
do povrchu stěny, lícuje s ní a nevyčnívá. Toto 
řešení, které v interiéru působí velmi čistě 
a kompaktně, vítá stále větší okruh architektů 
a designérů.
Kovové tlačítko TECEsquare z nerezové oceli 
získalo ocenění v anketě Design Prize 2010, 
cenu Design Plus a prestižní mezinárodní cenu 
za design „red dot“. Ovládací tlačítko vyrobené 
z nejkvalitnější nerezové oceli a povrchu, který na 
sobě nezanechává otisky prstů, zvýrazní krásu 

TECEsquare II

a jedinečnost Vaší koupelny. Tento neokoukaný 
minimalistický vzhled bude každý den symbo-
lem Vaší výjimečné osobnosti. Nyní nabízí TECE 
novou verzi tlačítek TECEsquare II se snadněj-
ším způsobem instalace a s novými, menšími 
rozměry. Sklo se jako moderní materiál objevuje 
stále častěji v koupelnách, proto nabízíme ovlá-
dací tlačítka se skleněnými kryty. Pro moderní 

koupelny, ve kterých se objevují ostré hrany a 
pravoúhlé tvary se velice hodí skleněné prove-
dení tlačítek TECEsquare.
Pro veselé a hravé koupelny jsou vhodná tlačítka 
TECEloop, kde si zaručeně každý vybere barvu, 
kterou preferuje. Skleněné kryty můžete různě 
kombinovat, proto řada TECEloop vyniká jedineč-
nou škálou 104 možných barevných kombinací.

TECEtlacitka 210x297mm_v1.indd   1 03.09.15   15:29
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módou, vycházející ze životního stylu, je propojování 
koupelny či alespoň sprchového koutu s navazující 
místností, například ložnicí.
Mnoho lidí nechce mít v koupelně klasické sprchové 
kouty, nebo řeší možnost sprchování přímo v ložni-
ci nebo v pokoji pro hosty. Právě pro ně architekti 
navrhují již několik let individuální řešení v podobě 
volných prostor, oddělených od zbytku místnosti 
skleněnou zástěnou, nebo dokonce i bez ní. Sprcha je 
vybavena hlavicí a odtokovým kanálkem, zabudova-
ným přímo v podlaze. Takovéto řešení je vysoce trendy 
a sprchovací místo je možné přesně přizpůsobit našim 
požadavkům.
Netradiční řešení koupelny spočívá v neobvyklém vy-
tvoření sprchovacího prostoru. Vzhledově velmi atrak-
tivní modulární set se skládá z pevných skleněných 
stěn a vzpěr, z nichž lze sestavit sprchovací prostor 
prakticky jakékoli velikosti. Tyto sprchy působí v interi-

éru velmi vzdušně, protože jejich stěny většinou tvoří 
čiré sklo. Vanička je jen nepatrná nebo chybí úplně, 
takže interiér není opticky zastavěn jako při použití 
standardních sprchových koutů. Zájem o tyto systémy 
vzrůstá v posledních letech i u nás. Odtok bývá u těch-
to netradičních sprch řešen buď odtokovým žlabem či 
podlahovou vpustí, nebo nízkou vaničkou.

Znovuzrození bidetu
I když byl bidet vynalezen již před třemi stoletími 
a mokrá očista po použití toalety je v mnoha zemích 
naprostou samozřejmostí, u nás tomu tak bohužel 
stále není a bidet se jen polehounku vrací do našich 
koupelen. Zavinil to styl stavby toalet v druhé polovině 
minulého století, kdy se pohodlný prostor k vykonání 
potřeby a následné hygieny proměnil v malou kabin-
ku, leckdy sotva postačující k poskládání končetin.
Tradiční řešení samostatného bidetu je již dostání 
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v mnoha variantách designu - závěsné, stojící, moder-
ní, retro či barevné. Nejluxusnějším zařízením v této 
kategorii jsou takzvané sprchovací toalety. Disponují 
několika programy včetně „masážních“, výhřevem 
sedátka, osušením, tryskou na klasické i čistě dámské 
omytí. Cena na našem trhu se pohybuje kolem 100 
tisíc korun. Můžete vyzkoušet i variantu WC + bidet 
v jednom, což znamená bidetovou trysku zabudova-
nou přímo v límci keramické mísy! Geniálně jednodu-
ché řešení ušetří místo i peníze, ale nabídne komfort 
bidetu. Velkou předností je jednoduché ovládání, 
snadná montáž, žádná elektronika. Možnost na napo-
jení na teplou, předmíchanou vodu. Můžete vybírat 
z několika designů i barev.

Kohoutek není jenom funkční
Aby koupelna působila dobře jako celek, je důleži-
té vybírat stejně pečlivě i vodovodní baterie a jejich 

příslušenství. I ty se neustále zdokonalují, takže jsou 
nejen pěkné na pohled. Rostoucí nároky na hygienu 
daly zelenou bezdotykovým, z důvodu úspor je velký 
zájem i o systémy, které dokážou automaticky snižo-
vat průtok vody z kohoutku. U vanových a sprchových 
baterií mají jednoznačně přednost nastavitelné, které 
automaticky míchají studenou a teplou a pouštějí 
vodu přímo požadované teploty. Velkou výhodou je 
široký výběr ucelených sérií, které nabízejí všechny 
druhy baterií - umyvadlové, vanové, bidetové i spr-
chové. K některým dokonce výrobci nabízejí i sladěné 
koupelnové doplňky.
Klasické jednoduché tvary baterií jsou stále oblíbené 
hlavně díky příznivým cenám, důležitou roli zde hraje 
také jejich spolehlivost. Nejnovější trend se vyznaču-
je jednoduchými, dynamickými, čistými, jasnými, ale 
zároveň o poznání jemnějšími tvary. Svou roli hrají 
i naprosto jasně čitelné geometrické tvary - pravý úhel, 
půlkruh, kruh, trojúhelník, čtverec, kříž, válcovitá těla 
baterií. Dále se uplatňují futuristické, aerodynamické 
linie a originální extravagantní řešení.
Na první příče žebříčku oblíbenosti se již řadu let 
drží kombinace tradičních materiálů s detaily ze skla, 
dřeva nebo barevných plastů. Pro příznivce retro stylu 
se vyrábějí v hojné míře baterie s nostalgickou „sko-
řápkou“, pod níž se skrývá vysoce moderní technika. 
Komfortní a luxusní styl z dob našich pradědečků 
předurčují nádherně zaoblené tvary, náročné detail-
ní provedení a dokonalá elegance. Patinu získávají 
baterie například povrchovou úpravou v kombinaci 
s dřevěnými částmi, malovanou keramikou, u nejluxus-
nějších výrobků dokonce s ryzím zlatem.

Digitální revoluce
Doslova revoluci ve způsobu ovládání vodovodních 
baterií a sprchy představuje nahrazení mechanického 
ovládání dotykovým digitálním rozhraním. Digitální 
a elektronické armatury jsou průkopníky v úspoře 
vody. Ikony na digitálním ovládání mohou být přepro-
gramovány na základě našich osobních zvyklostí užívá-
ní vody, s požadovaným nastavením teploty, intenzity 
průtoku a jeho trvání.
S infračervenými elektronickými bateriemi se voda 
zastaví, když se uživatel vzdálí od baterie. Digitální 
baterie nabízejí uživateli celou řadu výhod včetně 
programovatelných funkcí a tlačítka „pauza“. Napří-
klad funkce čištění zubů může být přeprogramována 
pro zajištění maximálně efektivního využití vody. Po 
kliknutí na ikonu začne voda téct na několik sekund, 
přesně tak dlouho, abychom si namočili kartáček. Poté 
se voda zastaví a začne znovu téct přesně v takovém 
časovém intervalu, který si uživatel nastaví podle ob-
vyklé délky čištění zubů.

Nábytek v koupelně
Základním kritériem při výběru vhodného nábytku by 
měla být velikost místnosti. Ve velkých koupelnách si 
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můžeme dovolit prakticky cokoliv. Pokud ale bydlíme 
v paneláku či typizovaném činžáku z druhé poloviny 
minulého století a navíc ještě potřebujeme v koupelně 
umístit i pračku, sotva pak do ní nacpeme ještě něco 
víc než jen koš na špinavé prádlo a skříňku pod umyva-
dlem. Přesto je zbytečné vzdávat se ještě před bitvou. 

Když zvolíme vhodné vybavení, může být i malá kou-
pelně útulně a funkčně zařízena.
Navíc má nábytek i v koupelně své opodstatnění, 
přestože se současné trendy nesou spíš ve znamení 
jednoduchosti a vzdušnosti. Bez něj by totiž i sebevětší 
koupelna mohla v konečném důsledku působit pře-
plácaně a nepořádně. Kam bychom ukládali ručníky 
a osušky, veškerou kosmetiku a spoustu dalších po-
třebných drobností, bez nichž se v báječných chvilkách 
relaxace prostě neobejdeme? Navíc právě vhodně 
zvolený nábytek, sladěný s obklady a dlažbou, dotváří 
celkovou atmosféru a styl.
Koupelnové trendy letošního roku navazují na ty z mi-
nulých let. Těmi jsou návrat k přírodním materiálům, 
tlumeným barvám i motivům, symbolizujícím poklid 
a harmonii. S tím souvisí nejen vzhled, ale také veli-
kost, rozměry a uspořádání koupelnového nábytku. 
Pokud právě plánujeme rekonstrukci koupelny a chce-
me, aby byla opravdu trendy, vybírejme takový náby-

tek, který bez problémů pojme všechno, co potřebuje-
me mít po ruce a co zároveň nemusí být volně loženo.
Jedním z hlavních trendů jsou právě zvyšující se nároky 
na promyšlené úložné prostory, u malých koupelen 
lze tento problém řešit nábytkem, využívajícím výšku 
místnosti. Samozřejmě lze vybírat ze široké nabídky sé-

riových produktů, nábytek vyrobený přesně 
na míru však bud jistě lépe vyhovovat našim 
představám. A právě ochota investovat do 
koupelnového nábytku na míru je druhým 
hlavním trendem roku.

V neutrálních tónech
Moderní koupelnový nábytek by měl být 
v přírodních barvách. Trendy se tedy při-
klánějí spíš k neutrálním či teplým barvám, 
k béžové, hnědé, šedé, zemité, žluté, světle 
modré, zelené apod. Nicméně stále dominu-
je také velký trend současnosti - bílá, která 
je symbolem čistoty. Tlumenější odstíny lze 
podle potřeby kombinovat s výraznějšími 
obklady, dlažbou či malbou.
Stěžejním parametrem pro koupelnový 
nábytek je zvolený materiál - i zde v součas-
nosti platí směřování k přírodě. Nábytek je 
tedy přednostně ze dřeva, dominuje masiv, 
u luxusnějších variant i exotické dřeviny. 
Dřevo je možné kombinovat s kamenem či 
sklem. Může být zastoupeno také plastem, 
který umožňuje napodobit jiné různé mate-
riály - to je pak o mnoho levnější varianta.

Pro funkčnost i atmosféru
Světla v koupelně není nikdy dost. Správné 
osvětlení v koupelně by se mělo skládat 
minimálně ze dvou částí - hlavního svítidla 
a osvětlení prostoru u zrcadla. Světlo bude 
působit příjemně, pokud bude rovnoměrně 

rozptýlené po celém prostoru. Světlé obklady odrážejí 
světlo lépe než tmavé.
Hlavní osvětlení tvoří stropní svítidlo, které může být 
namontováno na strop, kvalitnější řešení ale nabízejí 
osvětlovací zdroje, zapuštěné přímo do stropu. V malé 
koupelně může hlavní osvětlení nahradit osvětlení 
u zrcadla - v takovém případě by minimálním světel-
ným vybavením koupelny měly být dvě lampy, jedna 
vpravo a jedna vlevo u zrcadla. Stěnová svítidla kolem 
zrcadla jsou ideální při holení nebo nanášení make-
-upu, protože zaplavují prostor před zrcadlem jasným 
světlem z obou stran a nevytvářejí stíny na tváři.
I když to možná zní zvláštně, i v koupelně můžeme 
vytvořit pomocí osvětlení různé nálady a zajímavé 
akcenty. Je totiž základním nástrojem pro ovlivňování 
atmosféry, který poskytuje potřebnou flexibilitu mezi 
svěžestí a jasem nebo klidem a intimitou. Jako světelný 
zdroj do sprchových kabin a na čtení ve vaně se hodí 
lampa s širokým paprskem světla (tzv. downlights).
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Většina z nás má relaxaci spojenou se znamenitou koupelí. Základem je samozřejmě kvalitní vana, s jejímž výběrem vám rádi pomůžeme. 

Při plánování je třeba zohlednit několik základních kritérií. Limitující je velikost koupelny a množ-

ství finančních prostředků. Vybírat je opravdu z čeho. Na trhu je mnoho typů, velikostí, materi-

álů. Většina z nás dnes preferuje akrylát, u kterého je škála tvarů a velikostí takřka neomezená. 

U všech výrobků je ale od začátku třeba počítat i s připojením instalací a s umístěním doplňků.

Abychom zúžili výběr, zaměřili jsme se na produkci van společnosti Kreiner. Na firemním e-shopu 

jsme si prohlédli řadu výrobků, přičemž v nabídce jsou nejen vany volně stojící, ale i klasické vany, 

vhodné i k zabudování. Různé jsou tvary i velikost, stejný je však použitý materiál. Jde o vysoce 

kvalitní akrylát americké společnosti Lucite, který firmě Kreiner zaručuje vysokou kvalitu při spl-

nění potřeb moderního designu, který si zákazníci žádají. 

Trendem poslední doby pro rozměrově větší koupelny jsou volně stojící vany. Právě široká škála nejrůznějších rozměrů a typů volně stojících 

van nás na e-shopu společnosti Kreiner zaujala nejvíce. Díky mnohaletým zkušenostem najdete v sortimentu i vany s extrémně úzkým okrajem 

i další nádherné designové výrobky. Společnost je schopná vyrobit i vany podle přání architektů i obchodníků. Volně stojící vana doplněná 

o designovou baterii se pak stává centrálním prvkem každé koupelny.

Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit, doporučujeme obrátit se na odborníky. Zákazníkům společnosti Kreiner jsou k dispozici školení 

zaměstnanci, kteří na základě Vašich představ a přání dokáží navrhnout a vytvořit optimální a plně funkční koupelnu.

VOLNĚ STOJÍCÍ VANY ZNAČKY KREINER JSOU 

ZNAMENÍM KOMFORTU I POHODLÍ

Kreiner, spol. s r.o.

Tyršova 686

330 27 Vejprnice 

e-mail: info@kreiner.cz

www.eshop – kreiner.cz
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V současnosti se mohou v koupelnách používat pouze 
osvětlovací zdroje odolné proti vodě a páře. Speciální 
technická norma říká, že v prostoru kolem van a sprch 
lze používat pouze takové osvětlovací zdroje, které 
jsou chráněny před stříkající a tekoucí vodou. Tyto 
lampy mohou být napájeny pouze nízkým napětím 
v rozsahu do 12 voltů a musí být speciálně určené do 

prostor se zvýšenou vlhkostí.
Aktuální designovou kombinací koupelnových svítidel 
je kombinace mléčného skla a nerezu, v levnějších 
variantách leštěného hliníku. Trendy velí k ústupu od 
ostrých hran k zaoblenosti, největším hitem jsou skle-
něné válce, které lze podle potřeby instalovat svisle 
i vodorovně.

Řekni, kdo je nejkrásnější
Žádná koupelna není kompletní bez zrcadla. Umož-
ňuje nám dívat se na sebe a vykonávat každodenní 
rutinu, jako nanášení make-upu, holení či čištění zubů. 
Navíc odráží světlo po celém prostoru. Obrovská zrca-
dla přes celé zdi už rozhodně nejsou tím, co by inte-
riéroví designéři doporučovali, avšak existuje jedno 
místo, kam patří bezvýhradně: koupelna. Velkorozmě-
rová zrcadla se umisťují nad pulty s umyvadly, kam se 

perfektně hodí i proto, že ochraňují zeď před vodou.
Velké zrcadlo bez rámu je klasikou, na níž není co 
pokazit, odvážnější se však nebojácně vrhají po zají-
mavém orámování, které koupelně dodá styl. Široké 
výrazné lišty, ocelové rámy se starodávným zdobením 
nebo různobarevné odstíny promění zrcadlo v oprav-
du výjimečnou součást doplněk interiéru.

Efektní i funkční
Držáky ručníků, dávkovače mýdla a věšáčky na župany 
jsou třešničkou na dortu v každé koupelně. Pro jed-
notný vzhled můžeme zvolit výrobce armatur, který 
nabízí také široký sortiment doplňků a zaručí, že po-
vrch armatur a doplňků bude stejný. Správné umístění 
doplňků je o rovnováze designových preferencí a do-
sažitelnosti. Proto si dopřejme čas na rozmýšlení, kam 
který kousek přijde, než začneme vrtat do obkladů. 
Držáky na ručníky by měly být umístěny v dosahu ru-
kou od vany nebo sprchy, věšáčky na odložené obleče-
ní či župan vedle dveří do sprchového koutu. Nástěnné 
dávkovače mýdla a držáky pohárků zase pomohou 
udržet prostor umyvadla čistý a uklizený.
Aktuálním trendem ve světě koupelnových doplňků 
jsou přírodní motivy. Právě letí čisté a jednoduché linie 
souběžně se zálibou v rustikálnějším stylu. Příjemnou 
symbiózu může vytvořit kombinace několika přírod-
ních motivů. Například nádoby na zubní kartáčky ve 
tvaru tmavého kamene nebo zásobník na mýdlo, který 
vypadá jako vytesaný z mramoru nebo vydlabaný ze 
dřeva, nádherně vyniknou v interiéru, laděném do 
světlých tónů. Prim také hrají fritové glazury, připomí-
nající kapky rosy. Podobného efektu docílíme, zvolí-
me-li perleťový povrch v duhových odlescích a jemně 
barevných tónech.

Kouzelné maličkosti
Interiérový design nechal strohý standard v koupelně 
již dávno za sebou. Současně stále více vítězí odvaha 
prosazovat působivé dekorace, ať už v zářivých bar-
vách exotického bazaru, či s přírodními materiály a je-
jich věrnou nápodobou - například kožešinou, samo-
zřejmě umělou pro snadné praní. Oblíbené doplňky 
a dekorativní maličkosti promění i koupelnu v osobitý 
prostor, v němž se cítíme dobře. Fantazii se přitom 
žádné meze nekladou.
Oblíbené jsou v tuto chvíli třeba dekorativní předměty 
s nádechem etno a folklóru a často také starožitnos-
ti s patinou. Jejich kontrast s perfektním designem 
koupelnových objektů a baterií je činí obzvlášť atrak-
tivními. Efektním doplňkem moderní koupelny jsou 
živé rostliny, ve větším prostoru se mimořádně uplatní 
exotické palmy, které dobře snášejí teplejší prostředí 
i zvýšenou vzdušnou vlhkost - koupelna ovšem musí 
mít okno.

Foto: Schutterstock.com
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DVEŘE,
V době, kdy byl na trhu jen jeden typ dveří a ani toho nebyl dostatek, jsme si neu-
vědomovali, jak důležitým interiérovým prvkem dveře jsou. Mohou pozvednout, 

nebo naopak zabít celý design interiéru. Je proto důležité pečlivě je vybírat.

VSTUP DO DOMU…
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Nejde samozřejmě pouze o dveře, ale také o stav 
původních zárubní a finančně nikoli právě malou in-
vestici i do potřebného kování, které musí nejen ladit 
s celkem, ale také být plně funkční. 
Každé dveře znamenají v prostoru dva metry čtvereč-
ní. Jejich vzhled výrazně ovlivní styl interiéru, takže 
by měly být v souladu a tvořit jeden celek. Tak jako se 
například do moderního interiéru nehodí rustikální 
dveře z masivu, interiéru stylové chalupy by zase vylo-
ženě ublížilo křídlo s vysokým leskem. Dveřní křídla ale 
nevybíráme jenom podle toho, jak vypadají.
Při výběru dveří se často opomíjí i fakt, že dveře pouze 
neoddělují dané prostory, ale mají i jiné praktické 
vlastnosti. Jde třeba o zvýšenou zvukovou izolaci, 
kterou například oceníme při uzavření ložnic či dět-
ských pokojů. Vítanou vlastností je i takzvaná klima 
odolnost, která nedovolí zkroucení dveřního křídla 
vlivem vyšší vlhkosti v koupelně nebo rozdílných teplot 
v kuchyňských spížích. Důležitým aspektem je správný 
výběr způsobu otvírání. Tradiční jsou otočné, ale pro-
stor ušetříme hlavně dveřmi posuvnými po stěně nebo 
do stavebního pouzdra.

Ke dveřím patří rámy…
Hodláme-li pořizovat nové interiérové dveře, zpravidla 
budeme muset vyměnit i zárubně, a nejen kvůli vzhle-
du. Původní totiž většinou mají jiný rozměr závěsů, sil-
nější a delší čepy a odlišné rozměry polodrážek neboli 
falců. Výměnu zárubní si často vyžádá i jejich technický 
stav. Například mohou být poškozeny deformacemi, 

které vznikly otřesy domu či špatným usazením. Proto 
je vhodné nejprve vše důkladně přeměřit a zvážit, zda 
se dají ještě opravit, nebo opravdu bude nutné zárub-
ně měnit. Pokud si na takovou kontrolu netroufáme, 
stačí pozvat si odborníka z některé firmy, která se na 
výměnu dveří specializuje. Při rozhodování záleží i na 
tom, zda nové dveře, po nichž toužíme, budou se sta-
rými zárubněmi ladit.
Dřevěné zárubně bývá snazší renovovat nebo obložit, 
staré kovové rámy můžeme celkem snadno vyříznout. 
Tomu se však můžeme zcela vyhnout. V současnosti 
již jsou totiž k dostání i speciální zárubně, určené pro 
obložení původních kovových. Daleko lepší dojem 
samozřejmě dělají dveře, které jsou se stěnou v jedné 
rovině. To umožní skryté zárubně.
Technologie skrytých zárubní pro otočné dveře umož-
ňuje, aby se mechanismus zavírání instaloval do zdi, 
takže stěna navazuje na dveře ve stejné rovině. Mezi 
stěnou a dveřmi je jen úzká spára. Ve stěnách pak 
neruší vystouplé zárubně, a lze tak mít stěny i dveře ve 
stejné barvě. Ve stejném duchu se lze zbavit obložek 
u posuvných dveří. Tradiční interiéry si na silné oblo-
žení kolem posuvných dveří potrpí, ale pokud chcete, 
aby váš byt dosáhl moderního vzhledu, musíte využít 
bezobložková stavební pouzdra.
Stavební pouzdro je technologie, která zajistí, aby se 
posuvné dveře zasouvaly přímo do zdi. Pouzdra se 
skládají z rámu s pojezdovým mechanismem s tvrzený-
mi plastovými kolečky a vlastní „kapsy“, do níž se dve-
ře zasouvají. Kovové stavební pouzdro se instaluje do 
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zdi, takže „kapsa“ z pozinkovaného plechu se stává 
součástí zdi. Překryje se stěrkovou omítkou a malbou, 
takže se zdí splyne.

Zdvižně posuvné dveře
Pokud stavíme nový dům, nejspíš si přejeme hlavně 
dostatek světla v obytném prostoru a jeho propojení 
se zahradou. Řešením jsou zdvižně posuvné dveře, 
které přivedou do interiéru maximální množství světla. 
Práh mají bezbariérový, takže zajistí pohodlný přechod 
na terasu či balkon i osobám s omezenou pohyblivostí. 
Při otevření křídla nemusíme vyvinout žádnou velkou 
sílu, kartáčové a gumové těsnění navíc zajišťuje tiché 
dovření.
Při výrobě tohoto typu moderních dveří bývá dnes již 

používána takzvaná čtyřkomorová technologie, díky 
níž výborně izolují tepelně a zvukově. Zvýšené zabez-
pečení proti vloupání zajišťuje dvoupatková zasklívací 
lišta, navíc si můžeme vybrat i speciální skla a kování. 
Zdvižně posuvné dveře mohou být dvoukřídlé, troj-
křídlé i ve čtyřkřídlé variantě. V nabídce je široká škála 
barevných fóliovaných povrchů včetně dekorů dřeva 
nebo fólií s kovovým vzhledem.

Jak poznáme kvalitu
Kvalitní dveře se v zásadě liší od nekvalitních vnitřní 
konstrukcí, kterou ale nemáme šanci na první pohled 
poznat. Leccos nám napoví jejich hmotnost. Příliš 
lehké dveře logicky nemohou obsahovat zpevněnou 
vnitřní výplň, tzv. odlehčenou nebo plnou DTD desku. 
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Ovšem i dveře s takzvanou voštinovou výplní mohou 
dobře a dlouho sloužit, i když uvnitř skrývají v podsta-
tě jen tvrzený papír.
Voština je vytvořena ze speciálně tvrzeného papíru, 
poskládaného do tvaru včelích pláství. Takové dveře 
snesou pouze nízké namáhání. Nejčastěji používanou 
výplní je odlehčená DTD deska. Takové dveřní křídlo 
má potřebnou tuhost a pevnost, aby neslo nároky, 
kladené na běžně používané interiérové dveře. Odol-
nost proti proražení zajistí plná DTD deska, tedy dře-
votřísková. Je pevná a stabilní a používá se především 
u speciálních dveří.

Typy povrchu
V nabídce interiérových dveří bývají obvykle vyjmeno-

vány dýha, HPL/CPL laminát, fólie, vacuo fólie, masiv 
a vysoký lesk. Tradičním materiálem je samozřejmě 
dřevo, hlavně v podobě dýhy, která je sama o sobě 
zdobná originalitou kresby a vysokou estetickou 
hodnotou. Při výběru dýhovaných dveří však musíme 
počítat s tím, že kresba a barva dřeva není u jedné 
dřeviny naprosto stejná. Dřevo se navíc časem zbarvuje 
a vyzrává. Velmi častá představa, že každé křídlo s dý-
hovým dekorem dřeva dokonale sladíme k sobě, bývá 
tudíž hodně naivní.
Dýha na dveřích vzniká postupným podélným dělením 
rostlého dřeva na jednotlivé listy o šířce 0,3 až 0,5 mili-
metru. Poté může být použita ve svislé i příčné kombi-
naci, moderním trendem je i zapracování nerezových 
intarsií. Zajímavé je i střídání různých druhů dřevin, 
které na křídle vytvoří světlé a tmavé pruhy. Díky stále 
dokonalejším technologiím se i dýha stává mechanicky 
stále odolnějším materiálem, při výrobě je toho do-
sahováno například několika nástřiky UV ztvrzujícího 
laku. Moderní výrobní postup dekorů dřevin využívá 
takzvaných ARO dýh, zpracovávaných tak, aby různá 
dveřní křídla nesla naprosto stejnou texturu dřeva, což 
se u klasické dýhy nemusí vždy podařit.
Nejvyhledávanější variantou jsou umělé povrchy, 
především kvůli snadné údržbě. Nejlevnější jsou dveřní 
fólie. Odolnější je takzvaný CPL, střednětlaký laminát 
o síle 0,2 milimetry. Hodí se do prostor s náročnějším 
provozem či do domácnosti, kterou s námi obývají 
domácí mazlíčci. Navíc dobře snáší i čištění běžnými 
čisticími prostředky. Ještě větší zatížení snese tzv. HPL 
vysokotlaký laminát, který nese sílu laminátu 0,8 mm. 
Oba tyto lamináty jsou v moderních barevných varia-
cích i dřevodekorech.
Hitem mezi umělými materiály je PVC, které se na 
dveřní křídlo lisuje pomocí vakua, tedy tzv. vacuo fólie. 
Při použití této technologie přilne k podkladu oprav-
du dokonale a bezchybně pokryje dveře s jakýmkoliv 
vyfrézovaným tvarem. Jejich výhodou je široká nabíd-
ka módních pastelových tónů, například ledová modř, 
meruňková, cihlová či vanilková.
Více prosklené dveře oceníme u obýváku či z chod-
by, u pokojů je to zcela individuální. Větší soukromí 
i zvukový útlum samozřejmě poskytnou dveře plné, 
u prosklených je navíc třeba položit si otázku, zda nás 
například nebude světlo na chodbě rušit ze spánku. 
Platí pravidlo, že i při malé ploše prosklení působí 
dveře mnohem lehčeji a vzdušněji. Nejnovější trendy 
dávají přednost čistým, hranatým, nenápadným lištám 
a obdélníkovému prosklení bez zdobených či rustikál-
ních prvků. Jedinečnosti svých dveří snadno dosáhne-
me spíš volbou zajímavého efektního skla, než jiných 
kombinovaných prvků.
Stále častěji se v moderních bytech uplatňují i celoskle-
něné dveře, které mohou být součástí celoskleněných 
stěn. Sklo může být čiré, matné nebo nově v pískové 
úpravě. Velmi atraktivní jsou grafoskla, kde je fotogra-
fie nebo grafický a textilní motiv speciálním postupem 



52 | BYDLENÍ

vlisován mezi skleněné vrstvy. Grafoskla se uplatní 
v designových interiérech, a nyní se s nimi obkládají 
i zástěny v kuchyních.

Světlé, nebo tmavší
Dekor dveří a zárubní je třeba vždy sladit s podlahou. 
Při výběru odstínu často zbytečně příliš přeceňuje-
me barvu okenních rámů, která není až tak důležitá, 
protože se okna nacházejí dál ode dveří a mnohdy 
bývají překryty záclonou. Nicméně podlaha by s dveř-

mi rozhodně ladit měla, 
tím spíš, máme-li je 
v různých místnostech 
různé. Nemusíme se 
snažit sladit za každou 
cenu dvě stejné dřevi-
ny co nejpodobnější-
ho odstínu. Většinou 
to stejně nedopadne 
dobře, nakonec se 
stejně trefíme špatně 
nebo těsně vedle. Proto 
je lepší cíleně vytvořit 
mezi podlahou a dveř-
mi kontrast při zacho-
vání stejné či podobné 
struktury dřeva.

Krásné z obou 

stran
Při výběru hlavních 
vchodových dveří do 
bytu budeme nespíš 
limitováni stylem, který 
v domě „vládne“ a tvr-
dě nám stanoví hranice, 
přinejmenším pokud 
jde o základní materiál, 
barevnost a styl. Pokud 
bydlíme v chráněném 
objektu, určitě se k naší 
volbě budou chtít vyjá-
dřit i památkáři. Nejširší 
pole působnosti tudíž 
naší fantazii dopřeje vý-
běr do vlastního domu. 
Vstupní dveře jsou 
dlouhodobou investicí, 
která opravdu zasluhu-
je pečlivě zvážení. Zá-
kladními materiály jsou 
dřevo, hliník a plast.
Na současném trhu 
jednoznačně vedou 
dveře plastové, s po-
měrně velkou „bodo-

vou ztrátou“ se za nimi 
drží dřevěné. Hliníkové vídáme u rodinných domů jen 
sporadicky, za což zřejmě může jejich vyšší cena. Již od 
zhruba 40 000 korun, což je běžná cena kvalitnějších 
dřevěných dveří, však pořídíme i hliníkové vstupní 
dveře, navíc s téměř neomezenou životností a mi-
nimálními nároky na údržbu. Jejich vzhled navrhují 
přední čeští designéři, takže si určitě vybere vyznavač 
jednoduchosti s dekorem dřeva i milovník odvážných 
moderních kreací s dekorativním prosklením.
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Vybíráme kování
Nedílnou součástí každých dveří je kování, které by 
mělo dotvářet celek. Správně zvolené je šperkem, 
který promění dveře v dokonalou součást interiéru. 
Naprosto nezbytné je znát správné rozměry, tedy 
tloušťku dveří a rozteč. Ten první změříme velmi 
snadno a udává se v milimetrech. Většina kování snese 
určitou toleranci, takže na něm zpravidla najdeme 
například hodnotu 40-55 milimetrů. Pokud naše dveře 
to této tolerance pasují, máme vyhráno. S tou druhou 
už je to trochu horší. Co je vlastně rozteč? Jedná se 
o rozměr označující přesnou vzdálenost, a to od středu 
kliky po střed vložky zámku. Nejpoužívanější jsou 72 
a 90 milimetrů.
Pokud jsme výše uvedené záludnosti zvládli, už stačí 
zvolit pouze poslední důležitou věc, a to je konkrét-
ní typ. Dveřní kliky prošly během posledních 20 let 
omlazením a tento dveřní systém je dnes nabízen 
nejen v moderních designech, ale i systém jako tako-
vý byl z velké části modernizován, takřka k dokonalé 
funkčnosti. Klasické plastové a hliníkové kliky, jak je 
známe z dob Československa, jsou dávno pryč a zdo-
bí už jen pár panelákových bytů. Na výběr máme ze 
dvou hlavních variant, a to kování rozetového a ští-
tového. Rozetové se skládá ze dvou částí - pro kliku 
a pro zámek. Naopak štítové dveřní kování tvoří jediný 

celek. Vídáme ho hlavně u starších typů dveří nebo 
u vchodových. Rozetové je považováno za modernější 
a používá se především u interiérových dveří. Klasické 
štítové kliky zdaleka co do designu a funkčnosti nekul-
hají za rozetovým kováním, jdou také s dobou a dají 
se pořídit opravdu hezké kousky.
Nyní už nezbývá než se rozhodnout, z jakého mate-
riálu a s jakou povrchovou úpravou by kování mělo 
být. Běžně k dostání jsou výrobky z hliníku, nerezu, 
chromu nebo matného nerezu. Všechny tyto varianty 
jsou z hlediska kvality, životnosti a celkové odolnosti 
víceméně srovnatelné.
Opravdový boom zažívá rozetové kování, které si 
můžeme vybrat z přímo neskutečného množství tvarů. 
Může tvořit i skvělý designový doplněk interiéru, a po-
kud se nám podaří sladit materiály bytový doplňků, 
docílíme perfektní a jedinečné domácí atmosféry. Na 
vývoji a následné výrobě světových značek dveřního 
kování se podílí designéři z celého světa a některé 
kousky jsou opravdu jedinečné. Za zmínku stoji napří-
klad kliky ve tvaru golfové hole, zapuštěné rozety, kli-
ky s drahými kameny, v kombinaci s exotickým dřevem 
a mnoho dalších nápadů.

Foto: Schutterstock.com
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Hezké počasí ještě chvíli potrvá a mnozí z nás se chystají tento čas využít pro 
strávení několika chvil mimo domov a užít si podzimní dovolenou. Cestovní 
horečka tak rychle stoupá a v tom shonu si ani nestačíme uvědomit, co všechno 

se může stát v naší nepřítomnosti.

CHRAŇTE SVÉ BYDLO 
PROTI NENECHAVCŮM!
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A to kupodivu ani v poslední době, kdy se stále zvyšuje 
počet vloupání do objektů a to nejčastěji vchodový-
mi dveřmi či okny. Je třeba mít na paměti, že většina 
zlodějů si s mapováním terénu předem příliš hlavu 
neláme a pak obyčejné zámky, vstupní dveře či okenní 
skla pro ně představují doslova pozvánku do vaší do-
mácnosti. Drzost a brutalita pachatelů v dnešní době 
totiž nezná mezí, ale připomínat si policejní statistiky 
ohledně vloupání do bytů a rodinných domů by bylo 
nošením dříví do lesa.   
Nicméně, o bezpečnost našeho domova se ve větši-
ně případů začneme zajímat až ve chvíli, kdy máme 
svůj byt, dům, chatu či jiné obydlí vykradené. Přitom 
předejít takovým nepříjemným momentům může být 
jednodušší, než se zdá. 

Bezpečnostní dveře
Hlavním a poměrně stále podceňovaným prvkem jsou 
kvalitní bezpečnostní dveře, od kterých se odvíjí bez-
pečnost celého objektu. Je proto důležité mít takové 
bezpečnostní dveře, které zajišťují komplexní ochranu. 
Dveře jako takové, ale nejsou tím hlavním měřítkem 
bezpečí. Správné bezpečnostní dveře mají splňovat 
minimálně 3. bezpečnostní třídu, protipožární odol-
nost dveří by měla být 30 minut. Toto by mělo být 
podloženo platnými certifikáty dle norem EU. Důležité 
je také, aby zámkové vložky a kování byly ve stejné 
bezpečnostní třídě jako dveře samotné. Při samotné 
montáži dveří by mělo jít o certifikovanou montáž, 
kterou provádí firma, jež garantuje bezúhonnost svých 
zaměstnanců. Nepřetržitý zákaznický servis, který fir-
ma zajišťuje, je také důležitý. Posledním rozhodujícím 
faktorem je záruční lhůta, která by měla být u bezpeč-
nostních dveří minimálně tři roky.
Pro zvýšení komfortu k zabezpečení celého vašeho 
bytu nebo domu, nejen vstupních dveří, vám poslouží 
i další bezpečnostní komponenty, jakými jsou početné 
elektronické „vychytávky“ v podobě např. čteček otis-
ků prstů nebo kamer ukrytých v kukátku, či to mohou 
být bezpečnostní fólie na sklo. 
Čtečky otisků prstů, ve spojení s motorovou vložkou, 
zamykají a odemykají dveře automaticky bez použití 
klíče. Výhody jsou zřejmé - nelze ztratit klíče, nikdy 
nezapomenete zamknout a máte detailní přehled 
o pohybu v objektu.  A k jedněm z nejrychleji vyvíjejí-
cích se a stále finančně dostupnějších bezpečnostních 
komponentů patří kamerové systémy. Přenos obrazu 
je poté možný po lokální počítačové síti, nebo po 
internetu.  

Garážová vrata
Další velký průchod do domu představují garážová 
vrata - tedy samozřejmě pokud máte garáž navazující 
na dům a propojenou s ním dveřmi. Je jisté, že stará 
plechová výklopná vrata moc bezpečí neposkytují 
a nejde je ani dobře upravit. Proto je lepší je stejně 
jako staré dveře vyměnit za nová. Moderní garážová 

vrata, ať už posuvná, sekční nebo rolovací, fungují 
jako zabezpečení proti vniknutí i proti ohni. Sekce 
nebo lamely jsou vyrobeny z galvanizovaného plechu, 
který má uvnitř protipožární pěnu. Na bezpečnost je 
myšleno také při osazení zamykání, takže opět stačí si 
vybrat bezpečnostní stupeň.
Moderní garážová vrata jsou proti neautorizovanému 
otevření jištěna elektronicky. Je to dáno zejména tím, 
že ke každému jednotlivému kusu existuje jedineč-
ný ovladač s unikátním kódem, na který celý systém 
reaguje. Zloděj by musel tento kód nejdříve rozluš-
tit a pak by se mohl pokusit vniknout neoprávněně 
dovnitř. Bez zadání správného kódu elektronická 
pojistka způsobí, že se celý zámek při pohybu vzhůru 
mechanicky zablokuje, pak není možné ho mechanicky 
otevřít.

Jak zajistit okna
Okna jsou na první pohled lákavým místem pro násilné 
vniknutí. A nejsou to zdaleka jen ta v přízemí. Není 
výjimkou, že zloději se spustí na laně se střechy a vnik-
nou oknem do bytu třeba v pátém patře. Okolojdoucí 
jsou nevšímaví k tomu, co se děje na chodníku, natož 
aby zkoumali, proč se někdo spouští se střechy. Takže 
nechávat okna při odchodu otevřená je vždycky ris-
kantní čin. Do malých oken vedoucích do suterénních 
místností a umístěných často pod terénní vlnou po-
zemku se určitě vyplatí osadit nerozbitné drátěné sklo. 
Kde by už nepůsobilo hezky, budou se dobře hodit 
mříže. Moderní ochranou pro dobře přístupná okna 
v celém domě jsou pak ochranné fólie. Nejsou vůbec 
vidět a přitom zabrání rozbití skla a tedy vniknutí do 
nitra domu. Navíc vám okno nerozbije ani krupobití 
- to zvlášť oceníte u střešních oken. Pozor - nezaměň-
te bezpečnostní fólii za fólii, která poskytuje pouze 
ochranu proti přehřátí interiéru. Tam, kde vás slunce 
pálí, můžete ale použít speciální fólii, která plní obě 
funkce. Pro střešní okna, ale také pro velká proskle-
ní lodžií, která se zvenčí obtížně umývají, je tu pak 
nejnovější nanotechnologická pomůcka - hydrofobní 
impregnace skla. Hydrofobní prostředek účinkuje na 
principu lotosového efektu - dochází k odvalování ku-
liček vody po povrchu samospádem nebo prouděním 
vzduchu. Perličky kapaliny se snadno skutálí z povrchu 
a odeberou s sebou nečistoty, které tam předtím ulpě-
ly. Impregnace umožní udržovat sklo čisté, bez použití 
čisticích prostředků. Čištění je prováděno vlastním 
samočisticím efektem při dešti nebo oplachem čistou 
vodou. Hydrofobní ochrana má životnost zhruba pět 
let, pak je třeba nástřik zopakovat.  Nanotechnologic-
ký prostředek lze aplikovat jak přímo na sklo, tak i na 
bezpečnostní a UV ochrannou fólii.

Elektronické bezpečnostní systémy
Zapomenout nesmíme ani na elektronické zabezpe-
čovací systémy. Jedná se bezpochyby nejen nejmoder-
nější, ale také nejúčinnější způsob ochrany celého bytu 
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nebo domu. Základní elektronika spustí sirénu - i to 
je obvykle dost na to, aby se zloděj polekal a raději 
utekl. Sofistikované systémy pravidelně hlásí majiteli 
na mobil, že objekt je v pořádku, pokud ne, okamžitě 
vytočí jeho číslo a oznámí, že je problém. Majitel zpra-
vidla nemůže reagovat okamžitě, proto je vhodnější 
tyto systémy napojit na pult centralizované ochrany, 
kde je čtyřiadvacetihodinová služba, která přijme 

hlášení o neoprávněném vniknutí a okamžitě vysílá 
hlídku objekt zkontrolovat. Osazení objektu čidly a je-
jich propojení na kódovací systém, případně na pult 
centralizované ochrany je složité. Laik zpravidla neumí 
odhadnout, kam je čidla potřeba dát, zda je dobré 
přidat i reflektor, který při přiblížení někoho k objetu 
začne svítit, jak spojit bezpečnostní dveře, zamykání 
garáže a ochranu oken s celým systémem. Na to je 
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potřeba odborná firma, která vypracuje projekt a na 
jeho základě celé elektronické bezpečnostní zařízení 
nainstaluje. Projekt by měl být nedílnou součástí prací, 
protože pokud dojde k poruše (a žádný systém není 
bezporuchový), je pro opraváře jednodušší postupo-
vat podle projektové dokumentace než složitě hledat 
v celém domě, kde by chyba mohla být. Odborné firmy 
poskytují na systémy zpravidla několikaletou záruku, 

pravidelný servis a navíc spolupracují s agenturami 
provozujícími pult centrální ochrany, takže je pro ně 
snadné celý potřebný kruh zabezpečení uzavřít až do 
konce.
Elektronické zabezpečovací systémy za nás ale mohou 
odvést ještě jednu službu. Nejenže mohou chránit ná-
vštěvníky, ale mohou především ochránit majetek před 
možná ještě většími škodami, než je samotné vykrade-
ní objektu. Důležitou skupinou jsou požární detektory. 
Například nejčastěji používaným detektorem je kou-
řový, který reaguje na kouř ve vzduchu. Jiné detektory 
reagují na překročení dané teploty v místnosti, pří-
padně vyhodnocují rychlost, s jakou došlo ke zvýšení 
teploty. Živlem, který nám může napáchat plno škod je 
voda. Prasklá vodovodní trubka nebo přetečená voda 
mohou způsobit i statisícové škody. Tyto případy lze 
snadno detekovat tzv. záplavovými detektory. V přípa-
dě aktivace je pak možné poslat informační SMS nebo 
lépe elektroventilem automaticky uzavřít přívod vody. 
Dalšími hojně používanými detektory jsou snímače 
úniku plynu, zejména hořlavých plynů, jako je zemní 
plyn, propan apod. Typické umístění je v plynových 
kotelnách a v koupelnách či  kuchyních vybavených 
plynovými spotřebiči. Při rozhodování, kam detektor 
umístit je potřeba vědět, jaký plyn bude v komerčním 
prostoru používán (zemní plyn je lehký a stoupá vzhů-
ru, zatímco propan-butan je těžký a drží se u země). 
Tak jako vás EZS může informovat prostřednictvím 
sirény nebo SMS zprávou např. o narušení objektu, tak 
stejně vám EZS pošle zprávu o úniku vody nebo plynu. 
Elektrický zabezpečovací systém při detekci narušení 
daného čidla, může ovládat, resp. zavřít přívod vody, 
uzavřít přívod plynu, či vypnout elektrický přívod. 

Bez pojištění jistotu nemáme
Je to smutné, ale zloději a výrobci zabezpečovacích 
zařízení jsou jako dvě souběžně jedoucí mašinky na 
dětském modelu železnice. Jednou je vepředu ten, 
vzápětí ho však ten druhý dožene a předjede. Ostatně 
právě způsob, jak zloděj překoná bezpečnostní systém, 
je pro jeho výrobce dalším návodem, jak ho promys-
let ještě lépe, tak to zkrátka a dobře na celém světě 
je. Navíc bytu a domu nehrozí jen vykradení, ale také 
oheň, voda, kroupy, vichřice. Proto jedině když domác-
nost a dům dobře pojistíme, můžeme jakž takž v klidu 
spát.
Pokud stavíme, pojišťujeme stavbu. Jakmile je po 
kolaudaci, pojišťujeme dům a domácnost. To jsou dvě 
rozdílné věci. Pojištění domácnosti chrání nábytek, 
elektroniku a další zařízení až po starožitnosti, obra-
zy, cennosti a do jisté míry i peněžní hotovost. Podle 
toho, co v bytě máte, byste tedy měli projednat způ-
sob pojištění. Jestliže máte v bytě cenné věci, základní 
pojistka vám jejich ztrátu určitě nepokryje. Pojišťovna 
si pochopitelně klade i podmínky na zajištění majet-
ku, takže si dobře ve smlouvě povšimněte, jak máte 
mít domácnost zabezpečenou, abyste mohli v případě 
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vykradení či jiné pohromy uplatnit pojistné plnění. 
Pokud chcete připojistit cenné věci, může po vás po-
jišťovna požadovat jejich zdokumentování - odborné 
ocenění a fotografii.
Pojištění stavby jako takové se zdaleka nevztahuje jen 
na majitele rodinných domků. Nikdo si samozřejmě 
nic takového nepřeje a nechce to přivolávat, jenže ke 
zničení bytového domu prostě také může dojít - to 
jsou příběhy výbuchu plynu, podemletí vodou, velké-
ho požáru apod., kdy je narušen celý objekt a nebu-
de možné ho dále užívat. Stačí ale i částečné zničení 
a nutnost rekonstrukce, výměny rozbitých oken, 
sanace po požáru v domě apod. Družstva a společen-
ství vlastníků sice musí domy pojišťovat ze zákona, ale 
pro jednotlivé obyvatele to má mnohá úskalí. U domů 
družstevních, zejména v majetku velkých družstev, 
bychom se náhrady za byt v případě úplného zničení 
pravděpodobně nedočkali vůbec - pojištěné je druž-
stvo, nikoliv my sami. Družstvo tedy zinkasuje pojistné 
plnění a jak s ním naloží, je na rozhodnutí členské 
schůze - ta klidně může odsouhlasit přesunutí peněz 
na jiné potřeby družstva, než je vaše odškodnění, po-
kud jsou tyto peníze potřeba třeba na demolici zbytku 
domu apod. Společenství domu rozhodne o rozdělení 
pojistky rovněž společně, s největší pravděpodobnos-
tí ale alespoň nějaké peníze jednotlivým vlastníkům 
z pojistky zůstanou. Rozhodně ale nebudou mít hod-
notu bytu - právě proto, že bude ještě nutné uhradit 
náklady vzniklé po zničení domu. Proto je dobré, aby 

každý spoluvlastník uzavřel ještě svou vlastní pojist-
ku na stavební součásti, to znamená na svůj podíl na 
příslušné nemovitosti. Plnění z takové pojistky pak už 
patří skutečně jen vlastníkovi bytu a spoluvlastnické-
ho podílu, nikoliv společenství vlastníků jako celku. 
Jedině když budeme takto pojištěni, máme naději, že 
za pojistné plnění pořídíme nové bydlení. Při nutnosti 
rekonstrukce po velké havárii domu pak z pojištění 
společenství určitě dostane přednost třeba střecha 
před našimi okny. I tady tedy bude lepší, když máme 
stavební součásti pojištěny samostatně a můžeme 
z vlastní pojistky provést opravy ve vlastním bytě.
Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za 
škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla po-
jistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných 
výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také 
pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu 
nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poško-
díme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty 
a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným 
vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteris-
tika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na 
věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto 
pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít. 
Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na 
domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se 
vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydle-
ním.

Foto: Schutterstock.com
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BEZ TEPLA TO 
NEJDE...
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Ušetřit můžeme na mnohém, ale dům 
bez topení si těžko dovedeme předsta-
vit.  Jenomže jaký způsob zvolit, aby 
byl co nejefektivnější?  Klasický kotel 
na uhlí, plynové topení, nebo třeba 

krásná krbová kamna?
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Výběr topení bychom měli podřídit tomu, co od vy-
tápění očekáváme. Víte o sobě, že teplota pod pěta-
dvacet stupňů pro vás už znamená velký diskomfort? 
Nebo jste naopak zastánci spíše studenějšího pobývá-
ní? Je nutné si uvědomit, že každý z nás má vnímání 
tepla nastavené individuálně a z toho je nutné vychá-
zet. Záleží samozřejmě také na tom, jak moc se po-
hybujete, jaké činnosti většinou v konkrétní místnosti 
vykonáváte, jak jste oblečeni či zakryti. V ložnici pod 
peřinou tedy jistě nepotřebujete tolik vnějšího tepla 
jako v obývacím pokoji u televize nebo v pracovně 
u psacího stolu. Zároveň ovšem platí také objektivní 
faktory pro dosažení tepelné pohody - teplota vzdu-
chu, teplota okolních předmětů a stěn, vlhkost vzdu-
chu a proudění vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu by 
se při teplotě v místnosti okolo 20 °C měla pohybovat 
v rozmezí 35 - 65%. Vyšší způsobuje pocit tepelné 
nepohody, nižší je zátěží především pro naše dýchací 
cesty. Proudění vzduchu ovlivňují především okna. 
Netěsnící stará okna, ale také špatný způsob větrání 
umožňují v bytě vznik průvanu, který okamžitě zvyšuje 
pocit tepelné nepohody. Pro volbu způsobu vytápění 
a tím i vytvoření tepelného komfortu je nejdůležitější 
rozumná teplota vzduchu a zároveň i vnitřních povr-
chových konstrukcí.

Konvenční nebo sálavé?
Dříve než si řekneme něco dalšího, pojďme si trochu 
vysvětlit, jaké druhy tepla vlastně v domácnostech 
využíváme. Naprostá většina bytů a domů je vytápěna 
konvekčním teplem, to znamená takovým, které ohří-
vá primárně vzduch a až od něj se ohřívají předměty 
i lidské tělo. Tak vytápějí tělesa ústředního topení, 
v nichž koluje horká voda, přímotopy s horkovzduš-
ným ventilátorem. Litinová kamna dávají poměr kon-
vekčního a sálavého tepla - záleží na jejich konstrukci, 
která složka bude převažovat. Samotné uzavřené krby 
- krbové vložky, jsou také zdrojem kombinovaného 
sálavého a konvekčního tepla. Často se ale setkává-
me s rozvodem horkého vzduchu od krbové vložky 
do dalších místností, většinou je vzduch hnán pomocí 
ventilátoru, toto topení je pak konvekční.   
Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem 
od částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo 
pronikají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla. 
Rozdíl mezi oběma druhy tepla možná pochopíme 
nejsnáze, když si uvědomíme, že zatímco konvekční 
teplo potřebuje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo 
bude objekty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo posky-
tují kachlová kamna, ale dnes především podlahové 
topení a nástěnné nebo stropní infrapanely. Toto 
teplo je mnohem přívětivější a vytváří i úspory energie, 
protože pro pocit tepelné pohody je možno udržo-
vat v místnosti o něco nižší teplotu než při konvekč-
ním vytápění. Zejména topné kabely, rohože či fólie 
umístěné v podlaze vytvářejí v místnosti příjemnou 
atmosféru. Teplo je totiž od podlahy, zatímco většina 

konvekčního tepla uteče ke stropu a podlaha zůstává 
chladná. Rovnoměrné prohřívání stěn a předmětů je 
pak další výhodou sálavého topení a jako bonus je 
zde i to, že se při tomto způsobu topení nevíří prach. 
Při stavbě je tedy dobré zvážit instalaci podlahového 
topení. Jeho dodatečná montáž je velmi problematic-
ká, tady je pak možno využít stropní nebo nástěnné 
panely, případně celoplošné stropní sálavé topení. 
Pokud použijeme nástěnné panely, je důležitá nejen 
jejich kvalita a kapacita, ale také umístění. Záření 
tepla nesmí totiž nic překážet - ideálně by měl panel 
být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor ozařoval 
protější stěnu (nikoliv okno!).

Vybíráte kotel?
Přes velkou podporu plynového a elektrického vytá-
pění v minulých letech stále vysoké procento domác-
ností používá k vytápění kotle na pevná paliva. Kotle 
se liší výkonem, účinností, ale co je v poslední době 
stále důležitější, také způsobem spalování a tedy emisí 
zplodin v kouři. Česká státní norma určuje 5 emisních 
tříd kotlů, 1. třída je nejhorší, 5. nejlepší. Už vloni byl 
ukončen prodej kotlů třídy 1 a 2 s ručním přikládáním. 
Legislativa má ale naplánováno i ukončení prodeje 
kotlů třídy 3 v roce 2018 a od roku 2022 bude zcela 
zakázáno používat kotle třídy 1 a 2 a ostatní budou 
podléhat zpřísněné každoroční revizi. V současné době 
je na trhu nejvíce kotlů ve třídě 3, ve třídě 4 jsou nabí-
zeny některé kotle s automatickým provozem na pele-
ty a několik modelů na uhlí. V nejvyšší třídě 5 jsou jen 
kotle na pelety. Mnoho domácností tedy výměna kotle 
v nejbližších letech čeká. Státní fond životního prostře-
dí ve spolupráci s kraji se rozhodl podpořit domácnosti 
tzv. „kotlíkovou dotací“, to znamená příspěvkem na 
výměnu kotle. V tuto chvíli ji sice neposkytují všechny 
kraje ČR, ale jejich počet se rozšiřuje. Dotace je posky-
tována formou jednorázové investiční účelové podpo-
ry a příjemce dotace musí projekt realizovat na území 
příslušného kraje.  
O dotaci si může požádat každá domácnost, která se 
rozhodla vyměnit kotel třídy 1 nebo 2 za vyšší třídu 
nebo kotel na zemní plyn. Do uznatelných nákladů 
patří nákup a instalace nového kotle, případně aku-
mulační nádoby. Kotel pak musí splňovat předepsané 
maximální hodnoty emisí a minimální účinnost. Tyto 
parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici 
nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí kotel na 
tuhá paliva splňovat minimálně 3. emisní třídu (nebo 
vyšší) dle ČSN EN 303-5. Poslední podmínkou je výběr 
pouze takového kotle, který je v době pořízení zapsán 
v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vzhledem 
k tomu, že kotel nepořizujeme na rok ani na dva, ale 
s výhledem řekněme na 15 - 20 let, je jistě již dnes lep-
ší vybírat kotle emisní třídy 4 či 5. Jejich pořizovací ná-
klady jsou sice vyšší, úměrně tomu je ale vyšší i dotace.  
Zvýšit si komfort je jistě žádoucí, a tak pořízení nové-
ho kotle s automatickým provozem plnění s pomocí 
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dotace jistě využije mnoho domácností. V emisní třídě 
5 se tak nabízejí vysoce komfortní zplynovací kotle, 
v nichž je spalování řešené na dvoustupňovém prin-
cipu za vysoké teploty (cca 1100°C). Hoření je podpo-
rováno ventilátorem, který vhání primární vzduch do 
spalovací části a sekundární do trysky. Oproti běžným 
kotlům na dřevo či pelety šetří zplyňovací kotel až 40 
% paliva. V kotlích je možno topit dřevem, pilinami, 
dřevním odpadem, briketami i štěpkami. Mimořádně 
vysoká účinnost až 91 % je dalším důvodem, proč se 
na výběr takového kotle zaměřit.
Pokud jste rozhodnuti topit uhlím, ale přece jen 
nejspíš dojde i na dřevo či pelety, zvolte automatický 
univerzální kotel. Má dvě tělesa, jedno s retortovým 
hořákem, druhé s vodním roštem na spalování ku-
sového dřeva. Retortový hořák funguje na principu 

spodního podávání paliva. Za podpory kyslíku otáčivá 
tryska mísí palivo, které se tak lépe spaluje. Díky této 
unikátní trysce je hoření vysoce účinné, je minimum 
popela a náklady na vytápění jsou oproti klasickému 
kotli nižší až o 25 %.
Pokud chcete svůj dosud dobře fungující ruční kotel 
vylepšit, můžete u některých typů jen přidat automa-
tickou sestavu s hořákem, zásobníkem paliva, ventilá-
torem a řídící jednotkou. Nabízí se univerzální hořák, 
který spaluje hnědé uhlí (ořech), černé uhlí (hrášek), 
dřevěné pelety, drobnou štěpku i agro-pelety, tedy 
rostlinné pelety, které se na běžném retortovém ho-
řáku spékají. Palivo je podáváno do spalovací komory 
pomocí šnekového dopravníku.
Všeobecně lze doporučit kotle s automatickým reži-
mem. Mají bezobslužný provoz, jejich provozní údržba 
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spojená s doplněním paliva do zásobníků se počítá na 
minuty jedenkrát za několik dnů. Ty nejmodernější 
jsou řízené jednotkou, která ovládá čerpadlo a ukazu-
je množství paliva v zásobníku. S pomocí řídící jednot-
ky lze nastavit denní a noční, ale třeba i týdenní topný 
režim. To vše můžete ovládat třeba přes internet nebo 
GSM modul. Jednotka může také být vybavena doty-
kovým panelem s vestavěným pokojovým termosta-
tem.
Při výběru kotle si všímejte i toho, zda je možno ho 
v létě přepnout jen na výhřev teplé užitkové vody, 
i když u většiny kotlů je to dnes již samozřejmost.

A co takhle krb?
Otevřený oheň je samozřejmě úplně něco jiného. Roz-
hodně tudíž není ničím nepochopitelným, že se nejen 

do rodinných domů, ale také do nových nízkoener-
getických bytů vracejí houfně krby a kamna. Zatímco 
krby, či spíše krbové vložky, jsou zpravidla určené k vy-
tápění moderních velkých společných obytných pro-
stor v rodinných domcích, krbová kamna často slouží 
v nízkoenergetických domech a bytech jako jediný 
zdroj vytápění. Jsou pak napojená na horkovzdušný 
systém rozvedený do celého příbytku. Pokud v nízko-
energetickém bytu máte ještě rekuperační jednotku, 
která vrací zbytkové teplo do bytu, budete nejspíš 
kamna roztápět jen ve velmi chladných dnech. Krbová 
kamna mohou vytápět celý objekt také v kombinaci 
s teplovodním výměníkem. Kvalitní kamna s terciálním 
spalováním mají vysokou účinnost, a tak pokud se 
rozhodnete, že topení plynem je pro vás příliš drahé, 
můžete stávající rozvod od plynového kotle vyměnit 
za rozvod od kamen s výměníkem. Při topení dřevem 
uspoříte oproti plynu asi polovinu nákladů.
Oplechovaná nebo kachlemi obložená „obyčejná“ 
kamna ale zdaleka ještě nezmizela. Ta první rychleji 
vytopí místnost, ta druhá díky kachlím zase déle udrží 
akumulované teplo. Své uplatnění nacházejí stále 
zejména v rekreačních objektech, majitelé starších ro-
dinných domků, kteří si zvýšili komfort instalací plyno-
vého ústředního topení, si často jedna taková kamna 
ponechávají pro přitápění v chladných dnech mimo 
topnou sezónu. Mimo jiné i proto, že drobný dřevěný 
a rostlinný odpad ze zahrady, kterého je vždycky dost, 
se v nich dobře spálí a není třeba řešit problém s jeho 
likvidací.
Krbová litinová kamna jsou komfort vyšší třídy. Pokud 
jimi chcete vytápět celý byt s návazností na horko-
vzdušný rozvod, budete jistě vybírat kamna s vysokou 
účinností spalování, po níž zůstává minimu zplodin 
i popela. V každém případě jsou moderní kamna de-
signově řešena tak, že jsou ozdobou interiéru, stačí si 
jen vybrat tvar, který se do vašeho bytu nejlépe hodí.
O design jde také u krbů, tedy lépe řečeno krbových 
vložek, protože ty se používají hlavně. Můžete je 
zabudovat pod komín vedený středem místnosti nebo 
stěny. Kouzelnou atmosféru ovšem vytvoří pravý krb 
umístěný třeba na ocelovém válci obalujícím kouřo-
vod. Nemusí stát na podlaze, ale může být na válci za-
věšený a dokonce ho můžete otáčet tak, aby sálal vždy 
přímo proti vám a abyste se mohli kochat pohledem 
na hořící polena za dvířky s prosklením vyrobeným ze 
speciálního skla, na kterém se neusazují saze. Design 
krbů je tak široký, že vybrat si může opravdu každý. 
A jestli je vám to ještě málo, nechte si navrhnout krb 
jen a jen pro sebe, jaký nebude mít nikdo druhý. Hlav-
ně nezapomeňte, že pro každý krb i krbovou vložku, 
ať už budou umístěny v prostoru, v rohu místnosti 
nebo ve stěně, musíte mít zajištěnu stavební připrave-
nost, především správnou dimenzi komína, stropních 
prostupů a pevnost stropní konstrukce. Projektování 
není jednoduché a vždy je lepší se obrátit na odbor-
nou firmu.
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Co říkáte na infrapanely?
Moderním typem vytápění jsou už zmíněné infrapane-
ly. Princip infrapanelů (některé mají podobu „topných 
obrazů“) je založen na vyzařování infračervených vln. 
Jedná se tedy, jak už jsme si vysvětlovali, o sálavý pře-
nos energie podobně jako je tomu u slunce. Na rozdíl 
od něj ale topné obrazy nevydávají žádné UV paprs-
ky. Infračervené záření neohřívá vzduch jako běžná 
topná tělesa (například radiátory), ohřívají se primárně  
předměty, nábytek stěny či podlaha v místnosti. Při 
vytápění radiátory zpravidla bývá v špatně izolovaných 
domech mezi stropem a podlahou několikastupňový 
rozdíl, u podlahy může někdy teplota být až o 8 °C 
nižší, než u stropu. Děje se tak kvůli stálému proudě-
ní vzduchu. Ohřátý stoupá vzhůru ke stropu, tam se 
ochladí a padá dolů k podlaze. Naopak při vytápění 
infrapanely konvekční proudění vzduchu v místnosti 
není tak vysoké jako u vytápění radiátory - místnost 
je vytápěna primárně infrapanelem, a tak rozdíl mezi 
podlahou a stropem bývá do 1 °C až 2 °C. Teplota v ja-
kékoli části místnosti bude téměř vždy totožná.

Žebra a panely
Řekne-li se ústřední topení, většině z nás se vybaví 
radiátory. V interiéru jsou nejnápadnější a ventilem 
na nich regulujeme teplotu v místnosti - pokud tedy 
nemáme inteligentní termostat, který řídí přidávání 
a snižování teploty radiátorů v celém bytě nebo domě. 
V mnoha domácnostech stále ještě najdeme několik 
desítek stará litinová žebrová tělesa. Jejich dlouhá 
životnost je sice skvělá vlastnost, moc parády ale nena-
dělají, i když se podaří dát jim dobrý nový nátěr. Když 
se tedy pustíte do renovace bytu, mělo by dojít i na 
výměnu radiátorů. Pokud máte rozvod ústředního to-
pení ve zdech, nejspíš vám nezbude, než tělesa umís-
tit zase tam, kde byla - nejčastěji pod okny nebo na 
stěně vedle nich. Na výběr máte mezi žebrovými nebo 
panelovými tělesy. Estetický dojem je ovšem třeba řešit 
až poté, co si dobře propočítáte, jakou výhřevnost (vý-
kon) musí vaše těleso mít, abyste si zaručili v místnosti 
tepelnou pohodu. Výhřevnost žebrových neboli člán-
kových a panelových radiátorů se totiž liší, rozhoduje 
také, zda u článkových zvolíte znovu litinu nebo plech. 
Panelové radiátory bývá třeba použít větší a mohlo by 
se stát, že se vám do niky pod okny nevejdou. Takže 
i u nového topení platí, dvakrát měř - jednou kupuj.
Snazší to má samozřejmě ten, kdo staví nebo předě-
lává topení z lokálních topidel na kotel s rozvodem 
k radiátorům. V každém případě je třeba na topení 
odborný projekt. Po konzultaci s vašimi představami 
zvolí topenářská firma takový způsob umístění těles 
i jejich druh, aby v celém bytě či domku byla zaruče-
na tepelná pohoda a aby se naplnily i vaše estetické 
požadavky.
Kromě plechových nebo litinových článkových radiáto-
rů máte tedy na výběr z různých panelových. Nemusí 
to být jen články překryté plechovou deskou, ale třeba 

trubkový systém ukrytý v plechovém vertikálně či hori-
zontálně umístěném plechovém panelu, jehož součástí 
může být třeba v předsíni nebo v ložnici i velké zrca-
dlo. Také barvu oplechování si můžete vybrat.
Samostatnou kapitolou jsou moderní designové ra-
diátory, které jsou pak skutečně součástí interiérové 
dekorace. Mohou být deskové, jejich povrch může být 
hrubozrnný nebo hladký, těleso je pak buď kompaktní 
deska, nebo je složené z lamel, trubek, případně jsou 
topné trubky ukryté pod zrcadlovou plochou. Barev-
ná škála je stejně nekonečná jako tvarová, topení 
můžete mít v jednoduchém obdélníku vertikálně či 
horizontálně uloženém, ale může to být také třeba 
vlna, šestiúhelník, spirála, ovál... Zde je na místě říct, 
že vertikální panely jsou praktické i z toho hlediska, že 
lepe předávají tepelný výkon prouděním (vzniká tak 
lepší konvekce díky tzv. komínovému efektu). V bytě 
vybaveném moderními izolačními okny pak zdaleka 
není nezbytné umísťovat radiátor pod okno, odborníci 
vám doporučí, na které stěně vám bude nejlépe sloužit 
či jaké máte možnosti volby pro konkrétní místnost.
Trubkové radiátory - různé registry - nahrazují článko-
vá tělesa hlavně v koupelnách. Tam z estetického hle-
diska trubkový žebříček stačí a navíc má tu výhodu, že 
se přes něj dají přehodit vlhké ručníky nebo přeprané 
prádlo, aby vše rychleji uschlo. O úspoře místa u pod-
lahy, kam se nám díky tomu vejde pračka nebo větší 
vana, už není třeba ani mluvit - každý ví, že trubkové 
radiátory se dají v různé velikosti zavěsit na stěnu.

Podlahové konvektory
Jejich hlavní výhodou je, že nejsou vidět, nikde ne-
překáží, a přesto efektivně vytopí dům nebo byt. Tak 
by se daly popsat podlahové konvektory. Mohou být 
elektrické, nebo mohou používat jako topné médium 
vodu z kotle ústředního topení.
Podlahový konvektor se skládá z nerezového žlabu, 
uvnitř kterého je výměník, případně ještě ventilátor. 
Vrchní pochozí část (mřížka) je vyrobena z hliníku 
nebo ze dřeva, je pevná a odolná. Konvektor topí na 
principu proudícího vzduchu. Studený vzduch klesá do 
vnitřní části konvektoru, kde se ohřeje topnou vodou 
ve výměníku. Ohřátý vzduch poté stoupá vzhůru do 
prostoru, a to buď přirozeným způsobem, nebo pomo-
cí ventilátoru.
Podlahové topení má velkou výhodu v tom, že jeho 
životnost je velice dlouhá a je prakticky bezúdržbové. 
Teplovodní rozvod potřebuje občasné seřízení a kon-
trolu kvality vody, elektrický prakticky nic. Při poklá-
dání je nutno pamatovat u obou systémů na přístup 
pouze ke spojkám, aby bylo možno opravit případnou 
závadu.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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TIP Inspirujte se a vyberte tu pravou 

pálenou tašku TONDACH v novém on-line 

katalogu na www.katalog.tondach.cz

DESIGNOVÉ T A D DRÁŽKY SEKČNÍCH VRAT UMOCNÍ 

MODERNÍ VZHLED DOMU
Společnost Hörmann, významný výrobce výplní stavebních otvorů, 

přichází na trh s novými designovými prvky sekčních garážových vrat. 

Jde o dvojité (D) a  trojité (T) drážky na vnější straně vrat. Drážku T 

je možné variabilně vyplnit dřevěným profilem či výplní ve vzhledu 

ušlechtilé oceli. Nové drážky vypadají na vratech velmi efektně, jejich 

majitelé tak ocení moderní vzhled dle posledních trendů.

Více informací na: 

www.hormann.cz
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Z pohledu architekta nejde o nic mimořádného. Jednou z prvních věcí, kterou 
se adepti architektury učí, je zakomponování stavby do okolí. To neznamená, 
že nemůžete mít netradiční tvarově atypický dům, vždyť ani pozemky nejsou 
vždy rovné. Kouzlo členitého terénu, jehož se dům stane součástí, to je právě 

mistrovské dílo.

V SOULADU

INTERIÉR&EXTERIÉR 
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Současná architektura si díky moderním stavebním 
materiálům může dovolit i průhledy přes velké skle-
něné plochy. V nich se pak také odráží okolí - zahrada 
i vzdálenější les, vodní plocha nebo vrcholky kopců. 
Dům se prolíná s okolím a jeho obyvatelé nežijí jen 
v uzavřených stěnách, ale získávají pocit sounáležitosti 
s lokalitou, s přírodou nebo s urbanistickým celkem. 
Ano, pocit propojení se netýká jen rodinných domů 
na velkých pozemcích, obklopených přírodní scenérií. 
Dokonce i v městských bytech je možné harmonizovat 
zařízení s okolím.
Pokud máme možnost si vybrat, kde a jak chceme 
bydlet, vycházíme ze svého vnitřního ustrojení. Byt ve 
starém secesním činžáku se zachovanými základními 
interiérovými prvky - dveřmi, tvarem oken, výškou 
stropů - budeme určitě zařizovat jinak, než byt v pa-
neláku nebo moderním domě s velkými prosklenými 
plochami. Ostatně, kdo nemá ke starým bytům v měst-
ské zástavbě tradičních ulic a náměstíček vztah, dobro-
volně si takový nepořídí a naopak. Všichni toužíme po 
harmonii a bydlení si snažíme vyladit tak, aby to bylo 
místo, kde jsme spokojení, kde můžeme odpočívat 
a které s chutí občas nějak vylepšujeme a zkrášluje-
me, protože se proměňují nejen naše nálady, ale také 
třeba pohyblivost a celkový zdravotní stav, takže byt si 
čas od času prostě říká o nějakou změnu pro dokonalé 
pohodlí.

Otevřené pohledy
Technologicky je dnes možné vyrobit a osadit i vel-
ká okna či celé posuvné stěny z dokonale izolujících 
dvojskel či trojskel. Tím se zejména velkých obýva-
cích pokojů spojených s kuchyní a jídelnou stává část 
bytu nejvíce otevřená okolnímu prostředí. Ne vždy 
samozřejmě chceme mít tato okna skutečně odkrytá, 
při večerním osvětlení se budeme chtít chránit před 
pohledy okolojdoucích, za horkého slunečného dne 
před spalujícími paprsky, během mrazivé zimy zase 
přidat domu jednu ochrannou vrstvu. To vše mluví pro 
instalaci venkovních žaluzií, které už téměř úplně vy-
tlačily z fasád domů dříve používané křídlové okenice. 
Volba materiálu pro venkovní žaluzie by měla vychá-
zet z celkového architektonického pojetí, pro strohé 
moderní stavby se budou hodit hliníkové žaluzie, 
pro dřevostavbu s přiznanými dřevěnými prvky zase 
žaluzie dřevěné. Zabudovat je lze prakticky k jakým-
koliv oknům, ideální je kazeta skrytá pod omítkou, ale 
venkovní žaluzie je možné přidat na okna i dodatečně 
do kazety pod nadpraží okna. Možnost otevřít nebo 
uzavřít interiér směrem do exteriéru ozvlášťňuje styl 
moderního bydlení o příjemný prvek.
Vidíme-li ven, vidíme samozřejmě i dovnitř. Sice ne 
tolik, ale přece jen. Do interiéru je tedy možné vnést 
i některé prvky z exteriéru a soulad tak završit. Jde 
samozřejmě o velké pokojové rostliny, často v rozmě-
ru a vzhledu dřevin, které tvoří zelený přechod mezi 
zahradou a domem. Nabízejí se ale i další možnos-

ti - například použití obkladů částí stěn, které pak 
korespondují nejen s fasádou domu, ale i s materiály 
použitými například na vnějším schodišti, podezdív-
ce plotu, cestičkách atd. Může to být třeba cihlové 
obložení stěny u krbu, část stěny obložená dřevem, ale 
také oblázky nebo štípanou břidlicí. Zajímavou mož-
nost nabízejí interiérové sádrové obklady, které jsou 
k dispozici v imitaci formátu cihel, drobných cihliček 
pro mozaiku, i větších obkladových desek v barvách 
připomínajících materiály použité v exteriéru. Tyto ob-
klady jsou přitom lehké, nezatěžují tedy vnitřní příčky 
a snadno se s nimi pracuje.
Moderní interiér se nebojí dokonce i přiznaného be-
tonu na některé ze stěn. Takto „holá“ stěna dává do 
souladu interiér staveb v industriálním nebo bývalém 
industriálním prostředí a kupodivu vůbec nemusí 
působit chladně, protože je možno ji „zateplit“ třeba 
dekoracemi z vlněných koberců zavěšených na stěnách 
a samozřejmě ji oživí také pokojové rostliny.

Propojeno od podlahy
Máme-li terasu přecházející do zahrady, nejlépe vy-
tvoříme přechod mezi interiérem a exteriérem pomocí 
podlahových krytin. To neznamená, že musí být použi-
té stejné dekory a formáty vně i uvnitř, stačí jen myslet 
na soulad materiálů. Kdo volí keramickou dlažbu, má 
snadnou práci, protože mnoho dekorů lze pořídit stej-
ných či navazujících jak v interiérové, tak v exteriérové 
podobě. Vzhledem k tomu, že v rodinných domcích se 
dnes často v přízemí klade topení do podlahy, od-
padá problém s chladnou dlažbou a vzhledem k její 
pohodlné údržbě a umývání je velmi častou volbou. 
Chceme-li si ovšem dopřát komfort, volíme podlahu 
v obývacím pokoji dřevěnou. V přechodu do exteriéru 
je pak určitě praktičtější volit kompozit na bázi dřeva, 
který lépe snáší proměny počasí než masivní dřevo, 
přitom vzhledem a formátováním na dřevo perfektně 
navazuje a to případně i na schodnicích. Výhodou pro 
exteriérové použití je i protiskluzové drážkování kom-
pozitních „prken“.
Velmi ušlechtile bude vždy vypadat propojení pomocí 
přírodního kamene. Vyjdeme-li z typu kamene, který 
se nachází i v okolí naší zahrady a na ní a ozvláštníme 
ho třeba použitím štípané břidlice nebo dokonale 
krásného černého čediče, vytvoříme zajímavé kompo-
zice základu pro spojení našeho bytu v domku a exte-
riéru.

Dveře a garážová vrata
Jednoznačným spojovacím prvkem mezi domem 
a okolím jsou vstupní dveře a jejich větší bratříček, 
garážová vrata. Že obojí budeme pořizovat ve stejném 
designu, to je u nových staveb samozřejmostí, u star-
ších pozvednou charakter domu nové dveře a vrata, 
která vyměníme třeba když vyměňujeme stará okna 
za nová. Potrpíme-li si na přírodní charakter zahrady, 
dveře i vrata budou nejlépe ladit v designu dřeva. 
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Typicky českou venkovskou zahrádku jemně propojí 
s domem dveře a vrata v bílém provedení, můžete si 
ale dopřát i nějakou barevnou verzi - dveře a vrata 
ve žluté, zelené nebo vínově červené. Středomořská 
zahrádka si říká o využití modré barvy. Ano, v každém 
případě je vhodnější pořídit si na dům barevné detaily 
- dveře, vrata, ale i rámy nebo alespoň vnější parapety 
oken - než ve venkovském prostředí křiklavě nabarvit 
celou fasádu.
Moderní dveře a garážová vrata umožňují nejrůznější 
varianty využití lamel s prosklením, hladkých ploch či 
nápodoby dřevěných palubek. Najít variantu, která 
bude nejlépe ladit s architekturou a fasádou domu ur-
čitě nebude problém, vhodně zvolené barevné řešení 
je pak dokonalým zakončením.

Ještě jednou průhledy do domu
Přes zimní zahradu vidíme až do kuchyně či do obýva-
cího pokoje, přes krásná velká dokonale izolující okna 
i do dalších prostor. Detaily nám z pohledu zvenčí 
utečou, určitě ale uvidíme výmalbu a dekorování 
stěn i interiérové dveře. V poslední době se interiéry 
hodně proměnily, strohé bílé nebo jemně tónované 
stěny vystřídaly barvy, tapety s obrazem nebo s velkým 
dekorem na částech stěn, zajímavě dekorované dělicí 
zástěny. Pokud z našeho příbytku chceme vytvořit 
skutečný domov dýchající harmonickou atmosférou, 
určitě vybereme takové dekorování, které nás pohladí 
i při prvním pohledu zvenčí, když přicházíme domů. 
Není třeba podléhat diktátům módy, mnohem vhod-
nější je volit to, co dobře naladí právě nás.
A protože chceme mít vše co nejlépe vyladěné, určitě 
využijeme i možností moderního osazování interié-
rových dveří do neviditelných zárubní, nenápadných 
posuvných dveří i prosklených stěn. Tam, kde odpadne 
ostrý přechod zárubně, mohou dveře tvořit pohledo-
vou součást stěny, nebo je sladíme s opodál umístěným 
kusem nábytku.
Skleněné stěny prosvětlují prostor, dávají mu volnost 
a vzdušnost. Často se proto využívají dělící příčky z lux-
ferů, které propouštějí světlo, ale vidět jsou přes ně 
jen obrysy, takže je možné jimi oddělit i intimní pro-
stor ložnice nebo koupelny. Moderní luxfery mohou 
být z čirého nebo tónovaného skla.
Skutečnou novinkou posledních let jsou dělicí stěny 
z bezpečného nerozbitného tabulového skla. Jimi lze 
rozdělit velký obytný prostor na několik částí. Pokud 
jsou zasazeny do kolejnic a složené z několika dílů, 
lze prostor variabilně upravovat otvíráním a zavíráním 
jednotlivých částí. Uzavřením tak zároveň můžeme 
zabránit průhledu nechtěných pohledů zvenčí, na-
opak otevřením propojíme větší část obytné plochy 
s terasou nebo zimní zahradou. Skleněné zástěny 
plní také dekorativní funkci, většinou se dělají ze skla 
zdobeného reliéfem nebo barevného, můžeme využít 
i možnosti zatavení obrazu či textilní struktury do tzv. 
grafoskla.

Zastavení v ložnici
Zajímavou možností propojení interiéru a exteriéru 
je moderní pojetí ložnice. Je-li to možné, volí mnoho 
lidí možnost navázat na ložnici terasou či balkonem 
a usednout se šálkem kávy po probuzení ven. 
Tomuto nápadu samozřejmě musí odpovídat vnitřní 
uspořádání místnosti, nicméně ani v tomto případě 
nelze opominout základní ergonomii….
Začít musíme u velikosti místnosti. Zdá se to jednodu-
ché, ale až do okamžiku, než začnete měřit a rozmýš-
let, kam postavit postel. Postel pro jednoho může stát 
u zdi a tím se ušetří hodně místa, postel pro dva by ale 
měla mít přístup z obou stran a na pohodlné projití, 
uléhání a vstávání potřebujete alespoň 30 cm. Sečteno 
se šířkou lůžka, které by mělo mít nejméně 160 cm na 
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šířku, se dostáváme na 220 cm. A to je někdy v malých 
místnostech zejména v panelových domech jen tak tak 
šířka místnosti. Standardní délka postele je 200 - 210 
cm, takže v tu chvíli je rozmístění jasné - postel musí 
stát uprostřed kratší stěny, k ní se vejdou do hlav dva 
malé noční stolky a skříně prostě musí stát proti poste-
lím na druhé kratší stěně. Tak vypadá standard napros-
té většiny ložnic v bytech v panelových domech, víc 
z těch pokojů prostě nevykouzlíte. Snad když je pokoj 
dostatečně dlouhý a nejsou v něm několikery dveře, 
vejde se ještě malá komoda na prádlo nebo toaletní 
stoleček na delší stěnu. Kdo má k dispozici místnost 
větší, může se více rozmáchnout se skříněmi, postel si 
pořídit širší (nabídka je 160 – 180 – 200 cm), případně 
si do ložnice dopřát televizi na skříňku proti postelím. 

Popravdě řečeno ale televize v ložnici nemá co dělat, 
sem bychom měli chodit spát, ne se nechat vytrhovat 
z usínání dobíhajícím filmem. Stejně tak by v ložnici 
neměly být neuzavřené police s knihami nebo čímko-
liv jiným, protože se snažíme zminimalizovat plochy, 
na které usedá prach. Takže s tím malým pokojíčkem 
o rozměrech alespoň 220 x 350 cm (na délku počítejte 
délku postele, hloubku skříně a pohodlný průchod 
k posteli a přístup do skříně) si vlastně docela vystačí-
te.

Rošt zajistí prodyšnost a pružnost
Kromě dobře větratelné místnosti o kvalitě spánku 
rozhodují hlavně rošt postele a matrace. Pevné desky 
nejsou pod matrace vůbec vhodné, jsou neprodyšné 



78 | BYDLENÍ

a nemají odpružení. Investice do drahé matrace tak 
může být zhacena tím, že byste ji položili na pevnou 
desku nebo nevhodně velký rošt. Rošty se většinou 
vyrábějí tak, aby mohly bez problému pojmout stan-
dardní velikosti matrací, tj. obvyklých 90(80)x200cm. 
Pro dvojlůžka se kupují dva rošty zvlášť, pro každou 
matraci jeden. Pokud máte matraci jednu velkou (16 
– 18 – 200x200 cm), měli byste pod ni mít jeden rošt, 
ale uprostřed by měl být zpevněný, příliš široké lamely 
by se totiž jinak pronášely. Máte-li upravenou velikost 
matrace na zakázku, nespoléhejte tedy na to, že ji na 
rošt tak jako tak napěchujete. Pak by špatně sloužil 
rošt i matrace.
Když pořizujete postel, vybírejte zároveň rošt i matraci 
- musí být totiž v souladu, jinak byste mohli zbytečně 
proinvestovat peníze a výsledek by vás rozhodně ne-
uspokojil. Na výběr máte rošt pevný nebo polohovací. 
Polohování umožňují výhradně lamelové a destičkové 
(talířkové) rošty. Většinou volíme jen sklon v oblasti 
zad, ale polohování pod nohama také není od věci, 
zvlášť pokud trávíte v posteli hodně času kvůli nemoci 
nebo prostě proto, že v ní rádi lenošíte, čtete. Podle 
odborníků zlepšuje sklon prokrvování končetin a ule-
vuje srdci. U osob dlouhodobě upoutaných na lůžko 
by měl být polohovatelný rošt samozřejmostí. Nutností 
je ovšem přizpůsobivá matrace. Máte-li matraci, která 
není na ohyby uzpůsobena, změnou polohy roštu 
byste ji mohli zlomit, nebo na ní vytvořit nežádoucí 
nerovnosti. Hledáte-li rošt přímo pro osobu dlouhodo-
bě upoutanou na lůžko nebo pro seniora, uvažte také 
rošty s elektrickým motorkem. Ty se dají polohovat 
pomocí dálkového ovládání, ležící to zvládne sám, aniž 
by musel někoho volat na pomoc.
V samotné konstrukci roštu jsou velké rozdíly. Pomysl-
ný základ kvality tvoří rošty laťové. Ty jsou nejvhodněj-
ší pro děti, cenově jsou nejpřístupnější a protože děti 
rostou a jejich lůžko se bude měnit, stačí na několik 
let laťový rošt. Výrobci je doporučují pro osoby do 60 
kg. Jejich podstatnou nevýhodou je, že příliš nepruží. 
Matrace se může na nich pod vyšší vahou snadno de-
formovat, což snižuje komfort. Ale děti, které obvykle 
v posteli tráví poměrně málo času a jejich váha je nižší, 
většinou nedostatky laťového roštu netrpí. Výhodou 
proti pevné desce je hlavně prodyšnost - latě matraci 
zespodu dobře větrají, takže nedochází k zapaření 
a snižuje se riziko plísně. Laťové rošty se nevyrábějí 
polohovatelné.
Na druhém místě jsou lamelové rošty, které už polo-
hování u vyšších tříd mají. Patří mezi nejoblíbenější 
a nejčastěji instalované, už proto, že jich je na výběr 
velká škála a můžete si tak vybrat podle svých indi-
viduálních potřeb. Vlastnosti určují především počet 
lamel, jejich šířka, materiál a upevněním na rámu. 
Typická je dobrá pružnost, prodyšnost a dobrá shoda 
s použitou matrací. Zpravidla platí, že čím vyšší počet 
lamel, tím lepší vlastnosti. Na dvoumetrovou matraci 
se uvádí jako ideální počet 28 lamel, mezi lamelami by 

neměly být rozestupy větší než 5cm, aby nedocházelo 
k deformaci matrace. Lamely jsou většinou uloženy 
v textilních pouzdrech a vyztuženy v oblasti bederní 
páteře. Změkčení je potom v oblasti ramenou a no-
hou. Díky odpružení lamelové rošty velmi podstatně 
přispívají k životnosti matrací. Nosnost lamelových 
roštů se pohybuje až do 150 kg.
Destičkové (nebo také taštičkové, talířkové nebo seg-
mentové) mají lamely poskládané z většího množství 
pevně spojených destiček. Tyto rošty disponují nejlepší 
přizpůsobivostí na bodový tlak, což má zaručovat větší 
komfort. Segmenty plně odvětrávají a dle slov výrobce 
jsou vhodné téměř pro všechny druhy matrací. Většina 
destičkových roštů je polohovatelná, což z nich spo-
lečně s dobrým pružením dělá ideální rošt pro méně 
mobilní lidi.

Vybrat matraci je složité
Výrobci se předhánějí v doporučování toho či onoho 
materiálu a jejich kombinací. Ve skutečnosti se mate-
riály jmenují jinak, ale jde stále o ty samé - polyure-
tanová pěna, latex, nebo studená pěna. Dnes těžko 
rozlišíme kvalitu materiálu podle ceny, protože i PUR 
matrace se vyrábějí z různých druhů polyuretanu růz-
né tvrdosti, takže z nich lze vytvořit velmi kvalitní mat-
raci, což se pak odrazí i na vysoké ceně. Studená pěna 
v kombinaci s línou pěnou, která se poddává a tuhne 
nejen podle váhy, ale i podle teploty těla a výborně se 
přizpůsobuje, je stále asi nejvyspělejším materiálem 
používaným na výrobu matrací. I když dnes se přidáva-
jí také bio produkty, například pěnové matrace vyro-
bené ze sójového extraktu, které jsou nejen zdravé, 
ale také šetří životní prostředí. K pěnovým matracím 
musíme ještě připojit pružinové a taštičkové, protože 
i ty se stále prodávají a někdo na ně nedá dopustit. Již 
tady je ale třeba říci, že je sice možné vytvořit taštič-
kovou matraci s několika zónami tvrdosti, ale nikdy ji 
nemůžete využít na polohovacím roštu - pružiny by se 
ohýbáním poškozovaly. Pěny i pružiny se u některých 
typů matrací doplňují kokosovými deskami, které zvy-
šují celkovou tvrdost matrace.
Zóny tvrdosti jsou pro komfort skoro podstatnější než 
výběr pěny. U té záleží víc na jejím detailním zpracová-
ní. U latexu je například důležité, aby byl perforovaný 
a matrace tak dýchala, jinak se stává špatně prodyš-
nou a člověk se na ní potí. Vytváření anatomických 
zón v matracích se děje buď využitím možnosti použít 
pěnu hustší a řidší na různých místech celého bloku 
matrace, nebo skládáním z pěn různé hustoty, pruž-
nosti a tvrdosti. Nejlevnější molitanové matrace žádné 
anatomické zóny nemají. Ty nejkvalitnější pěnové jich 
naopak mají až sedm, takže přesně mapují různé zátě-
že od hlavy až patám. Dá se říct, že platí jednoduché 
pravidlo - čím sofistikovanější matraci si vybíráte, tím 
opatrněji byste ji měli vybírat a kupovat. 

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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V dnešní době je na trhu široká nabídka alternativ pro stavbu rodinného domu. 
Můžeme si dům postavit sami nebo oslovit stavební firmu, záleží na našich 
schopnostech, možnostech a kritériích. V každém případě je velmi důležitá volba 
optimálního materiálu na základní konstrukci domu a každý stavitel, ale i investor 

by měl vědět, z čeho vybírat.

MATERIÁLY 
PRO MODERNÍ STAVEBNÍKY
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Ve fázi projektování rodinného domu se musíme roz-
hodnout, jaký materiál použijeme na hrubou stavbu. 
Při jeho výběru je třeba zohlednit řadu vlastností růz-
ných druhů a typů obvodových plášťů. Důležité je, aby 
vybraný materiál na svislé nosné stěny splňoval, při 
deklarované životnosti, požadavky na stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost, požární bezpečnost, pohlco-
vání zvuku, tepelně izolační vlastnosti a v neposlední 
řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví.

Není cihla jako cihla
Klasickým a stále oblíbeným materiálem na konstruk-
ce domů je pálená cihla. Má mnoho výhod: dlouhou 
životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a po-
žáru a skládá se z přírodních komponentů. Základní 
hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihlářský střep. 
Na rozdíl od minulosti se do dnešních cihel přidávají 
ostřiva, taziva a lehčiva. Tyto příměsi ovlivňují vlast-
nosti suroviny již při výrobě, takže cihly se lépe tvarují, 
nepraskají a při vypalování dochází k dokonalému 
slinutí střepu. Lehčiva snižují objemovou hmotnost 
střepu a zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Kromě 
písku, škváry, cihelné drti, živce, uhelného prachu 
nebo lehkých kameniv jako je perlit a keramzit se dnes 
přidávají do cihlové suroviny i chemické látky, ovliv-
ňující mechanické vlastnosti, tedy křehkost, pružnost 
a tvarovou stálost.
Rozměry a váha cihelných bloků jsou optimalizovány 
tak, aby s cihlou mohl manipulovat jeden člověk. Pro 
nás bude podstatná tvarová nabídka cihel a dalších 
cihelných výrobků pro stavbu rodinného domu. Trh je 
v tomto ohledu velkorysý, nabízí cihly pevné, děrova-
né, nosné, broušené, obvodové, komínovky, příčkovky 
atd.
Přesto, že klasická plná cihla je materiál osvědčený, 
pevný a trvanlivý, je dnes pro stavbu základní kon-
strukce domu minulostí. Jeho výhodou jsou sice dobré 
akumulační a akustické vlastnosti, ale s tepelně izolač-
ními vlastnostmi je to horší. Vzhledem k nim musím 
použít hrubou vrstvu tepelné izolace, čímž se nám 
stavba prodlouží a prodraží. Plné cihly se dnes použí-
vají při stavbě komínů a plotových zídek.
Díky technologii výroby zdiva z dutinových bloků se 
oproti plným cihlám podařilo vylepšit tepelně izolační 
vlastnosti a zvládnout kolísání vlhkosti vzduchu. Toto 
zdivo je lehčí a má dobré akustické vlastnosti. Cihla 
je vybavena perem a drážkou, což napomáhá nejen 
přesnější práci, ale také šetří spojovací materiál. Je 
třeba však dodržovat přesný technologický postup, což 
můžeme pokládat za nevýhodu těchto cihel. Například 
máme speciální tvarovky k ostění oken, stropních nos-
níků či rohů obvodové stěny. Při nedodržení přesného 
postupu jejich osazení nám vznikají tepelné mosty 
a jiné poruchy. S cihlami musíme zacházet opatrně, 
jsou totiž křehké a náchylné k praskání.
K nejoblíbenějším zdícím materiálům patří broušené 
cihly. Výborně do sebe zapadají, takže se nám lépe, 

rychleji a přesněji staví. Velkou předností těchto cihel 
je nižší spotřeba spojovacího materiálu (až o 80%), 
což nám spoří čas, práci a délku vysychání celé stavby. 
Tento materiál má i speciální formáty: překlady, rohov-
ky, cihly koncové a koncové poloviční, které obsahují 
speciální kapsu pro vložení izolantu.
Pro dokonale tepelně izolované obvodové zdivo je 
možné použít i duté zateplené cihly, do jejichž dutin je 
presována minerální vlna nebo polystyrénová vystýlka. 
Při použití těchto cihel dosáhneme bez dalšího zatep-
lování vynikajících tepelně izolačních vlastností celého 
objektu.

Nenahraditelný beton
Bez betonu se neobejde prakticky žádná stavba. Jeho 
základ tvoří cement, kamenivo (písek či kamenná drť) 
a voda. Hrubost a váhu dává betonu druh kameniva. 
Pro zlepšení vlastností se dnes do betonu přidávají 
další látky, zpomalující nebo naopak urychlující tuhnu-
tí, odpuzující vodu, zlehčující či provzdušňující. Výběr 
správného betonu ke konkrétnímu použití je tedy 
dobré vždy konzultovat s odborníkem.
Pro zpevnění konstrukce se do betonu vkládají ocelové 
výztuže, sítě, mříže, pruty nebo dráty. Vzniká tak zná-
mý železobeton, případně předpjatý beton, v němž 
jsou výztuže napnuty do bednění a po zatvrdnutí se 
uvolní. Základem kvalitní betonáže je správně pro-
vedené bednění, které dává vybetonovaným místům 
tvar. Klasické tesařské bednění z prken se dnes používá 
hlavně tam, kde se betonují různé tvary, kupř. zato-
čené schodiště. Jinak se pro stavbu bednění používají 
prefabrikované betonové tvarovky, které vypadají jako 
duté tvárnice.
Ztracené bednění se skládá z dutých tvárnic. Spojují se 
na sucho na zámek a vylijí se betonovou směsí. Stěny 
jsou pak bez spár, velmi pevné a přesné. K výhodám 
dále patří trvanlivost, minimální nasákavost, rychlost 
výstavby, relativně malá tloušťka zdi, nehořlavost 
a celková cena. Nevýhodami jsou pracnost zdění 
i dokončovacích prací, vyšší difúzní odpor a spotřeba 
betonové směsi.
Tvárnice na ztracené bednění se vyrábějí z různých 
materiálů: z betonu, pěnového polystyrenu nebo štěp-
kocementu (směs dřeva, cementu a mineralizačních 
látek). Každý materiál má své přednosti i nedostatky. 
Betonové tvárnice jsou pevné, trvanlivé, nehořlavé, 
dobře chrání ocelovou výztuž a vynikají dobrou zvuko-
vou izolací. Polystyrénové tvárnice mají výborné tepel-
ně izolační vlastnosti. Horší je to s propouštěním par. 
Kombinací různých stavebních prvků (např. kombinací 
tvárnic ze štěpky s polystyrénovým zateplením) dosáh-
neme snadno efektu nízkoenergetické stavby.   

Pórobeton je trendy
Jde o lehké porézní tvárnice z přírodních surovin (kře-
mičitý písek – v šedé barvě je nahrazen elektrárenským 
popílkem – cement, vápenec, voda a plyn, který ma-
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teriál vylehčuje a slouží jako tepelný izolant). S póro-
betonem se pracuje přesně, rychle a snadno. Tvárnice 
bývají ve dvojím provedení: hladké nebo se systémem 
pero-drážka na bocích, takže sousedící tvárnice se po-
kládají vedle sebe i bez lepení. Jako spojovací materiál 
používáme tenkovrstvou maltu nebo moderní speciál-
ní tenkovrstvé tmely. Velkou výhodou pórobetonových 
tvárnic je skvělá opracovatelnost; snadno se do tvárnic 
vrtá a na řezání postačí obyčejná pila. Na pórobeton 
se dobře nanáší omítka a v neposlední řadě je výho-
dou i příznivá cena.
Využití pórobetonových tvárnic je velice široké a nabí-
zené systémy umožňují modulovat celé zdění stavby. 
Taková stavba má však svá specifika, s nimiž musíme 
počítat. Pórobeton je materiál s vysokou schopností 

vsakovat vlhkost. V potaz je tedy třeba vzít i provede-
ní omítky, která nesmí být difúzně nepropustná. Při 
zateplování nesmíme použít neprodyšný kontaktní 
systém z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu, 
protože vlhkost unikající z interiéru by se hromadila 
v pórobetonu. Vhodným materiálem k zateplení je 
spíše minerální vlna, nicméně optimálním řešením 
je použít při stavbě takové obvodové tvárnice, které 
zajistí dobrou tepelnou izolovanost samy o sobě. K pó-
robetonovým systémům patří i nabídka speciálních 
zdicích směsí (malt), které se s konkrétním materiálem 
dobře pojí a snadno se s nimi pracuje.
U nás známe pórobetonové systémy zdících materiálů 
hlavně pod názvem YTONG. Výrobců je samozřejmě 
víc a v jejich nabídce jsou rovněž ucelené stavební 
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systémy z bílého nebo šedého pórobetonu – obvodové 
tvárnice, příčkovky, nosné i nenosné překlady a stropní 
systémy.

Vápenopískové cihly
Jsou další alternativou ke klasickým cihlám. Vápenopís-
kové cihly jsou vyráběny lisováním jemného křemičité-
ho písku a mletého nehašeného vápna s vodou. Tyto 
cihly mají dobré tepelně akumulační a zvukově izolač-
ní vlastnosti, vysokou pevnost a akumulační schopnost. 
Dalšími přednostmi jsou relativně malá tloušťka zdí, 
nízká nasákavost, přesné rozměry tvárnic a nízká cena. 
Horší je to s tepelně izolačními vlastnostmi. K nevýho-
dám se řadí i vyšší difúzní odpor a větší pracnost díky 
výrobě maltové směsi. Vápenopískové cihly se použí-

vají pro obvodové i vnitřní zdivo a nosné i výplňové 
dělící stěny. Kromě běžných rozměrů jsou v sortimentu 
vápenopískových cihel i různé tvarovky, věncovky, 
vyrovnávací cihly apod.  

Sádrokarton a sádrové tvárnice
Sádrové tvárnice jsou ideální pro stavbu příček. Sádra 
výborně pohlcuje škodliviny, reguluje vlhkost v interié-
ru, má antiseptické vlastnosti a PH lidské kůže. Přesné 
sádrové tvárnice umožňují docílení nejvyšší kvality 
povrchu stěn, aniž bychom je museli omítat. Výborné 
jsou i jejich akustické, mechanické a protipožární vlast-
nosti. Zdění je obdobně rychlé jako u pórobetonových 
příček, ale výhodou je rychlé vyschnutí, což je zásadní 
pro úsporu času. Sádrové tvárnice jsou navíc lehké, 
takže jsou vhodné i pro rekonstrukci starších bytů 
nebo dodatečnou stavbu příček.
Další formou využití sádry jsou sádrokartónové desky. 
Příčky se z nich staví snadno – desky se ukládají do ko-
vových profilů, ukotvených do stropu, podlahy a nava-
zující stěny. Sádrokartónové desky jsou však poměrně 
slabé, což neumožňuje zavěšení těžších předmětů. 
Řešením je dvouvrstvá sádrokartonová příčka s vlože-
nou OSB deskou. Sádrokarton je ideální materiál na 
vylepšení interiéru, pokud máme chronicky praskající 
strop nebo nerovné stěny. Stropní podhlady ze sádro-
kartonu jsou ideální také pro zabudování moderního 
bodového osvětlení.

Sendvičové konstrukce
Pod tímto pojmem se skrývají kompletní stavební sys-
témy. Nosná (skeletová) konstrukce domu je vyrobena 
z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Tato 
konstrukce je vyplněna tepelnou a akustickou izolací, 
poté pokryta pláštěm. Na výplně obkladů se používají 
různé materiály: štěpkocementové desky, betonové 
sendvičové tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky 
nebo kerazitbetonové tvárnice. Štěpkocementové des-
ky dobře tepelně izolují a mají dobré zvukově izolační 
vlastnosti. Betonové tvárnice se ukládají vedle sebe, 
až vznikne stěna, která se posléze vybetonuje. Beton 
zajišťuje pevnost, stabilitu stěny a dostatečnou tepel-
nou akumulaci konstrukce. Sendvičové stavby se od 
ostatních zděných domů liší pouze v menší síle stěn. 
Nevýhodou této stavby je doprava velkých stavebních 
dílů a nutnost těžké techniky na staveništi (jeřáb). Tyto 
typy domů se většinou nestaví svépomocí a s tím souvi-
sí i nižší nabídka.

V kurzu je dřevo
Řada lidí dnes dává před cihlami a betonem přednost 
dřevostavbám. Na výběr mají zhruba dvě možnosti. 
Mohou zvolit klasickou srubovou stavbu z kulatiny 
nebo opracovaných trámů. Pokud použijí kvalitní, 
dobře vyschlé a dobře hloubkovou impregnací proti 
houbám a plísním ošetřené tvrdé dřevo, pak je roube-
ná stavba stejně bytelná a vykazuje stejnou životnost, 
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jako stavba zděná. V oblastech, kde je dřevo tradičním 
stavebním materiálem, jsou srubové stavby krásným 
a pro život příjemným řešením. Samotné dřevo sice 
zajišťuje dobrou tepelnou izolaci, nicméně v interiéru 
srubové stavby vkládáme mezi trámy a vnitřní obe-
zdívky ještě izolační vrstvu.
Druhou možností jsou jako houby po dešti zejména 
v příměstských oblastech rostoucí dřevostavby, jejichž 
konstrukci tvoří dřevěné rámy obložené OSB deska-
mi. Jde o typické sendvičové konstrukce – na desky se 
pokládá tepelná izolace, která se obkládá nebo omítá, 
uvnitř stavby se pak desky rovněž upravují obkladem 
nebo omítkami. Stavební firmy deklarují životnost 
těchto staveb až 100 let, avšak vzhledem k poměrné 
křehkosti jde spíše o stavby pro jednu až dvě gene-
race. Výhodou těchto typů dřevostaveb je rychlost 
stavby a nižší finanční zátěž. Také recyklace takto 
postavených domků je snadná, takže je lze považovat 
z tohoto hlediska za ekologicky hodnotné stavby. Při 
dobrém systému zateplení lze přitom i takovou send-
vičovou dřevostavbu realizovat jako nízkoenergetický 
dům.
Na tyto stavby se většinou používá smrkové či jedlo-
vé, případně borovicové a modřínové dřevo. Moderní 
dřevostavby se, díky použitému přírodnímu materi-
álu, které nezatěžují životní prostředí, označují jako 
ekologické domy. Další předností dřevostaveb jsou 
tepelně izolační vlastnosti. Dřevo totiž úžasně akumu-
luje teplo. Když zatopíme v dřevěném domě, dům se, 
oproti zděným stavbám, velmi rychle prohřeje. Velkou 
výhodou je i rychlost stavby.  Dřevěný dům můžeme 
mít postavený za několik měsíců, což je přínosné 
i z hlediska financí.
Podle použité technologie dělíme dřevostavby do 
několika skupin:
U sendvičových dřevostaveb se používá dřevo již pře-
dem zpracované (tzv. OSB desky). Název sendvičové 
popisuje strukturu stěn – 2 desky, mezi nimiž je izola-
ce. Základní kostra hrubé stavby je z masivních dřevě-
ných trámů, na něž se desky napojují. Vzhled dokonče-
né stavby se neliší od zděných staveb.
Panelové dřevostavby se vyznačují širokou variabilitou 
a existuje několik typů dřevopanelů: vrstvené masivní 
dřevěné bloky z navzájem prolepených dřevodesek, 
masivní dřevěné truhlíky s tepelnou izolací a bloky 
z rovnaného řeziva nebo lepených hranolů. Pro ske-
letové dřevostavby je typická nosná konstrukce z hra-
nolů (většinou z lepeného dřeva), mezi něž se vkládá 
izolace. Tyto skelety vykazují skvělé statické vlastnosti.
Rámové (sloupkové) dřevostavby se pyšní různými 
technologiemi a stavebními postupy. Do této katego-
rie patří také kanadský systém TWO BY FOR a TWO BY 
SIX, který je spolu se sendvičovou konstrukcí nejpouží-
vanějším systémem výstavby dřevostaveb v ČR. Stavba 
je prováděna na místě a na míru. Z fošen je vytvořena 
nosná konstrukce, která je vyztužena OSB deskami 
a vzniklý prostor je vyplněn izolací. Tento systém je 

velice variabilní a kombinovatelný s jinými postupy.
U masivních dřevostaveb je oproti sendvičovým stav-
bám použito dřevo v surovém stavu., takže stavba je 
finančně náročnější. Roubenky a sruby se staví z vo-
dorovně kladených překřížených trámů (roubenky) či 
kulatiny (sruby). V rozích jsou k sobě vázány tesařský-
mi spoji. Tyto dřevostavby jsou pouze jednoplášťové, 
což má své výhody i nevýhody. Výhodou je samozřej-
mě vzhled. Přiznání dřeva jak zvnějšku, tak zevnitř je 
velmi estetické a dobře působí na lidskou psychiku.
Panelové masivní dřevostavby vznikají vrstvením, sklá-
dáním či lepením masivního dřeva. Oproti srubům mají 
více plášťů (zvnějšku izolace, celodřevěná konstrukce, 
zevnitř sádrokarton či sádrovláknité desky. Tyto dřevo-
stavby působí velice moderně.

Jak obléknout dům
Svrchním oděvem domu je omítka, která musí kromě 
estetické funkce splňovat praktická kritéria: ochranu 
zděné konstrukce nebo zateplovací vrstvy na dřevo-
stavbě a zakončení tepelné a zvukové izolace. Omítka 
je vrchní krycí vrstva, kterou se pokrývají zdi a stěny 
domu. Omítka vytváří rovný, hladký povrch svislých 
stěn a stropů, zakrývá nerovnosti zdiva a případně do 
zdi vestavěné či vodovodní nebo odpadní potrubí. Po-
vrch omítky se následně zušlechťuje nátěrem, malbou 
nebo obkladem. Stěny z tvrdých cihel bez omítky se 
označují jako režné zdivo. Podle užití se omítky roz-
dělují na vnitřní v interiérech a venkovní, jako součást 
fasád. Klasická omítka se připravuje z malty přímo na 
staveništi smícháním vody s vápnem, pískem, případ-
ně cementem. Dnes se běžně používají průmyslově 
vyráběné omítkové směsi, které kromě písku a vápna 
obsahují další složky dodávající omítkám specifické 
vlastnosti.
Podle převahy použitých pojiv se omítky rozdělují na 
vápenné, cementové, sádrové, vápeno -  cemento-
vé a vápeno-sádrové.  Plniva – písky, kamenné drti, 
moučky, zlehčující perlitové kamenivo a další, dodávají 
omítce charakteristickou zrnitost, přídavné látky zlep-
šují např. odpuzování vody, zvukovou izolaci, mrazu-
vzdornost, samočistící schopnost fasády apod. Tepelně 
izolační omítkové směsi mohou tvořit jádro omítky, 
které lze nanést v několika vrstvách, minimálně však 
4 cm silné. Takovou omítku je pak třeba chránit před 
poškozením zakončením fasádním nástřikem nebo 
vrstvou z jemné malty či směsí pro tenké omítky.
Speciální sanační omítky se používají tam, kde je pro-
blém s nadměrnou vlhkostí pronikající do konstrukce 
domu. Přísady v sanační omítce vytvářejí vysokou 
pórovitost, zajišťují rychlé a stálé odpařování vlhkosti 
ze zdiva v podobě vodních par do vnějšího prostředí 
a tím minimalizují kapilární vzlínání vody ve zdivu.
Také vnitřní omítky jsou několikavrstvý systém. Přímo 
na zdivo se nanáší cementový postřik. Pokud je součás-
tí stěny kupř. betonový překlad nebo jiné konstrukce, 
na nichž omítka nedrží, zakryje se nejprve kovovým 
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pletivem a na ně se aplikuje omítka. Speciálním typem 
pletiva je pletivo keramické, tj. kovové, vyplněné 
nalisovanými kousky cihlářské hlíny, která je následně 
vypálena. Cementový postřik se nanáší záměrně nerov-
noměrně ve stříkancích (lidově špricování). Na takto 
zdrsněný povrch se nanáší vrstva jádrové omítky, která 
může mít tloušťku několika centimetrů a slouží přede-
vším pro dokonalé vyrovnání povrchu. Vrchní vrstvou 

vnitřní omítky je štuk. Velmi jemná štuková malta 
vyhladí povrch a slouží jako podklad pro nátěry, malbu 
nebo tapety. Pokud má být stěna obložena keramický-
mi obkladačkami, není štukování zapotřebí. Prostory, 
jež nejsou pohledově exponované (sklepy, komory) se 
upravují jednovrstvou omítkou.
Pro omítku stropu platí zvláštní pravidla. Lešení se 
postaví v takové výšce, že když na něm zedník stojí 
a postaví si na hlavu zaťatou pěst, dotkne se stropu. 
Při práci se pak nejméně namáhá. Laik si většinou na-
míchá maltu hustší v domnění, že mu ze lžíce nebude 
padat. Ve skutečnosti je třeba namíchat maltu řidší, 
a to klasickou z písku, vápna a cementu. Kupovaná 
pytlová malta je vlivem přísah jako by odlehčená, což 
je při omítání stropu nevýhoda. Vyšší váha klasické 
omítky zlepšuje její přilnavost.
Vnitřní omítka hliněná se skládá ze směsi jílu, písku, 
organické hmoty a vody. Nanáší se na zdivo stejně, 
jako ostatní omítky. Základní vrstva (špric) však nesmí 
být cementová. Místo ní se používá hodně zředěná 
jílovitá malta. Na finální štukovou vrstvu se dnes pou-
žívají omítky z barevných jílů a písků.
Venkovní omítky musí odolávat změnám teplot 
a povětrnostním vlivům. Zatímco jádrová omítka je 
shodná s omítkou pro interiér, štuková vnější vrstva 
obsahuje vysoký podíl cementu a hrubší zrnitost písku. 
Kromě těchto minerálních omítek existují zejména pro 

finální úpravu zateplovacích systému omítky dodávané 
v pastovité formě, v nichž jsou pojivem akryláty nebo 
silikony.
Na konečnou úpravu nahazované omítky se nejčastěji 
používají fasádní nátěry silikonové, silikátové nebo 
akrylátové. Volba záleží na podkladu a na tom, co od 
nátěru žádáme. Speciální nátěry mohou být protiplís-
ňové, ale mohou mít i složení neumožňující sprejovým 

barvám proniknout do omít-
ky, takže je možné z fasády 
umýt. Barevná škála fasádních 
nátěrů je více než široká. Při 
výběru barvy bychom však 
měli vždy zohlednit okolní 
prostředí.

Zavěšené provětrávané 
fasády
Místo konečné úpravy na-
hazované fasády nátěrem či 
nástřikem se dá použít i jiná 
metoda – zavěšená fasáda. 
Na plášť domu se namontuje 
nosný rošt a na něj se zavěsí 
maloformátové nebo velko-
formátové obkladové desky. 
Ty mohou být z různých mate-
riálů, klasika jsou keramické, 
z umělého nebo přírodního 
kamene, sklokrystalické, vlák-

nocementové, cementotřískové, kompaktní s jádrem 
z pryskyřicemi prosycené celulózy i plastové. Jejich 
povrchová úprava může být lesklá, matová, různě ba-
revná, může pohlcovat i odrážet světlo. Rošt, odsazený 
od zdiva, vytváří prostor pro vložení teplené izolace 
různé síly a provětrávací mezeru, která umožňuje 
cirkulaci vzduchu a zamezuje tak koncentraci vlhkosti 
ve fasádě. Proto se těmto fasádám říká provětrávané. 
Variabilita řešení i designu takových fasád je obrovská, 
je možno je použít jak na nových stavbách, tak pro 
rekonstrukci starých budov.

Omítky pro speciální účely
Barytová omítka se používá na pracovištích s ionizují-
cím zářením, které pomáhá odstínit (kupř. pracoviště 
RTG). Protipožární omítky obsahují příměs slíd a chrání 
konstrukce tím, že minimálně vodí teplo a vzdorují 
žáru. Akustické omítky mají porézní strukturu, díky níž 
tlumí zvuk. Tepelně izolační omítky obsahují materiály 
minimálně vodící teplo (polystyren, perlit). Štukatérské 
omítky jsou vyrobeny z materiálu dobře držících tvar, 
magnetická omítka obsahuje kovové písky spojené 
vhodným pojivem, takže stěna slouží jako magnetická 
tabule.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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INZERCE

REKONSTRUUJEME 
A PŘESTAVUJEME 

Naše představa, že si postavíme dům a bude to na věky, 
bývá bohužel od reality poměrně vzdálená. Po pár letech 
bývají obvykle nutné nějaké stavební opravy, případně se 
ukáže, že nám bydlení tak úplně nevyhovujeme a my se 

musíme pustit do přestavby…
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Tak jako když chcete, aby vám bylo teplo, musíte 
vždy začínat od bot, u domu nelze nikdy opomenout 
střechu. Můžete mít sebelépe zateplené stěny, zbru-
su nová drahá okna, ale pokud vám zatéká střechou 
a nebudete to rychle řešit, zanedlouho můžete dům 
opravovat znovu. Pojďme se tedy nejprve podívat na 
střechu, jak velké škody nám čas natropil, abychom 
před zimou měli všechno v pořádku… 

Rekonstrukce střechy
Pokud budou škody minimální, najdete jen několik 
poškozených tašek. V tomto případě je vždy nutné 
poškozenou tašku vyměnit. Není to nic tak těžkého 
- obvykle nadzvednete tašku v řadě nad poškozenou 
tabulkou pomocí dřevěných klínů, poté zasunete pod 
poškozenou špičku pokrývačské či zednické lžíce, tašku 
nadzvednete nad lať a vyjmete. Pak na uvolněné místo 
vsunete tašku novou.  
Poněkud složitější to bude, pokud budete měnit břid-
licovou desku. Tam už se neobejdete bez, strhovacího 
nástroje, kterým odstraníte upevňovací hřebíky. Novou 
desku poté upevníte pomocí olověného pásku, který 
přibijete k dřevěnému podkladu hliníkovými či poko-
venými hřebíky.
Jsou-li poškozené živičné či bitumenové šindele a je 
třeba položit nové, vždy je nutné pečlivě rozměřit 
poškozené místo. Dávejte pozor na to, že šablony od 
různých výrobců se mohou ve své kresbě nepatrně lišit. 
To jsme ovšem zatím řešili jen situaci, kdy škody byly 
minimální. Co ale dělat v případě, kdy střecha doslou-
žila a je zapotřebí kompletní rekonstrukce?  Nejprve 
musíte vybrat krytinu, která se právě na vaši střechu 
nejlépe hodí. Výběr krytiny se řídí podle typu střechy. 
Třeba beton či keramika jsou těžké, takže je starý krov 

dimenzovaný na lehčí krytinu nemusí unést. Tam se 
uplatní lehčí vláknocementové krytiny, plech nebo 
šindel.
Záleží také na sklonu střechy. Skládaná krytina, což 
jsou obvykle pálené nebo betonové tašky, se standard-
ně používá na plochách od sklonu 15 stupňů. Existu-
jí však i krytiny pro střechy od sklonu sedm stupňů. 
Na menší sklony se dají použít třeba asfaltové šindele 
nebo plech.
Výběr krytiny ovlivňuje také síla větru. Tam, kde je 
hodně větrno, je lepší sáhnout po těžších krytinách 
a víc dbát na pevné přichycení ke krovu.

Rekonstrukce podkroví
Pokud jste se rozhodli zrekonstruovat střechu, možná 
vás napadlo při té příležitosti zrekonstruovat i podkro-
ví.  Skvělým pomocníkem se vám se může stát sádro-
karton. Během rekonstrukce podkroví se mohou využít 
předsazené stěny, podhledy, dělící stěny, sádrokarton 
se může dále využít k stavbě šaten a komor. Před tím 
než se rozhodneme, zda přistoupit k rekonstrukci 
půdy, je důležité promyslet, jaké budou muset probí-
hat úpravy střechy, podlah a jaký je přístup na půdu. 
Některé střechy vyhovují půdním vestavbám více jiné 
méně. Nejvhodnějším typem střechy je střech sedlová. 
Sklon střechy pro půdní vestavbu by se měl pohybovat 
v rozmezí 35 až 55 stupňů. Velmi důležitým prvkem 
půdní vestavby jsou také okna a stínící technika. Nikdy 
se také nesmí zapomínat na správnou izolaci střechy. 
Izolace zabrání přehřívání půdy v létě a úniku tepla 
v zimě.

Zateplujte dům zevnitř i zvenku 
Když už jsme u zateplení střechy, samozřejmě nesmí-
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me zapomenout na zateplení stěn a podlah.
Začít musíme u dobře těsnících oken, dveří a zaizolo-
vání stropu zevnitř na půdě. Poté přistoupíme k další-
mu zateplování. Asi nejméně invazivní je zateplování 
domu zvenku.   
Mezi nejrozšířenější systémy vnějšího zateplení patří 
tzv. způsob kontaktního zateplení domu. Používá se 
při něm pěnový polystyren nebo minerální vlna. Te-
pelná izolace se pak obvykle lepí k podkladu (původní 
zdivo) pomocí tmelů a proti odtržení je jištěna speci-
álními hmoždinkami v přesném počtu podle statické-
ho výpočtu. Na trhu je mnoho typů izolací pro vnější 
zateplení.  V nabídce jsou i přímo izolační cihly, které 
v sobě již mají izolační vrstvu. 
Je-li to možné, můžeme se rozhodnout i pro zateplení 
vnitřní. K vnitřní izolaci se často používají materiály 
jako polyuretan, polystyren, minerální a skelné izola-

ce, pěnové sklo nebo ovčí vlna. Mohou být ve formě 
pásů, desek či foukané.  Zateplení vám může pomoci 
částečně vyřešit i vlhkost. V některých případech je ale 
nutné řešit vlhkost radikálněji.
Vlhkosti se zbavíte drenáží a odvětráním základu 
pomocí nopkové folie zvenčí kolem podzemní části 
domu. Nosné zdi domu také můžete podříznout, nebo 
použít některé z dalších opatření. Žádné opatření není 
úplně dokonalé, jejich návrhem se zabývají specialis-
té na sanace zdiva, ale navržená opatření bývají ve 
výsledku hodně cenově náročná.

Stěny v novém kabátě
Při rekonstrukci často narážíme na to, že je třeba opra-
vit či minimálně vymalovat stěny. Nejčastěji najdete 
v domě hladké omítky, které patří k základním a nej-
rozšířenějším druhům povrchových úprav stěn v in-
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teriéru. Vytváří podklad pro další dekorativní úpravu 
malířskými technikami. Jistě jste si už všimli, že moder-
ní jsou dekorativní nátěry, které vznikají vzájemnou 
kombinací dvou barevných odstínů. Nátěry se nanáší 
stěrkou nebo hladítkem, kartáčem, houbou či hadří-
kem, plochým nebo tvrdým kulatým štětcem, váleč-
kem, případně dalšími technikami. Mezi oblíbené patří 
i stříkací pistole, která, pokud se s ní naučíte pracovat, 
znamená velkou úsporu času. 
Nátěry mohou mít efekt starobylé patiny, saténového 
nebo pískového povrchu, mohou imitovat mramorový 
vzhled, či přírodní kámen. V poslední době se prosazu-
jí i imitace pohledového betonu.
Protipólem hlazené sádry je strukturovaná omítka. 
Speciální technikou nanášení a úpravami vrchní vrstvy 
vzniká výsledná struktura omítky. Strukturované 
omítky se natírají nebo se zhotovují z barvené omít-

kové směsi, která již vytváří výslednou barvu omítky. 
Použití strukturované omítky v interiéru je vhodné jen 
pro zdůraznění určité stěny nebo stavebního prvku. 
Strukturovaný efekt může být doplněn o kombinaci 
několika barev, což přidává omítce na plastičnosti.
Moderní materiály uvolnili křídla kreativitě i v dekora-
tivních omítkách. Krása strukturované omítky vynikne 
v kontrastu s hladkou plochou a s vhodně zvoleným 
osvětlením. I zde platí: čím jí bude méně, tím více 
vynikne.
Tapety, v porovnání s jinými způsoby povrchové úpra-
vy stěn, poskytují mnohem širší výběr barev a vzorů. 
Dnešní tapetování je již tak trochu výtvarná tvorba, 
protože skutečně ozvláštní každý interiér. Pokud se 
rozhodnete pro tapety, můžete si vybrat mezi dvěma 
základními druhy - jednovrstvými a dvouvrstvými. Ty 
první tvoří pouze jeden pás papíru nebo fólie. Dvou-
vrstvé tapety jsou odolnější a pevnější, protože jsou 
vyrobeny ze dvou vrstev papíru nebo z jedné papírové 
a druhé z jiného materiálu. Podle plošné hmotnosti se 
rozlišují lehké, těžké a velmi těžké tapety a podle po-
vrchové úpravy se dělí na utíratelné, omyvatelné, vy-
soce omyvatelné a tapety s menší nebo větší barevnou 
stálostí. Dezény (vzory) mohou být plošné i plastické.
O opravdu širokém spektru, ze kterého si můžete vy-
brat, svědčí i rozmanitost designu tapet. Stále oblíbe-
ný je potisk nejrůznějšími vzory a obrazci, najdete i ta-
pety s nalepenou tenkou dřevěnou či korkovou dýhou 
vhodné na rovné plochy, ale setkáte se také s kom-
binací spodní papírové vrstvy s hliníkovou fólií. Je to 
velmi odolná a trvanlivá tapeta, vhodná do moderních 
interiérů. Hitem jsou tapety s nápaditým potiskem 
se stylizovanými vzory nebo ornamenty, mnohokrát 
s kovovým leskem.

Rekonstrukce bytových jader
Vrhneme-li se do rekonstrukce obytných místností, 
obvykle se zastavíme až v koupelně. Navzdory tomu, 
jak kvalitní a trvanlivé materiály použijeme, každá 
koupelna potřebuje časem rekonstrukci. Zatímco v mi-
nulosti byl význam koupelny malý, dnes se nároky na 
tuto místnost neustále zvyšují.  Obzvláště mnoho maji-
telů malých koupelen v panelových domech přistupuje 
k rekonstrukci bytového jádra, které již nevyhovuje 
nárokům na moderní bydlení. Rekonstrukce dokáže 
efektivně využít prostor např. pomocí spojení toalety 
a koupelny nebo výměnou vany za sprchový kout. 
Malý prostor se dá vždy zvětšit pomocí správných ba-
rev, zrcadel a světel. Při rekonstrukci bytových jader se 
používá sádrokarton, případně zdící cihly.
Rozhodnete-li se pro kompletní rekonstrukci bytového 
jádra, je nutné si ujasnit, jak by měly koupelna a WC 
vypadat a kolik do rekonstrukce vlastně můžete inves-
tovat. Dále je třeba se rozhodnout, zda se do přestav-
by pustíte sami, nebo ji svěříte specializované firmě.
Ta vám může pomoci nejen s odstraněním umakarto-
vého jádra a výstavbou nové koupelny a toalety, ale 
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i s návrhem nové hygienické místnosti. Většina studií či 
firem dnes dokáže vypracovat návrh úpravy včetně 3D 
vizualizace. Návrh většinou obsahuje možná dispoziční 
řešení, materiály a předběžnou kalkulaci.

Zatočte s prasklinami
Během rekonstrukce jistě objevíte i velké množství 
prasklin, které bude třeba opravit. Na praskliny ve zdi 
naneste sádru, vytvořte několik sádrových terčů a pár 
měsíců sledujte, zda terče prasknou. Pokud neprask-
nou, není trhlina nebezpečná. Pokud se zvětšuje, je 
třeba přivolat statika, aby prasklinu posoudil a navrhl 
řešení. Často praská zeď mezi domem a přístavbou, 
která byla postavena později než dům. Nebo také stě-
na, pod kterou zatekla voda ze střechy bez okapu.
Pokud se jedná o malé praskliny například ve vnitřní 
omítce, můžeme použít různé tmelící přípravky. 

Rekonstrukce oken
Co čekáme od moderních oken? Určitě mnohem víc 
než jen průnik světla do domu. Jaká okna tedy vybrat? 
Plastová, nebo dřevěná?
Přestože většina z nás si v tomto století ihned předsta-
ví rámy plastové, není to zdaleka jediná možnost, jak 
využít všech moderních vlastností oken. Plast má mno-
ho výhod, z hlediska údržby především tu, že ho ne-
musíte nijak natírat, ošetřovat, má stálý hladký povrch, 

takže se dobře myje. Stárnutí 
moderních plastových rámů je 
velmi pomalé, s největší pravdě-
podobností taková okna nebu-
dete 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 nut-
ně jen bílé, do některých typů 
staveb se budou jistě lépe hodit 
třeba krémové, šedé, světle či 
tmavě hnědé. Výrobci mají dnes 
technologicky dokonale zvládnu-
té 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 každé-
ho domu, především z estetic-
kých 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 obklo-
pené více než sto let starými stat-
ky 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 kvali-
tě. 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. eurook-
na. 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-
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 ošetře-
né impregnačním nátěrem a následně lazurou, lakem 
nebo voskem. Voskový povrch vyžaduje pravidelné 
obnovování.  Při užití vodou ředitelných nátěrů by 
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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 komerč-
ních budov, pokud ovšem toužíte po domě s velkými 
prosklenými stěnami, bude hliník nejlepším materiá-
lem i pro vás. Hliník je jedinečný kov, který nepodléhá 
korozi, takže jeho životnost je při správné údržbě veli-
ce dlouhá. Výborně také ioluje 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. 

Zasklení a kování
Zateplovat fasádu nemá smysl, pokud nemáme dob-
ře 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 tloušť-
ku 4 mm. Jedno z nich je povrchově upraveno selek-
tivní vrstvou oxidu kovů. Hlavní vlastností této vrstvy 
je schopnost odrážet teplo zpět do místnosti. Mezis-
kelní 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 kon-
strukci okna, ale také zabraňovat pocení vnitřní strany 
skel a srážení vody mezi nimi.
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 výklo-
pem na závěsu („větračka“) nebo rozevřením celého 
křídla, aniž by hrozilo vypadnutí či vylomení okna. 
Tyto závěsné a otvírací systémy se přitom ovládají jen 
různým pootočením kliky.

Střešní okna
Samostatnou kapitolu tvoří střešní okna. Dnešní sys-
témy 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. Střeš-
ní okna mohou mít opět různé rámy a samozřejmě 
mají izolační zasklení. Důležité je u nich speciální ko-
vání, 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.
Pro ochranu proti slunci v místnosti slouží pak speciál-
ní systém žaluzií pro střešní okna, které se dají nasta-
vovat pomocí motorku. To je u střešních oken velmi 
důležité, protože pod střechou je horko a sluneční pa-
prsky sem dopadají až příliš hojně. Lze tedy jen dopo-
ručit ochránit střešní okno protisluneční fólií a přesto 
na něm mít namontované zatemňovací žaluzie.

Zdroj: novinky.cz. svet-bydleni.cz, naseinfo.cz,  
ceskykutil.cz, favi.cz, foto: Shutterstock.com
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Společnost Winkhaus sloučila spolehlivý 

a modulární systém otevíravě-sklopného 

kování activPilot s unikátní a inovativní funkcí 

celoobvodového odsazení. Díky tomu lze 

okenní křídlo nejen otevřít a vyklopit, ale 

i odsadit od rámu po celém jeho obvodu. 

activPilot Comfort PADK
Unikátní systém kování pro zdravé a bezpečné větrání.

Tzv. paralelní odsazení umožňuje příjemnou

a pozvolnou výměnu vzduchu bez náhlé 

změny teploty v místnosti. Okna s vysokým 

stupněm zabezpečení proti vloupání zajišťují 

i v poloze celoobvodového odsazení plnou 

bezpečnost až do třídy RC2.

+ Vysoký ovládací komfort

+ Možnost zabezpečení proti vloupání

 až do stupně RC2 a to i v poloze

 celoobvodového odsazení/větrání

+ Vhodné jak pro novostavby,

 tak i pro rekonstrukce a sanace

+ Přirozené, pozvolné a zejména

 energeticky úsporné větrání 

+ Již žádný průvan a žádné nebezpečí

 nárazu křídla do rámu

+ Zdravé klima pro celou rodinu

+ Bezpečnostní prvky Winkhaus

 z vysoce kvalitní oceli

pro
okna

i během
větrání

bezpečnostní
třída až do

RC2
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ZATEPLOVÁNÍ 
JAKO ÚSPORNÉ OPATŘENÍ
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INZERCE

Plánujete rekonstrukci svého rodinného domu? Nebo snad uvažujete o koupi no-
vého? Pak se vám vyplatí myslet do budoucna a dopřát mu další „obal“ - zatep-
lení. Možná máte pocit, že se jedná o velkou investici. Věřte ale, že v budoucnu 

se vám desetkrát vrátí…



102 | BYDLENÍ

V dnešní době se obzvláště u novostaveb považu-
je téměř za automatické, že mají vnější plášť domu 
vybavený tepelně izolačním materiálem, který zvyšuje 
komfort všech, kteří v domě budou bydlet. Pokud dům 
kupujete na klíč, zjistěte si předem, jakými tepelně-
-izolačními materiály je zateplený, a řešíte-li stavbu 
sami, porozhlédněte se, co vše trh nabízí, abyste si do-
kázali správně vybrat. V mnoha případech však bude 
třeba uvažovat o zateplení vnějšího pláště budovy 
a samozřejmě také střechy, podlah, oken… A ti, kteří 
se chystají na rekonstrukci starší stavby? Bez vnějšího 
zateplení se už dnes neobejdou.

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

Výběr systému
Zatímco tepelně izolačních (dále jen TI) materiálů 
je celá řada, způsobů, jak provádět vnější zateplení, 
už méně. Vlastně se běžně používají jen dva: vnější 
kontaktní zateplovací systém (dále jen: kontaktní), 
a systém s předsazenou (provětrávanou) fasádou. 
Prvně jmenovaný je v celkovém součtu levnější a méně 
pracný, proto se častěji využívá. Spočívá v tom, že se 
na obvodové stěny připevňuje zateplovací materiál, 
zpravidla ve tvaru desek. Jak? To závisí na něm sa-
motném, stavu obvodové stěny, výšce a také poloze 
budovy. Nejčastěji se však používá lepení cementovým 
přípravkem a současně přichycení hmoždinkami, zpra-
vidla s plastovým nebo ocelovým trnem. Pouze přile-
pené desky by nemusely zůstat na svém místě, působí 
nejen jejich váha, ale i efekt větru. Desky se zbrousí 
a nanese se základní vrstva stěrkové hmoty, která se 
vyztuží síťovinou (výztužná vrstva). Tato vrstva se po 
zatvrdnutí napenetruje a kontaktní systém se zakon-
čuje buď novou omítkou, nebo obkladem. 
Vybírejte z více možností, například omítky mohou být 
silikonové, silikátové, minerální a jiné, včetně nejrůz-
nějších úprav - například snadno omyvatelné. Co je 
dobré vědět? Každý zateplovací systém, tedy i kon-

taktní, se pořizuje jako celek (od lepidla přes izolant, 
připevnění, až po omítku), jen tak za něj jeho doda-
vatel může dát záruku. Vám by pak měl na požádání 
prokázat, že je oprávněný tento systém prodávat 
a instalovat (vyžádejte si kopii certifikátu). A kde se 
může kontaktní systém použít? Při novostavbách i re-
konstrukcích domu.

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

Tepelně – izolační omítky
Pro úplnost si ještě připomeňme, že pokud se nedá 
dům zateplit zvenku, například u historicky chráněné-
ho objektu, určitě řešení nabízejí speciální vylehčené 
omítky, které ve srovnání s těmi běžnými propouš-
tějí méně tepla. Nanášejí se v několika vrstvách do 
maximálně 5 cm tloušťky, což je už jejich mínusem 
- ve srovnání s TI deskami, které se pohybují ve dvoj- 
a vícenásobných tloušťkách. Parametry zdiva se tím 
samozřejmě vylepšují, zejména se zvyšuje jeho vnitřní 
povrchová teplota, ale nikdy stoprocentně nenahradí 
standardní zateplení, které izoluje zhruba čtyřikrát 
lépe než termoomítky. Pokud si tedy říkáte, že právě 
jimi byste mohli ušetřit, máte pravdu jen v případě 
pořizovacích nákladů: podle  EkoWATTU, Centra 
pro obnovitelné zdroje a úspory energie, za klasické 
zateplení zaplatíte zhruba dvakrát více než za tyto 
speciální omítky, ovšem jeho TI efekt je až 10x větší.  
Další možnost zateplení u rekonstruovaných domů 
skýtá rovněž interiér, ovšem pokud by to i z technic-
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kých důvodů bylo možné, museli byste vyřešit kom-
promis mezi požadavkem na úsporu tepla a velikostí 
obytného prostoru. Stačí si jen připomenout, že běžně 
se používá TI materiál o tloušťce 15 až 20 centimetrů, 
a tak si představit, o kolik by se zmenšilo vaše soukro-
mé území. Navíc vnitřním zateplením ztratíte akumu-
lační schopnosti zdiva a také se nedá vyloučit riziko 
jeho promrzání, kondenzace vlhkosti ve stěnách domu 
a jiné nepříjemnosti. 

Polystyren, nebo vata?
Z mnoha materiálů na trhu se u kontaktních zatep-
lovacích systémů nejčastěji používá pěnový neboli 
expandovaný polystyrén (EPS), jehož TI parametry jsou 
srovnatelné s minerální vatou. Vylepšit TI vlastnosti 
tohoto polystyrénu, respektive snížit jeho tepelnou 
vodivost, lze například přidáním grafitu, což je na po-
hled snadno poznatelné - místo bílých pěnových desek 
se na dům připevňují desky šedivé. Druhým nejčastěji 
používaným materiálem je minerální vata (vlna), která 
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je ve srovnání s pěnovým polystyrenénem dražší, zato 
ovšem slibuje například nehořlavost nebo lepší difuzní 
propustnost (snáze jí proniká vodní pára). Faktor di-
fuzního odporu, kterým se vyjadřuje schopnost mate-
riálu propouštět vodní páru v porovnání se vzduchem, 
má expandovaný polystyren cca 20 až 100, minerální 
vata obvykle jen 1 až 5. Co je dobré vědět? Minerál-
ní vata se aplikuje jak u kontaktní, tak u předsazené 
fasády, kdežto pěnový polystyren se převážně využívá 
u kontaktního systému. U provětrávaného systému se 

EPS obvykle nepoužívá, kladl by větší nároky kvůli ri-
ziku vzniku spár, například u kotev, které budou držet 
nosnou konstrukci pro obklad. 
Z mnoha dalších materiálů pro venkovní zateplení 
fasády jmenujme například extrudovaný polystyren, 
který je pro svou uzavřenou strukturu vhodné po-
užít do vlhkého prostředí - třeba kolem soklu, tedy 
pod úroveň terénu a zhruba půl metru nad něj. Pro 
zateplení se dají využít i dřevitá vlákna, konopí, ovčí 
vlna, sláma, korek a další. Většina z nich je však dražší, 
i proto se používají méně, jiné se zase spíše hodí pro 
přírodně ekologické stavby.

Pozor na vlhkost…
Po malé exkurzi zateplovacími systémy a materiály 
se nyní zastavme u vlhkosti. Pravidlo číslo jedna totiž 
zní, že zateplovat by se mělo výhradně suché zdivo. 
Například u sto let starého domu, u něhož zatím ne-
proběhla zásadní rekonstrukce, je pravděpodobné, že 
není vybavený hydroizolací. A stěny mohou být vlhké 
díky tomu, že se voda táhne zdivem od podlahy výše. 
U nezateplených zdí se vlhkost odvětrává jak směrem 
do interiéru, tak směrem do exteriéru. A pokud by 
došlo k zateplení kontaktním systémem s vysokým 
difuzním odporem, vlhkost by už nemohla unikat ven, 
hromadila by se ve zdi a následně se projevovala ve 
zvýšené míře uvnitř domu. Proto je třeba nejdříve od-
stranit příčiny vlhkosti, v tomto případě volit například 
podříznutí zdí a vložení hydroizolace. Je to pracné 
a drahé, ale jinak to nejde. A pak musíte samozřejmě 
nějaký čas počkat, než přistoupíte k samotnému za-
teplení. Říkáte si, že i když bydlíte ve starším rodinném 
domku, a dosud jste nemuseli řešit problém s vlhkostí, 
tohle není vaše starost? Bohužel se však může stát i to, 
že stěny se před zateplením jevily suché, a až poté, 
když máte vnější zateplení za sebou, se na nich začnou 
tvořit vlhké „mapy“. 
Co dělat, pokud se nedá problém s vlhkostí zdiva 
odstranit? Poraďte se s odborníkem, v některých přípa-
dech lze použít zateplení například minerální nebo 
skelnou vatou s nízkým difuzním odporem, samozřej-
mě pak i další komponenty (lepidla, omítky…) musí 
slibovat stejné parametry. Obecně je pro rekonstrukce 
domů, kde může vzniknout problém s vlhkostí, vhod-
nější dát přednost provětrávané fasádě s využitím 
minerální vaty, právě z hlediska nízkého odporu pro 
difuzi vodních par. 
Obecně platí pravidlo: aby nedocházelo ke konden-
zaci vodních par ve stěnách objektu, je ideální v in-
teriéru volit co nejméně propustný materiál (dobrým 
příkladem jsou obklady v koupelně dlaždičkami nebo 
parozábrana ve střeše), kdežto směrem ven co nejvíce 
otevřený - když už pára projde stěnou, aby snadno 
unikala ven. Zdá se vám to složité? Co je pro vaši stav-
bu nejvhodnější, neřešte sami, ale poraďte se s projek-
tantem nebo energetickým auditorem. Určitě se však 
vyplatí, když si před zateplením necháte spočítat, jaké 
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je v případě vašeho domu a uvažovaného systému 
zateplení riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci, aby 
nedocházelo k následným poruchám či úplné degrada-
ci konstrukce vlivem hromadění vlhkosti.  

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

Pěkně od podlahy
Oddechli jste si, že alespoň po teoretické stránce 
máme hotovo? Ještě počkejte, kromě obvodového 

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

A co střecha? 
Má-li dům nevytápěnou půdu, lze poměrně snadno 
položit izolace na podlahu. Chcete-li mít půdu po-
chozí, překryjte izolaci záklopem z prken nebo desek. 
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VLIES
jako fototapeta na stěnu

SAMOLEPICÍ FÓLIE
na dveře, stěnu, lednici, kuchyň, podlahu

KERAMICKÉ OBKLADY
z vypalovací pece do kuchyně a koupelny

SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA
do kuchyňské linky nebo jako obraz

TEXTIL
jako závěs, záclona a ubrus

česká zakázková výroba

Zušlechtěte si svůj interiér. 
S naší  rmou to jde snadno. 

Zkušenosti od roku 1991, tisíce 
spokojených zákazníků, osvědčená 

kvalita a servis. Pouze u nás koupíte na 
jednom místě veškeré možné kombinace 

různých motivů a materiálů pro váš domov, hotel, 
restauraci anebo třeba kancelář. Vyberte si z našich 
licenčních obrázků. Pokud vám nebude žádný 
z tisíců námětů vyhovovat, pošlete nám svoji vlastní 
fotku v dostatečném rozlišení a  my ji přeneseme 

na vámi vybraný materiál a vytiskneme na 
výkonných velkoformátových tiskárnách. 
S  našimi výrobky bude váš domov 
originální a jedinečný. Za vaše 

peníze dostanete to, co nikdo 
jiný nemá.
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Toto opatření patří k nejlevnějším a také nejefek-
tivnějším. Výhodou je i to, že pokud se v budoucnu 
rozhodnete dům zvýšit o patro, nebo plánujete půdu 
proměnit na podkrovní obytné prostory, dá se izolace 
odstranit a použít jinde. Dále myslete na zateplení sa-
motné střechy; u novostaveb se nejčastěji používá mi-
nerální vata, u rekonstrukcí pak foukaná izolace, díky 
které je zásah minimální a v interiéru ani na půdě se 
nic nemění. Foukaná izolace se obecně používá k vypl-
nění (a tedy i zateplení) dutin ve stavebních konstruk-
cích. Typickým příkladem je zafoukání tepelné izolace 
mezi stávající stropní trámy stropu pod nevytápěnou 
půdou. Výhoda? Takto se dá vyplnit i těžko přístupné 
prostory, protože TI materiál se dopravuje hadicí. Není 
tedy nutné rozebírat například celý záklop stropu, 
ale stačí provést několik otvorů. Foukaná izolace je 
obvykle vyrobená z materiálu na bázi celulózy, nebo 
se jedná o minerální vlákna. Do izolace samozřejmě 
nesmí pronikat vítr ani vlhko, jinak by se její vlastnosti 
snižovaly až znehodnocovaly. Nejlepší řešení? Prová-
dět uvažované rekonstrukce najednou, tedy pokládat 
tepelnou izolaci a současně proměnit půdu na obytný 
prostor. Tepelná izolace, hydroizolace a parozábrana 
musí umožnit původní konstrukci krovu „dýchat“, 

nesmí trvale vlhnout. Rovněž je nutné zajistit, aby se 
voda, která se do konstrukce přesto tu a tam dostane 
(zatékáním zvenku nebo kondenzací vlhkosti při pro-
nikání vzduchu z interiéru), mohla zase bez problémů 
odpařit.  
Přístup k zateplování střech se také liší podle toho, 
kolik má plášťů. U jednoplášťové se TI materiál zpra-
vidla aplikuje pod střešní krytinu. Nebo lze použít 
takzvaný systém obrácené střechy: původní krytina 
je opravená (případně nahrazená novou), následuje 
tepelná izolace, separační geotextilie a vrstva kamín-
ků, nasucho kladené dlažby nebo jiný vodě propustný 
způsob. Pokud střecha snese větší váhu, lze uvažovat 
o „zahrádce“ (zelené střeše), kdy se tepelná izolace 
překryje zeminou a osází suchomilnými rostlinami. 
U dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou 
mezerou se izolace vkládá pod tuto mezeru (následuje 
střešní plášť a krytina). Možností je samozřejmě daleko 
více, můžete například jednoplášťovou střechu změnit 
v dvouplášťovou, ale i naopak. Také v tomto případě 
nejprve dvakrát měřte, než se pustíte do řezání - de-
tailní průzkum stávající konstrukce a návrh správného 
řešení si žádá pomoc odborníků.

Text: Marcela Škardová, foto: Schutterstock.com



Nechceme-li vydávat za topení stále více peněz, máme jedi-

nou možnost. Zateplit dům. Vyměnit okna, zateplit fasádu, 

izolovat stropy. To si uvědomuje každý. Ale jen ti přemýšliví 

najdou nejlepší variantu. Vyznat se v bohaté nabídce trhu to-

tiž není jednoduché. A  to ani tehdy, bereme-li v úvahu jen 

základní segmenty, jedním z nichž je foukaná izolace. 

Když chceme ušetřit, musíme nejprve investovat do úpravy 

domu. Začneme opatřením, které má největší účinnost a nej-

rychlejší návratnost.  Nejlépe podlahou na půdě. Stropem 

obytných místností totiž uniká zhruba třetina ztrátového tep-

la. Ve stropu se vždy najdou skulinky, kterými unikne do půd-

ního prostoru. Tomu lze jednoduše a účinně zabránit. Nejlep-

ším řešením je bezesporu foukaná minerální izolace. 

Foukaná izolace do prázdných dutin na půdě
Na úvod jsme si řekli, že náklady na vytápění výrazně sníží 

tepelná izolace podlahy na půdě, tedy stropu nebo střechy. 

A to nejen v rodinných a bytových domech, ale i v kancelář-

ských budovách, ve skladech a průmyslových objektech. Když 

nemáme v dané chvíli k dispozici dostatek financí, nesnažme 

se izolovat celý dům nějakým provizorním způsobem. To se 

v budoucnu zcela jistě prodraží. Soustřeďte se nejprve na mís-

ta, kudy uniká nejvíce tepla.

Jak se zatepluje půda systémem 
MAGMARELAX®

Důležité je opatřit si informace. Ideální je zjistit si nějaké infor-

mace o minerální foukané izolaci a přečíst si nějaké referen-

ce. Rozhodně byste si měli vybrat firmu, které má již s šetře-

ním energie několikaletou zkušenost a k dispozici odborníky.  

V naší společnosti se vás postará celý tým odborníků. Na zá-

kladě vašeho dotazu, ať formou emailu nebo telefonátu, vás 

kontaktuje obchodně technický poradce a  domluví si pro-

hlídku objektu. Při prohlídce spolu prohlédnete nejen půd-

ní prostor, ale i celý dům. Proberete všechny možné varianty 

zateplení a  hlavně půdy. Rozhodně využijte této návštěvy 

a ptejte se. Technik na místě vypočítá nutné náklady a předá 

vám komplexní kalkulaci. Náklady se pohybují v řádu desítek 

tisíc korun podle zateplené plochy. Návratnost této investice 

zpravidla nepřesáhne 5 let. Od objednávky můžete počítat, 

že k  samotné realizaci dojde do 14 dnů. Samotná realizace 

nezabere víc jak pár hodin. Není nutné stavební povolení, vše 

probíhá za běžného chodu domácnosti a ani paní domu se 

nemusí bát, že bude muset po realizátorech uklízet. Aplika-

ce probíhá jednoduše. Natáhne se hadice přímo z vozu před 

domem a systém MAGMARELAX se nafouká přímo do dutin 

nebo na podlahu půdu.

Využití systému MAGMARELAX
Systém MAGMARELAX je hodně flexibilní. Jeho aplikace 

jak již bylo zmíněno je vhodná do dutin stropu, na volnou 

plochu, do dutých stěn, vazníkové střechy. Pro všechny typy 

střech – ploché neboli pultové, šikmé i  atyp typu Okál. Po-

kud zákazník nemá dutinu k izolaci je možné mu nabídnou 

stropní systém MAGMARELAX. Firma připraví celou novou 

konstrukci podlahy (konstrukce z desek OSB je zhotovovaná 

v dílnách firmy za 1-2 dny) a na místě ji během hodiny smon-

tuje. Technik vám vše předem vysvětlí a zajistí vše potřebné.

Po ukončení izolování převezmete od vedoucího realiza-

ce hotové dílo a  fakturu. V  té je uvedeno přesné množství 

použité izolace a dalších materiálů. Oproti deskovým izola-

cím neplatíte prořezy, kte-

ré díky technologii foukání 

odpadají. Cena díla se oproti 

předběžnému výpočtu často 

dokonce sníží, protože např. 

rozměry trámů podpírající 

střechu nelze předem přesně 

odhadnout.

Náš zákazník náš pán
Realizace sice skončila, ale 

nekončí však zájem naší fir-

my. Zákazník obdrží dotaz-

ník s  průzkumem spokoje-

nosti a  s  možností uplatnit 

připomínky. Využijte této 

možnosti. Z  vašich postřehů 

můžete mít užitek později i vy, ale mohou z nich profitovat 

hlavně vaši následovníci.  

Před rozhodnutím kvalitního zateplení vašeho domu si vždy 

vyberte jen kvalitního dodavatele. Měl by mít ISO na materiál 

i na realizační postupy, protože pouze takový dodavatel za-

jistí, že i samotné práce budou pod přísnou kontrolou se za-

měřením na kvalitu. Foukanou minerální vlna MAGMARELAX 

nabízí z hlediska poměru ceny a kvality nejlepšího výsledku.

Nestyďte se požádat firmu o reference. Vidět zateplený ob-

jekt na vlastní oči a  seznámit se s  hodnocením těch, kteří 

mají zkušenost s efektivitou foukané izolace je jistě užitečné. 

Máme za sebou více jak 18.000 realizací a 20leté zkušenosti 

s úsporou energie.

Získejte slevu 20% na jedinečný systém MAGMARELAX.  

Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.

TRÁPÍ VÁS KOLIK PENĚZ ROČNĚ  
VYDÁTE ZA VAŠE POHODLÍ DOMA. 

UŽ NEMUSÍ!
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Vaše zahrada je udržovaná a opečovávaná. Přesto máte pocit, jako by jí něco 
scházelo a pohledy do zeleně i barev květin vám po čase přijdou všední, okouka-
né. Chtělo by to inovaci, napadne vás, změnu, nějaké nové nápady. Ale kde vzít 
inspiraci? Připravili jsme pro vás několik tipů, které vaši zahradu mohou převlék-

nout do nového kabátu. 

ŽIJEME NA ZAHRADĚ
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INZERCE
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Úprava terénu
Když se zahrada zakládá, je potřeba si připravit plán 
a pak zarýt pěkně hluboko. Na velkém pozemku se 
veškeré hrubé modelace terénu provádějí strojně, 
výběr stroje závisí na druhu modelace (skalka, osazený 
svah, vyhloubení jezírka), dále na přístupnosti pozem-
ku pro techniku, jeho velikosti a množství přesouva-
ných hmot. Po hrubých úpravách se terén upraví ruč-
ně. Modelace terénu dodá zahradě další rozměr, který 
využijeme k jejímu rozčlenění na jednotlivé tematické 
nebo funkční celky zídkami, skalkami apod. Nerovnost 
terénu není na závadu, naopak. Zahradě dodá na ryt-
mičnosti, výrazu a působivosti. Vyvýšenými kopci podél 
hranice pozemku a jejich osázením rostlinami zakryje-
me pohledy zvědavých sousedů a vytvoříme v zahradě 
intimní zákoutí. Množství a velikost terénních nerov-
ností závisí na velikosti pozemku a celkovém převýše-
ní. Obecně platí, že na malé zahradě ponecháme větši-
nu pozemku v rovině a případné modelace směřujeme 
po okraji pozemku. Na velkých zahradách můžeme 
vytvořit kopce mnohem mohutnější, čímž rozbijeme 
velké fádní celky a zahrada tak dostane šmrnc.
Velkého efektu docílíme instalací dominantních ka-
menných solitérů. Ideální jsou velké lomové kameny 
nebo valouny, které dopravujeme na nákladním voze 
a usazujeme strojem, nejlépe během hrubé modelace 
zahrady. Menší kameny použijeme na skalku nebo 
k vyskládání suché zídky. Důležité je vybírat kámen 
nejen podle velikosti, ale také podle způsobu jeho 
využití (zídka, skalka, šlapák) a podle barvy. Barvu ka-
mene je třeba sladit s barvou fasády, obložením domu, 
případně s barvou venkovní dlažby. Výběr je velký, 
můžeme zvolit oblé světlé, šedobílé valouny či vybírat 
z množství nepravidelných lomových kamenů. Oblí-
bený je třeba světle okrový pískovec, žula v různých 
odstínech šedé, tmavě šedá až černá droba a břidlice, 
vápenec v narůžovělých odstínech. Nejpoužívanějším 
kamenem je pískovec, protože díky snadné opraco-
vatelnosti z něj lze vyrobit téměř veškeré kamenné 
doplňky zahrady. Z pískovce můžeme postavit zídku, 
menšími kameny osadit skalku, velké solitéry usadit 
jako dominanty. Z pískovce se dělají také šlapákové 
cestičky v trávníku či drobné architektonické doplňky - 
sochy, fontány, japonské lampy, pítka apod. Ideální je 
také spojení kamene s vodou. Aby zahrada souzněla 
s okolím, je ideální zvolit kámen, který je běžný v naší 
lokalitě a jen pro dozdobení si pořídit nějaký „cizo-
krajný“ solitér.

Trávník pokaždé jinak
Trávník je samozřejmou součástí každé zahrady. Ne-
musí to ale být vždy hladká zelená plocha. Při troše 
inspirace lze vytvořit z trávníku netradiční přírodní 
dílo. Na některých zahradách může trávník představo-
vat originální solitér, jinde rozměrnou šachovnici nebo 
může zvýraznit výškové rozdíly v zahradě. Je možné 
z něj vytvořit i nejrůznější zahradní objekty. Máme-li 

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

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

Pergola nikdy nezklame
K chráněným zahradním zákoutím patří i pergola. 
Může být jednoduchá dřevěná i kovová určená k po-
depření popínavých rostlin, může sloužit jako poloo-
tevřený či otevřený obytný přístřešek k venkovnímu 
posezení. Pergola-altánek je vzdušnou otevřenou 
stavbou, jejíž stěny jsou vyrobeny z kovového nebo 
laťového mřížoví. Stavbu však můžou tvořit jen sloupy 
a střechu pokrýt přírodními materiály, jako jsou došky 
nebo štípané šindele, ale také asfaltovými šindeli či 
polykarbonátovými deskami. Pergola může být také 
shora zcela otevřená a tvoří ji jen dřevěné fošny a latě. 
Z historického hlediska je pergola zahradní stavba 

typická pro barokní, klasicistní a romantické zahrady 
a parky, kdy byla spolu s altánky, besídkami, kašnami, 
schodišti a balustrádami součástí zahradní dobové 
architektury.
Pergola má samozřejmě svoje místo i v současných 
zahradách, ale pro její stavbu a umístění platí určité 
obecné zásady. Pergola by měla být vzhledově pro-
pojena s obytným domem a dalšími zahradními prvky 
jako jsou garáž, chatka, zahradní domek. Na druhé 
straně je třeba brát v potaz, že pergola je primárně ur-
čena k těsné symbióze s květinami a popínavými rost-
linami, s nimiž bude vytvářet konečný efekt. Místo na 
pergolu, stejně jako materiál, tvar a velikost vybereme 
podle vlastní úvahy a našich možností. Pergola může 
stát v zahradě samostatně nebo může být napojena 
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na jinou stavbu, třeba na verandu domu. Je ale možné 
z ní vytvořit prodloužení garáže, zahradního domku 
nebo ji přisadit k zahradní zdi, u níž je postaven za-
hradní gril nebo udírna. Pergola pak plní funkci letní 
kuchyně a zároveň je místem k odpočinku. Bydlíte-li 
v rodinném domku, pergolu lze také představit před 
francouzské okno obývacího pokoje a zastřešit tak 
terasu před ním. Vypadá to efektně a navíc si v létě 
prodloužíte plochu obýváku. Pokud plánujete umístit 
pergolu na zahradu, pro volně stojící stavbu budete 
potřebovat minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadí-
te ke zdi, vystačíte si s polovičním prostorem. 

Jak dodat zahradě texturu
Slovo textura obecně vyjadřuje vnitřní uspořádání, cel-

kovou stavbu určitého uzavřeného prostředí. V našem 
případě jde o uzavřené prostředí zahrady, celku, který 
využíváme, obýváme a relaxujeme v něm. Textura 
zahrady může být velmi různorodá, pestrá, ale i jedno-
tvárná či naopak složitá a kombinovaná.
Nejjednodušším způsobem, jak dodat zahradě texturu, 
je pěstování množství rozmanitých rostlin, keřů a stro-
mů dosahujících různých vzrůstových výšek, objemu 
a barevného složení. Příkladem je obří česnek rostoucí 
uprostřed okrasných trav či polštářové skalničky vyrůs-
tající v měkkých kopečcích mezi plochými břidlicový-
mi pláty přírodního chodníku lemovaného vysokými 
trvalkami.
Obdélníky a čtverce uzavřené zídkami dávají zahradě 
netypický hranatý vzhled. Tvrdé linie jsou změkčené 
růžovou mateřídouškou, trávničkou a právě se zelena-
jícími stonky levandule. Eleganci venkovního prostoru 
dotváří přírodní kamenitá nebo oblázková zahradní 
pěšina. Na zahradě můžeme také vytvořit šachovnico-
vý design použitím štěrku, dřevěných přepážek a níz-
kých kompaktních rostlin jako jsou acéna a sedum.
Skvělými materiály, které se dají kombinovat se dře-
vem a betonem k budování rustikálních cest a chodní-
ků, jsou kámen a štěrk. Dekorativním štěrkem, oblázky 
či břidlicí se skvěle zamaskuje plevel i jeho růstu brání-
cí membrána. Štěrk je také výborný mulč pro rostliny 
potřebující drenáž jako je např. sedum.

Cestičky a chodníčky
Jsou praktickým a zároveň estetickým doplňkem každé 
zahrady. Nejenže dobře vypadají a dodávají prostoru 
eleganci, ale také jej dělí a opticky upravují. Máte-li 
velkou zahradu, je dobré oslovit zahradního architek-
ta, plánování cest a chodníčků je totiž docela kumšt. 
Chcete-li se do budování pustit sami, měli byste si pro 
začátek ujasnit, co přesně od chodníčků očekáváte. 
Mají zahradu rozdělit na více zón - odpočinkovou, 
okrasnou nebo užitkovou se záhonky plnými zeleniny? 
Mají vás dovést z jednoho místa na druhé či budou 
sloužit jen jako okrasný doplněk?
Poté zvolte materiál, z něhož chcete stavět. Do za-
hrady připomínající nedbale elegantní anglický park 
nemusíte pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk, 
písek nebo větší kameny. Oblíbené jsou i kamenné 
kostky nebo kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí 
cihlová cestička. Pokud vaše zahrada připomíná doko-
nale upravený parčík, zvolíme dlažbu či dřevo v přípa-
dě, že budujete chodníček u dřevěné chatky. Tvoříte-li 
cestičku od moderní vily, sáhnete nejspíš po betonové 
dlažbě, která napodobuje přírodní kámen. Optimální 
je volba jednoho druhu materiálu, hru s rozmanitými 
kousky si můžete dovolit, vede-li cestička mezi květi-
nami nebo okrasnými keři.
Cesty a chodníčky zbytečně nekroutíme. Nemusíme 
kopírovat každý záhonek, dost možná bude mít příští 
jaro úplně jiný tvar. Vždycky se snažíme spojit dva 
body: dveře domu a kompost, záhon se zeleninou 
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a vchod do sklepa, odkud bereme vodu na zavlažo-
vání, zahradní branku s posezením. Primární je účel, 
nikdy netvoříme cestičky odnikud nikam. A pokud si 
nejsme jisti? Máte v létě vyšlapanou cestu v trávníku? 
Tak přesně tam by cestičky měly být.
Při budování cest a chodníčků myslíme i na jejich údrž-
bu. Mnoho malých oblázků či neodborně položená 
dlažba znamená spoustu plevele. A když už jste začali 
kopat, můžete se pustit i do rozvodu elektřiny, popří-
padě vody. Elektřina se bude hodit k osvětlení dokon-
čeného díla.

Neviditelné obrubníky
Nezbytným prvkem k oddělování jednotlivých ploch, 
ať již dlážděných, zatravněných nebo záhonových, jsou 
obrubníky. Kromě účelové funkce představují zajímavý 
prvek zahradní architektury.
Neviditelným plastovým obrubníkem se rozumí výro-
bek z kvalitního UV stabilního plastu, který je na náš 
trh dodáván zpravidla ve dvou odstínech zelené barvy. 
V zahradě plní hned několik funkcí: udržuje stále stej-
ný tvar záhonu či zamezuje prorůstání trávníku smě-
rem od záhonů. Neviditelný obrubník ulehčuje práci 
tam, kde se na travnatou plochu napojuje nezpevněný 
záhon nebo skupina keřů, v místě, kde začíná zahradní 
svah, případně tam, kde je zapotřebí oddělit okrasný 
záhon od užitkového. To znamená všude, kde jsme 
před tím používali beton.
Obrubník odděluje užitkovou část zahrady od dekora-
tivní, takže můžeme pohodlně sekat trávník až k hra-
ně.

Okrasné obrubníky
Neviditelné plastové obrubníky mají spoustu výhod, 
ale zdaleka nepředstavují jediné vhodné řešení rozdě-
lení prostoru. Chceme-li, aby si naše zahrada zasloužila 
přízvisko okrasná, obrátíme se pro inspiraci jinam. 
Dobře vypadá nízká dřevěná palisáda z půlkulatých 
špalíků. Dá se koupit na metry, je zpevněná drátem 
a sesekaná do špic, které se snadno zatlučou do země. 
Domácí výroba je samozřejmě možná, ale dosti prac-
ná. Další variantou jsou kameny - u malých záhonků 
menší valounky, větším sluší větší balvany. Poskládat 
kameny tak, aby vypadaly nedbale elegantně, je doce-
la umění. A také tak trochu věčná práce, každou chvíli 
se nějaký valoun odkutálí po cestičce vymleté deštěm 
a začínáte znovu.
Bambus používáme na zahradě často a můžeme jej vy-
užít i jako základ obruby. Bambusové obrubníky jsou 
hlavně estetickou záležitostí, při dešti žádnou zeminu 
nezastaví.

I zahradní schody mohou být moderní
Schody v zahradě obvykle slouží k propojení různých 
terénních výšek. Schodiště musí být samozřejmě dobře 
funkční a bezpečné, kromě toho ovšem plní i funkci 

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

Okenní truhlíky a neobvyklé letničky
Truhlíky jsou asi nejobvyklejšími pěstebními nádobami. 
Současný trh nabízí velký výběr truhlíků plastových, 
k dostání jsou i kameninové, keramické, dřevěné či 
proutěné. Všechny materiály mají své klady i zápory. 
Plastové truhlíky nejsou při vyschnutí zeminy moc sta-
bilní, keramické jsou esteticky na výši, ale jejich vyšší 
hmotnost může zkomplikovat manipulaci po osazení 
rostlinami a doplnění zeminy.
Okna a balkóny plné muškátů a petúnií jsou krásné. 
Ale někdy máme chuť vyzkoušet si něco jiného. Třeba 
truhlíky osázené vícero druhy nízkých letniček. Půvab-
né jsou např. balkónové kopretiny, vějířovky, plamén-
ky. Krásná je i netradiční slunečnice, pokud vyberete 
nízké a větvené dekorativní odrůdy. Kombinovat se 



Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov, 
nákupních center, restaurací a hotelů. 

Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vná-
šeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu. 

Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně sní-
žíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože 
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní 
vzhled. 

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před 
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy? 

 WWW.GAPA.CZ TEL./ FAX. 326 735428 E-MAIL: VYROBA@GAPA.CZ
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dají s klasickými petúniemi či pelargóniemi.
Nezklamou vodopády květů surfínií a v kombinaci 
s ostatními vynikne jejich krása. Sutera-bacopa je 
letnička ideální do závěsných košíků, jejíž dlouhé 
výhony s drobnými, neustále dokvétajícími bílými 
kvítky přepadávají přes okraj. Sutera může přezimovat 
na chladném a světlém místě. Vitálka je poléhavě až 
převisle rostoucí letnička nesoucí drobné žluté kvítky 
s černým středem. Je to ideální rostlina do sesazova-
ných truhlíků. Vitálka je bezúdržbová, takže nemusíte 
obírat odkvetlé květy. Ty jsou až do pozdního podzimu 
překrývány novými a novými žlutými slunečničkami.

Závlahové systémy
Závlaha patří mezi klíčové faktory ovlivňující kvalitu 
a vzhled každé zahrady. Zavlažovat můžeme manuál-

ně zahradní hadicí s napojením 
na různé typy koncových postři-
kovačů nebo plošným zavlažová-
ním. Tato metoda je efektivní jen 
při velmi malé rozloze zahra-
dy, je časově náročná, nepříliš 
úsporná a v podstatě představuje 
doplňkovou zálivku.
Pokud chceme plně automatizo-
vané zavlažování, které doká-
že obstarat nekonečně velké 
plochy zahrad, nezbude, než se 
poohlédnout po automatickém 
závlahovém systému. K základ-
ním přednostem tohoto typu 
zavlažování patří úspora vody, 
minimalizace odparů vody při zá-
livce v nočních nebo ranních ho-
dinách, šetrnější a rovnoměrnější 
zálivka trávníku a rostlin a lepší 
využití vody. Při spuštění závlahy 
se vytváří zajímavý vizuální efekt 
a příjemné mikroklima. Závlaho-
vé systémy jsou centrálně řízeny 
ovládací jednotkou, jejíž obsluha 
je i přes vysokou sofistikovanost 
systému velice snadná.
Na závlahový systém je třeba my-
slet již při hrubé stavbě domu či 
před úpravou zahrady. Je nutné 
určit, kudy povede závlahové po-
trubí a v případě, že bude systém 
zasahovat do prostorů venkov-
ních dlažeb, je nutné během 
přípravy dlažby připravit průcho-
dy pro otrubí, elektřinu a ostatní 
kabeláž pod dlažbou.
Závlahový systém lze také insta-
lovat do již založené zahrady se 
stávajícím trávníkem. 

Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné 
postřikovače. Každý typ postřikovače má jinou výkon-
nost nebo výšku výsuvnou a poloměr dostřiku. Hlavní 
rozvod pro závlahu trávníku je založen zhruba 30 cm 
nad zemí. Nad povrch vystupují pouze zavlažovací 
trysky, které se při zavlažování vysunou ze svého krytu 
a po dokončení zalévání zasunou zpět v úrovni výšky 
trávníku. Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažu-
jí různými formami mikrovláhy, zejména kapkovacím 
potrubím, které je tenčí než potrubí hlavního rozvodu 
závlahy pro trávník, je natažené na povrchu záhonů 
a překryté vrstvou mulčovací kůry nebo kačírkem (va-
lounky). Téměř žádný prvek automatické závlahy není 
na první pohled vidět a nic nenarušuje pohled a dojem 
ze zahrady.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com
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Všechny 4kolky Journeyman
jsou homologovány pro silniční  provoz pro dvě osoby,

řidičské oprávnění skupiny B1(automobil). Široká prodejní a servisní síť v celé
ČR a SR, dostupné a levné náhradní díly trvale skladem v ČR. Kompletní nabídka příslušenství.

PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY GLADIATOR - NEJPRODÁVANĚJŠÍ ČTYŘKOLKY ČR.
Obrázky mají ilustrativní charakter, výbava

se může dle typu lišit (kola, pneu, polepy, barva…)

» kvalitní a robustní pracovní 4x4 
 s uzávěrkou diferenciálu
» mohutné nosiče a masivní narázníky
» silný naviják a homologované tažné
» víceplátnové šípové pneumatiky
» klasická (530) i prodloužená verze (530-A)
» vyměnitelné boční lemy
» populární černá barva včetně černých kol
» klasický  „pracovní design” 

» plná výbava v ceně!

roky
záruka   SÍLA, MOHUTNOST, VÝKON,

  PRÁCE I ZÁBAVA - TO VŠE NABÍZÍ

 GLADIATOR 530
Cenově nejdostupnější opravdu kvalitní „pětistovka“ na trhu!

Ceny již od 119.990,-
vč. DPH (model Gladiator 530)

JourneyMan doporučuje kvalitní
švýcarské oleje Motorex www.ctyrkolky.cz

Gladiator
UTV 830

Gladiator
x550

Gladiator
x6

Gladiator
z8

Gladiator
x8



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

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

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

vání své domácnosti dokázal rychle 

a jednoduše nastavit skutečně každý, 

a  to prostřednictvím graficky velmi 

zdařilé aplikace, kterou můžete mít 

v chytrém telefonu, tabletu i počíta-

či. Užitečné jsou například tzv. Smart 

scénáře, díky kterým se vaše domác-

nost samočinně přizpůsobuje aktu-

álnímu počasí, plánované spotřebě 

energie či vašim aktivitám. Na rozdíl 

od konkurence pak TaHoma® nabízí 

funkci zpětné vazby, to znamená, že 

jste o dění v domácnosti informováni, 

ať jste kdekoli a máte tak jistotu, že 

je vše v pořádku nebo naopak rychle 

zjistíte, co se děje a vzdáleně problém 

vyřešíte. 

Více na www.somfy.cz.

VÝROBA,MONTÁŽ,SERVIS,
Firma s 25letou tradicí v oblasti rolovací a stínící techniky

OSVĚTLETE SI NEJEN SVOU KUCHYŇ
LED svítidlo Diana, s velmi širokým použitím od kuchyňských linek, 

výloh, nad pracovní stůl, do kapes pro nepřímé osvětlení atd. Dodá-

váno s vypínačem nebo bez, ve výkonech 4W až 14W a v rozměrech 

od 315 mm do 1200 mm.

Svítidlo Diana nyní zakoupíte za akční cenu: od 306,-Kč vč. DPH 

v eShopu www.fulgur.cz

WUS_PR_PujckaProBydleni_MojeBydleni_210x95.indd   1 01.09.15   11:41



MADE IN GERMANY

STŘEŠNÍ ODVODŇO-
VACÍ SYSTÉM, KTERÝ 
DOKÁŽE VÍCE.

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

SE
RY

* 

SLÍBIT
DODRŽET?
ŽÁDNÝ 
PROBLÉM.

HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ 

ZÁRUBEŇ FABI M
Kovová profilovaná hliníková zárubeň s ostěním v dekoru 

dveří. Luxusní typ zárubně je originální, elegantní a oživí 

každý interiér. Dostupná je ve dvou barevných provedeních 

– stříbrné a champagne. Pokud chcete dveřím dodat punc 

jedinečnosti, neváhejte a objednejte si ji u výrobce – CAG.

www.dverecag.cz

SMYSL PRO DOKONALÝ DETAIL
Inovativní systém  skrytých zárubní XINNIX  je jedinečným variabilním řešením  

a designérskou senzací v aktuální nabídce společnosti TWIN.

XINNIX systém skrytých zárubní nabízí nové varianty individuálních řešení realizace stylových 

interiérů. Díky tomuto systému dveře vytvoří hladkou, jednolitou plochu s okolní stěnou. Na 

první pohled dveře ani nezaznamenáte, odhaluje je pouze tenká linie po obvodu. Tato špičko-

vá technologie s dlouholetou životností je díky své univerzálnosti vhodná pro dveře otevírané 

z líce stěny ven i dovnitř, vlevo nebo vpravo, rovněž ji lze použít pro dveře posuvné a v ne-

poslední řadě je k dispozici pro všechny standardní i atypické velikosti dveří. Systém XINNIX 

lze využít jak pro sádrokartonové, tak 

i  zděné stěny. Součástí systému skry-

tých zárubní je zámek s  tichým cho-

dem a  magnetickou střelkou a  pře-

devším těsnění pro tiché zavírání. 

Pro více informací o systému skrytých 

zárubní XINNIX navštivte  www.skry-

tezarubne.info. 

Stylový design Vašemu interiéru dodá 

kování z luxusní kolekce, které si stej-

ně jako ostatní produkty společnosti 

TWIN prohlédněte na www.twin.cz.

NOVÉ OVLÁDACÍ 

TLAČÍTKO TECENOW
TECE rozšiřuje svůj sortiment 

ovládacích tlačítek. S  TECEnow 

společnost ukazuje, že je možné 

mít krásný design na všech trž-

ních úrovních a nejen v nejvyšším 

sektoru. Jednoduchý obdélník 

s dvoumnožstevním splachováním 

zdobí zdi nad WC keramikou. Díky 

speciálnímu instalačnímu rámeč-

ku je také možné tlačítko zapustit  

přímo do obkladu. 

TECEnow je k  dispozici v  černé 

a bílé barvě a dále ve variantě mat-

ného nebo lesklého chromované-

ho plastu za velice příznivou cenu.  

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

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

NA VELETRZÍCH FOR ARCH  
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TIP MĚSÍCE

Váš každodenní výkon je působivý. S pořadačem No.1 už práce nemůže být jednodušší. V kanceláři jste 
perfektně sehraní, tak okouzlující, profesionální a úspěšní. Každý je ohromený a souhlasí, že vy dva jste 
profesionálové, a že vaše práce zaslouží ocenit a odměnit.

Více informací na: 
www.esselte.com/winner

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ ...

1 Kupujte 
výrobky Esselte.

2 Sbírejte body.

3 Získejte odměnu:

ODMĚŇTE
SE

SBÍREJTE 

BODY!

Kampaň trvá: 01.09.2015-31.01.2016

ESSELTE
PATENTOVANÁ

MECHANIKA NO.1

2015

ESSELTE
3 ROKY

ZÁRUKA

2015
ESSELTE

FSC® 
CERTIFIKACE

2015

ESSELTE
500 LISTŮ
KAPACITA

2015

AND THE WINNER IS ...AND THE WINNER IS ...

100 
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20
BODŮ




