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JAKO NOVÁ

ZDRAVÁ A ELEGANTNÍ LOŽNICE
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Bezúdržbová okna s vynikající energetickou bilancí
důvody, proč
trojsklo VELUX

Tepelná úspora
icí vrstva
Samočisticí
ti rosení
Vrstva proti

Nyní je ten správný čas
kontaktovat naše montážníky
Najděte si svého montážníka na www.velux.cz/3sklo • 531 015 511 • Vzorkovna
rkovna P
Praha a Brno

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
venku se nám čerti žení a léto nám
skočilo rovnou do zimy. Takže,
pokud jste trochu něco podcenili
a během léta nezvládli, nezbývá
vám než doufat, že se přece jen
objeví ještě na chvíli babí léto a vy
vše doženete… Pevně doufám, že
nás v redakci se to netýká a závěr
stavební sezóny a přípravu na zimu
zvládneme společně s vámi bez
problémů.
V téhle chvíli máme za sebou
aktuálně největší stavební veletrhy
a řeknu vám, že letos opravdu stály
za to. Náš časopis byl samozřejmě
mediálním partnerem jak veletrhu
For Arch, tak i For Interior, takže
jsme u všeho byli a vše pro vás
zaznamenali. Novinek se teď na
podzim vyrojilo opravdu hodně,
inspirace pro další čísla nám tedy
opravdu chybět nebude. Krby, kamna, designové radiátory - to bylo
teď, vzhledem k legislativě, velmi
aktuální téma, samozřejmě ale ne
jediné. Výrobci přicházejí stále s
novými nápady na úpravu interiéru
a exteriéru, s novým vybavením

bytů i zahrad. A mnohé z toho vám
postupně představíme i my. A co
konkrétně v tomto čísle najdete?
Povíme si, jak zařídit novou kuchyň
a jak vybavit obývák. Čím zařídit
ložnici a jakému lůžku dát přednost.
Projdeme se celým interiérem,
abychom si řekli něco o dveřích
INZERCE
a oknech, jejichž kvalitu v tomto
větrném počasí jistě oceníte. Nezapomeneme ani na rekonstrukce, samozřejmě jen na ty z nich, pro které
je teď stále ještě vhodná doba a
opět si připomeneme jak financovat
bydlení. Nebude chybět ani článek
týkající se zahrady, kterou musíme
před zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.

Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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KUCHYNĚ

JAKO NOVÁ
INZERCE

40% obyvatelstva touží po nové kuchyni a dříve či později se rozhodnou si ji
dopřát. Právě proto, že je nová kuchyně tak důležitá, než se pustíme do práce, je
potřeba si vše dokonale naplánovat.
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Prvním krokem je promyslet veškeré úpravy a změny, které požadujeme. Nezapomeňme, že proměna
jakéhokoli interiéru, toho kuchyňského zvlášť, by
měla být vyvážená kombinace účelnosti a estetického efektu. Také mějme na paměti, že od prvních snů
k realizaci uběhne poměrně dlouhá doba. Jestliže by
měla být nová kuchyň dárek k Vánocům, je potřeba
začít právě nyní.

Začínáme projektem
Jestliže nejde jen o jednoduché změny, jako je výměna dvířek či nový sporák, kterou zvládne trochu
šikovnější partner sám, nic neriskujte a navštivte kuchyňské studio. Není to nic závazného, první projekt
vám leckde vytvoří zdarma, aniž byste byli vázáni
k dalšímu jednání. Do kabelky si nezapomeňte dát
půdorys místnosti včetně vyznačení současných zásuvek, vývodu plynu a odpadu. Ve studiu sdělíte svou
představu a požadavky, které zkonzultujete s odborníkem a ujasníte si, co je reálné a co ne. Například,
že možná nepůjdou otevírat některá vámi plánovaná
dvířka nebo nejlepší polohu potravinové skříně. Také
je možné, že vám, jako laikům, uniknou další možnosti a nápady. Nejlepší řešení kuchyně tudíž nevzniká hned při první návštěvě. Než si plácnete, mohou
uběhnout dva měsíce. Hodí se si nechat vypracovat
projekt do poslední podrobnosti s nákresem nových
zásuvek, plynu i odpadu, které možná bude nutné
posunout. I kdybyste za projekt měli nějakou korunu
připlatit, šetření v tomto případě není na místě.
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Ve chvíli, kdy jste s celým návrhem spokojeni, přichází
čas na uzavření smlouvy. Ta obsahuje definitivní parametry kuchyně, cenu a termín montáže. Nedílnou
součástí jsou i instalační plány

Financování
Při výběru způsobu, čím kuchyň zaplatit, bude záležet
na rozsahu úprav a jejich ceně. Jestliže nestačí vlastní
zdroje, do úvahy přichází půjčka ze stavebního spoření nebo hypotéka.
Při rekonstrukci platí většinou pravidlo, že pro levnější projekty do 300 000 korun je vhodný úvěr ze
stavebního spoření a pro rozsáhlejší rekonstrukce
hypoteční úvěr.

Jaký design vybrat...
Navrhování vlastní kuchyně rovněž zahrnuje volbu
vhodné dvířkoviny, tedy materiálu, tvaru a barvy.
Moderní materiál musí splňovat nejen naše požadavky týkající se designu a vyhovující ceny. Měl by
být odolný vůči teplu, vodě, žáruvzdorný, nenáročný
na údržbu a podle možností snadno opravitelný. Ale
ze všeho nejdřív si musíme určit, jakou kuchyňskou
sestavu vlastně chceme. V zásadě máme na výběr tři
možnosti – kuchyň moderní, rustikální nebo retro.
Když máme jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh
korpusu nebo jednotlivé dílčí komponenty, kupř.
úchytky.
Dominantní částí kuchyňského nábytku jsou bezesporu dvířka. Jejich nosným materiálem je nejčastěji

MDF-deska nebo biodeska. Desky jsou povrchově
upravené laky, mořidly či PVC folií. Kuchyňská studia nabízejí široký výběr dvířkoviny, pro povrchovou
úpravu klasických dvířek je to nejčastěji právě dřevovláknitá deska potažená folií. U rustikálních kuchyní
převládá masiv a dýha. V moderní kuchyňské sestavě
se uplatňují lakovaná dvířka či lamino. Lze použít
také netradiční materiály, jako plech, sklo, kámen
nebo keramiku.
Dvířka jsou v kuchyňské sestavě na první pohled vidět, takže dost dlouho zvažujeme, jak budou vypadat. Děláte si starosti s otisky prstů na jejich povrchu?
Vadí vám klasické úchytky? Pro základní orientaci se
seznámíme s nejčastějším provedením kuchyňských
dvířek.

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

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

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

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

Masivní dvířka
Na výrobu dvířek z masivu se většinou používají kvalitní listnaté i jehličnaté dřeviny jako dub, buk, javor,
jasan, smrk nebo borovice. Vynikají dlouhou životností a můžeme volit z několika povrchových úprav.
Masivní dvířka mohou být lakovaná, mořená, stříkaná
barvou či voskovaná a jsou ideální do rustikální kuchyně. Jelikož jde o přírodní materiál, musíme počítat
s vyšší cenou.
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Kuchyňská lakovaná dvířka
K nejluxusnějším provedením patří kuchyňská lakovaná dvířka, která jsou stále více žádaná. Vysoký lesk je
nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor.
Hluboký mat zase evokuje závan tajemství a přepychu. Někteří výrobci nabízejí polomatné provedení.
Aktuálně je trendy kombinace matného a lesklého
provedení vnějších ploch v rámci kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním z důvodů oblíbenosti této sestavy spočívá v možnosti kombinace tisíce barevných
odstínů.
Základ dvířek tvoří MDF deska, na níž je nanášeno
několik vrstev polyuretanového nebo epoxidového
pigmentového laku. Domácí aplikace se nedoporučuje, k lakování je nezbytná profi pistole a celý

INZERCE

proces se provádí v lakovací komoře. Dvířka se stříkají
v bezprašné a téměř hermeticky uzavřené místnosti,
pigmentový lak se nanáší v několika vrstvách a mezi
lakováním se brousí. Celá výroba představuje technologicky náročný proces, z čehož vyplývá i vyšší
pořizovací cena lakovaných dvířek. Dvířka mohou být
lakovaná oboustranně, nicméně existuje i varianta
jednostranného laku, která je samozřejmě levnější.
U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných
dvířek je stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje
nejnáročnější hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek je možnost opravy povrchu při případ-

ném poškození vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.

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

Úložný prostor je nutné promyslet
Velmi důležité je promyslet vnitřní uspořádání kuchyně. Kolik potřebujete úložného prostoru, záleží na
tom, jak velkou máte domácnost, jaké zvyky máte při
nakupování nebo vaření. A protože kuchyně využíváme 15 let nebo déle, měli bychom již při plánování
kuchyně zohlednit své budoucí potřeby.
Proto se zamyslete a vyberte si skříňky, které nejdokonaleji vyhoví vašim osobním potřebám! Praktické
skříňky zajistí pohodovou, plynulou práci v kuchyni.
Prostor, který je zde k dispozici, se dá optimálně využít. A věci, které potřebujete k samotnému vaření, se
dají praktickým způsobem uložit společně. Tak bude
vše rychle po ruce. Vyberte si činnost, kterou byste
chtěli vykonávat, a objevte nejrozmanitější praktická
řešení.
Součástí každé kuchyně je obvykle spodní skříňka
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se zásuvkami, kde máte věci, které používáme nejčastěji. Většina všech činností v kuchyni se odehrává
na hlavní pracovní desce. Abyste se nenachodili po
kuchyni křížem krážem sem a tam a aby se vám tam
pracovalo co nejsnadněji, je ideální umístit tuto skříň
mezi dřez a sporák, a dopřát jí šířku cca 900 mm.
V této spodní skříňce máte všechny pracovní pomůcky rychle po ruce, a to právě tam, kde je zrovna
potřebujete.
Pohodlně v dosahu byste měli mít především pracovní
příbory a nože. S vnitřním členěním pomocí dobrého organizéru najdete všechny pomůcky přehledně
uspořádány a rychle.
Ve spodní skříňce máme velmi často umístěné i kořenky a načnutá balení cukru, mouky, rýže. S variabilním příčným a podélným členěním v jedné ze
zásuvek jsou zde i otevřená balení uložena nastojato
bezpečně proti převržení.
Při přípravě pokrmů jsou často třeba také pracovní
misky. Ve spodním výsuvu jsou hned po ruce, stačí si
jen vzít.
Další nezbytnou součástí kucyně je skříňka pod varnou deskou. I zde v moderní kuchyni často volíme
system dvou výsuvných zásuvek.
Jste-li hluboce pohrouženi do alchymie, zvané vaření,
dlouhé hledání vhodných hrnců nebo vařeček není
možné, inspirace se ztrácí. V této skříňce musí být
dobře přístupné a rychle po ruce uloženy všechny
věci, které při vaření potřebujete nejčastěji. Aby se

sem pohodlně vešly i velké hrnce a pánve, doporučujeme šířku od 600 mm.
Zapomenout nemsíme ani na horní skříňky, které bývají buď prosklené, nebo uzavřené. Vhodným řešením
u vrchnich skříněk je výklop. Tato skříňka představuje
ideální místo pro uložení skleniček a nádobí. U výkyvného výklopu se jednodílné čelo naklání pryč přes
horní hranu korpusu a skýtá vysoký komfort pohybu.
Pokud nám chybí v byte spíž, určitě nesmíme zapomenout ani na potravinovou skříňku. Dobrým řešením zde bývají plné výsuvy, které se otevřou každý
jednotlivě, umožní dobrý výhled dovnitř a přímý přístup k uloženým předmětům – a to ze 3 stran. Předměty se dají pohodlně vyndat ven nahoru. Protože
se při obsluze potravinové skříně není nutné jakkoli
namáhat a vynakládat úsilí, je používání hračka.

•
•
•
•

•

•

Zásady kuchyňské sestavy
•
•

•

•
•

Pro horní skříňky je výhodné řešit pomocí výklopů. Je to pohodlné a bezpečné
Výška pracovní desky bývá 85-105 cm podle vaší
tělesné výšky. Je dobré zvolit nižší výšku pro varnou desku, kvůli dobrému přehledu při vaření ve
vyšších hrncích. Dřez je zase vhodné umístit výše,
aby se při umývání neohýbala záda
Všechny pracovní plochy musejí být dobře osvětleny. Pro osvětlení je dobré bíle rozptýlené světlo,
které nevrhá stíny
Sestava odpadkových košů bývá umístěna ve
skříňce pod dřezem
Myčka by měla být hned vedle dřezu

Kuchyň by měla obsahovat nejméně jednu plochu
pro přípravu jídel, dlouhou minimálně 80 cm
Kolem varné desky a dřezu by měl být z obou
stran volný prostor aspoň 50 centimetrů.
Nejoblíbenější potravinová skříň je s plně výsuvnými policemi nebo s drátěnými koši.
Je dobré dbát na výškové uspořádání předmětů.
Úplně nahoru anebo úplně dolů dávejte věci,
které používáte jen občas.
Moderní design vychází z takzvaných ukrytých
technologií. To znamená, že veškeré náčiní, elektronika, potraviny i nádobí jsou skryty v zabudovaných systémech linky a dostanou se na světlo až
v momentě, kdy je budete potřebovat.
Ani barva malby kuchyně není jednoznačná. Do
menších místností se hodí světlé odstíny s kontrastními akcenty a lesklý povrch, který odráží
světlo a opticky místnost zvětšuje.

Zásuvky a vypínače:
•
•
•
•
•

spodní zásuvky 230 V cca 30 cm od podlahy
horní zásuvky a vypínače 230 V cca 35 cm nad
pracovní deskou (125 cm od podlahy)
kolem dřezu nesmí být zásuvky do vzdálenosti
min. 60 cm
v okolí varné desky (ani nad ní) nesmí být žádná
zásuvka
vývody drátů podle pozice světel můžeme umístit pod vrchní skříňky, nad linku, do prosklených
skříněk a podobně
Foto: Schutterstock.com

Kvalita Made in Solingen
již od roku 1814

www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz
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OBÝVACÍ POKOJ,
CENTRUM RODINY
Obývací pokoj je hned po kuchyni nejdůležitější místností bytu. Při jeho
zařizování uplatňujeme svůj vkus a kreativitu, bereme v potaz praktickou
stránku věci, promýšlíme, rozhodujeme
se, radíme se s partnerem, popříINZERCE
padě s bytovým architektem.
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Pokud se chystáme nově zařizovat obývák, ze všeho
nejdřív bychom se měli zamyslet nad barvou stěn, která dotváří celkovou atmosféru pokoje. Žádné univerzální pravidlo pro výběr barev neexistuje, ale v zásadě
bychom se měli inspirovat stávajícími barvami našeho
bytu, které máme vyzkoušené, na něž jsme si zvykli
a o nichž víme, že vyhovují našemu vkusu, naturelu
i stylu a charakteru bytu.
Pokud se přece jenom chceme držet nějakého obecného pravidla, řídíme se emocionálním působením barev.
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich odstíny působí
vesele, lehce, povzbudivě, místnost opticky rozšiřují a oživují. Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují.
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pasívní, navozují pocit čistoty a svěžesti. Opticky ustupují
do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých
odstínech působí přísně a opticky prohlubují prostor.
Co z toho všeho vyplývá?
Obecná rada říká, že pro stěny obývacího pokoje volíme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, kterou
nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném,
tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu, maximálně
dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá se zdá
být nudná, ale je to sázka na jistotu, protože se dobře
snese s barvou nábytku a doplňků. To vše jsou doporučení, nicméně jedno pravidlo pro výběr barev přece
jenom platí. Máme-li v obýváku stěny s nerovnostmi,
zvolíme světlou, monochromatickou barevnost, která
pomůže zeď opticky vylepšit. Naopak tmavé odstíny
nedostatky ještě více zvýrazní.

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

Tapetujeme odvážně
Alternativou výmalby jsou tapety. Jejich módní boom
zaznamenala 70. léta minulého století, poté zájem postupně opadal a dnes jsou tapety znovu na výsluní. Ale
i v této oblasti se toho za třicet až čtyřicet let pochopitelně hodně změnilo. Obýváky polepené papírovými
pásy s květinovými či geometrickými vzory jsou minulostí. Dnes máme k dispozici jiné materiály, odlišné
technologické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se
dnes netapetují všechny stěny pokoje, současná tapeta
představuje výrazný prvek oživující interiér. Dekorů

18 | BYDLENÍ

a barev je dnes na trhu skutečně nepřeberné množství
a každý si může vybrat podle svého vkusu. Módní jsou
velké motivy na celou stěnu, na její část či umístěné
do niky. Oblíbené jsou tapety z kvalitních samolepících
vinylových fólií nebo řada samolepek s motivem, který
se opakuje na více místech v interiéru. Experimentátoři
mohou zkombinovat více tapet se stejným motivem
lišícím se barvou nebo použít více motivů jedné barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vyrobeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní.
Při 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 či Beeline. Na namáhaná místa můžeme použít omyvatelné
tapety.
Trochu dražší, zato efektní jsou velkoformátové fototapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální
tisk zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost.
Fototapety nejsou žádnou novinkou, březový lesík,
listnatý les v listopadu či romantický vodopád známe
z mnohých komerčních i obytných interiérů. Dnes je
ale výběr motivů opravdu velký a technické zpracování
obrazu velice kvalitní. A pokud chceme do obýváku
něco opravdu efektního, sáhneme po 3D fototapetách.
Tapety představují moderní i módní pojednání stěn
našeho interiéru a přinášejí stále nové nápady. Mezi
hlavní výhody tapetování patří snadná instalace, při
níž se obejdeme bez odborníků, nízké náklady, možnost rychlé inovace (pokud nám tapeta zevšední)
a v neposlední řadě schopnost pohlcovat zvuky a snadná ekologická recyklace.

Ve jménu módy i stylu
Současným trendem v tapetování jsou geometrické
vzory, které se svou pravidelností
dokonale hodí do moderně zařízených interiérů
vyznačujících se strohostí a minimalizmem a působí
efektně a sofistikovaně. Kromě toho navozují dojem
hloubky a přinášejí tak další úroveň prostoru. Samu
o sobě výraznou geometrii lze podtrhnout barevnými
kombinacemi. Velmi dobře vypadá kupř. černobílá
klasika, spojení námořnické modři a lomené bílé či
odvážnější varianta tyrkysové a růžové.
Nezanedbatelné není ani psychologické působení vzorů a barev tapet. Pokud si doma chceme odpočinout
od venkovního ruchu a spěchu doby, zvolíme tapety
s přírodními motivy, navazující klidnou, relaxační
a meditativní atmosféru. Vedle klasických květinových
motivů to mohou být tapety a fototapety s vyobrazením přírodních scenérií nebo s detaily přírodních
materiálů, např. kamenů, hornin, tekoucí vody, mraků
apod. Ti, co vyznávají nenápadnost, zvolí pro změnu
tapety znázorňující jednoduché textury a struktury,
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Systém Easy Door

které působí velice uměřeně, harmonicky a přitom
dostatečně živě. Malé puntíky, drobné čtverečky, jemné pruhy – takové a další motivy jsou dobrou volbou,
pokud budete chtít dát svému obýváku jemný šarm.

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

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

Přírodní materiál vyžaduje péči
K cenově nejdostupnějším patří koberce z umělých
vláken, jako jsou polyamid, polypropylen, akryl, polyakryl, nylon a další. K jejich výhodám patří snadná údržba a odolnost proti roztočům. Nevýhodou je snadná
lámavost vláken zkracující jejich životnost. Tato vlákna
se používají pro výrobu tzv. zátěžových koberců, určených do kanceláří, komerčních prostor, chodeb a hal
obytných domů.
Koberce z přírodních materiálů – vlny, bavlny, sisalu,
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mořské trávy, konopí či kokosových vláken jsou sice
dražší, ale také odolnější a snesou větší zatížení ve více
exponovaných prostorách. Bývají většinou vyráběny
ručně, takže pro ně platí co kus, to originál. Kompromisem je kombinace umělých a přírodních vláken.
Spojením nejlepších vlastností obou materiálů vznikne
vysoce odolná, trvanlivá a pružná pokrývka podlahy.
Designovou novinkou posledních let jsou kožené
koberce, které, rozprostřené před pohovkou či krbem,
působí opravdu efektně.

Praktická stránka
Kromě estetické, plní koberce i funkci praktickou. Mají
izolační schopnosti, udržují teplo v místnosti a tlumí
otřesy. Důležitá je hustota vlasu, protože ovlivňuje

životnost koberce. Obecně platí přímá úměra mezi počtem vláken na metr čtvereční a odolností. Pro vysoce
zatěžované prostory (kuchyň, chodba, obývací pokoj,
dětský pokoj) volíme radši koberec s vyšším počtem
vláken na metr čtvereční. Zcela opačně přistupujeme
k výšce vlasu. Koberce s vysokým vlasem jsou náročné
na údržbu, protože se v nich zachycují nečistoty, takže
se hodí do ložnic a pracoven, kde je koberec méně
namáhán.

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

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

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

Místo buku bambus
Dřevěné podlahy jsou stále živou klasikou, nicméně
kdo vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na
dřevo, nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle
podlaha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná.
Bambusové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných
bambusových stébel, z kterých se zhotovují lamely.
Speciálním spojováním a lepením se vytvářejí jednotlivé dílce podlahy, které se do sebe zacvakávají jako
u běžných typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že
podlaha opravdu připomíná bambus s jeho typickými
kolénky ve stéblech, nebo může vypadat jako mozaika. Dalšími variantami jsou mramorové provedení,
design „zebra“ a další. Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových
lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání akcentuje
původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejména rovnoběžné linie. Barevné provedení je buď světlé

22 | BYDLENÍ

přírodní (natural) nebo tmavší (káva), kdy je materiál
karbonizací probarven v celém průřezu. Rovněž je
možné podlahové dílce mořit na určitý odstín podle
přání klienta. Povrchově jsou dílce ošetřeny šesti vrstvami laku nebo olejem.
Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a tím i odolností
vůči opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah
vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvrdých dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch
opravit, podlaha z bambusových lamel umožňuje
několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hlediska zahrnuje nabídka bambusových podlah kromě
základních druhů celoplošně lepených i provedení pro
vytápěné podlahy (s redukovanou tloušťkou pro lepší
prostup tepla), dále plovoucí, s tlumící vrstvou nebo
systém „click“ pro rychlou pokládku a další varianty.
K dispozici je i celá škála ukončovacích a přechodových
lišt.

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

Marmoleum není PVC
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes
podobnost je vyráběno z jiného materiálu – lněného
oleje, pryskyřice, dřevité a korkové moučky a dalších
sloučenin. Velkou výhodou marmolea je, že může být
vyrobeno v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Tento
podlahový materiál je dále velice odolný proti poškození, vhodný pro alergiky protože odpuzuje bakterie,
je na dotek příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se
v mnoha barvách, což je výzva pro designéry, kteří
barvy kombinují a jsou schopni vytvořit jednolitou
podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem.
Marmoleum je proto ideální třeba do dětského pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné kombinace.

Korkové podlahy
Zapomeneme teď na špunty vinných lahví. Díky moderním technologiím si můžeme pořídit dezénové
korkové podlahové „chuťovky“ či příjemnou jednobarevnou podlahu zvanou linokork, která v sobě spojuje
výborné vlastnosti lina a korku a navíc je dostupná
v mnoha barvách.
Korek potěší zejména příznivce ekologického bydlení,
protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních
podlahových krytin. Na druhé straně klasická korko-

VINYL ...

PROSTĚ DOKONALÁ
PODLAHA
Výhody vinylových lamel:

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 54x v ČR
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Moje bydlení 2016

 zvuková izolace
 odolnost vůči vlhkosti a opotřebení
 rozměrová stálost
 snadná údržba a opravitelnost
 dokonalá imitace dřeva nebo kamene
 ideální pro alergiky

sledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

KUPON NA SLEV
VU
při nákupu

%

na veškeré zboží
Platí pouze do 30. 11. 2016! Nevztahuje

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

vá podlaha je náchylnější k poškození. Menší vady je
možné bez problémů opravit, ty rozsáhlejší představují větší problém a jejich opravu radši přenecháme
odborníkům. Korek musíme také dost často pečlivě
čistit, abychom zabránili zachycení a usazování nečistot na jeho povrchu. A chovatelé domácích mazlíčků
s ostrými drápky by měli na korkovou podlahu rovnou
zapomenout.

Stále oblíbený laminát
Laminátové podlahy jsou díky své praktičnosti a cenové dostupnosti stále žádané. Lamináty jsou složené
z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory.
Skvěle imitují dřevěný obklad a na jejich údržbu stačí
vlhký hadr a mop. Nevýhodou laminátu je, že se, na

24 | BYDLENÍ

rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase přebrousí, musí vyměnit, což není tak snadné jako např.
u vinylových pruhů.

A co takhle beton?
Betonové podlahy se dříve dělaly výhradně v průmyslových a komerčních objektech – továrních halách,
garážích, kancelářích. Postupem času se ale o betonové podlahy, které nemají žádné spáry ani spoje, takže
se v nich neusazují nečistoty, začali zajímat i bytoví
designéři. Samozřejmě, betonová podlaha v obýváku
nenadchne úplně každého. Působí industriálně stroze
a rozhodně není řešením pro romantické hnízdečko. Na
druhé straně minimalistický interiér s šedou betonovou
podlahou, bílými stěnami, trámy, drsnými kameny na

Vybíráme sedací soupravu
Sedací souprava patří ve většině domácnostní k nejvyužívanějším kusům nábytku. Bývá dominantním
prvkem obývacího pokoje a točí se kolem ní domácí
a společenský život rodiny.
Její výběr není právě jednoduchý, protože je třeba vzít
v potaz hned několik faktorů. Sedačka je první kus nábytku, který nám padne do oka při vstupu do obýváku, měla by být tedy pěkná a reprezentativní. Zároveň
ale dostatečně prostorná a samozřejmě pohodlná, neboť 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 vystřídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici se dlouhodobě 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 výběru barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá místnost 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

místě doplňků a sem tam pohozenými perskými koberečky tvoří elegantní a nadčasovou kombinaci. V tomto
případě samozřejmě nejde o nerovnou šedou hmotu
známou z dílen a továrních hal. Betonové směsi na podlahy do obytných místností se barví, leští a pískují, takže
ve finále mají krásný hladký nebo sametový povrch.
Podobné je to s dlažbou. V kuchyni, předsíni či koupelně ji očekává každý, ale dlažba dnes čím dál častěji
proniká, díky tomu, že dokáže imitovat dřevo, kámen
a jiné materiály, i do obývacích pokojů i ložnic. Zejména
pokud jste chovatelem psů a koček a potřebujete podlahu často vytírat od tlapiček i od padající srsti, jednoduchou údržbu keramické dlažby oceníte. Navíc pod ní
skryté podlahové topení ji ideálně prohřívá a podlaha
pak přenáší teplo do místnosti.

Jediné, podle čeho byste se měli řídit při vybírání
velikosti a dispozice sedací soupravy, je velikost
a orientace 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 citlivých 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
rozhodnete, 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
přímo do sedačky. V její boční části tak může být
umístěna 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 po-
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sledních 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 obýváku ukázku bezuzdného kýče. Přitom
neexistují žádná 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, klasických 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 designovaných 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 proleženinám a je známé svými pozitivními
účinky při revmatických potížích, nezánětlivém onemocnění kloubů, svalů a šlach. Léčivá síla pravých
kožešin se využívá při výrobě různých druhů zdra-
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votních doplňků, ledvinových pásů, bandáží a chráničů na klouby.

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

Ideální do malých kuchyní
Kuchyňská linka Sandy
Kuchyňská linka Sandy je vyrobená
z kvalitního LTD a MDF materiálu. Údržba je velmi snadná, plochy
ve vysokém lesku stačí jen přetřít
hadříkem. Linka menších rozměrů
má 4 horní a 3 dolní skříňky, které
nabízí dostatek úložného prostoru.
Zásuvky jsou opatřeny technologií
Metabox, která díky kovovým bočnicím zajistí stabilnější vysouvání
zásuvek.

Nakupujte nábytek online na www.jena-nabytek.cz
Máme 60 tisíc položek v nabídce
INZERCE

POZVEDNĚTE SVOU KUCHYŇ

pracovní deskou z umělého kamene

Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
DUOLIT, s.r.o. je certifikovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.
•
•
•
•

Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.
Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.

DUOLIT s.r.o.
Náměstí Míru 432
267 01 Králův Dvůr
www.duolit.cz
Tel.: +420 777 340 764

ZDRAVÁ A ELEGANTNÍ

LOŽNICE

V ložnici by se nám mělo nejen báječně spát, ale mělo by nám v ní být příjemně
i ve dne. Ložnice coby relaxační místnost má vyzařovat pozitivní energií, která nás
nabíjí. Co všechno je možné pro to udělat a jak vytvořit harmonickou atmosféru,
která nás bude hladit po duši?
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Hlavně ložnici nepodceňovat. Mnozí ji berou jen za
místo k přespání, a proto považují za zbytečné do ní
investovat víc než naprosté minimum prostoru, času
i finančních prostředků. Jenže přespání a kvalitní
spánek jsou dva rozdílné pojmy! A právě v dnešní
uspěchané době komfortní spánek potřebujeme snad
víc než cokoliv jiného. Můžeme si ho dopřát i v malé
místnosti, kterou bývá ložnice především v rodinných
domech. Na prostoru totiž tolik nezáleží, jde především o to, jak se v něm cítíme. Na druhou stranu
ale v malém prostoru můžeme mít trochu problém
z vlhkostí či čistotou vzduchu a dříve než se pustíme
do zařízení, možná by nebylo na škodu říci si pár slov
o zařízení, které nám to pomohou vyřešit.
Čističky vzduchu jsou nejen vylepšením životního komfortu pro všechny, ale také záchranou pro alergiky,
kteří trpí alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče.
Kvalitní čističky, které zachytí téměř sto procent částic
rozptýlených ve vzduchu, mají vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších prachových částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je
vybrat čističku s dostatečnou kapacitou výměny vzduchu. Problémy se spaním ovšem může způsobit i prach
usazený pod postelí, či dokonce v lůžkovinách. S tím si
nejlépe poradí kvalitní vysavač. Mezi ty nejžádanější
patří robotické vysavače, které odstraňují nečistoty
pomocí podtlaku. Jsou poháněny akumulátorovým
zdrojem, pomocí senzorů zmapují celý prostor, vyčistí
jej a pak se vrátí na výchozí nabíjecí centrálu. Na rozdíl
od klasického vysavače tedy ten robotický pracuje
samostatně na základě předem zadaného algoritmu.
Díky tomu nevyžaduje lidskou asistenci a může za vás
vykonat špinavou práci, zatímco vy se budete věnovat
příjemnějším činnostem.
Tyto vysavače jsou schopny samostatně vysát různé
druhy podlahových krytin včetně koberců, dlažby
nebo dřevěných či laminátových podlah. Často bývají
opatřeny i celou řadou dalších zařízení, jako jsou časovače nebo antialergické UV lampy, která ničí roztoče
a choroboplodné zárodky. V tomto případě není od
věci nechat je minimálně jednou týdně vyluxovat i vaši
postel a zbavit ji nečistot. A teď už pojďme k vlastnímu
zařízení ložnice.

Purismus v přírodních barvách
Předně bychom měli spát v nejklidnější části domu či
bytu, nejlépe s orientací na východ. Postel by se měla
nacházet čelem ke stěně oproti dveřím ložnice, a už
vůbec by neměla být umístěna vedle dveří. Ideální
není ani spaní u okna či radiátoru. V zimě hrozí suchý
vzduch z topení či chlad od nedokonale utěsněného
okna, obojí nedělá dobře naší imunitě. Odborníci
tvrdí, že pozitivní vliv na lidský organismus má také
směr, jakým v posteli ležíme – hlava by měla směřovat
k severu a nohy k jihu, protože podél osy sever-jih se
šíří magnetické pole a lidskému tělu dělá dobře ležet
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rovnoběžně se siločarami. Při situování lůžka se řiďme
také vlastním instinktem – místo v nás musí navozovat
pocit bezpečí. Rozhodně ho neobstavíme přemírou
nábytku. Ložnice by měla být vzdušná a platí pro ni, že
méně je více, naše tělo totiž potřebuje během spánku
pro regeneraci dostatek čerstvého vzduchu. Trendem je puristický styl, jednoduché až strohé zařízení,
uplatňující racionalitu, přehlednost a eleganci s čistými
liniemi. Prázdný prostor nechává vyniknout každému
jednotlivému nábytkovému kusu. Ložnice je vybavena pouze nábytkem nezbytně nutným pro praktické
fungování ložnice.

Dřevěnou postel z masivu, nebo
čalouněnou?
Které z lůžek, která jsou na trhu, si vybrat? Typ postele volíme podle svých představ, vkusu, prostorových
možností a stylu ložnice. V luxusně laděném interiéru
se bude vyjímat atraktivní čalouněná postel potažená
pravou kůží, vyznavači moderny mohou zvolit jednoduchou kovovou postel nadčasového vzhledu a máme-li ložnici v rustikálním stylu, dáme asi přednost
dřevěnému masivu.
Zatímco pár let dozadu byly doporučovány více dřevěné rámy s volně vloženými rošty, dnes se vrací do
módy opět celočalouněná lůžka s rošty zabudovanými
v konstrukci napevno. Ale pořídit si můžete i něco
mezi - jen čalouněný rám, který si sami doplníte matrací, případně i roštem. Dřevěné i čalouněné postele
jsou kvalitní i cenově dostupné a je jen na nás volba
takového řešení, které bude přesně vyhovovat našim
požadavkům a vkusu. V každém případě je nutno
věnovat pozornost rámu, roštu i matraci. Rám by nás
neměl nijak omezovat a nikde tlačit. Postel by měla
být dostatečně dlouhá (k výšce postavy se připočítá 25
cm) a široká nejméně 80 centimetrů.

Víte, co to je boxspring?
Boxspring je v podstatě postelový systém čili řešení spacího prostoru kontinentální postele poněkud
odlišným způsobem, než známe. Boxspring je velmi
často používaný v zahraničí, v renomovaných hotelech, ale už i u nás má své věrné zastánce. Komfort
ležení spočívá ve spodní pružinové matraci v rámu
(v tzv. boxu), která posteli dodá ortopedické vlastnosti a slouží jako podklad pro horní matraci. Tu si klient
u kontinentální postele již vybírá sám, na základě
svých požadavků. A pokud zkombinuje boxspring
s výbornou matrací, má o nerušený a klidný spánek
vystaráno! Navíc si může zvolit i různá čela k rámu.
Boxspring je tedy ve své podstatě jednoduchý, účelný a přitom s výjimečnými možnostmi a vlastnostmi.
Elastický komfort zajistí hluboký a kvalitní spánek,
celá konstrukce pak umožňuje dokonalou cirkulaci
vzduchu, čímž dochází k odvádění nadbytečné vlhkosti mimo lůžko.

Kombinace čistšího vzduchu s optimální vlhkostí
Zdravý životní styl je fenoménem poslední doby. Málokdo z nás si ale uvědomuje, že v souvislosti
s naším zdravím záleží také na kvalitě vzduchu, který dýcháme.

I my máme každý den vliv na kvalitu ovzduší u nás doma. Ke svému životu totiž používáme mnoho výrobků, které v sobě obsahují rozpouštědla a těkavé organické sloučeniny. Průměrné hodnoty výskytu
těchto látek jsou pak v naší domácnosti 2-5 x vyšší než v exteriéru. Navíc řadu nečistot, jako například
prach, pyl, roztoči nebo kouř, dnes již považujeme za běžný jev. Důležité je také udržovat optimální
úroveň vlhkosti. Suchý vzduch v domácnosti může vést k podráždění očí, nosu a krku – což následně
způsobuje menší odolnost vůči alergenům, bakteriím a dalším nečistotám.
Philips zkombinoval výkonnou čisticí technologii VitaShield IPS s technologií pro
zvlhčování NanoCloud a představuje kombinovanou čističku a zvlhčovač vzduchu 2v1
(AC4080). Tato novinka nejen ochrání vás
i vaši rodinu před dýcháním znečištěného
vzduchu, ale zejména nabízí neuvěřitelnou
úlevu těm, kteří trpí alergií, sennou rýmou
nebo jinými problémy dýchacího ústrojí.
Novou kombinovanou čističku a zvlhčovač
vzduchu 2v1 Philips AC4080 lze od října zakoupit v prodejnách Electroworld a online na
Alza.cz a Nay.sk. Její orientační maloobchodní cena je 10 499 Kč. Více informací je k dispozici na www.philips.cz/zdravejsivzduch.
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Bezpečná klasika s úložným prostorem
V čalouněných kontinentálních lůžkách je velký výběr:
může být celočalouněné, ale i doplněné dřevěnými
či kovovými částmi, zvlášť efektně pojaté a zdobené
může být čelo postele a noční stolky. Nabízejí se různé
materiály (od pravé či eko kůže přes semiš až k manšestru či sametu) a vzory – opět je jen na nás, jaký
desén zvolíme. Některé postele jsou doplněny přehozy
nebo polštářky a pořídit si k nim můžete i závěsy se
shodným vzorem. Naprostým vrcholem elegance jsou
kolekce „3D“, do kterého patří i vzorově vyladění
povlečení. Musí být radost uléhat například do levandulového pole, které vypadá jak kopie přírody… První
výhodou celočalouněné postele je její stabilita a tudíž
bezpečnost a druhou úložný prostor, který se skrývá
v dolní části korpusu, ať už je přístupný podle typu
roštu z boku nebo od nohou. A dalším bonusem je
čistota – nemusíte vytírat prach pod postelí.

Postele ze dřeva či lamina
Pro alergiky ale bude rozhodně vhodnější postel ze
dřeva, které na rozdíl od čalounění nepřiživuje roztoče. Dřevo je přírodní materiál, a proto na něj mnozí z nás nedají dopustit. Nejkvalitnější jsou postele
z buku nebo dubu, cenově dostupnější je masivní smrk
a borovice. Levnější alternativou masivu jsou postele z elegantní a vzdušné dýhy, nebo z nejlevnějšího,
na údržbu nenáročného lamina. Většinou se kupuje
rám postele, který doplníme roštem a matrací. Můžeme si pořídit klasikou postel na nohách (pozor na
jejich stabilitu) nebo s bočnicemi prodlouženými až
k zemi. Ty je vhodné volit zejména, pokud chcete
postel s úložným prostorem, který se tak schová. Velmi
žádané jsou v posledních letech i dřevěné kompaktní
postele s praktickými zásuvkami, zabudovanými do
korpusu. Ty se skvěle hodí třeba jako prádelník nebo
pro uskladnění ručníků. Jde vlastně o „kus dřevěného
nábytku“, na kterém ležíte. A dají se k němu doladit
noční stolky a komody. Nicméně z hlediska zdravého
spánku jsou doporučovány spíše postele na nožičkách,
protože dovolí cirkulovat vzduchu a lépe se tak odvětrávají.

Základem je rošt
Podkladem pro matraci je rošt a na něm velmi záleží.
Měl by tvořit s matrací symbiózu, aby naše tělo leželo
v anatomicky správné poloze, eliminovaly se bolesti
zad, a přitom pro nás spaní bylo pohodlné. Postelové rošty existují v mnoha variacích, od standardních
pevných až po luxusní s možností polohování v oblasti
nohou, zad i hlavy. Manuální nebo motorové, které
si nastavujete ovladačem. Jejich výběr záleží na tom,
kolik času v posteli trávíme a jaké jsou naše požadavky na komfort. Uzké lamely pomáhají změkčit a odpružit matrace tam, kde člověk potřebuje příjemně
zapadnout nebo naopak zajistit dokonalý protitlak
tam, kde se nejvíce tlačí na lůžko. Pokud si nepořizuje-
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te postelový korpus s roštem napevno zabudovaným,
při výběru samostatného roštu se ale raději poraďte
s odborníky nebo dejte na doporučení známých. A nekupujte ty levné. Aby se vám nestalo to, co už mnozí
známe – lamely se časem posunou, či úplně vypadnou
z bočnic a vám nezbude než si koupit nový. Jedna
dobrá rada zní: čím více lamel, tím lépe. Doporučení si
zaslouží luxusnější rošty segmentové. Ty na rozdíl od
lamelových obsahují na ložné ploše segmenty, které
jsou pohyblivé ve všech směrech a umožňují kvalitní
oporu těla i při poloze mimoběžné s osou roštu – tedy
například při poloze skrčeného těla. Prodyšnost segmentových roštů je samozřejmě zachována. Lamelové
a segmentové rošty jsou neporovnatelně vhodnější
volbou než pevná a neprodyšná podložka. Dají se také
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dobře udržovat v čistotě, což je důležité především pro
lidi trpící alergiemi a astmatiky. Klasická pevná deska
s otvory také není vhodná pro všechny druhy matrací
- například pro pěnové nebo latexové, protože tyto
matrace nejsou dostatečně pružné.

Jistotou jsou zdravotní matrace
Výběr matrace také není zrovna jednoduchý. Každý
máme jinou výšku, věk, hmotnost a různé požadavky
na tuhost matrace, a tak je někdy těžké se v jejich
širokém výběru zorientovat. Pokud chcete mít jistotu,
že jste vybrali správně, vsaďte na matrace zdravotní.
Matrace, která nese toto označení, prošla celou řadou
testování, o kterých je výrobce schopen předložit
doklad v podobě atestu použitých materiálů včetně

příslušných certifikátů. Navíc je cena takové matrace
zatížena sníženým DPH. Zdravotní matrace se přizpůsobí křivkám našeho těla a páteř se tak nachází v nejlepší poloze, při které dochází k maximálnímu uvolnění těla. Největší roli hraje při výběru zdravotní matrace
volba materiálu jádra a kvalita potahu matrace.

Líná pěna neznamená studená
Co se týká materiálů, trochu se pletou dvě v poslední
době hojně používaná označení - líná pěna a studená
pěna. Matrace z líné paměťové pěny patří mezi nejprodávanější, protože tento viskoelastický materiál
vlivem naší tělesné teploty v místě kontaktu měkne
a do určité míry se podvolí váze těla. Projeví se to
tím, že se méně obracíme a spíme klidněji, celé tělo
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se také lépe prokrvuje. Matrace se dle výšky a zónování hodí jak na pevnou podložku, tak na lamelový
rošt.
Studená pěna je vyráběná metodou za studena a má
buněčnou strukturu. Získá si vás vysokou elasticitou,
provzdušněním a výbornou stálostí tvaru. Je vyrobena jako zónová – každá zóna má jinou tuhost. Tím
pádem účinně podpírá páteř. Matrace ze studené
pěny jsou také velmi oblíbené. Oproti klasické PUR
pěně mají výrazně delší životnost, především díky
technologii výroby za nízké teploty.

Ležení na sendviči
Pěnové sendvičové matrace jsou cenově přijatelné
a vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie. Svůj
název dostaly kvůli různým materiálovým vrstvám
s různými stupni tvrdosti, jsou tvořeny jako sendvič se
zpevněným středem. Tyto matrace se vyznačují dobrou
pružností a životností, nenáročnou údržbou a výhodnou cenou. Střed jádra matrace je tvořen tvrzenou
pěnou nebo blokem z kokosového vlákna - pro zvýšení nosnosti i tuhosti matrace. Lze si pořídit například
sendvičovou partnerskou matraci, která má rozdílnou
tuhost na jednotlivých stranách, a tak si oba partneři
přijdou na své, co se tvrdosti matrace týče, aniž by si
museli pořizovat postel s dělenými matracemi.

Gel příjemně chladí
Výraz gelové matrace vzbuzuje představu něčeho
chladivého, a jejich vzhled tomu odpovídá. Pružný
chladivý materiál mívá v matraci barvu mořské vody
– tak jak jsou do některých pasáží matrací vkládány
gelové bloky. Gelové matrace vynikají speciálními
vlastnostmi, které se příznivě odrážejí v kvalitě našeho
spánku. Gelové segmenty integrované v jádru matrace
udržují tělesnou teplotu, tělo příjemně obtékají a tím
zajišťují ideální polohu páteře. Gel podporuje ortopedické vlastnosti použité pěny, takže gelové segmenty
pomáhají k celkovému uvolnění, vyrovnávají tlaky při
vyšší tělesné hmotnosti, tělo podporují a předcházejí jeho přeležení. Spánek na gelové pěně bývá tedy
velmi klidný. Tím, jak se gel kombinuje s pokročilými
paměťovými pěnami, vznikají stále nové materiály, ty
nejpokročilejší jsou opatřeny 3D ventilační mřížkou
potahu, umožňující dokonalé větrání.

Latexová přírodnina
Zdravotní latexové matrace se opravdu nejvíc blíží
pojmu bio. Jsou pružné, se speciálními provzdušňujícími a odlehčujícími otvory, a dobře se přizpůsobí
tvaru těla. Latex jako materiál navíc disponuje vysokou
bodovou elasticitou a poskytuje velmi dobré ortopedické vlastnosti. Latexové matrace mají jádro vytvořeno z latexové pěny, jejíž nejzákladnější vlastností je
vysoká pružnost, tvarová stálost a vynikající odvod par.
Ke konstrukci je výhradně využívána pěna s vysokým
podílem přírodního kaučukového mléka. Materiál
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je alergicky neutrální, odolný plísním a bakteriím.
U některých matrací je použita kombinace latexových
a kokosových nebo kaktusových bloků tak, aby ložná
plocha poskytla různé tuhosti. Takové matrace nabízejí až sedm anatomických zón a máte na nich pocit
podobný jako na vodním lůžku.

Místo ropy minerální olej
Matrace z bio pěny jsou určené pro vyznavače zdravého životního stylu. BIO ekologické materiály působí
relaxačním účinkem na lidský organismus a svými
ortopedickými vlastnostmi zaručují zdravý a nerušený spánek. Bio pěna je základní polyuretanová pěna,
do které jsou přidány různé přírodní látky, většinou
minerální olej nebo sójový extrakt. Pod názvem BIO
najdeme na trhu různé produkty: buď matrace vyrobené s přidáním přírodních olejů (ze skočce obecného
tedy ricinového oleje) nebo pěny s přidáním sojového
extraktu, ale také pěny obsahující aloe vera, mořské
řasy, bio bavlnu, eukalyptus, anebo třeba bambusová
či kokosová vlákna. Vždycky je tedy potřeba zjistit,
proč je daná matrace označená jako bio a jaké daná
přírodnina přináší matraci vylepšení.

Staré dobré pružiny?
Své místo na trhu však stále ještě mají staré dobré pružinové matrace. Mají však už na rozdíl od svých starých
předchůdkyň dobré ortopedické vlastnosti a „dýchají“,
takže se hodí i do vlhčích prostor. Matrace s pružinami
nejlépe odolávají vyšší hmotnosti, a není nutné mít
pod nimi lamelový rošt. Takže pokud máte nějaké to
kilo navíc, jsou pro vás nejvhodnější.

Hybrid – všechno v jednom
Kdo si nemůže vybrat mezi moderními pružinovými
matracemi ani nejnovějšími pěnovými, může sáhnout
po takzvaných matracích hybridních. Koupí si pohodlné spaní v podobě spojení gelové paměťové pěny, pružin z titanové slitiny, nadprůměrně kvalitního potahu
s větracím lemem odvádějícím teplo z matrace a ještě
také se speciálním systémem, který zpevňuje okraj
matrace. Hybridní znamená také kombinaci výhod
pasivních a aktivních systémů a zaručuje tak nevídaný
spánkový komfort.

Polštář je hodně důležitý
Úlohou polštáře je pomoci udržet hlavu ve správné
pozici vůči ramenům a celému tělu. Pokud spíte na
zádech, pořiďte si spíše tenčí polštář, aby vaše hlava
nebyla příliš vystrčená dopředu. Také je dobré, když
bude mít polštář v dolní třetině vyvýšení, které bude
v kolébce krku. Pokud spíte na boku, je pro vás vhodný pevnější polštář, který vyplní místo mezi uchem
a okrajem ramen. Ležíte-li rádi na břiše, vybírejte
velice tenké, ploché polštáře. Pod hlavu ani v tomto
případě polštář nepotřebujete, ale můžete jej použít
právě pod břicho, abyste zabránili bolesti zad. Co se

týká materiálu, je jen na vás, zda vám vyhovuje víc
paměťová pěna, latex, bavlna, molitan nebo peří. Na
trhu jsou i speciální polštáře - například krční, polohovací, vodní, chladicí, polštáře podporující cirkulaci
kyslíku nebo zabraňující chrápání.

Lůžkoviny pro roční období
Lůžkoviny - tedy polštáře a přikrývky mohou na první
pohled sice všechny vypadat stejně, ale není tomu tak.
Liší se materiálem povlaku, způsobem zpracování,
druhem náplně a gramáží. Tak třeba trendem posledních let se staly letní lůžkoviny, které byly vytvořeny
s cílem zpříjemnit spaní v letních měsících. Jsou lehké,
prodyšné, splývají, sají pot a odvádějí vlhkost. Lehkosti
přikrývky je dosaženo použitím výplně s nižší gramáží. V základní variantě se tak může jednat například
o obyčejnou tenkou bavlněnou přikrývku, nebo deku
s vysoce kvalitním dutým vláknem, ale také o přikrývku s s chladivým efektem. Některé celulózové materiály na lůžkoviny jsou savější než bavlna, měkčí než
hedvábí a chladivější než len. Pro celoroční používání
jsou určené středně hřejivé lůžkoviny, síla přikrývky je
ale nevhodnější pro jarní a podzimní období. Existuje
pestrá paleta náplní: od polystyrenových kuliček a polyuretanových tyčinek, přes duté vlákno, ovčí rouno,
pohankové nebo špaldové slupky až k prachovému
peří.

Aby nám v zimě bylo teplo
V nejstudenějším ročním období potřebujeme lůžkoviny s dokonalou tepelně izolační vlastností a s vynikající hřejivostí. Co třeba ovčí vlna? Příjemně hřeje,
díky délce, pružnosti a kadeření vláken má jedinečnou
schopnost vyrovnaného hospodaření s teplem a vlhkostí. Nebo třeba kašmír: přikrývka ze srsti kašmírských koz
má hřejivost, kterou můžeme přirovnat například k pé-
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řové přikrývce s hmotností až 6kg peří. Přitom je neskutečně lehká. Ale někdo namítne, že peří je peří. A navíc
se vrací do módy. Pokud zvolíte tento druh, zajímejte se
o poměr prachového peří a peří. Jednoduše řečeno, čím
více prachového podílu, tím je náplň kvalitnější.
Výběr je ale daleko pestřejší. Můžete si pořídit vyvařovací lůžkoviny, antistresové, antibakteriální, seniorské,
protiroztočové, vše v různých velikostech a konfekčním zpracování. Důležitá je samozřejmě péče o lůžkoviny. I k jejich údržbě jsou na trhu speciální vysavače,
které dokáží zničit roztoče i alergeny a velmi tak
usnadní život především alergikům.

Povlečení nám jde na kůži
Nakonec zbývá ke spánkovému komfortu povlečení, které je jakousi vizuální „třešničkou“na vaší
ložnici. Desénů je tolik, až jeden neví, co si vybrat.
Důležitější než vzor je ale materiál. Čemu dáváte
přednost? Bavlněnému krepu, saténu, lnu, mikrovláknu, žerzeji, hedvábí nebo flanelu? Ať si vyberete
jakékoliv materiál, pečlivě zkontrolujte jeho kvalitu.
Nezapomeňte, že v povlečení strávíte třetinu svého
života a jakékoli závadné látky mohou ohrozit vaše
zdraví. Jistotu zdravotní nezávadnosti máte u evropské produkce. V EU je u textilních výrobků tolerováno méně než 5% jiných vláken, než je uvedeno na
etiketě. Jak pro úpravu, tak pro barvení jsou v EU
používány pouze chemikálie, které prošly testy a nepoškozují zdraví. Pokud si pořídíte kvalitní povlečení, neměli byste zapomenout ani na kvalitní prací
gely, či prášky na jejich údržbu. V ložnici trávíme
desítky hodin týdně, pod dekou se často zpotíme,
a tak k alergiím v případě špatně použitého prostředku nebývá daleko.
Text: Eva Houserová,
foto: Schuttesrstock.com

Dětské koberce
www.detsky-koberec.cz
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• speciální ECO pěna
• perfektní herní zážitek
• vhodné na doma i na ven
• oboustranné použití a design
• antibakteriální povrch
• chrání děti před prochladnutím
• tlumí hluk a chrání před úrazem
• otíratelný vlhkým hadrem
• 26 hravých motivů
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PŘEVRAT VE VYSÁVÁNÍ

Vysavač Dyson Cinetic Big BallTM je kompaktním, prostorově úsporným zařízením, které je však plné důmyslných
prvků pro ještě pohodlnější ovládání a manipulaci.
Jedná se o jediný vysavač, který se po převrácení sám narovná. Konstruktéři společnosti Dyson umístili díly do
kulového prostoru těla vysavače tak, aby nejtěžší z nich byly co nejblíže podlaze. Gravitace se sama postará
o narovnání vysvavače. Klíčové součásti jsou umístěny v kulovém těle vysavače, ten se tak může otáčet na místě
a bez větší námahy kopíruje váš pohyb po místnosti.
Při vyprazdňování nádoby dochází k pohybu silikonového límce směrem dolů po krycím plášti. Nečistoty jsou tak
účinně staženy z vyprazdňované nádoby. Není tudíž třeba dotýkat se prachu a nečistot, ani sahat dovnitř nádoby.
Důmyslná kloubová rukojeť se nyní otáčí ve 3 směrech a umožňuje pohyb v rozsahu 360°.
36 koncovek Dyson Cinetic™ se stará o separaci mikroskopického prachu, který u jiných typů vysavačů vede k zanášení. Vysavače s technologií Dyson Cinetic™ neztrácejí sací výkon a zachytávají prach, nečistoty a mikroskopické částečky až do velikosti 0,3 mikrometru.

Více informací na: shop.solight.cz

ZAŘIZUJEME

KOUPELNU

38 | BYDLENÍ

INZERCE

Renovujete koupelnu a přemýšlíte, čím byste nahradili staré dlaždice, ale nevyznáte
se v nových materiálech na koupelnovou podlahu? Nebude jim škodit voda, pára,
teplo? A jaký nábytek vybrat, aby obstál ve vlhkém prostředí, a přitom byl stejně
účelný jako elegantní? Nebo si přejete s koupelnou spojit saunu? A co takhle
koupelna se saunou přímo v ložnici?
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Nebojte se dřeva
Přírodní materiál – dřevo – je v interiérové tvorbě stále
jedničkou a nemusíte se ho vzdát ani v místnosti, která
na první pohled dřevu vůbec nesvědčí. Koupelnovým
podmínkám totiž vyhovuje mnoho druhů dřeva, stačí
jen zapátrat a vybrat to nejvhodnější. Z širokého
sortimentu dřevěných podlahových krytin stojí za
pozornost především moderní vícevrstvé palubky. Ty
jsou oproti masivům tvarově stálejší a odolnější i vůči
vlhkosti a kolísajícím teplotám. Navíc zámkový spoj
pokládku palubek usnadňuje a zrychluje. Podlaha,
především v rustikálních dekorech, přitom působí
věrohodným dojmem masivu. Velkou předností je psychologické působení dřeva – i když v koupelně nemáte
zabudované podlahové vytápění, palubková podlaha
vás bude hřát do chodidel. Některé typy těchto podlah
však lze bez obav pokládat i na instalované podlahové
topení.

Přírodní materiál má svoje limity
Dřevo musí být samozřejmě vodovzdorné, to znamená
upravené chemickými prostředky. Nicméně i kvalitní a
dobře ošetřené dřevo má svoje limity, takže největším
rizikem stále zůstává přímý dlouhodobější kontakt
podlahy s větším objemem vody. Oproti laminátům je
však mnohem vyšší pravděpodobnost, že po vyschnutí
se dřevěná krytina vrátí do původního stavu. Hrozícím
rizikem je také začernání hran u světlejších dekorů.

Šetřit se nevyplácí
Jediné, co vás může u dřevěné podlahy zaskočit, je její
cena. Za metr čtvereční můžete dát i tři tisíce korun,
a to si ještě budete muset připlatit za pokládku. Ale
rozhodně na podlaze ze dřeva nešetřete. A pro jistotu
nespoléhejte ani na „domácí výrobu“, tedy na dřevo,
které si sami chemicky ošetříte. Změnou vlhkosti a tepla vám mezi jednotlivými kusy dřeva mohou vzniknout
spáry veliké i několik milimetrů. Nepodceňujte proto
povrchovou úpravu ani údržbu a nenechávejte na
podlaze zbytečně moc vody.

Nejlepší je teak
Na podlahové krytiny se většinou používá exotické
dřevo, náš buk nebo smrk nejsou vhodné. Z nabídky
exotických dřevin je do koupelny nejvhodnější teak,
který dobře odolává horku, vlhku a dokonce i slané
vodě. Teakové podlahy se vyrábějí jako parketové
nebo dýhové a jsou sestavovány z masivních nebo
vícevrstvých hranolků. Důležitá je vysoce kvalitní
povrchová úprava jako záruka dlouhodobé životnosti.
Lakování uzavře póry a ochrání je před vlhkostí. Je
však třeba zvolit správnou tloušťku laku, neboť příliš
vysoká vrstva by mohla vytvořit z podlahy kluziště, což
by z naší koupelny udělalo nebezpečný prostor.

Nutná péče o podlahu
Chceme- li zachovat původní vzhled teakové podlahy,
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je dobré ji napustit olejem bezprostředně po položení.
Ve výběru toho optimálního vám poradí odborníci ve
specializovaných prodejnách. Olej je potřeba nanášet
až do úplného nasycení materiálu, které poznáme jednoduše tak, že natíraný materiál už další olej nebude
schopen absorbovat. Přebytek laku setřeme hadrem.
Je možné, že povrch dřeva průběžným otěrem a působením vody zhrubne. V tom případě přebrousíme podlahu jemným smirkovým papírem. Jakmile dosáhneme
žádoucího hladkého povrchu, opět dřevo napustíme
olejem. Tento postup opakujeme jedenkrát ročně.

Lakované podlahy
Na koupelnové podlahy se také používá dřevo stromů
rostoucích v severním mírném pásmu. Ošetřují se disperzními lazurami, které zvýrazní sametově matným
filmem přirozenou strukturu dřeva. Pro povrchovou
úpravu se používají i olejové emaily a laky z nitrocelulózy v lesklém i matném provedení. Dřevo připravené
pro povrchovou úpravu by mělo být suché, zbavené
živičných skvrn, obroušené a následně oprášené. Lakované podlahy se snadno udržují, stačí na ně vlhký hadr,
případně voda se saponátem.

Korek či lamino
Oblíbeným materiálem do koupelen je také korek,
který je podle některých odborníků dokonce odolnější než dřevo. I korek vyžaduje precizní přelakování,
ale na rozdíl od dřeva je měkčí a působí teplejším
dojmem. Výhodou oproti dřevu je jeho cena a široká
nabídka barev. Vhodným materiálem pro podlahy do
koupelen je také laminát, produkt, který se výrobci snaží neustále inovovat, novinkou jsou lamináty
s vnitřní vodovzdornou vrstvou. Na výběr je paleta
různě odolných a designově rozličných alternativ. Je
však třeba upozornit, že pokud dojde k mechanickému poškození krytiny, náprava je obtížná. Další
nevýhodou je menší odolnost vůči přímému působení
vody v případě, že lamela není již z výroby ošetřena
speciální úpravou nosné i nášlapné vrstvy – především
hran. Středová dřevovláknitá deska totiž velmi snadno
nasaje vodu, nabobtná a krytina zůstává i po vyschnutí
poškozená. Do koupelny proto vybírejte podlahu s tzv.
aqua protect ochranou – má o polovinu nižší nasákavost než klasická laminátová krytina. Povrch laminátu
sám o sobě studí, což se dá vykompenzovat podlahovým vytápěním.

Oblíbený vinyl
Vinylové podlahové krytiny jsou na dotek teplejší než
laminátové podlahy a v odolnosti proti mechanickému
poškození, vodě a vlhkosti nemají konkurenci. Další
výhodou je snadná údržba. Díky přirozené barevnosti
a jemně plastické povrchové struktuře jsou na pohled
k nerozeznání od přírodního dřeva či kamene, nicméně v nabídce je množství dalších dekorů. Vybírat
můžeme z lepených dílců i z palubek se zámkovým

spojem, které se pokládají plovoucím způsobem. Výhodou vinylu je i dobrá tepelná prostupnost a kompatibilita s podlahovým vytápěním. Pokud se rozhodnete
pro vinylovou podlahu, musíte si dát pozor při barvení
vlasů. Barvy na vlasy jsou velmi agresivní a mohlo by
dojít k poškození ochranné polyuretanové vrstvy.
I PVC už došlo moderních úprav, takže je klidně můžete použít i do koupelny. Velmi žádané jsou imitace
dřevěných a keramických povrchů. V koupelnách
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vytvářejí pocitové teplo, ale pozor – vyžadují pečlivý úklid, jinak se pod nimi často sráží vlhkost a tvoří
plísně.

Klasika, která nezklame
Tou je samozřejmě dlažba neboli keramické materiály. Můžeme vybírat z nepřeberného množství vzorů,
barev i velikostí a materiály lze i vzájemně kombinovat. Trendem je kupř. natření spár kontrastní barvou.

Keramické a skleněné dlaždice
Nejčastěji využívaným materiálem v koupelnách jsou
keramické dlaždice, nejlépe odolávají vodě. Vyrábějí
se v celé řadě barev, tvarů a velikostí a jsou relativně
levné. Můžeme zvolit dlaždice s plastickým povrchem,
které nekloužou a bosým nohám jsou příjemné. Můžeme zkusit experimentovat s různými barvami spárovací
hmoty. Současný trend doporučuje použití stejné barvy
na spárovací hmotu, jakou mají dlaždice, a vytvoření
jednolitého povrchu. Nebo naopak - jak jsme popsali
výše, natření spár výraznou kontrastní barvou.
Co do oblíbenosti, skleněné dlaždice stojí v řadě těsně
za keramickými. Bývají o něco dražší, jsou tvrdší a
křehčí než keramické, a mnohem snadněji prasknou.
Tomu zabráníme volbou malých dlaždiček, max. 5 cm2
širokých. Menší dlaždičky jsou také bezpečnější, protože jejich spáry stejně jako plastický povrch dlaždic
zabraňuje uklouznutí. Skleněné dlaždice se vyrábějí v
krásných jasných barvách a oproti keramickým mohou být i průsvitné nebo průhledné. Navíc se skleněné
dlaždice často vyrábějí z recyklovaných starých skel,
takže představují ekologickou variantu.

Nefalšovaná přírodní dlažba

Jedinou nevýhodou dlažby je chladný povrch. Můžeme
ho ale eliminovat investicí do podlahového vytápění. K
takovému účelu se na podlahu koupelny klade keramická dlažba, která podlahovému topení bez problému
odolává. Zahřátí dlažby sice nějakou dobu trvá, nicméně díky akumulačnímu efektu dlouho vyzařuje teplo.
Výhod keramické dlažby je samozřejmě víc: bezkonkurenčně dlouhá životnost, tvarová stálost, odolnost proti
mechanickému poškození, vlhku a chemikáliím.

Pokud vybíráte vhodnou dlažbu pro svůj dům či byt,
jistě jste si v katalozích všimli netradičního produktu
jménem cotto. Tradice této dlažby sahá až do roku
1660, kdy v italské vesničce Marsiliana objevil Angiolo
Ricceri neobyčejnou hlínu, která se brzy stala základním materiálem v italské architektuře a dodnes zdobí
mnoho soukromých i veřejných interiéru ve Středomoří. Specifická hlína vznikla v Toskánsku před 80
miliony let z usazených hornin mořského původu a má
jedinečné minerální složení bohaté na uhličitany, které
dodávají konečnému výrobku výjimečné chemicko-fyzikální vlastnosti. Hlína obsahuje také vysoké procento
kysličníku železa, díky němuž má cotto svou typickou
červenou barvu. Na rozdíl od klasické keramické dlažby, která vzniká za procesu lisování, se cotto vyrábí
tažením za vlhka a vypalováním v pecích při maximální
teplotě 1000°C. Výsledkem je čistě přírodní a ekologický výrobek bez glazury a povrchové úpravy.
Rozměrové i barevné odchylky nejsou v tomto případě vnímány jako vada, ale naopak jako přednost.
Vzhledem k tomu, že cotto není opatřeno glazurou,
na výběr jsou spíše přírodní odstíny hlíny, která je v
celém svém průřezu probarvena. Materiál se vyznačuje
vyšší nasákavostí a hrubším povrchem, který je třeba
pravidelně ošetřovat přírodním voskem nebo lněnou
fermeží. Vzhledem ke své porézní struktuře je cotto
velmi vhodné pro dlažbu s podlahovým vytápěním.
Formátově jde o menší dlaždice, jejichž pokládku je
vzhledem k rozměrovým odchylkám nutné svěřit zkušenému podlaháři.

Barevné koupelnové proměny
Pro koupelnovou sanitu, vybavení a obložení stěn je
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typická bílá barva. Bílá barva na stěnách i podlaze
evokuje pocit čistoty a je v našem vědomí s místem
očisty těla těsně spjata. Netřeba dodávat, že toto zažité spojení bylo také výsledkem dlouholeté uniformní
nabídky výrobců a jakési konzumní konzervativnosti
českého spotřebitele. Časy se ale změnily a s nimi v
posledních desetiletích došlo i ke značným změnám
v oblasti výroby a nabídky obkladů i sanity a logicky
také k nárokům spotřebitele. Pastelové barvy koupelen nejsou dnes ničím zvláštním a za výstřední se
nepovažují ani syté či velice výrazné odstíny a odvážné
dezény. Ale co černá? Posuďme, jestli „barva smutku“
obkladům, dlažbám a koupelnám obecně sluší...

Černá je dobrá
Černá je beze sporu nesmírně elegantní a prostoru
dodává nádech luxusu. Velkoformátové dlaždice lze
použít k obkladu stěn i položit na podlahu. V jednom
prostoru je možné navíc kombinovat různé rozměry
obkladu a dosáhnout tak optického zpestření jednobarevné plochy. Matný povrch černou plochu opticky
zjemňuje a je také praktičtější pro údržbu. Lesklý
povrch je na údržbu sice o dost náročnější, nicméně
vyleštěná plocha působí velmi luxusním zrcadlovým
dojmem a to je za vynaloženou námahu při úklidu
více než adekvátní odměna. Pro koho je jednolitá
černá plocha přece jen trochu silná káva, může libovolně kombinovat a zjemnit dopad dominantní černé
například barevnou výmalbou (často je kombinována s
červenou, nebo vínovou) či rozjasnit místnost s černou podlahou světlým obkladem. Nebo naopak. Také
sanitární vybavení a nábytek nabízejí výrobci v černé,
případně v barevné kombinaci s touto barvou. Záleží
jen na odvaze a vkusu budoucího uživatele.

poměrně odolná vůči vodě. Při její výrobě se nepoužívají lepidla. MDF desky mají různé dezény, nicméně
nejčastější a nejoblíbenější je právě imitace dřeva.
Výrobci jdou při výrobě tak daleko, že i povrch desky
na omak připomíná dřevo.

Nábytek do koupelny

Umyvadlo je grunt

Vybíráme ho tak, aby ladil s obklady a dlažbou. Kromě
toho musí také plnit svou hlavní funkci – skrýt vše, co
má být skryto. Není to ale tak jednoduché. Vlhkost a
teplo kladou na koupelnový nábytek velké nároky. Při
jeho výběru musíme vzít na zřetel nejen design, barvy
a styl, ale také kvalitní řemeslné provedení a použité
materiály. Jako první se nabízí osvědčení klasika –
masivní dřevo. Nábytek z masivu je samozřejmě velice
odolný, a to nejen proti vodě. Ideální je nábytek z
tropických dřevin, stylově i rozměrově se však hodí
spíše do větších koupelen, v nichž vyniknou krásné
rustikální tvary a specifický povrch. Další možností
je lamino: v podstatě dřevotřísková deska pokrytá
laminovacím papírem a zalitá melaminovou pryskyřicí, která vytvoří proti vlhkosti odolný povrch. Velkou
výhodou laminátové úpravy je barevná a povrchová
rozmanitost. Nábytek lze přesně sladit s typem obkladů a dlažby. Výrobci mnohdy nabízejí i čelní skleněné
plochy skříněk pod umyvadlo dle vlastního výběru.
Hledáte náhradu nebo imitaci dřeva? Zkuste MDF. Jde
o dřevovláknitou desku kompaktní struktury, která je

Proč začínáme od umyvadla? Protože podobně jako
dřez v kuchyni je umyvadlo tou nejvíce používanou
součástí koupelny. Obecně: umyvadlo by nemělo
být ani příliš velké, ani příliš malé. Mnozí touží mít
koupelnu originální, nicméně byste se neměli zlákat
ke koupi umyvadla tak bizarního tvaru, že si v něm
nepřemáchnete ani plavky. V obou případech platí
pořekadlo o zlaté střední cestě.
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Keramika, nebo nerez?
Málo platné, keramická umyvadla jsou prostě osvědčená klasika. Jejich hlavní výhoda spočívá v odolnosti
a snadné údržbě. Pokud jde o design, doporučuje se
sladit umyvadlo s keramickými obklady. Jako další z
možných materiálů se nabízí nerez. Rovněž údržba
nerezového umyvadla je snadná, úplně stačí suchý
hadřík. Nerezovou ocel preferují především ti, kdo
touží po elegantním, chladně působícím designu. Není
však vyloučena ani „přátelštější“ varianta. Koupelna
s nerezovým umyvadlem totiž vůbec nemusí působit
chladně, když do ní vyberete vhodné doplňky, které ji

INZERCE

příjemně zútulní. Ostatně, není to pouze a jen chladný
minimalismus, co se dnes nosí v moderních koupelnách. Umyvadlo z nerezu společně s nerezovou vanou
tvoří dokonalý pár. Vany z tohoto materiálu nahradily
staré dobré litinové vany, které se vyznačovaly výbornými tepelnými vlastnostmi. Nerezové vany jsou
podstatně lehčí, ale svým designem mohou ty litinové příjemně připomínat. Samostatně stojící koupací
nádoby na nožkách pak vnesou do koupelny nádech
nostalgie...

Exkluzivní sklo
Ten, kdo touží po extravagantnějším řešení, si může
dopřát skleněné umyvadlo. Ale není to nebezpečné?
S touto skutečností výrobci samozřejmě počítají, takže
umyvadla nevyrábějí z obyčejného, nýbrž z bezpečnostního skla. Pokud se přece jenom rozbije, nehrozí
poranění o ostré střepy. Skleněná umyvadla se pyšní
neotřelým nadčasovým designem. Každou koupelnu
promění v originální prostředí. A kouzlo vaší koupelny může navíc podtrhnout křehká krása skleněných
obkladů. Zajímavým doplňkem může být i skleněná
odkládací příčka, nebo skleněná mozaika.

Není vana jako vana
Koupelna bez vany je jako hodinky bez ručiček. Při
výběru té pravé však musíme zohlednit hned několik
hledisek. Kdo je zvyklý na hodinovou relaxační koupel, zvolí asi klasickou litinovou vanu nebo exkluzivní
tzv. měkkou vanu (je vyrobena z rotačně tvarovaného
plastu, který se teplem roztahuje), v nichž teplá voda
vydrží dvojnásobně déle než ve vaně akrylátové. Smalt
pro změnu nejlépe odolává kosmetickým a bylinným
přísadám do koupele.

Vděčný akrylát
Snad nejrozšířenější jsou vany z akrylátu. Je to opravdu vděčný materiál. Umožňuje snadnou instalaci
madel, podhlavníků, baterií, do akrylátu lze vrtat
otvory. Díky svým vlastnostem akrylát dovoluje výrobu
van různých tvarů (asymetrické, rohové). Standardně
má sílu 4–5 mm, u náročných tvarů výrobci používají
materiál silný 8 mm. Mezi odolnější typy patří vany
vyrobené sendvičovým způsobem (dvě vrstvy akrylátu
s pevnou výplní). Pro výslednou pevnost a tuhost jsou
vany vyztužené např. sklolaminátem (LA) nebo polyuretanovou pěnou (PU). Vany vyztužené PU Plus jsou
díky své tuhosti a tepelně i zvukově izolačním vlastnostem vhodné zejména pro montáž hydromasážních
systémů. V akrylátové vaně není radno kvůli riziku poškrábání povrchu koupat psa, anebo počítáme s kratší
životností vany. Vyhýbáme se také čisticímu písku,
alkoholu a koncentrovaným kyselinám

Starý dobrý smalt
Kvalita ocelové smaltované vany závisí na tloušťce
stěn – nejkvalitnější typy mají tloušťku 3,5 mm, kde 2,9
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mm tvoří ocelový základ a 0,6 mm připadá na vrstvu
smaltu. Povrch dobře odolává otěru a poškrábání,
nevadí mu chemikálie, pozor ale na oprýsknutí smaltu
po pádu těžkého či ostrého předmětu.
Smaltované vany lze opatřit protiskluzovou úpravou
antislip – směsí křemičitého písku zataveného do
smaltu při vysoké teplotě. Povrchy ze smaltu také lépe
odolávají zabarvení z kosmetických a přírodních přísad
v koupeli.

Asymetrická vana
Její největší výhodou je překvapivě velký vnitřní
prostor. Koupající se člověk leží na celkové ploše
vany vlastně šikmo, takže může využít na délku větší
prostor, než v klasické obdélníkové vaně. Ale pozor,
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asymetrická není totéž, co rohová vana. Dá se říct, že
stojí na půl cesty mezi rohovou a obdélníkovou verzí a
má výhody obou. Už název „asymetrická“ naznačuje,
že vana nedodržuje symetrii délky a šířky. Rozměry
asymetrických van se pohybují už od 75 cm na šířku
a 140 cm na délku, jsou proto vhodné i do malých
koupelen.

Sprchování i koupání v jednom
Některé asymetrické vany nabízejí nejen pohodlné
koupání, ale i sprchování. Zatímco v klasické vaně se
vysprchujete jen při určitém omezení komfortu, asymetrická vana může plnohodnotně nahradit sprchový
kout. Pokud se chcete ve vaně pravidelně sprchovat,
vyberte takovou, která nemá odtok uprostřed, ale na

straně. Vana je tak pomyslně rozdělena na koupací
a sprchovací část, která bývá co nejširší a mívá rovné
dno.
Hlavní charakteristiky asymetrických van jdou ruku
v ruce s jejich designem, upoutávajícím pozornost.
Asymetrické vany však koupelně pocitově přidávají na
objemu, proto se doporučuje doplňovat je subtilními a
jednoduchými liniemi ostatní sanity.

Důležité doplňky
Asymetrické vany jsou díky materiálu ideální pro různá
dodatečná vylepšení, jakými mohou být například
madla nebo podhlavník, které lze do vany snadno navrtat. Důležitá je hlavně vanová zástěna pro pohodlné
sprchování, aby asymetrická vana opravdu mohla slou-
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bocích vany je umístěno od 4 do 6 samostatných turbín, které mají každá svůj vlastní motor a silou vhání
vodu do prostoru vany.
Perličkový – využívá efektu proudícího studeného
nebo ohřívaného stlačeného vzduchu podobně jako
je tomu u přírodních gejzírů. Proudy vzduchu jsou
do vany vháněny přes řadu trysek (jednocestných
ventilů), které jsou umístěny na dně vany. Většinou je
na dně vany umístěno mezi 30 až 50 vzduchovými kanálky. Tento efekt může vznikat pomocí dmychadla,
který generuje horký vzduch a udržuje ve vaně stálou
teplotu. Perličkový systém tak umožňuje jemnou masáž povrchových nervových tkání na těle.
Kombinovaný systém je kombinací dvou předchozích
systémů, tedy vířivého a perličkového. Jde o aktivní
vířivou masáž, která je doplňována ještě jemným
účinkem perličkového systému. Takováto masáž má
dvojnásobný účinek a umožňuje větší požitek.

Sprchový kout a vanička

žit jako komfortní sprchový kout. Samozřejmostí jsou
nožky, protože na podezděnou vanu většina výrobců
odmítne poskytnout záruku. Už při prvotní kalkulaci
ceny se vyplatí o tyto doplňky zajímat.

Masážní vany
Hydromasážní systémy se instalují do van různých
tvarů a materiálů. Nejčastěji se setkáme s hydromasážními vanami z oceli pokrytými odolným smaltem
nebo vanami akrylátovými. Méně často pak můžete
narazit na vany z umělého mramoru, litiny nebo
laminátu. Každý jmenovaný materiál má své příznivce
i odpůrce, záleží jen na vás, čemu dáte přednost. Při
výběru vany byste se však neměli zaměřovat pouze
na její materiál, ale také na tvar, funkčnost a bezpečnost. U hydromasážních van je využíváno tří následujících typů masážních systémů:
Vířivý – klasický vířivý systém je vlastně původní
technikou vodní masáže. Voda z vany je nasávána
čerpadlem do okruhu a následně vracena do vany
přes speciální boční trysky. Ty jsou umístěny proti důležitým masážním bodům na těle. Jednotlivé paprsky
vody smíšené se vzduchem mají pevnou pozici, ale
ručním seřizováním výstupních trysek je možné individuálně měnit jejich směr. Odlišně pak pracuje systém
turbo-whirl, který nemá kolem vany žádné trubky. Na
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Nedílnou součástí mnoha koupelen je sprchový kout.
Pokud si ho pořídíte bez vaničky, musíte znát podmínky jeho správného vybudování a instalace odtokových žlabů. Jinak budete po každém sprchování
vytírat koupelnu. Ke sprchovým koutům bez vaničky
patří samostatné sprchové zástěny se skleněnou nebo
plastovou výplní. Otevírání dveří bývá posuvné na
kolečkách, nebo je řešeno pomocí závěsných pantů.
Při výběru sprchového koutu s vaničkou je třeba brát
v potaz prostorové možnosti koupelny. Zvolit můžete vaničku čtvrtkruhovou, čtvercovou, obdélníkovou
nebo pětiúhelníkovou. Vaničky se vyrábí z akrylátu,
ABS plastu nebo keramiky. Zvláště rodiny s dětmi
a senioři ocení vaničky s protiskluzovou úpravou.
Čtvrtkruhová vanička je ideální do malé koupelny,
do obdélníkové vaničky se pohodlně vejdou dva lidé,
proto je vhodná i ke sprchování člověka s omezenou
hybností. Vyšší vaničku volíme, budeme-li v ní koupat malé děti, pro seniora nebo člověka s omezenou
hybností je vhodná vanička nižší.

Bidet není luxus
Máte-li alespoň středně velkou koupelnu a zbývá
vám nějaký ten nevyužitý prostor, zkuste si pořídit
praktického a původem „královského“ pomocníka.
Bidet možná působí na první pohled staromódně
nebo nepotřebně, ve skutečnosti má celou řadu
funkcí. Slovo bidet pochází z francouzštiny a kromě hlavního má ale ještě jeden význam – poník. Na
začátku 18. století, kdy byl vynalezen, se mu říkalo
nejspíše proto, že se na něm sedí podobně jako na
čtyřnohém zvířeti. Původně také nepatřil do koupelny, ale do francouzské královské ložnice. Kromě
intimní hygieny může být bidet využíván například k
umývání nohou, což ocení zejména starší lidé, kterým
tak nehrozí uklouznutí ve sprše. Zároveň se v bidetu
výborně koupou malé děti. Zásadním důvodem, proč

se u nás bidet zatím netěší příliš velké oblibě, je v
první řadě stísněný prostor koupelen. Pokud se bidet
do koupelny nevejde, není problém zkombinovat jej
s klozetem. Takzvané přídavné bidety žádné místo
navíc nepotřebují. Namontují se přímo na klozet,
přičemž tryska je zakombinovaná přímo v klozetové míse a většinou se ovládá pákovou baterií, která
může být umístěna například na zdi vedle klozetu.
Taková instalace mnohdy nezabere ani čtvrt hodiny,
zároveň i cena je viditelně nižší než při pořizování
samostatného bidetu. Trendem se staly i bidety elektronické. Ovládají se tlačítky bez použití rukou, čímž
posouvají stupeň hygieny ještě o kus dál. Samočistící
trysky se navíc samy opláchnou po každém použití.
Všechny funkce lze navíc nastavit podle osobní potřeby, takže si vybere jak starší, méně pohyblivý člověk,
tak například žena po porodu.

Zamezení plýtvání
Dalším typem armatury je elektronická bezdotyková vodovodní baterie. Jde o vysoce funkční, snadno
ovladatelné baterie, které spoří vodu tak, že umožňují nastavení času jejího průtoku. Tyto elektronické

Jak vybírat vodovodní baterie
Při výběru vodovodní baterie do koupelny nás v první řadě zajímá její vzhled, jelikož jde o prvek, který
může naši koupelnu esteticky povýšit. Vodovodní
baterie a doplňky se vyrábí v ucelených sériích,
takže není problém designově sladit umyvadlovou
baterii se sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Při
výběru bychom se ale měli také zajímat o funkční
parametry. Jedním z kritérií, které by měla kvalitní
vodovodní baterie splňovat, je především dlouhá
životnost a bezproblémová funkčnost. Standardní
záruka je sice 2 roky, ale renomovaní výrobci baterií poskytují prodlouženou záruku nad rámec svých
povinností a současně poskytují záruční i pozáruční
servis. K úsporám stále dražší vody pomáhají omezovače průtoku přímo v kartuších, perlátory a také
omezovače teploty vody. Obecně je vhodnější používat pákové vodovodní armatury, protože se nejen
pohodlněji ovládají, ale rychleji se na nich nastaví
požadovaná teplota, čímž lze uspořit značné množství protékající vody.

Termostatické stop opaření
Skutečně citelnou úsporu vody zajistí termostatické
baterie. Automaticky regulují teplotu vody, kterou
si nastavíte, a udržují ji stále stejnou i při kolísání
tlaku v rozvodech. Jednoduše řečeno: termostatická
baterie propustí pouze tolik teplé vody, kolik je třeba k dosáhnutí Vámi nastavené teploty. Při používání termostatických baterií činí úspora až 50% vody
a energie na její ohřev. Dalším kladem termostatických armatur je maximální bezpečnost – není možné
omylem pustit horkou vodu, což ocení především
rodiče malých dětí. Na vodovodní termostatické
baterii si totiž jednoduše nastavíte nejvyšší možnou
teplotu (38° C) a integrovaná pojistka horké vody
zabrání neúmyslnému puštění horké vody. Tato skutečnost by při výběru baterie měla hrát klíčovou roli.

vodovodní baterie byly ještě nedávno instalovány
výhradně do komerčních prostor (např. veřejné WC),
ale v současnosti jsou dostupné také pro domácnost a
jejich využití nacházíme v kuchyni nebo koupelně.

Sauna a koupelna v ložnici
I výrobci koupelnového vybavení se snaží svou nabídku inovovat se zaměřením na atraktivitu či přímo výstřednosti. Představte si například box, který napojíte
na elektřinu, vodu a odpad a postavíte ho do ložnice.
Na první pohled šílenost, nicméně při zachování základních ergonomických a bezpečnostních, technicko-hospodářských parametrů, je možné v podstatě cokoliv. Takový box je navíc vysoce pohledově atraktivní
kombinací sprchy a sauny. Spojit ložnici a koupelnu,
není opravdu od věci. V horké lázni nebo v sauně se
vaše tělo příjemně zvláční, pokožka se prokrví a je
pak u jen málo jiných příjemnějších okamžiků, než
ten, kdy se z vlastních malých domácích lázní můžete
odebrat rovnou do své vlastní postele. Je to řešení
vlastně staronové, šlechtická sídla byla kdysi většinou
řešena právě tímto způsobem, kdy na lůžkovou část
navazoval lázeňský či lazebnický provoz.
Text: Eva Houserová, foto: Schuttestock.com
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JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

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

Více informací na

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

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

Úpravna Anticalc
nejen zabrání tvorbě vodního kamene, ale odstraní i ten
stávající. Výsledkem je významně prodloužená životnost
všech zařízení a potřebičů napojených na vodu.
Čisté rozvody bez vodního kamene, cca 30% snížení
nákladů na ohřev vody a podstatné zvýšení komfortu používání vody.

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211
Mobil: 775 578 995

WWW.AQUASAR.CZ

KUDY

DOVNITŘ

Dveře a okna jsou nejen očima našich domovů, ale také důležitými architektonickými prvky, které dotvářejí vzhled budovy. Náležitou pozornost je při výběru
dveří a oken věnovat nejen jejich designu, ale především funkčnosti a způsobu
jejich zabudování.
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Bezpečnost vchodových dveří
Stále se zvyšují nároky na ochranu vchodových dveří
před nezvanými návštěvami. Proto není od věci vědět, jakou bezpečnostní třídu by vaše dveře měly mít.
Je jich celkem šest a značí se zkratkou RC. Stupeň
bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet bezpečnostní prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud
se chystáte na koupi nových bezpečnostních dveří,
volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4
je vhodná především pro nemovitosti, v nichž majitel
uchovává drahé předměty, umělecké artefakty, cenné
sbírky, starožitnosti apod. Pro běžný byt nebo dům
vám postačí třída o stupeň nižší, je totiž také o něco
levnější. Dveře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží,
sklepů, dílen či zahradních domků. V čem se vlastně
bezpečnostní dveře liší od obyčejných? Zatímco obyčejné dveře se zamykají pouze v jednom místě, jsou
bezpečnostní dveře zajištěny na deseti až dvaceti místech. Ke standardnímu vybavení bezpečnostních dveří
patří také kvalitní bezpečnostní cylindrická vložka,
která je odolná proti odvrtání nebo vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou.

Konstrukce dveří a spolehlivá izolace
Rozhodujícím faktorem při výběru vchodových dveří
je materiál, z něhož jsou vyrobeny. Základ kvalitních
dveří tvoří ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato
konstrukce by měla být navíc doplněna o potřebné
bezpečnostní prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy, které dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by měly být umístěny na bočních a na horní
straně dveří. Nezapomínejte také na bezpečnostní
zámek a kování. Zámky byste měli pořizovat vždy dva
– centrální a pak horní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř a nezatěžovat tolik hlavní zámek. Kvalitní
dveře by měly kromě protihlukové a tepelně-izolační
vlastnosti. Od dveří by se k vám neměl vkrádat studený vzduch z chodby ani rozhovor vašich sousedů
na chodbě. S novými dveřmi je třeba vyměnit také
zárubeň. Jen v nich budou totiž nové dveře dokonale
těsnit. Původní zárubně navíc nejsou novým těžkým
dveřím přizpůsobené a časem může dojít k poškození
pantů. Při výběru dveří zohledněte, jestli prodejce nabízí s dveřmi i zárubeň a zda je její montáž započtena
v celkové ceně výrobku.

Dřevo na prvním místě
Mezi nejžádanější materiály vstupních dveří stále patří
dřevo. Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají,
zaručují dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca
68 cm, ale není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68 mm. Výhodou dřevěných dveří je
možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou
mít lazuru s viditelnou strukturou dřeva, nebo mít
některý z barevných odstínů. Vzhled dveří má být
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podle architektů maximálně jednoduchý, aby nechal
vyznít materiál nebo detaily. I díky výběru dřevin pro
podlahové krytiny a nábytek je nyní v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu. Opět je populární také dub, smrk, borovice a modřín, zajímavý je
také jasan a pro náročnější uživatele exotické dřeviny
mahagon a meranti. Dřevo se ponechává v původní
podobě s nahodilou skladbou takzvané sesazenky.
Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého
kusu originál. „natur“ vzhledu se dosahuje speciálními
odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak
a zároveň mu zachovají původní dezén.

MDF, ocel nebo plast?
Pod označením MDF se skrývají dveře dřevovláknitých
desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, nízkou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto
desky se využívají jako nosné a lze na ně nanášet lamináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy.
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu
unikátní technologií. Jejich charakteristickou vlastností
je elegantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře
jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže
se nedeformují a nedochází k prověšení jejich křídel.
V bytových či panelových domech se často používají
prosklené dveře z jednokomorových ocelových profilů.
Také hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové
domy. Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající
vlastnosti. Jejich pořizovací cena je o něco vyšší a setkat se s nimi můžeme zejména u novostaveb. Vyrábějí
se také vchodové dveře dřevohliníkové, což znamená,
že je rám dveří skrytý za fasádou, celé křídlo je z venkovní strany hliníkové a z vnitřní strany z přírodního
materiálu. Plastové dveře jsou oblíbené pro svou
stabilitu, odolnost a dlouhou životnost. Jsou k sehnání
v široké paletě barev, takže se dají bez problémů sladit
s domem a jeho okolím. Barevná úprava se provádí
pomocí moderních technologií, a tak dnes již plastové
dveře odolávají i prudkému slunečnímu záření. Plastové dveře vynikají minimálními požadavky na údržbu,
je však třeba si při čištění dát pozor na agresivní čisticí
prostředky.

Design a elektronika
I u vchodových dveří hraje významnou roli vzhled. Lze
si objednat dveře celoprosklené, částečně prosklené, s plnou dveřní výplní i s různou orientací příček.
Samozřejmostí je široká nabídka barevných odstínů
či dřevodekorů. Vzhled ovlivní i dveřní kování, klika,
koule nebo madlo z venkovní strany. Při výběru dveří
však nezapomínejme na jedno: design dveří by měl
vždy ladit s celkovým vzhledem domu. Splněna musí
být i požární odolnost dveří EI, což je doba, po kterou
je konstrukce schopna odolávat účinkům plamene
a vysokým teplotám. U běžných dveří do bytu je to

30 minut. A důležité je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických způsobů klíči lze dveře otevírat
elektronickými systémy, jako je čtečka karet nebo čipů,
biometrická čtečka otisku prstu, klávesnice za pomoci
PIN kódu, elektronické systémy dálkového otevírání či
telefon s pomocí bluetooth.

Odemkněte si jen prstem!
Spolu s kvalitními dveřmi můžete svoji bezpečnost zvýšit i speciálními zámky se čtečkou otisků prstů. Inteligentní zabudovaný software má výbornou paměť a učí
se s každým novým použitím. Rozezná tak například
rostoucí dětské prsty a přizpůsobí se jim. Zařízení přitom klade důraz nejen na vysokou úroveň bezpečnosti, ale i na uživatelskou jednoduchost, tudíž si snadno
odemknou děti, senioři i lidé se zhoršenou motorikou.
Biometrický přístupový systém se hodí pro všechny
typy hliníkových i plastových vstupních dveří.

Kování je extrémně důležité
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc
trvají pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové
kování je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to
jak vzhledem, tak odolností. K bezpečnostním prvkům patří například skutečnost, že šroubky má klika
pouze z vnitřní strany dveří, aby nebylo možné kliku
odmontovat z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše
štítového stylu, na trhu jsou ale i rozetová provedení
tohoto kování. Pro vyšší bezpečnost se používají vícebodové zámky a panty s čepy odolnými proti vysazení.

Nové technologie zámků
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování
jsou vybaveny např. magnetickou střelkou, která je
schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při
jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do
prostor, kde se předpokládá časté otevírání a zavírání
dveří. Magnetická střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. Rádi boucháte dveřmi? Magnetická
střelka je přesně pro vás. Anebo také takzvané automatické samozavírače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale také k pohodlí procházejících
osob.

Dveře mezi místnostmi
U interiérových dveří si můžeme dovolit větší rozlet
ve výběru, a to nejen z estetického hlediska. V bytě
máme totiž máme místnosti, které se od sebe účelově
liší. V ložnici nebo pracovně chcete klid a ticho, v koupelně zase potřebujete dveře odolné vodě a vlhku,
v dětském pokoji asi oceníte bytelný předěl, který
vydrží i nárazy letících předmětů. Charakteru místností
vybíráme i dveře speciální, tedy například zvukově
izolační, s klimatickou úpravou, více mechanicky odolné. Asi nejpoužívanější jsou dveře otočné, a kdo má
doma dost místa, může u nich zůstat. Pokud ale boju-
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jete v bytě s prostorem, můžete zvolit dveře posuvné
(ať už do zdi, tedy do stavebního pouzdra, či po stěně). Používají se i dveře lamelové neboli harmonikové,
otočně kyvné či kyvné – „lítačky“. Způsoby otevírání
rovněž můžete kombinovat. Nicméně dveře do ložnice
by měly být vždy otočné, protože mají nejlepší zvukově izolační vlastnosti. Posuvné a další dveře totiž tak
dobře netěsní.

Správná velikost
Někdy dojde k problému při výběru nevhodného
rozměru dveří. Příliš úzké dveře totiž mohou způsobit
komplikace nejen při stěhování nábytku a spotřebičů, ale i při obyčejném pohybu. Všeobecně se proto
doporučuje minimální šířka dveří 80 cm. I dveřmi do
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koupelny totiž musí projít například pračka, koupelnová skříňka nebo v případě pozdější rekonstrukce
celá vana. Rozměry dveřního prostoru vždy důkladně
porovnejte s rozměry uvedenými v katalogu výrobce.
Při jejich zaměřování rovněž dejte pozor na to, zda
nemáte dveře nějakým rozměrem atypické. Takové
dveře je totiž zpravidla nutné objednat na míru přímo
u truhláře, což může znamenat výrazné prodražení.

Dýha stale vede
Na trhu je pestrý výběr dvéřových materiálů. Z estetického hlediska představuje absolutní špičku stále
dřevěná dýha. Ovšem pozor, její volba skrývá i některá
úskalí, s nimiž je třeba při nákupu dveří počítat. Především není dýha barevně stálá a pod vlivem přímého

dopadu slunečních paprsků může postupně změnit
odstín. Je také citlivější k poškození. Problém může
vzniknout i při samotném nákupu, kdy je třeba počítat
s tím, že u přírodního materiálu nelze zaručit stejnou
barevnou kresbu na celém povrchu. Prostě kupujete
dřevo a příroda si nenechá diktovat. Nicméně dekory dřevin na dýhovaných dveřích mají vymoženost
i v podobě tzv. ARO dýh, které jsou zpracovávány tak,
aby různá dveřní křídla nesla naprosto stejnou texturu
dřeva.

Fólie zvyšuje odolnost
Odolné a praktické řešení renovace vašich dveří reprezentuje takzvaný CPL povrch. Fólie účinně chrání
dveře před oděrem, což ocení zejména rodiny s dět-
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mi či domácnosti, které chovají kočky, psy apod. CPL
fólii jen tak něco nepoškrábe. Navíc bez problémů
snese i útoky v podobě horké kávy, ovocného džusu
či dětských pastelek, takže se nemusíte obávat vzniku
nevzhledných skvrn. CPL je mimořádně odolná i vůči
vlhkosti a úspěšně odolává slunečnímu záření, takže
například nehrozí, že na místech často vystavených
slunci změní barvu a vybledne. Mimořádnou výhodou
CPL je možnost ošetřovat povrch dveří běžnými čisticími prostředky bez obav o jeho poškození. Výběr možných dekorů je přitom tak široký, že uspokojí i velmi
náročného zákazníka. Hitem mezi umělými materiály
je PVC, které se na dveřní křídlo lisuje pomocí vakua,
tedy tzv. vacuo fólie. Přilnutí je dokonalé a pokrývá
dveře s jakýmkoliv vyfrézovaným tvarem.

Různé typy otvírání
U klasických interiérových dveří platí stále základní
rozdělení kování na kliky rozetové a štítové. Štítové
kování je tradiční, kdy se klika a část pro zámek spojují
v jeden díl, kdežto u rozety jde o dvě samotné části – kliku a prostor pro zámek. Doma ale můžete mít
i samotnou kliku bez prostoru na klíč. Velmi módní je
kombinování klik a koulí, ať už pevných nebo pohyblivých – otočných. U posuvných dveří se používá
se miska neboli mušle. Ta se vybavuje zafrézovanou
úchytkou do čelní hrany křídla, takže dveře otevřete
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i jedním prstem. Další řešením je madlo, zde je však
třeba počítat s tím, že se dveře nemůžou zcela zasunout do zdi. To platí také pro nejrůznější úchyty,
pokud vystupují z profilu dveří.

Kudy do garáže
Dveře do garáže, pokud jsou už dnes součástí samotného domu, by se neměly podceňovat. Nejsou pouhou
uzávěrou naší garáže, ale chrání dům před vloupáním
stejně jako vstupní dveře. Z hlediska funkce bude tedy
nejdůležitější jejich bezpečnost, a pak způsob otevírání. Do nových, ale i starších garáží jsou dnes instalována, namísto klasických dvoukřídlých, vrata otevíraná
na dálku a poháněná elektromotory.

Sekční vrata vedou
Na trhu jsou nejžádanější sekční vrata. Jsou finančně
zajímavá, nejsou hlučná a nemají velké nároky na prostor. Pokud jsou kvalitní, výborně těsní po celém obvodu i mezi jednotlivými sekcemi, takže jsou vhodná
do zateplených garáží. Vhodná jsou jak do garáží pro
jeden vůz, tak pro dvojgaráže. U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících drahách podél zdi
pod strop. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu
chráněno proti korozi žárovým pozinkováním. Vrata
jsou nejčastěji tvořena šesti až osmi panely o výšce
500 až 610 mm. Panely se pohybují svisle po kolejni-
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cích a u stropu zahýbají do vodorovné polohy. Existují
i vrata s bočním zasouváním, díky němuž zůstává strop
garáže plně využitelný. Díky své konstrukci jsou boční
sekční vrata použitelná i u obtížných montážních situací, jako jsou sklony střechy. Pohony sekčních garážových vrat lze ovládat vícekanálovým dálkovým ovladačem, manuálním tlačítkem uvnitř garáže, případně
bezdrátovou klávesnicí, klíčovým spínačem z vnější
strany garáže, nebo také snímačem otisku prstů.

Posuvná garážová vrata
Posuvná garážová vrata jsou jen odlišným typem sekčních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná vrata otevíráme
do boku, dražším řešením je otevírání do podlahy, což
vyžaduje náročnější stavební připravenost. Výhodou
těchto vrat je průchozí prostor do domu bez nutného
otevření celého stavebního otvoru. Pokud chceme do
garáže zaparkovat např. jízdní kolo nebo motocykl,
otevřeme vrata pouze z části. Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata horší tepelně izolační
vlastnosti. Posuvná vrata totiž netěsní po celém svém
obvodu a vyžadují nadpraží. Proto jsou vhodnější do
nevytápěných garáží.

Výklopná garážová vrata
Jsou zhotovena z ocelových pozinkovaných plechů
a mají masivní a velice trvalou konstrukci. Jednotlivé komponenty jsou určené pro velkou zátěž, takže
je zaručena jejich dlouhá životnost.Tepelná izolace
výklopných vrat je ve srovnání s vraty sekčními horší,
nicméně dostatečná. Pohon můžeme namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme i při výpadku proudu.
Průjezd stavebním otvorem je, stejně jako u sekčních
vrat, nezúžený. Výklopná vrata mohou být vyrobena
i v dřevěném provedení (nejvíce se používá severský
smrk). Dřevěná výplň vratového křídla bývá silná 14
mm, povrch je ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější
design pak umožňuje více provedení – vodorovný či
svislý prolis, kazety nebo dřevěný svislý prolis.

Křídlová garážová vrata
Tato vrata jsou dnes již téměř minulostí, nicméně se pro
určité typy garážových otvorů stále používají. Pokud
však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu,
můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se
logicky otevírají pouze ven, takže do svahu je prostě
otevřít nemůžeme. I křídlová vrata mohou být opatřena
elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich analogií
jsou vjezdové křídlové brány.

Rolovací garážová vrata
Jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech stavebních otvorů a lze je osadit buď přímo do otvoru, za něj či před
něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek
je realizován na míru. I tato vrata je možné otevírat automaticky, pomocí elektropohonu a dálkového ovládání
i při výpadku proudu. A stejně jako vrata sekční nezabí-
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rají téměř žádné místo ani ve velmi malých prostorech.
Odolnost rolovacích vrat proti násilnému vniknutí je
však velice malá a vzhledem ke špatné tepelné izolaci
rychle promrzají. Zásadní nevýhodou rolovacích vrat je
jejich hlučnost a dosti vysoké nároky na údržbu. Navíc
se při navíjení snadno poškodí. Pokud se rozhodneme
pro elektrický pohon, musíme to udělat již při pořizování vrat, dodatečná instalace není možná.

Plastová, nebo dřevěná okna?
Dveře domu nebo bytu máme osazené, zbývají okna.
Váháte mezi klasickými dřevěnými a moderními plastovými? Hlavní výhodou plastových oken je jednoduchá
údržba, která spočívá v občasné kontrole odvodňovacích kanálků a příležitostném promazání jejich kování.
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Plastová okna je také potřeba samozřejmě čas od času
otřít hadříkem namočeným v jarové vodě a zbavit
je prachu. Ačkoliv se může zdát počáteční investice
do kompletní výměny oken vysoká, vložené finance
se vám brzy vrátí díky vynikajícím tepelně izolačním
vlastnostem plastových oken. Propočty ukazují, že díky
úspoře energie se plastová okna vyplatí již po deseti
letech od svého zakoupení. Jejich životnost záleží na
mnoha faktorech – na kvalitě konstrukce, na prostředí, kde jsou nainstalována, nebo na šetrnosti, s jakou
s nimi zacházíme. Avšak zkušenosti ukazují, že plastová
okna bez podstatných změn vydrží klidně 50 i více let.
Dalšími výhodami plastových oken jsou houževnatost,
levné způsoby výroby, snadná zpracovatelnost, značná
chemická a tepelná odolnost.

Bílá není nutná
Možná si pod pojmem plastové okno vybavíte pouze
bílou barvu. A možná máte pocit, že zrovna bílá se
k vašemu domu nebude hodit. Faktem ale je, že plastová okna se vyrábějí v široké variabilitě vzorů a barev,
takže volba podle vašich představ je nejen možná, ale
také snadná. Dlužno podotknout, že barevná plastová okna jsou dražší než standardní bílá. Nemá smysl
zakrývat, že plastová okna mají také svoje nevýhody.
Patří k nim velká teplotní roztažnost, PVC nepodléhá
rozkladu, takže je nutná nešetrná recyklace, při poškození je oprava plastových oken náročnější než u dřevěných. Z PVC se také mohou uvolňovat některé přísady
a změkčovadla.
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Stále dokonalejší dřevěná okna
K nejčastějším argumentům proti dřevěným oknům
patří nutnost opakovaného nátěru. Avšak současná
dřevěná okna se povrchově upravují vysoce elastickými
akrylovými barvami a lazurami s dobrou odolností vůči
povětrnostním vlivům a ochranou proti UV záření.
Tato úprava povrchu respektuje vlastnosti dřeva: je

pružná, pohybuje se spolu se dřevem, takže nepraská.
Prodloužit životnost takto upravených oken není náročné. Stačí jejich rámy ošetřit speciálním přípravkem,
který se nanáší hadříkem nebo houbičkou. Tím se zacelí případné mikrotrhliny a obnoví hedvábný lesk. Při
správné aplikaci povrchové úpravy výrobcem a při dodržování zmíněné údržby vydrží okna řadu let. K loupání barvy či laku nedojde, barva se pouze sprašuje,
čímž se její vrstva ztenčuje. Samozřejmě, jednou bude
potřeba barvu obnovit a okna natřít. To ale neznamená nutnost opálení starého nátěru. Stačí očistit povrch
rámu a natřít nezávadnou vodouředitelnou barvou.

Borovice, nebo merawan?
Tajemství odolnosti současných dřevěných oken - označovaných obvykle jako eurookna - tkví ve způsobu
zhotovení rámu. K výrobě okenních profilů se používají výhradně dobře vysušené tzv. eurohranoly lepené
z několika vrstev, čímž se vyloučí možné kroucení
profilů. Pohledové lamely jsou bez vad a suků. K výrobě oken se používají tuzemské dřeviny: smrk, borovice
a dub. Nejobvyklejší a nejměkčí surovinou je smrk
a potom borovice. Pro výrobu oken se vybírá borovice
pocházející z určitých oblastí, která neobsahuje příliš
pryskyřice. Z exotických dřevin je nejznámější meranti
- červené a bílé. Má zajímavou strukturu, podobnou
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našim ušlechtilým dřevinám jako je dub, ale je to
měkké dřevo podobné smrkovému. Novou exotickou
dřevinou na trhu je merawan. Vzhledem se podobá
meranti, ale svou tvrdostí se blíží dubu.

Plusy i mínusy
Dřevo je snadno obnovitelné, je ekologicky šetrné
a má výborné tepelně-izolační
vlastnosti. Dřevěná okna jsou
estetická mají užší rám i profil
křídla a mnohem delší životnost než plastováokna (okna
ze smrku 100 let, z dubu až
300 let). Dřevo v průběhu
času nemění své technologické vlastnosti, systém mikroventilace umožní okno pootevřít a nechat tak proudit
vzduch, dřevěná okna jsou na
spodních okrajích vybavena
okapničkami (chrání nejvíce
namáhané části před vnějšími
povětrnostními podmínkami)
v kováních a sklech se dnes
dřevěná okna v podstatě
shodují s plastovými. Dřevěná okna jsou ale náročná na
údržbu, nátěr bývá náchylný
na vnější vlivy počasí (déšť,
vítr), takže má omezenou
životnost (ta může být různá
v závislosti na konstrukci okna, jeho umístění a kvalitě
použitých nátěrových hmot). Obnova nátěrů je náročná, je nutno demontovat zasklení. Dřevěná okna jsou
samozřejmě dražší.

Ochranné prvky
Při výběru nových „očí“ svého domu mějte na paměti,
že útokům lupičů nejčastěji čelí vstupní dveře, okna,
balkonové dveře, ale také větrací otvory do suterénů, garáží a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní vstupní dveře. U každého otvoru ve svém
domě myslete na možnost proniknutí dovnitř. Platí to
samozřejmě i pro okna, k nimž si můžete pořídit bezpečnostní zamykací kliky. A to buď kliky se zamykacím
klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek), nebo kliky
s takzvaným knoflíkem, u kterých je nutné při otočení
kování zmáčknout knoflík. Okna i dveře se navíc dají
zabezpečit čidly, které reagují, když se pohne klika,
a jsou napojena na elektronický zabezpečovací systém,
případně na panel centralizované ochrany. Dalšími
ochrannými prvky jsou mříže a rolety, jimiž ze svého
domova vybudujete izolační pevnost.

Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com
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JAK SPRÁVNĚ OSVĚTLIT KUCHYŇ,
CHODBU, SCHODIŠTĚ I KOUPELNU
Osvětlení takových prostor, jako je kuchyň, koupelna nebo chodba, bývá často
oříškem. Právě tady je totiž více než kdekoli jinde nutné skloubit estetickou stránku světel s jejich praktičností. Tytam jsou časy, kdy většinu těchto prostor osvětlovala ve všech domácnostech stejná, nepříliš nápaditá anonymní světla. Dnešní
výrobci nabízejí i do těchto míst celou řadu originálních světel. Nikdy ale není na
škodu připomenout si pár tipů a pravidel, podle kterých bychom se měli při výběru osvětlovacích prvků do těchto prostor řídit.
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Začínáme kuchyní
Začneme v kuchyni, kde je nejdůležitější plochou
k osvětlení bezesporu pracovní deska. Na všechny
činnosti, které v kuchyni děláme, je z bezpečnostních
důvodů potřeba vidět opravdu dobře. K osvětlení
pracovní plochy je proto nejlepší použít podlouhlou
zářivku či bodové světlo umístěné přímo pod horní
závěsnou skříňku. Osvětlení nás tak nebude oslňovat a zároveň zajistí komfort při práci. Pokud máme
kuchyň bez horních skříněk, je vhodné počítat s přípravou na osvětlení už při stavebních pracích a na
strop i zeď u pracovní plochy umístit dostatečný počet
vývodů na světla. Kombinovat pak můžete světla nástěnná, závěsná i bodová. Nedílnou součástí dnešních
moderních kuchyní je také jídelní kout. Nejpříjemnější
a zároveň nejvhodnější alternativou jeho osvětlení je
závěsné světlo, které dokáže navodit příjemnou domáckou atmosféru.
„Minimální výška pro zavěšení osvětlení v jídelním
koutě je alespoň 60 centimetrů nad desku stolu.
Z praktických důvodů rozhodně nedoporučuji dávat
světlo níže. Osvětlení by mělo mít aspoň zčásti krytou
žárovku, aby nedocházelo k nepříjemnému oslnění
stolujících,“ vysvětlila odborná poradkyně Ivana Papíková.
Ke kuchyni často náleží také spíž nebo komora. Zde je
nejlepší využít světla nástěnná, protože zajišťují nejen
snadnou orientaci v prostoru, ale také nevrhají přílišný
stín do polic.

Chodba nebo schodiště…
Bezpečnost a zase bezpečnost je nutné mít na paměti
i při volbě osvětlení na chodby a schodiště. Samozřejmostí, na kterou bychom měli myslet s předstihem,
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jsou vypínače umístěné po jednotlivých sekcích prostoru tak, abychom kvůli ovládání světel nemuseli
kamkoli chodit potmě. Dalším řešením je instalace
pohybových čidel, která světlo rozsvítí a zhasnou automaticky. To ocení zvláště rodiny s malými dětmi. Podsvítit můžeme také jednotlivé schodnice. Nejenže tak
zvýšíme bezpečnost, ale vytvoříme i zajímavý světelný
efekt. K osvětlení chodeb i schodů se hodí především
nástěnná světla. Zvláště na vysokých schodištích se pak
velmi dobře vyjímají nejrůznější závěsné lustry, které
současně tvoří i mnohdy dominantní dekoraci celého
prostoru.
„Pokud máte doma vhodný prostor, rozhodně doporučuji pořídit si na schodiště a nejen tam nějaký hezký
závěsný designový lustr. Jde vlastně o takový bytový
šperk, který vám bude každý den připomínat jedinečnost a originalitu vašeho vlastního prostoru,“ podotkla odborná poradkyně Tereza Kouklová.

A na závěr koupelna…
Důležitou součástí bytu je i koupelna. V tomto případě
vždy volíme svítidla s vyšším ochranným stupněm IP,
tedy s větším krytím zabraňujícím vniknutí cizích těles
či kapalin. Centrální světlo zde umístěné by mělo být
dostatečně silné na to, abychom viděli nečistoty na
podlaze. To samozřejmě platí i u toalety. Z hlediska
každodenního využívání je však nejvýznamnější světlo
u zrcadla. Světlo zde umístíme nad zrcadlo či po jeho
obvodu tak, abychom si nevrhali vlastní stín. Podtón
osvětlení volíme studený, protože je pro úpravu zevnějšku nejvhodnější. Toto pravidlo se nám mimochodem bude hodit i u osvětlení toaletních stolků.
Zdroj: claro.cz,
foto: Schutterstock.com

Tradiční výrobce a dovozce
spolehlivých svítidel

Věrné barvy
s našimi
svítidly
pro domácnosti, průmysl
i komerční prostory

www.fulgur.cz

LED
svítidla
ZITA
• stropní

nebo nástěnné svítidlo
pro interiéry
• životnost 30 000 hodin
• velký počet spínacích cyklů
• výběr ze dvou rozměrů
• vhodné pro pohybové senzory

HVĚZDY NAD HLAVOU

V ZIMNÍ ZAHRADĚ
I když je venku pod nulou, prší či sněží, můžete sedět takřka na zahradě a přesto
v suchu a teple. K tomuto komfortu vám poslouží zastřešená zimní zahrada,
která se stane další obytnou místností vašeho domu, plnou světla a výhledu do
přírody.
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Zimní zahrada může mít funkcí. Může stát oázou
wellness odpočinku s whirpoolem, nebo centrem
rodinného života jako stvořeným pro oslavy, stolování
či zábavu, ale také botanickou zahradou s exotickými
rostlinami, kam si budete chodit s chutí posedět a prosklenou střechou pozorovat oblohu.
Zatímco kdysi se zimní zahradě říkaly nevytápěné verandy nebo výklenky chodeb, které sloužily především
k přezimování zahradních rostlin, dnes se díky novým
technologiím stávají plnohodnotnou součástí interiéru
a prodlužují obývací prostor. Buď se vybudují zastřešením terasy, nebo stavebnicovou přístavbou k domu.
V obou případech se doporučuje svěřit se specializovaným firmám. Některé prefabrikované konstrukce si
sice můžete namontovat svépomocí, nicméně amatérům hrozí při montáži mnoho chyb. Zimní zahrada
navíc není projekt odtržený od mnoha dalších faktorů
v domě: důležitá je například poloha vůči domu a světovým stranám, poměry zasklených ploch, propojení
s domem, odvětrávání, stínění v létě, vytápění, úspora
energie, to vše v souhrnu je téma pro odborníka. Nemluvě o estetické stránce, kterou se doporučuje svěřit
architektovi.

Z čeho a jak
Rozhodnout se také musíte ohledně materiálu. Můžete mít zimní zahradu dřevěnou, která je však náročnější na údržbu a neplechu nebude dělat jen tam, kde
nejsou velké výkyvy vzdušné vlhkosti a teplot. Levnějším plastovým konstrukcím sice kolísání teplot nevadí,
nicméně mají bohužel nižší statické možnosti. Nejlépe
z toho vycházejí kovové konstrukce - ocel či hliník, které jsou trvanlivé a umožňují vytvoření „subtilní“ konstrukce. Jejich výhodou je vysoká pevnost, takže z nich
lze budovat i náročnější, a přesto jemné konstrukce,
např. s velkými prosklenými plochami nebo s pevným
zastřešením. Ocelové profily je třeba chránit nátěry,
hliník je na údržbu méně náročný. Kovová konstrukce
se vyznačuje velkou tepelnou vodivostí, pro účel tepelné ochrany domu je proto nutné kombinovat s jiným
materiálem, aby se přerušily tepelné mosty. Výplně
konstrukcí jsou většinou výhradně skleněné, levnější
variantou je polykarbonát, pokud vám stačí světelně
propustné, ale nikoliv dokonale průhledné stěny. Jsou
pak téměř nerozbitné, mají uspokojivou tepelnou
propustnost, fungují jako filtr UV záření a jsou lehčí
než sklo.

Jednoduchý, nebo členitý tvar?
Hlavní efekt zimní zahrady stojí na velkých prosklených
plochách. Pak už záleží na vašich prostorových možnostech a vkusu. Vybírat je opravdu z čeho: můžete si
zvolit zimní zahradu s pultovou střechou polokruhovou
pavilónovou, sedlovou střechou, s diagonálním úžlabím
se sklonem směrem do středu, se solárním záhybem,
s diagonální nárožní krokví atd. Vedle stavebnicových
konstrukcí si můžete pořídit i atypickou zimní zahradu
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přímo na míru. Vždy však je třeba mít na paměti, aby její
vzhled byl v harmonii se stylem vašeho domu. Po zvolení
tvaru přichází na řadu výběr z různých variant otevírání
oken a posuvných nebo skládacích dveří. A protože sklo
nahrazuje zdi, musíte počítat s tím, že zimní zahrada
bude mít větší tepelnou ztrátu, než interiér domu. Je
proto třeba usilovat o co nejlepší tepelně-izolační parametry prosklení. Minimálním požadavkem jsou dvojskla
plněná inertním plynem, která mají hodnotu koeficientu
prostupu tepla kolem 1,2 W/m²K, a ještě účinnější budou
trojskla s koeficientem prostupu tepla až 0,7 W/m²K.
K lepší tepelné stabilitě poslouží použití těžších prvků
do stavby. Například cihlová stěna, umístění kamenných
prvků nebo těžší betonová podlaha mohou v zimní zahradě zajistit tepelnou akumulaci a větší stabilitu.

INZERCE

Zastřešení terasy
Rozhodně levnější variantou zimní zahrady je alternativní řešení: mobilní zastřešení terasy. Zastřešený
prostor můžeme kdykoli téměř zcela otevřít. Základem
mobilního zastřešení terasy je hliníková konstrukce,
která je vyplněna prosklením z odolného polykarbonátu, což je lehce tvarovatelný materiál. Mobilní zastřešení tak působí lehkým a elegantním dojmem, ale
konstrukce je přitom velmi pevná a stabilní. Může být
částečně či zcela posuvná, což jí dodává na popularitě.
Mobilní zastřešení terasy využívá výhod skleníkového
efektu. Jakmile se do zastřešení opřou sluneční paprsky, vzduch se uvnitř velmi rychle ohřívá. Až vám bude
horko, jednoduše zastřešení otevřete. Kvalitní závětří
pak poskytují samostojné čelní stěny. Díky mobilnímu

zastřešení terasy si můžete užívat venkovního posezení po tři roční období, tedy po většinu roku. Pokud
je venku teplo a slunečno, jednoduše si zastřešení
otevřete, nebo zcela odsunete. Můžete tak být v neustálém kontaktu s přírodou, svou zahradou a okolím
domu. Naopak, pokud by se počasí změnilo k horšímu,
zvedl se vítr, nebo začalo pršet, můžete terasu zcela
uzavřít, případně i zamknout. K ovládání vám s přehledem postačí jedna ruka, protože pojezdové dráhy
s drobnými protiskluzovými drážkami zajišťují perfektní mobilitu. Říkáte si, k čemu vám bude tento prostor
v zimě? Zastřešení může posloužit jako částečné zateplení části obytného domu, nebo díky němu získáte alespoň chráněný prostor, kam je možné ukládat sezónní
věci, jako například zahradní nábytek.

Proti horku a ostrému slunci
Ani nejlepší tepelně-izolační vlastnosti skla neuchrání v letním dni zimní zahradu vystavenou slunci od
přehřívání. A pak nám bude nepříjemně horko a ostré
sluníčko bude vytvářet prostředí s nadmírou světla.
Proto je třeba už při budování zimní zahrady myslet
na její účinné zastínění. Někdo preferuje zastínění

bránila tak přehřívání interiéru. Podstatně levnějším,
ale méně účinným způsobem stínění střech zimních
zahrad jsou interierové stínící výrobky, například
žaluzie plissé s ocelovým lankovým vedením. Některé,
zejména nízkoenergetické domy se brání horku tak, že
se zimní zahrada zastřeší extenzivní zelenou střechou,
v takovém případě se ale musíme vzdát části přímého
slunečního svitu. Velmi efektivního stínění
se dá dosáhnout také použitím skel s takzvanou protisluneční funkcí, nicméně jde o větší
finanční investici.

Screenové rolety
Pro venkovní zastínění bočních stěn zimních
zahrad můžete použít například venkovní žaluzie, předokenní rolety, nebo textilní svislé
markýzy. Ideální jsou screenové rolety, jejichž
látky obsahují rastr ze skelných vláken potažených PVC. Povrch látky je perforovaný
mikrootvory, díky čemuž se sluneční světlo
při průchodu látkou rozptýlí, zredukuje se
jeho intenzita a do prostoru zimní zahrady
prochází tlumené rozptýlené světlo s menší
intenzitou. Vedení rolety je zajištěno vodícími lištami zabraňujícími průniku světla po
stranách, a ovládáte ho elektromotorem
s kontrolovaným dojezdem tkaniny do kazety. Stačí pouhý stisk jednoho tlačítka. Doporučuje se také instalace automatických čidel
slunce-vítr.
uvnitř a někdo naopak zvenčí. A právě externí krytí je mnohem efektivnější ochranou před sluncem,
protože jeho záření odráží dřív, než dorazí do vnitřních prostor. Pro vnitřní zastínění hovoří jednoznačně
jeho nižší cena. Stínících prostředků je na trhu široká
nabídka. Účinné jsou venkovní markýzy nebo žaluzie,
menší efekt přinesou stínicí prvky uvnitř zimní zahrady
- jednak se samy zahřívají a předávají teplo interiéru,
jednak nebrání zahřátí celé konstrukce.

Jak zastínit střechu
Nejvíce sluncem ohroženou částí je pochopitelně střecha, která se nejčastěji zastiňuje markýzou umístěnou
nad zimní zahradou a odklání sluneční paprsky ještě
před proniknutím pod sklo. Navíc mezerou mezi sklem
a látkou proudí vzduch, který chrání přehřívání střešní
krytiny (sklo nebo polykarbonát). Některé markýzy
mají tu výhodu, že je lze namontovat s přesahem. Díky
tomu mohou částečně ochránit i boční část. Na trhu
jsou i markýzy s Integrovaným LED osvětlením, které
dodává posezení pod markýzou příjemnou atmosféru. Samozřejmostí jsou zabudované elektropohony
a řízení pomocí dálkových ovladačů nebo centrálních
řídicích systémů. Motor může být propojen s bezdrátovým čidlem slunečního svitu tak, aby se markýza při
velké intenzitě slunečního záření sama vysunula a za-
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Dostatečné proudění vzduchu
Při budování zimní zahrady myslete na její odvětrávání. Ani stínění totiž zpravidla v plném létě nestačí, aby
nám uvnitř nebylo horko. Nutností je zajištění příčného odvětrávání prostoru zimní zahrady na protilehlých
stěnách a v čelních výplních. Neškodí, lze-li otevírat
také její střešní části. Lehký ohřátý vzduch stoupá
vzhůru, a je tedy zapotřebí, aby měl v horní části
konstrukce kudy odcházet. Můžeme si pomoci ventilátory, nicméně dokonalý komfort vám poskytne jedině
instalace klimatizace.

Zimní zahrada z lodžie
Prodloužit interiér si můžete i zasklením lodžie, a to
posuvnými skleněnými panely v kovovém profilu,
zpravidla s kolejničkou. Složitější systémy se neomezují
pouze na posun jednotlivých okenních tabulí vlevo
nebo vpravo, mohou se otáčet směrem do lodžie,
shrnovat obdobně jako vertikální žaluzie a v libovolné poloze zafixovat. Pokud máte lodžii umístěnou na
jižní straně domu a bojíte se nadměrného přehřívání
prostoru v létě, pomohou žaluzie nebo třeba speciální
fólie na sklo.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

DŘEVĚNÁ ZIMNÍ ZAHRADA

NOVÁ DIMENZE BYDLENÍ

Zimní zahrada rozšíří Váš obytný prostor o velmi atraktivní místo, kde budete
rádi trávit svůj volný čas. Je ideální pro posezení s rodinou, přáteli, jako
místo Vaší relaxace i netradiční pracovna.

Zimní zahrady stavíme již od roku 1992

Dřevěná zimní zahrada je pokračováním
přírody a její součástí.

MTM Bezuchov s. r. o.
Puškinova 26
Šternberk 785 01
Česká republika
Tel: +420 603 442 431
+420 585 013 699
email: mtm@mtm1.cz

KDYŽ SE PODZIM ZEPTÁ,

CO JSME DĚLALI V LÉTĚ…
Podzimní dny jsou naštěstí ještě příjemně teplé, a tak se můžeme pustit do
menších stavebních úprav. Co všechno jste v létě nestihli?
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Podzim je samozřejmě především obdobím, kdy opravujeme či vylepšujeme interiér.
Velmi často začínáme u osvětlení, pokud nám staré
z nějakého důvodu nevyhovuje.
Do poměrně nízkých místností moderních bytů (norma
260 cm opravdu není nijak vysoká místnost a nenajdeme ji jen v panelácích, ale prakticky v každé nové
bytové výstavbě) se velmi dobře hodí bodové osvětlení úspornými žárovkami. Získáme tak rovnoměrné
osvětlení celé místnosti, přitom můžeme použít dvojvypínač, takže rozsvěcíme jen polovinu žárovek nebo
všechny najednou, podle toho kde a kolik potřebujeme zrovna dostatek světla. K bodovému osvětlení si
jako nejnovější hit můžeme dopřát i dálkové ovládání,
přepínání žárovek, jejich úplné rozsvícení nebo ztlumení pak řídíme z pohodlí křesla.
Právě díky rostoucí oblibě bodového osvětlení zejména v kuchyních, jídelnách a obývacích pokojích se
místo dříve často používaného polepu nevzhledného
stropu kazetami z plastu nebo ze dřeva používá mírné
snížení stropu pomocí sádrokartonového podhledu.
Přijdeme sice o pár centimetrů světlosti místnosti,
získáme ale perfektně rovný a hladký strop a pod něj
schované všechny rozvody k bodovému osvětlení. Pod
o něco více sníženou konstrukci se pak vejde třeba
i roura vzduchotechniky, což se hodí zejména v kuchyni, kde chceme sporák umístit třeba do prostoru a nad
něj umístit digestoř s komínovým odsáváním. Všechny
dráty a roura odvádějící páry od sporáku jsou pěkně
schované pod sádrokartonem a nic neruší estetický
dojem z perfektní kuchyně navazující na jídelnu a obývací pokoj.
Montáž sádrokartonových podhledů zvládnou šikovní
domácí kutilové sami, firmy dodávající sádrokartonové
desky k nim prodávají i veškerý potřebný montážní
materiál a přidají i podrobný návod. Rozhodně to
ale není práce pro jedny ruce, takže jestli se do toho
opravdu chcete pustit svépomocí, obstarejte si šikovného pomocníka. Nebo si zjednodušte život tím, že si
objednáte firmu, jejíž pracovníci rutinně ovládají práci
se sádrokartonem, zvládnou to bez chyb a nejspíš
i rychleji než ten, kdo takovou činnost dělá poprvé.
Sádrokartonové podhledy se montují buď přímo na
strop, nebo zavěšené. V druhém případě se pak pod
ně dobře vejdou rozvody pro bodové osvětlení. Výšku
zavěšení tedy předem dobře zvážíme, aby se nám do
mezery pod stropem vybraná bodová světla vešla.
Měření je v každém případě předpokladem dobrého výsledku. Teprve když pečlivě odměříme na všech
stěnách výšku budoucího podhledu a narýsujeme linku
pro osazení lišt, zjistíme často, že křivý je nejen strop,
ale také stěny místnosti. Po pravdě, perfektně postavená místnost, kde jsou všechny úhly opravdu pravé
a stěny rovné, jak když vystřihne, snad ani neexistuje…
Nějaká ta trošku šikmá zeď se najde skoro všude. Jakmile začneme snižovat strop, všechny tyhle nerovnosti
vyniknou. Rozměření sítě lišt je tedy opravdu nároč-
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nou přípravou. Desky by samozřejmě měly být položené přesně v pravých úhlech, jenže jak si pak poradit,
když u části stěny najednou vnikne mezera. Dorovnání
posutím lišt o nepatrné milimetry bude určitě lepší
než pozdější zalepování takové mezery. Není to tedy
tak snadné, jak se zdá a pokud máme třeba ve starším
bytě zdi opravdu křivé, je lepší svěřit podhledy odborníkům.
Obklad přímo na strop se může montovat na síť z dřevěných lišt, snáz se ale pracuje s profilovanými kovovými lištami určenými přímo na osazení sádrokartonových desek. Závěsný podhled se bez těchto profilů už
vůbec neobejde. Nosné profily jsou zavěšeny pomocí
pérových rychlozávěsů a drátů s okem, kotvených do
stropu. Montážní profily jsou k nosným profilům připevněny pomocí dvojice úhlových kotev nebo křížových spojek. Bez těchto promyšlených pomůcek by se
závěsný podhled montoval jen velmi obtížně. Přitom
právě závěsné podhledy se dělají nejčastěji nejen kvůli
osazení bodového osvětlení, ale také proto, že mezi
strop a sádrokarton můžeme vložit ještě vrstvu izolace
třeba z minerální vlny, která zaručí zateplení a také
odhlučnění. To první je vhodné hlavně v rodinných
domcích, kde chceme zajistit tepelnou izolaci spodnímu podlaží, když nad ním máme chladné podkroví. To
druhé se hodí zejména v panelových domech, kde je
akustická prostupnost stropů a stěn většinou značná.
Když je sádrokarton položený, zatmelený, vybroušený
a světla osazená, zbývá vymalovat. Pamatujte, že pokud nemáte celou místnost vymalovanou bíle a chcete
si hrát s barvami, strop by měl být vždy světlejší než
stěny, aby místnost opticky zvyšoval. Při použití stejně
syté barvy na stěnách i na stropě působí místnost jako
krabice, tmavší odstín pokoj opticky snižuje a prostor
působí tísnivě.

Co ještě lze řešit sádrokartonem
Sádrokarton je určený výhradně k interiérovému
použití. Materiál není jeden, ale pro různé potřeby
si můžeme vybrat z desek bez dalších úprav, impregnovaných proti vyšší vzdušné vlhkosti (hodí se hlavně
do koupelen) nebo se zvýšenou schopností akusticky
izolovat. Tam, kde projekt předepisuje vyšší odolnost
proti požáru, použijeme speciální růžový sádrokarton
protipožární.
Už jmenované vlastnosti naznačují, kde všude je možné sádrokarton úspěšně využít. Provedeme jím nejen
výše popsané snížení stropu, ale také z něj postavíme
příčky rozdělující velké místnosti, případně i celé bytové jádro, když se zbavuje starého umakartového. Je
nutné ale brát v potaz, že sádrokartonové desky jsou
poměrně tenké, ale hlavně také je to materiál křehký
a nemá velkou nosnost. Při stavbě příček se tedy často
sádrokarton zdvojuje a mezi něj se tam, kde budeme
chtít něco pověsit, vkládají dřevěné lišty. U bytového
jádra je zdvojení a výztuže nutností - jinak byste těžko
pověsili umyvadlo, i s těžším zrcadlem nebo skříňkou

Kotle na štěpku
• výkon 20–200 kW
• kaskáda až 6 kotlů (max. 1200 kW)
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na pelety

Kotle na kusové dřevo
• výkon 20–60 kW pro 1/2 m polena
• 5. emisní třída
• ekodesign

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794 / 27
669 02 Znojmo

Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 725 311 119
E-mail: drevoprodukt@drevoprodukt.cz
kotle@drevoprodukt.cz

• výkon 6–200 kW
• kaskáda až 6 kotlů
(do 1200 kW)
• 5. emisní třída
• ekodesign

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

INZERCE

NEčEkANá ElEGANcE

beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen
jako nutné zlo. Ale dnes?!
Evropská špička

KOMERČNÍ PREZENTACE

Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen
opravdu širokého a dostatečně vyzrálého programu, ale i v Evropě konkurenceschopné kvality. V Těšovicích dokáží pro dům a zahradu vyrobit cokoli podle přání zákazníka či architekta.
Takovou zakázkovou výrobou mohou být drobné architektonické prvky do zahrad, atypické
sloupy, složité nosné prefabrikáty, obkladové
desky atd.
Z (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes
pramení averze některých architektů k betonu,
i když ten prošel mnoha změnami. Po zpracování, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl
k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby
plnil nejen účelové, ale i okrasné funkce. Podnikem, který se už léta zabývá vývojem betonových zahradních prvků, je firma BETON – Těšovice, spol. s r. o. Dodává betonové výrobky pro
městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady
a prvky pro dětská hřiště podle technologie německé firmy Stangl AG.

sériE prvků pro okolí
rodinných domů

Pro okolí rodinného domu dodává BETON –
vítězná cEsta bEtonu
Těšovice především celou sérii prvků určených
Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky
k výstavbě plotových sloupků a zídek, dále prea odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton
fabrikované schody, betonové bloky, nádoby
se vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků.
na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdike zpevňování svahů, kruhové desky, betonové
vovat jen v zahraničních katalozích.
koule, okraje bazénů,
sedací a zahradní náBETON – Těšovice, spol. s r. o.
bytek, ohniště se zaří383 01 Těšovice - Běleč 59
zením na grilování.
tel.: 388 302 811, 388 302 812; fax: 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz; www.beton-tesovice.cz

nad umyvadlem by byl problém. To znamená mít vše
předem dobře promyšlené a rozkreslené v projektu,
abychom přesně věděli, kam výztuže mezi sádrokartonové desky umísit.
Snadné řezání na menší díly a vyřezávání otvorů s rovnými hranami i oblouky umožňuje ze sádrokartonu
vyrobit i třeba menší prvky. Vytvoříme tak například
snadno oblouk nad dveřním otvorem a podobně si
může se sádrokartonem vyhrát i s tvorbou dekorativních prvků na stěnách nebo na stropě. Ze širších desek
lze uříznout i kusy na vyrobení poliček, které pak
namontujeme těsně ke stěně pomocí dlouhých zapuštěných šroubů. Ale pozor - nosnost takových poliček
není velká, na knihy se rozhodně nehodí.
Sádrokarton je také ideálním materiálem na obložení
podkrovních místností. Zde určitě použijeme desky
se speciální protipožární úpravou a pod ně umístíme
tepelně izolační vrstvu minerální vlny. Ta je pro izolaci
podkroví pod sádrokartonový obklad vhodnější než
polystyren - dá se totiž pod desky dobře napěchovat,
je tvarově přizpůsobivější. Dobrým řešením pod sádrokartonový obklad podkroví je také stříkaná pěnová
izolace. Ta dokonale vyplní každou mezírku a průniku
venkovního chladu neponechá žádnou cestu. Její použití je přitom snadné a rychlé pod připravené obklady
ji pomocí kompresoru hadicí nastříká dodavatelská
firma přímo ze zásobníku, který nemusí ani sundavat
z auta. Jde to rychle a rychle vše také zatvrdne a vyschne, takže za pár hodin můžeme začít s dokončováním pokládky sádrokartonových desek, vytmelením
a povrchovou úpravou.

Stěny v novém kabátě
Při rekonstrukci často narážíme na to, že je třeba opravit či minimálně vymalovat stěny. Nejčastěji najdete
v domě hladké omítky, které patří k základním a nejrozšířenějším druhům povrchových úprav stěn v interiéru. Vytváří podklad pro další dekorativní úpravu
malířskými technikami. Jistě jste si už všimli, že moderní jsou dekorativní nátěry, které vznikají vzájemnou
kombinací dvou barevných odstínů. Nátěry se nanáší
stěrkou nebo hladítkem, kartáčem, houbou či hadříkem, plochým nebo tvrdým kulatým štětcem, válečkem, 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 prosazují 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 omítkové směsi, která již vytváří výslednou barvu omítky.
Použití strukturované omítky v interiéru je vhodné jen
pro zdůraznění určité stěny nebo stavebního prvku.
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Strukturovaný efekt může být doplněn o kombinaci
několika barev, což přidává omítce na plastičnosti.
Moderní materiály uvolnili křídla kreativitě i v dekorativních 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 úpravy 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
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základními druhy - jednovrstvými a dvouvrstvými. Ty
první tvoří pouze jeden pás papíru nebo fólie. Dvouvrstvé 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 povrchové úpravy se dělí na utíratelné, omyvatelné, vysoce omyvatelné a tapety s menší nebo větší barevnou
stálostí. Dezény (vzory) mohou být plošné i plastické.
O opravdu širokém spektru, ze kterého si můžete vybrat, svědčí i rozmanitost designu tapet. Stále oblíbený 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 kombinací 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
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koupelna potřebuje časem rekonstrukci. Zatímco v minulosti byl význam koupelny malý, dnes se nároky na
tuto místnost neustále zvyšují. Obzvláště mnoho majitelů 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 barev, 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 investovat. Dále je třeba se rozhodnout, zda se do přestavby pustíte sami, nebo ji svěříte specializované firmě.
Ta vám může pomoci nejen s odstraněním umakartového jádra a výstavbou nové koupelny a toalety, ale
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 neprasknou, 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 a bývá nutné přivolat
statika, aby prasklinu posoudil a navrhl řešení. Pokud
se jedná o malé praskliny například ve vnitřní omítce,
můžeme použít různé tmelící přípravky.

Výměna dveří
Pokud už máte zrekonstruovaný interiér, možná vás
napadlo i vyměnit dveře. V tom případě si musíme
uvědomit, že podoba dveří by měla ladit se stylem
interiéru. Má být váš domov útulný, nadčasový, rustikální, exotický, divoký nebo naopak jednoduchý a elegantní? Najděte si na internetu fotografie interiéru,
který se vám líbí, a inspirujte se barevnými kombinacemi. Nemusíte se přitom zaměřovat jen na fotografie
výrobců dveří, ale spíše na šikovná řešení architektů
a designerů. Můžete například zjistit, že designéři
navrhují k výraznému nábytku dveře v kontrastním
provedení - často jednoduchém a jednobarevném.
V moderních interiérech řešených na míru pak volí
i dveře, které téměř splývají s okolní stěnou. Toho lze
docílit např. pomocí neviditelné (skryté) zárubně.
Jen málokdy jsou dveře dominantním prvkem, protože
jejich úloha je spíše se opakovat a vytvořit tím rytmus.
Výjimkou ale můžou být hlavní dveře například do
obytné místnosti. Ty se mohou i odlišovat od ostatních
řadových dveří do ložnic, koupelny, zázemí. V součas-
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né době architekti navrhují nejčastěji dveře hladké,
které kopírují jednoduchý styl moderního nábytku.
Tím, že vyberete dveře jednodušší bez zbytečného
zdobení, určitě nic nezkazíte. Dveře díky tomu ladí
s interiérem v různém stylu a stávají se nadčasové.
Do vaší představy o interiéru budou zasahovat i vnější
vlivy. Tím prvním bude, že výběr dveří by měl v ideálním případě odpovídat i vnější podobě domu. Například dveře z masivního dřeva se budou více hodit do
dřevostavby než do panelového domu. V historických
budovách budou nejlépe vypadat repliky původních
podlah a dveří. Do vzdušně navržených novostaveb se
hodí dveře přes celou výšku místnosti apod. Důležitým
parametrem je také množství světla prostupujícího do
interiéru. Do tmavších interiérů s malými okny a stropy výšky kolem 2,5 metru se hodí světlé barvy. Do
prosvětlených interiérů můžete použít i velmi tmavé
barvy, které působí luxusně.

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 představí rámy plastové, není to zdaleka jediná možnost, jak
využít všech moderních vlastností oken. Plast má mnoho výhod, z hlediska údržby především tu, že ho nemusíte nijak natírat, ošetřovat, má stálý hladký povrch,
takže se dobře myje. Stárnutí moderních plastových
rámů je velmi pomalé, s největší pravděpodobností
taková okna nebudete nikdy muset měnit, nehrozí
ani mechanické poškození rámu, pokud do něj tedy
nezaryjete omylem šroubovákem. Na výběr je dnes
i celá škála barev, takže plastové rámy nemusíte mít
nutně jen bílé, do některých typů staveb se budou jistě
lépe hodit třeba krémové, šedé, světle či tmavě hnědé.
Výrobci mají dnes technologicky dokonale zvládnuté
osazení izolačního zasklení do plastu i nasazení kování
a pantů, takže okna se uvnitř nepotí a snadno se
s nimi manipuluje.
Přesto se plast nehodí do každého domu, především
z estetických důvodů. To je třeba zvážit nejen při výměně ve starých domech, ale i u nových domků. Roubenka s plastovými okna zkrátka není to pravé a plastová okna na venkovské návsi obklopené více než sto
let starými statky také moc parády nenadělají.
V historických stavbách je třeba zopakovat stylově to,
co v nich bylo původně. Dvoudílná špaletová okna
dávají domu nezaměnitelný ráz, takže je třeba vyrobit
jejich přesné repliky. S jejich dřevěnými rámy si dnes
specializovaní výrobci umí poradit ve vysoké kvalitě. Dřevo je impregnované proti plísním a hnilobě,
kvalitní rámy jsou vyrobené z vyzrálého a tedy tvarově
stálého dřeva. Podstatnou roli hrají nátěry. Moderní
barvy jsou vyráběné v různých provedeních, tak aby na
příslušném místě odolávaly co nejdéle povětrnostním
vlivům i případnému zvýšenému znečištění vzduchu
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Cena třístovky, výkon pětistovky a technologie
osmistovky - fantastická NOVINKA v rodině
Gladiatorů, nejprodávanějších pracovních strojů
na trhu! Špičkový, moderní a skvěle ovladatelný

GLADIATOR X450 EFI EPS!
Zbrusu nový Gladiator X450 nastavuje novou laťku
pro pracovní stroje této kategorie a přináší dosud
nevídanou kombinaci výkonu, kvality a užitné
hodnoty! Bezkonkurenčně nejlevnější pracovní 4x4
ATV s posilovačem řízení 134 990,- vč. DPH !!!

Gladiator

UTV830

Gladiator

x550

Gladiator

x8

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.
Obrázky mají ilustrativní charakter, výbava se může dle typu lišit (kola, pneu, polepy, barva…)
JourneyMan doporučuje kvalitní
švýcarské oleje Motorex

PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY GLADIATOR NEJPRODÁVANĚJŠÍ
ČTYŘKOLKY ČR.
www.ctyrkolky.cz

 Zcela nový výkonný
400 ccm motor bez rozběhové spojky
 4x4 s uzávěrkou předního diferiencálu
 CVTECH variator se špičkovou motorovou
brzdou
 EPS - posilovač řízení (volitelně)
 Vstřikování Bosch (Made in Germany)
 Vynikající odpružení IV. generace
s progresivními pružinami
 Atraktivní a praktické 12 “duralové disky
kol (volitelně)
 Silný elektrický naviják a homologované
tažné vč. el. zásuvky
 Odolný a praktický systém nosičů (přední
i zadní)
 Opěrka a madla spolujezdce (volitelně)
 Krátká i dlouhá verze, EPS dostupné pro
obě verze
 Plná pracovní výbava v ceně!

Gladiator

x450

CENY
JIŽ OD

Gladiator

z8

114 990,-

vč. DPH a TP (Gladiator X450 Black Edition)

třeba u frekventované silnice. Přesto je nutné počítat
s tím, že v cyklu 5 - 10 let bude nutné zejména vnější
rámy a zárubně opatřit novými nátěry.
Moderní variantou dřevěných rámů jsou tzv. eurookna. Jde o rámy sestavené z několika vrstev pevného,
tvarově stálého dřeva lisovaného z malých hranolků,
někdy bývají vrstvy vyztužené také hliníkem. Takto
vyrobený rám umožňuje drážkování pro osazení izolačních dvojskel nebo trojskel, funkčně tedy vyhovuje
stejně jako rám plastový. Eurooknům je možno dát
nátěr v jakékoliv barvě, zpravidla se ale ponechává
přiznané dřevo, protože v této podobě se hodí právě
do roubenek nebo jiných typů domků, kde je dřevo
použité i na fasádě. V tom případě jsou rámy ošetřené impregnačním nátěrem a následně lazurou, lakem
nebo voskem. Voskový povrch vyžaduje pravidelné
obnovování. Při užití vodou ředitelných nátěrů by
vlhkost mohla pronikat do dřeva, je tedy nutné dřevo
ochránit ještě vrstvou vosku. Ten se aplikuje přibližně
jednou ročně. Výrobci eurooken nabízejí také speciální
impregnaci, která se aplikuje na umytý a suchý rám
zhruba dvakrát do roka.
Hliníkové okenní rámy se uplatňují hlavně u komerčních budov, pokud ovšem toužíte po domě s velkými
prosklenými stěnami, bude hliník nejlepším materiálem i pro vás. Hliník je jedinečný kov, který nepodléhá
korozi, takže jeho životnost je při správné údržbě velice dlouhá. Výborně také ioluje proti hluku. Horší je to
s jeho tepelně izolačními vlastnostmi, to ovšem výrobci
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hliníkových rámů řeší slepením rámu ze dvou profilů,
mezi nimiž je izolační materiál.

Střešní okna
Samostatnou kapitolu tvoří střešní okna. Dnešní systémy střešních oken se dají použít jak při stavbě, tak
pro dodatečnou montáž při rekonstrukci podkroví na
obytný prostor. Znamená to sice zásah do střechy, což
nikdy není úplně jednoduché, montážně je však vše
promyšleno tak, aby okno bylo do střechy bezpečně
osazené a nikde kolem něj do podkroví neteklo. Střešní okna mohou mít opět různé rámy a samozřejmě
mají izolační zasklení. Důležité je u nich speciální kování, které umožňuje střešním oknem větrat, pootevřít
ho, nebo ho úplně vyklopit. Vzhledem k tomu, že ke
střešním oknům nemusí být vždy z místnosti pohodlný
přístup, lze je otvírat mechanicky pomocí dlouhých
otočných tyčí, které fungují v různých polohách pro
různé rozevření podobně jako klička na svislém okně.
Ještě pohodlnější je pak ovládání motorkem.
Pro ochranu proti slunci v místnosti slouží pak speciální systém žaluzií pro střešní okna, které se dají nastavovat pomocí motorku. To je u střešních oken velmi
důležité, protože pod střechou je horko a sluneční paprsky sem dopadají až příliš hojně. Lze tedy jen doporučit ochránit střešní okno protisluneční fólií a přesto
na něm mít namontované zatemňovací žaluzie.
Foto: Schutterstock.com

Inzerce

Dárek, který těší a pomáhá
®
lék Wobenzym
Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks
unikátní české zubní pasty
v hodnotě cca 500 Kč

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym
W
b
- originální
i i ál í tradiční
t dič í enzymovýý lék z přírodních
ří d í h zdrojů
d jů k vnitřnímu
itř í
užití.
žití Čtěte
Čtět pečlivě
čli ě příbalovou
říb l
informaci.
i f
i
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

NATÍRÁME...
Zima je za dveřmi a ve vašem domě i zahradě vás čekají nějaké ty nesplněné
resty? Nemusíte zoufat, během podzimu máte ještě dost času všechno napravit.
A protože je venku ještě hezky, začneme zahradou. Respektive tím, co ji ohraničuje.
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Jak na plot
Máte-li kolem pozemku zděný, nebo kombinovaný
plot zdivo/kámen, nemusíte si dělat starosti. Pokud
vám do plotu nenajede kamion, nějaký ten rok bez
údržby vydrží. Horší jsou na tom ploty ze dřeva a kovu,
na nichž se rok co rok podepisují rozmary počasí: déšť,
mráz, sníh, slunce, vítr. V případě, že jste podcenili původní nátěr dřeva a do některých plotovek se pustila
hniloba, je na jakékoli opravy v podobě nátěru pozdě.
Takové kusy se musí vyměnit.
Do renovace se můžeme pustit, je-li původní lazura
pouze oprýskaná a zašlá a dřevo samotné není příliš
poškozené. Pro bezchybný finální výsledek je stěžejní
příprava podkladu. Starou barvu odstraníme elektrickou bruskou s brusným kotoučem nebo ručně smirkovým papírem. Podklad musí být zbaven veškerých
nečistot, prachu a především mastnot, které odstraníme nitroředidlem.

staré trouchnivějící plaňky, ve většině případů přibité
hřebíky či přišroubované šrouby, odstraníme pomocí
páčidla. Když jsou připevněny šrouby, odřízneme je
úhlovou bruskou. Poté následuje ošetření kovové konstrukce stejným postupem popsaným výše.
Plotové dílce si můžeme nechat v hobbymarketu
nařezat na míru. Následuje impregnace a po řádném
zaschnutí aplikace tenkovrstvých lazur. Barvu necháme
zasychat ve stínu a dáme pozor, aby se plaňky navzájem nedotýkaly. Před samotným připevněním planěk
ke konstrukci je důležité si jejich rozmístění předem
rozměřit a dbát na to, aby rozestupy byly vždy stejné.
Do planěk si v požadované výšce předvrtáme dírky
o průměru šroubů a přichytíme je ke konstrukci vratovými šrouby se čtyřhrany.

Renovace starší střechy

Ve struktuře dřeva se často objevují přírodní nedokonalosti a mechanicky vzniklé rýhy a díry. Tato poškození opravíme dvousložkovými polyesterovými tmely pro
venkovní použití. Můžeme také použít jednosložkové
tmely ředitelné vodou, které jsou po zaschnutí odolné
proti vlhkosti. Inkriminované místo řádně očistíme
i do hloubky a naneseme špachtlí tmel. Vmáčkneme
ho do díry a vytvoříme takzvanou čepičku, kterou po
zaschnutí lehce zbrousíme smirkovým papírem do
roviny. Musíme však počítat s tím, že tmel bude pod
lazurou vidět. Po přípravě podkladu přichází na řadu
samotné natírání, probíhající ve třech fázích. První je
napuštění dřeva základním impregnačním nátěrem
proto hnilobě, ředitelným vodou. Po zaschnutí následuje vrchní nátěr disperzním lazurovacím lakem
v jedné až dvou vrstvách. Lazurovací nátěry ponechávají dřevu jeho přirozený vzhled. Natírání by nemělo
probíhat na přímém slunci, za vysoké vlhkosti vzduchu
nebo při příliš nízkých teplotách.

Pro údržbu a opravy starších a poškozených střešních
krytin se hodí speciální moderní nátěrové hmoty, které
se nanášejí ve větší síle. Jsou mimořádně pružné, takže
zakryjí i jemné trhliny a drobné netěsnosti v místech
spojů či v mezerách mezi různými typy krytin. Uplatní
se i tehdy, když nedokážeme přesně určit místo, kudy
střechou prosakuje. Lze je také použít na nejrůznější
typy podkladů.
Jak postupujeme při natírání starší střechy:
• Pevný podklad zbavíme prachu, mechů, řas, nečistot a usazenin – krytinu omyjeme vodou pod
tlakem s přídavkem saponátu a pak ji opláchneme
čistou vodou.
• Naneseme penetrační nátěr hydroizolační hmotou
zředěnou podle savosti podkladu v poměru 1:1
nebo 1:2.
• Krytinu poté natřeme jednou až dvěma vrstvami
hydroizolační hmoty. Není-li výrobcem doporučeno jinak, vrstvy nanášíme v síle 0,5–1 mm v intervalu 24 hodin. První nátěr naneseme malířskou
štětkou nebo štětcem, další vrstvu raději válečkem
nebo vysokotlakým nástřikem.

Jak ošetřit kovové části plotu?

Zahradní nábytek je věda...

Ošetření kovových částí plotu probíhá podobně. Nejprve musíme očistit podklad a zbavit kov nečistot a rzi.
K tomu použijeme drátěný kartáč, smirkový papír,
elektrickou brusku či speciální chemické prostředky –
odrezovače, které zesilují obranyschopnost kovů vůči
korozi. Ošetřený povrch odmastíme lihem. Kovovou
konstrukci nejdříve opatříme jednou vrstvou základního, kupř. akrylátového nátěru a posléze dvěma nátěry
vrchní barvou. Ještě jednodušším řešením je nátěr multifunkční barvou 3v1, která obsahuje základní nátěr,
mezinátěr i antikorozní vrchní barvu.

Přesněji řečeno, docela věda je jeho ochrana a renovace. Záleží totiž na tom, zda jej přes léto máme
na zastřešené terase, kam neprší a nepraží slunce, či
někde na zahradě pod pergolou, kde není dokonale
chráněn před nepřízní počasí, nebo je-li dokonce nepřízni počasí plně vystaven. Systém klasifikace nátěrových hmot a systémů pro ochranu dřeva pro venkovní
použití je totiž rozdělen na klasifikaci podle účelu
použití, podle vzhledu a podle podmínek expozice. Při
klasifikaci podle účelu použití jsou dřevěné konstrukce
z měkkého dřeva zařazeny do kategorií: nestabilní –
rozměrové změny bez omezení, např. ploty, polostabilní – malé rozměrové změny, např. zahradní nábytek,
a stabilní – minimální rozměrové změny, např. okna.
U nestabilní nezastřešené polokonstrukce, kterou je
právě zahradní nábytek, voda zatéká do každé meze-

Ještě než začneme natírat

Když nátěr nepomůže
Pokud jsme renovační nátěr odkládali příliš dlouho
a jsme tudíž nuceni vyměnit všechny plotovky, protože jsou napadeny hnilobou, postupujeme takto:
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ry, takže následuje rozmáčení konstrukce a poškození
nátěru. To má vliv na výběr vhodné nátěrové hmoty
a způsob provedení nátěru.

Na vlhkosti záleží
Vlhkost dřeva určeného k povrchové úpravě by měla
činit maximálně 14 %. Vyšší nebo dokonce vysoká vlhkost způsobuje objemové změny, které poškozují nátěr.
Podle druhu dřeva největší změny vlivem vlhkosti vykazuje buk. Proto není vhodný pro venkovní prostředí.
Dřevo, které je vystaveno povětrnostním vlivům a jehož
vlhkost může i dočasně dosáhnout vlhkosti 20%, je
ohroženo také napadením dřevokaznými houbami.
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Někdy olej, někdy lak
Zahradní nábytek, který je trvale zastřešen, nebo
pravidelně před deštěm ukládán, je ideální ošetřit
vhodným napouštěcím olejem na dřevo. Povrch bude
na pohled i dotek velice příjemný, nicméně musíme
počítat s tím, že oleje nemají dlouhou životnost. Nábytek ošetřený olejem proto přetíráme 1x ročně až 1x
za dva roky. Pokud bude zahradní nábytek ošetřený
olejem stát přes sezonu na volné ploše, obnovujeme
olejový nátěr 2x za sezónu. Nesmíme nechat dřevo zešednout! Nábytku, který je prakticky celoročně, nebo
aspoň po celou sezonu umístěn na volné ploše, dopřejeme trvalejší nátěr. Kupříkladu na bázi hybridního

představuje jisté nebezpečí. Zatímco na jaře a v létě se
voda v jezírku promíchává (zejména, když používáme
vzduchovací kompresor) a hnilobné plyny produkované rostlinnými zbytky se uvolňují z vody do vzduchu,
po zamrznutí jezírka je s cirkulací konec. Tlející zbytky
produkují své jedy i nadále a stojatá voda pod ledovým příkrovem se jimi začne plnit. Pokud nezajistíme
vzduchování i v průběhu zimy, může se stát, že „díky“
tlejícím listům, hnilobným bakteriím požírajícím kyslík
a nadměrnému růstu řas se naše jezírko změní v zelený brčálník s přiotrávenými rybami.

Zabraňte zeleni v přístupu do vody
Podzimní úklid jezírka zahrnuje především vyčištění
dna od rostlinných zbytků a ochraně hladiny. Jezírko
přikryjeme jemným pletivem či ještě lépe pružnou sítí.
Vegetaci na okrajích jezírka ostříháme zahradnickými
nůžkami, a pokud necháváme přezimovat rostliny
ve vodě, zastřihneme nad hladinou i je. Trčící stvoly
totiž přispívají k ventilaci jezírka i přes ledový příkrov.
Pokud u břehu necháme odrostlé duté stvoly stát,
zabráníme jen tomu, aby působením větru nebo sněhu
nespadly do vody. V březnu je můžeme ustřihnout
a do dubna nechat ležet v trávě, hmyz z nich bude mít
dost času vylézt.

Než začneme topit
Příprava zahrady na zimu je za námi, můžeme se
přenést do domu. Za několik týdnů se začne topit,
takže máme poslední příležitost pustit se do renovace
starých radiátorů. Nejprve očistíme a odmastíme jejich
povrch, daleko pomaleji pak žloutnou a odolávají teplotě kolem100°C. Potom povrch radiátoru zdrsníme
ocelovým kartáčem a místa s poškozeným nebo špatně
přilnavým starým nátěrem očistíme smirkovým papírem až na čistý kov. Je důležité dostat dolů všechny
nesoudržné části povrchu, nikde se nesmí nic odlupovat. Nakonec radiátor zbavíme smetáčkem prachu,
sundáme hlavici nebo ji zakryjeme maskovací páskou
stejně jako ty části radiátoru, které nebudeme natírat.

Nezapomeňme na základovku
oleje, jenž chrání dřevo před dřevokaznými houbami
a současně poskytuje velmi příjemný povrch. Na plochy
s omezenou savostí lze použít třeba produkt na bázi
modifikovaného lněného oleje. Pomalu zasychá, ale
dokonale přilepí fládr a chrání dřevo před dřevokaznými houbami.

Zahradní jezírko na podzim
Pokud v létě trávíme spoustu času lovením nejrůznějších předmětů a tlejících rostlin z jezírka, čeká nás
na podzim opravdový vrchol sezóny. Listí, mulčovací
kůru, větvičky a uschlé rostliny z celé zahrady zvedá
vítr a zanáší na hladinu jezírka, což s blížící se zimou

Základní barvu (nejčastěji syntetický email) důkladně
promícháme a nanášíme na dobře očištěný, suchý,
hladký, vosku a mastnot zbavený podklad. Vydatnost
barvy je 5–8 m²/kg na jednu vrstvu podle savosti podkladu. Základní barvy se prodávají v různých odstínech. Pokud jako jako finální barvu zvolíme slonovou
kost, použijeme základovku bílou. Základní barvu
nechte před dalším natíráním 8–16 hodin zaschnout
(při teplotě 20–24 °C). Teplota podkladu a okolí nesmí
klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost
vzduchu zpomalují zasychání. Po zaschnutí základního
nátěru je vhodné okraje opravených míst na viditelných (pohledových) plochách vybrousit brusným papírem do roviny s ostatní plochou původního nátěru.
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Pak pokračujeme první vrstvou vodou ředitelné barvy.
Vydatnost nátěru je asi 5–8 m²/kg na 1 vrstvu podle
savosti podkladu. Barva při teplotě 20–24 °C zasychá
asi 4–6 hodin. Aby byl výsledek dokonalý, je potřeba
nanést ještě další, finální vrstvu barvy. Bude zasychat
opět přibližně 4–6 hodin.

Jak na dřevěné rámy oken?
Radiátory jsou hotové, takže můžeme začít topit.
Ale ještě předtím se pustíme do renovace dřevěných
okenních rámů a křídel. Nejprve z nich odstraníme
starý nátěr stejným způsobem jako u dřevěného plotu,
nebo opálením (tento způsob ale radši přenecháme
profesionálům). Poté dřevo dokonale obrousíme skelným papírem s hrubostí 30 – 40 a napustíme fermeží.
Fermež dlouho schne, takže je možné použít luxol, ale
i tento nátěr zasychá dobrých 12 hodin. Po zaschnutí
se fermež musí dobře obrousit, protože je velice mastná. Po této fázi si dobře prohlédneme venkovní stranu
okenních rámů a křídel. Ta bývá často značně poničena nepříznivými povětrnostními vlivy, dřevo bývá
měkké nebo dokonce shnilé. Takto postižená místa do
hloubky vybrousíme ještě před napouštěním fermeží či
luxolu.

Místo fermeže syntetika
Dnes se místo fermeže, která pomalu schne, obvykle
používají rychleschnoucí syntetické nátěry. Nevhodné
jsou nitrolaky, které jsou tvrdé, nepružné a vystavené
povětrnosti mohou rychle praskat a odlupovat se. Nehodí se ani barvy dvousložkové, které působením UV
záření brzy praskají a drobí se. Univerzálně je vhodná
speciální syntetická alkydová barva s hedvábným leskem. Je stálá, odolná UV záření, má dlouhou životnost
a lze ji použít jako základ, mezivrstvu i konečný nátěr.
První vrstva barvy (tzv. základní barva) slouží k ochraně před plísněmi, houbami a UV zářením, ale neodolá
vodě, proto musíme vždy nanést vrchní vrstvu (nebo
několika), která navíc dá oknům nebo dveřím konečný
vzhled.

Důležité je tmelení
Vybroušené propadliny vytmelíme dvousložkovým
polyesterovým tmelem na dřevo; běžný akrylátový tmel
není do venkovního prostředí vhodný, vlhkost mu neprospívá. Práce s dvousložkovým tmelem je samozřejmě
náročnější. Tmel musíme smíchat s tužidlem v předepsaném poměru a obě složky špachtlí dokonale promíchat.
Pracujeme rychle, protože tmel po namíchání houstne.
Pokud se do směsi dostane prach nebo drobné částečky
dřeva, tmel nepoužijeme, nezaschl by. Nepracujeme ani
s tuhnoucím tmelem, můžeme jím ale podtmelit velkou
díru nebo spáru. Tmel na nerovnou plochu naneseme špachtlí, dokonale uhladíme a necháme ho mírně
převyšovat přes okolní plochu, protože se po zaschnutí mírně propadne. Jelikož je dvousložkový tmel po
zaschnutí velmi tvrdý, obtížně se brousí, takže začneme
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brousit hrubým skelným papírem a postupně přejdeme
na jemnější. Dvousložkovým tmelem můžete i nahradit
částečně vypadaný sklenářský tmel.

Základní nátěr
V případě, že jsme upřednostnili klasický nátěr fermeží,
můžeme provést základní nátěr nejlépe syntetickou
barvou zředěnou ředidlem S-006 tak, aby jen slabě
kryla. Nátěr necháme 2 - 3 hodiny schnout, poté ho
obrousíme skelným papírem č.80 - 100. Nyní papírovou
oblepovací páskou oblepíme skla a přidáme ještě jednu
vrstvu základního nátěru, ale nebudeme ji tolik ředit.
Můžeme ji obarvit univerzální tónovací barvou. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než
konečný vrchní nátěr.

Vrchní nátěry
Poté nám zbývají už jen dva nátěry vrchní emailovou
barvou. První vrchní nátěr musí být řidší, aby se dobře
spojil se základním nátěrem. Druhý nátěr provádíme po 24 hodinách. Vrchní nátěry musíme provádět
v čistém, bezprašném prostředí. Na křídlech natíráme
každou příčku zvlášť. Nanesenou barvu musíme štětcem pořádně zpracovávat, aby se slil a byl naprosto
hladký. Tahy štětcem by neměly být vidět. Do zavadlého nátěru už nesmíme mokrým štětcem vstoupit,
potřebujeme-li něco dodatečně opravit, tak jedině
rozetřít suchým štětcem, aby nevznikl tzv. dvojitý film.
Objevíme-li v mokrém nátěru smítka, odstraníme je
pomocí nabroušené sirky nebo párítkem. Poté nátěr
roztupujeme, aby se slil. Natřená okna položíme na

dřevěné lišty a opřeme o zeď tak, že mezi stěnu a sklo
okna vložíme polínko nebo ruličku od toaletního papíru. O ně pak stejným způsobem budeme opírat další
okna.

Natíráme dveře
S renovací dřevěných částí oken a dveří bývá hodně
práce. Odstranění starých laků a barev, jemné broušení
a postupné nanášení několika nátěrů spolyká spoustu času. Pokud natíráme venkovní dveře, může nám
práci zkomplikovat počasí. Jak natírání dobře připravit
a provést? Původní nátěr lze odstranit buď horkovzdušnou pistolí, nebo chemicky pastou či tekutým
odstraňovačem barev. Hmotu rozetřeme po ploše, necháme ji působit, a až barva změkne a začne se odlu-

povat, seškrábeme ji. Jde o žíravinu, proto pak musíme
dveře očistit a speciálním přípravkem zneutralizovat.
Někdy musíme celý postup několikrát opakovat. Odstraňování starého nátěru může být pracné, zejména
z velkých ploch dveří. I po dokonalém odstranění staré
barvy nemusí dřevo vypadat tak, abychom je mohli natřít bezbarvým lakem nebo lazurou a zdůraznit přitom
dřevěnou strukturu. Co s tím?

Tmel z pilin
Zkusíme dveře přebrousit. Pokud ani potom nebude výsledek dobrý, použijeme krycí barvu. Jestliže se
i přesto pro lazurování rozhodneme, smícháme piliny
vzniklé při broušení s bezbarvou syntetickou pryskyřicí
a tímto tmelem z pilin vyspravíme rýhy a nerovnosti;
tmel bude mít po zaschnutí stejný odstín jako původní
dřevo a vyspravené části nebudou tolik vidět. Když
jsou dveře zbaveny starého nátěru, nasadíme je do
zárubní a zkusíme, jakou mají vůli a zda někde nedrhnou. Dostatečná vůle je důležitá, nová vrstva barvy
totiž nesmí při zavírání nikde překážet.
Jestliže původní barva dobře drží, není oprýskaná
a nemá vady, prohlubně a odřeniny, neodstraňujeme
ji, ale přebrousíme a nově přetřeme. Nátěry dveří,
které byly silně napuštěné fermeží, spolehlivě obno-
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víme olejovými laky. Pokud chceme použít jiné barvy,
plochy ještě předtím natřeme rozpouštědlovým lakem.
Hmotu, která se nevsákne, setřeme hadrem a pak použijeme libovolnou základovou barvu.

Jak natírat
Dveře při natírání položíme do vodorovné polohy, aby
nám barva nestékala. Nutné je to zejména při použití
hodně zředěných barev nebo při stříkání pistolí či sprejem. Pokud není zbytí a dveře musí stát, zvolíme rychleschnoucí barvu, kterou nanášíme v tenčích vrstvách
několikrát po sobě a každou vrstvu důkladně rozetřeme, aby neměla možnost stékat. Pro vertikální natírání
jsou vhodnější moderní, vodou ředitelné barvy než
barvy klasické, čili emailové, fermežové a podobně.
Abychom dobře vyplnili plochu, střídáme směry tahů
štětce. Poslední tahy vedeme podélně podle struktury
dřeva. U kazetových dveří profesionálové natírají nejdřív výplně a potom rám, protože se mohou o dosud
čistý rám opřít a neumažou se. Na kvalitu nátěru to
však vliv nemá.

Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock. com

TEKUTÉ TAPETY OZDOBOU STĚN
1) Proč si vybrat tekuté tapety? Jaké jsou jejich výhody oproti tapetám vliesovým nebo třeba papírovým?
Nespornou výhodou tekutých tapet je zejména to, že celý povrch zůstává beze švů. Tekuté tapety jsou nehořlavý materiál a také vytváří výbornou tepelnou a zvukovou izolaci. Povrch před jejich aplikací nemusí být
perfektně rovný a hladký, naopak tyto tapety z důvodu své pružnosti pomáhají skrýt různé drobné praskliny
a nerovnosti. Další výhodou je dlouhá životnost a barevná stálost.
2) V jakých barvách a typech povrchových úprav jsou na trhu k dostání?
Sortiment tekutých tapet Silk Plaster zahrnuje více než 100 druhů různých barev a textur. V nabídce je
několik řad, vybere si skutečně každý, k dispozici je od hladších bílých a dalších jednobarevných vzorů až po
hrubší různobarevné kombinace. Do všech typů je možné dle libosti přidat i zlaté či stříbrné třpytky.

Michal Vagenknecht
majitel společnosti
Silk Plaster ČR
Silk Plaster, značka
dekorativních materiálů dlouhé
životnosti, si zakládá na
kvalitních materiálech výhradně
přírodní povahy. Výrobky
obdržely certifikát nezávadnosti
v řadě zemí světa.
www.silkplasters.cz

Art Design, řada

s jednobarevným jemným

a lesklým vzorem
připomíná hedvábí
a je příjemná na omak

3) Jakým způsobem se instalují na stěny?
Materiál je nejprve nutné připravit následujícím způsobem: do určeného množství vody (4,5, 6 nebo 7 l dle
druhu tapety) vysypat nejprve balíček třpytek, pokud jsou požadovány a následně vysypat i směs v suchém
stavu. Vše důkladně s vodou promíchat a poté nechat 12 hodin pracovat. Stěnu je nutné nejprve napenetrovat a následně se hmota tapet nanáší na stěnu plastovým hladítkem. Aplikace není složitá a zvládne ji téměř
každý sám.
4) Pro které místnosti jsou právě tekuté tapety nejvhodnější volbou?
Tekuté tapety se jednoduše nanáší na zdi i stropy a hodí se na využití jak v domácnostech, tak i v kancelářích, kavárnách, hotelech a školách.
5) A co když dojde k poškození, dají se opravit?
V případě poškození je oprava velmi jednoduchá a nenákladná, stačí poškozené místo rozprašovačem postříkat vodou, počkat až bude materiál měkký a poté plastovým hladítkem opět uhladit.
6) Pokud se nám barva okouká a chceme změnu, jakým způsobem lze tapety ze stěn sejmout?
V případě, že chceme tapety sundat, máme 2 možnosti. První je taková, že rozprašovačem tapety postříkáme
vodou a poté škrabkou hmotu seškrábneme. Takto seškrábanou hmotu můžeme opět promíchat a můžeme ji dokonce opět použít třeba na jinou místnost. Druhou možností je, nařezat nožem na stěně vertikální
proužky 20-30 cm, spodní část namočit a potom malířskou špachtlí proužky z celé stěny sundat.
7) V jaké cenové hladině se tekuté tapety pohybují?
Tekuté tapety se prodávají v igelitových pytlích v baleních, které vystačí dle druhu tapety na 3,5 - 7,0 m2.
Cena za takové balení se pohybuje od 435 Kč do 1 045 Kč, takže cena za m2 je od 96 Kč do 277 Kč. Během
roku se účastníme i několika veletrhů, na kterých je možné koupit tapety s 15% veletržní slevou.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SILK PLASTER!
Dekorativní omítky SILK PLASTER - jinými
slovy tekuté tapety. Vyrobeny jsou z materiálů přírodního původu jako je například
celulóza, hedvábná vlákna a různé dekorativní přísady a lepidlo z celulózy. Všechny
tyto komponenty jsou v přírodě se vyskytující a zcela nezávadné. Náš sortiment zahrnuje
více než 100 druhů různých barev a textur,
které vypadají luxusně na stěnách a vytváří
stylový interiér.
Naše tekuté tapety nejen, že zdobí interiér a přidávají výjimečný pocit pohodlí
a komfortu, ale také vytváří další tepelnou

a zvukovou izolaci. Při použití SILK PLASTER
tekutých tapet zůstane celý povrch beze švů.
Vzpomeňte si, jak je nutné přizpůsobovat
výkres normální tapety a jak často se musí
lepit šev na šev, a představte si, že dekorativní
hedvábné omítky zmírní toto utrpení! Kromě
toho, stěny nemusí být perfektně hladké
a bezchybné - tekuté tapety SILK PLASTER
totiž výrazně zvyšují životnost stěny a z důvodu jejich výborné krycí schopnosti není žádný
problém zamaskovat drobné nedostatky a i ze
starších stěn udělat krásné kvalitní bydlení!
Poradí si i s problematickými prostory typu
arkýře, oblouky, komínové roury. Jediná věc

nutná pro tekuté tapety SILK PLASTER - to
jsou čisté a suché stěny, na každém balení
tekutých tapet je uveden přesný návod, jak
stěny připravit. Nespornou výhodou dekorativní tekuté tapety je také možnost jednoduché opravy v případě drobného poškození.
Tekutá tapeta SILK PLASTER nepraská jako
je tomu u jiných dekorativních omítek, jako
např. benátské omítky, u které oprava drobné trhliny je velmi nákladná.
SILK PLASTER tekuté tapety - aplikace zvládne každý sám! Je to opravdu materiál, se
kterým mohou pracovat i děti!
www.silkplasters.cz

PODZIMNÍ PLÁNOVÁNÍ

OKRASNÉ ZAHRADY
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INZERCE

Nadcházející podzim je ideálním období pro koncepční budování zahrady.
Netoužíte se stát pěstiteli ovoce a zeleniny a venkovní prostor chcete využívat jen
k odpočinku? Pak vám jistě přijde vhod pár rad, jak si kolem domu vytvořit místo
klidu a rovnováhy, které na vás bude mít pozitivní vliv.
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Zahrada je nedílnou součástí našich domovů a stejně
jako dům vypovídá o lidech, kteří na ní žijí. Proto si
její plánování zaslouží pečlivou přípravu. Základem
bude tužka a papír nebo 3D aplikace na počítači, která
umožní na přesně vymezeném a předdefinovaném
pozemku zjistit, jak vypadají vedle sebe různé druhy
rostlin a kolik zaberou prostoru. Než začnete plánovat
a zakreslovat, odpovězte si ale nejdřív na tyto otázky:
Opravdu nebudete rozdělovat zahradu na okrasnou
a užitkovou? Nebude vám to později líto, protože
budete závidět sousedům jejich domácí ředkvičky a jahody ze záhonu? Budete na zahradě zřizovat posezení
jen se slunečníkem či protisluneční plachtou, nebo
dáte přednost pergole se zahradním krbem? Které
místo je pro posezení nejlépe skryté pohledům sousedů a z ulice? Máte domácí mazlíčky? Kolik finančních
prostředků chcete do zahrady investovat? Budete
chtít mít na zahradě bazén nebo jezírko? A co třeba
altán, zahradní domek, dětská prolézačka, pískoviště
nebo přístřešek pro auto? To všechno jsou dominantní
záležitosti, které ovlivní další plánování zahrady.

Modelací proti fádnosti
Další základní otázkou je terén. Jeho modelace dodá
zahradě další rozměr, který využijeme k jejímu rozčlenění na jednotlivé tematické nebo funkční celky
zídkami, skalkami apod. Nerovnost terénu není na
závadu, naopak. Můžete s ním kouzlit a dodat zahradě dynamičnost. Není přece nic nudnějšího než tři sta
metrů rovného trávníku a kolem plotu pár keřů. Na
velkých zahradách můžete vytvořit mohutné kopce,
kterými rozbijete velké fádní celky a jejich osázením
rostlinami vytvoříte intimní zákoutí. Množství a velikost terénních nerovností závisí na velikosti pozemku
a celkovém převýšení. Obecně platí, že na malé zahradě ponecháme samozřejmě většinu pozemku v rovině
a případné modelace směřujeme po okraji pozemku.

Jak dodat zahradě texturu
Osazovat budete až na jaře, ale už teď si můžete vytvořit představu, jak bude zahrada texturovaná, tedy
jaké bude mít vizuální uspořádání. Navíc některé rostliny či keře se dají už zasadit právě na podzim. Máte
dvě možnosti: buď využít služeb zahradního architekta, nebo se do kreativity pustit sami. Pokud zvolíte svépomocnou cestu, pak vězte, že krásnou texturu vytvoří
množství rozmanitých rostlin, keřů a stromů dosahujících různých vzrůstových výšek, objemu a barevného
složení. O velký efekt se postarají kamenné solitéry,
například velké lomové kameny nebo valouny. Už teď
si je můžete dopravovat na pozemek, aby na něm
přezimovaly, a na jaře jim dáte to správné místo. Samozřejmě se vám budou hodit i kameny menší – třeba
na skalku nebo k vyskládání suché zídky. Kameny jsou
sice k mání ve všech zahradnických centrech takzvaně
„na váhu“, ale nebude vás víc těšit pohled na kameny,
které jste si sami objevili a nasbírali?
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Schody jako multifunkční prvek
Schody či jen schůdky v zahradě obvykle slouží k propojení různých terénních výšek. Kromě funkční má
ale schodiště plnit také funkci estetickou. Schody jsou
také skvělým dělícím prvkem zahradního prostoru
a přinášejí do něj různorodost a zajímavý prvek. Tvarově a materiálově mohou být schody rozličné, ale nikdy
neopomíjejte bezpečnost. V úvahu připadá kulatina se
štěrkem, velké ploché kameny a oblázky, cihla a kámen, vzhledově odlišné typy betonu, dřevo s oblázky
nebo i litý beton. K moderním materiálům samozřejmě patří plast. Je jako chameleon, může mít jakýkoli
vzhled, i když nejčastěji imituje dřevo. V každém
případě se schody dají doplnit výsadbou a osvětlením,
takže za letních večerů na ně bude radost pohledět.
Pokud si je budete budovat sami, mějte na paměti, že
aby byl schod bezpečný, měl by mít plochu alespoň 30
cm do hloubky a neměl by být vyšší než 16 cm.

Chráněné posezení
Srdcem zahrady bude bezesporu místo k posezení,
stolování a odpočinku, kde se budete cítit ochráněni
před okolním každodenním shonem a stresem. Chce
to místo chráněné před přímým sluncem a větrem.
Pokud máte velkou zahradu, můžete si s výběrem „sezení“ počínat velkoryse. Ale pozor – když se rozhodnete svou odpočinkovou zónu umístit až na její druhý
konec, všechno občerstvení a další věci budete muset
vždy donášet z domu a hodně se tak nachodíte. I s malým prostorem se ale dají dělat zázraky. Jde to, jen
stačí si pohrát s různými stavebními materiály. Využít
lze neprůhledné a různě vysoké úseky a světlé stěny se
síťovými ornamenty. Chceme-li zabránit či aspoň snížit
průnik hluku a větru, postačí skleněné zástěny nebo
jiné průhledné prvky, které zabrání větru a umožní
přístup vzduchu a světla. Jako volnější ochrana spolehlivě poslouží rostliny a živé ploty. Ideální jsou rostliny
s různou barvou listů. Dobrou službu vám poskytnou
i látkové rolety, nebo květináče a truhlíky osázené
květinami. Zajímavě působí kombinace nízkého dřevěného plůtku a živého vyššího plotu. Nejhezčí však
jsou jednoduché dřevěné zástěny obrostlé popínavými
rostlinami.

Pergola je stálice
Už od dob baroka se v zahradách zabydlela pergola a má v nich své místo dodnes. Zkrátka tato lehká
okrasná stavba je pro posezení stále lákavá, protože
její ohraničenost poskytuje příjemnou útulnost. Pergola má ale několik zásad: ať bude připevněna k domu
jako jeho prodloužená součást, nebo bude stát volně
v prostoru zahrady, měla by vzhledově ladit s domem
a dalšími zahradními prvky, jako jsou garáž, chatka,
zahradní domek. A pak musí být dokonale upevněna
k zemi, aby byla zajištěna její dokonalá stabilita. Pokud o ní uvažujete, rovnou si rozmyslete, zda vám postačí klasická pergola pouze s krokvemi nebo ji chcete

mít zastřešenou. Důležité slovo bude mít i prostor. Pokud plánujete umístit pergolu na zahradu, pro volně
stojící stavbu budete potřebovat minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním
prostorem. Pokud máte atypický prostor, kde chcete
pergolu vybudovat, nebo se vám nelíbí žádná z nabízených pergolových stavebnic, můžete si ji nechat
vyrobit přímo na míru daného prostoru a přesně podle
vašeho přání. Budete tak mít originál, na který budete
právem pyšní. Dobře si řešení vaší pergoly přes zimu
promyslete, abyste v předjaří už měli jasno a mohli se
buď s hotovými prefabrikáty, nebo s „prkny“ mohli
dát do díla. Nezapomeňte si odpovědět i na otázky
kolem zastřešení: pokud bude pergola hned u proskle-
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ných dveří na terasu, nebude vám pak pevná střecha
ubírat světlo v místnosti? Chcete použít polykarbonát
jako střešní krytinu? Uvědomujete si, že mohutná
plastová plocha může působit v zeleni zahrady rušivě?
Plánujete umístit do pergoly krb? Jste si vědomi toho,
že pokud nevytáhnete krbový komín až nad střechu,
budete mít kouře plný prostor, ve kterém sedíte? Než
se rozhodnete pro konkrétní krytinu, zorientujte se na
trhu a opravdu si dobře rozmyslete, kterou použít.

Zástěny i jako dekorace
Do relaxační zahrady patří i treláže a loubí: funkční a současně okrasné prvky, sloužící jako podpěry
a dekorace, určené primárně ke kombinaci se zahradní

Středomořská, nebo anglická?
Inspirace se dá hledat v zaběhnutých zahradních
stylech. Možná se necháte ovlivnit vzpomínkou na dovolenou v Itálii a zvolíte středomořský styl. Plný květin,
bylinek, sukulentů, kamenných chodníků a barevných
keramických nádob. Jste-li trpěliví a vyznáváte geometrii, asi vás okouzlí anglický parkový styl s pravidelně
zastřiženými keři, dokonalým trávníkem, štěrkem
vysypanými cestičkami a do země zapuštěnými kameny bez jediného stvolu plevele. Rádi meditujete
a přitahuje vás mystika? Pak se budete cítit dokonale
v japonském stylu, s kamennými jezírky, fontánami,
lekníny, zakrslými jehličnany a kapradinami. Sázíte-li
na přirozenost, možná vám bude vyhovovat rustikální
neboli country styl. Dřevěné lavičky, plno kvetoucích
truhlíků, vůně šeříků a lučních květin volně prorůstajících s keři. V této zahradě se nemusíte starat o plevel,
příroda si s ním poradí sama, neboť si žije svým vlastním životem.

Zahrada v omšelém stylu
Nesmíme opomenout ani módní vintage styl, který
se z interiérů nastěhoval i do zahrad. Zkrátka, co je
staré, to se hodí. Ať už jako funkční nebo ozdobný
prvek. Využívají se nejrůznější typy starých nádob,
staré nářadí, nábytek, kufry poličky, žebříky, okenní rámy, zkrátka vše, co je letité a omšelé a co se dá
přetvořit na dekorační a krásné. Ve vintage zahradě
najde uplatnění cokoli, co vyvolává pocit nostalgie
a příjemných vzpomínek a je zabalené třeba do oblouku popínavých růží. Nadšenci si vyrábějí například
miniaturní skleníčky ze starých špaletových oken, staré
židle vkomponovávají do zahrady jako podpěra pro
popínavky nebo jako podstavec pro květináč. Nezbavujte se starých, děravých plechových konví, hodit se
budou i plechové cedule všech možných varování nebo
nesoucí názvy květin a bylin. Jde vlastně o styl našich
prababiček, plný květin a oku lahodících drobností,
které podtrhují nostalgickou atmosféru, ale přitom
působí neokázale, mile a příjemně. Zahrada plná květin v modré růžové a bílé barvě, protkána cyklámenovými růžemi a levandulí také připomíná seriál Vraždy
v Midsomeru, tedy kolorit anglického venkova.
zelení (popínavých rostlin všeho druhu). Treláž je dvojrozměrná a plochá, loubí tvoří prostorový oblouk v zahradě. Treláž představuje mřížovou zahradní konstrukci vyrobenou většinou z šikmo překřížených dřevěných
nebo bambusových latí, ale může být i v podobě kovaného, tepaného mřížoví. Treláž může být umístěna
jako samostojná konstrukce na patkách v zemi v prostoru zahrady. Může být také připevněna na vertikální
plochu: na fasádu domu, stěnu zahradního domku, na
zahradní zeď. Aby vaše zahrada byla vskutku harmonickým celkem, i tyto ozdoby by měly ladit se stylem
zahradních budov i nábytku. Styl „každý pes, jiný ves“
je nejenom nevkusný, ale místo pohlazení po duši by
mohl dráždit vaše nervy.

Houpání na čerstvém vzduchu
Do zahrady patří houpačka. Aspoň ta jednosedátková,
kterou tak milují děti! A pokud vám to venkovní prostor dovolí, jistě už sníte o sladkém nicnedělání v pohodlné vícemístné houpačce, kde se natáhnete a případně si dáte po dobrém jídle šlofíka! Její konstrukce
může být buď dřevěná (z borovice, akátu nebo teaku)
nebo kovová (její předností je nižší pořizovací cena
a velká odolnost). Možná si povolíte luxus a dáte přednost houpačce se stříškou, poduškami a moskytiérou.
Ale odpočívat se vám bude skvěle i v houpacím křesle
se zabudovaným slunečníkem. Navíc má tu výhodu, že
je na rozdíl od těžkých houpaček přenosné…
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Pěšinky a chodníky
Eleganci venkovního prostoru dotvářejí zahradní
pěšiny a chodníky. Ale i ty byste měli předem naplánovat s tužkou v ruce. Máte-li velkou zahradu, je dobré
oslovit zahradního architekta, plánování cest a chodníčků je totiž docela náročné. Chcete-li se do budování
pustit sami, měli byste si pro začátek ujasnit, co přesně
od chodníčků očekáváte. Mají zahradu rozdělit na více
zón – odpočinkové a okrasné? Mají vás dovést z jednoho místa na druhé či budou sloužit jen jako okrasný
doplněk? Mají se někde křížit, nebo ne? Až tento rébus vyřešíte, uvažujte teprve o materiálu. A jsme opět
u stylu. Do zahrady 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 dokonale upravený parčík, zvolte dlažbu
či dřevo. Tvoříte-li cestičku od moderní vily, sáhnete
nejspíš po betonové dlažbě, která napodobuje přírodní kámen.

Neviditelné obrubníky
Nezbytným prvkem k oddělování dlážděných, zatravněných nebo květinami osázených ploch, jsou obrubníky. Můžete si pořídit neviditelné z plastu, které
v zahradě plní hned několik funkcí: udržují stále stejný
tvar záhonů či zamezují prorůstání trávníku směrem
od záhonů. Neviditelný obrubník ulehčuje práci tam,
kde se na travnatou plochu napojuje nezpevněný
záhon nebo skupina keřů, v místě, kde začíná zahradní
svah. Instalace je jednoduchá: pruh z plastu se zapustí
do půdy a upevní šrouby. Nicméně v okrasné zahradě to bude jistě víc slušet obrubníkům, které budou
i zdobit.

Špalková palisáda, nebo mušle?
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 pracná. Další variantou jsou kameny – u malých záhonků
menší valounky, větším sluší větší balvany. Poskládat
kameny tak, aby vypadaly nedbale elegantně, je docela umění. Zaručený efekt poskytne lemování záhonu střepy talířů nebo keramických dlaždic. Při jejich
zasunování do trávníku si můžeme vypomoci rýčem.
I bambusové tyče, zapíchané podél záhonu a spojené
omotaným lanem, dělají parádu. Jde ale spíš jen o estetickou záležitost, při dešti totiž nezastaví zeminu.
Zahradní designéři své fantazii meze nekladou, takže
v zahradách odvážlivců instalují coby okrasnou obrubu obrovské mořské pravé i umělé mušle, bowlingové
koule, kola od zahradních trakařů a zednických koleček, dřevěná ramínka na šaty či pokličky ze starého
nádobí.
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Co na podzim vysadit?
Přelom léta a podzimu je ideálním obdobím pro
výsadbu některých rostlin a většiny okrasných dřevin.
Máte-li tedy už koncepci své zahrady jasnou, můžete
stihnout ještě i osázení některých míst. Kromě trvalek do země na podzim patří cibuloviny a některé
dvouletky. V září se vysazují jehličnany a stálezelené
okrasné dřeviny, nebo se zakládají živé ploty. Pokud se
v trvalkách nevyznáte, a nevíte, které vysadit, v zásadě platí pravidlo, že druhy kvetoucí na jaře je vhodné
sázet na podzim, kdežto druhy s letním a podzimním
kvetením se sázejí na jaře. Ale nejlepší bude se poradit
u odborníků v zahradnických centrech.

Bez růží to nepůjde
S jistotou jsou to všechny druhy růží, které můžete
bez obav zasadit na podzim, A tady je pár tipů, kam
s nimi: plánujete-li pokrýt růžemi méně vzhlednou

zeď nebo pergolu, popřípadě z růží vytvořit kvetoucí předěl v zahradě či okrasný oblouk nad brankou,
zvolte některé z odolných druhů popínavých růží. Za
všechny jmenujme aspoň Altissimo – hojně kvetoucí
odrůda s rudým květem, New Dawn, což je odrůda
odolná proti nemocem, Seagull – bíle kvetoucí odrůda
vhodná pro loubí a pergoly. Máte-li na zahradě starý,
odumírající ovocný strom, který už neplodí a přitom
nemáte sílu se ho zbavit, vysaďte k němu popínavé
růže. Za pár let budete mít dokonalou, efektní, růžovou dekoraci ve vintage stylu. Na obrubnících, velkých
záhonech či jako solitéry se výborně uplatní keřové
růže. Sazenice těchto růží by měly mít minimálně tři
silné a dobře vyvinuté výhonky.

Dobrá rada se vyplatí
Nenechte se odradit následující větou: budování okrasné zahrady je docela věda a někdy běh na dlouhou

trať. Nestačí totiž jen záhony osázet. Rostlinám to
musí na vašem pozemku svědčit. Ovlivňuje to hned
několik faktorů: sklon pozemku, druh půdy, hladina spodní vody, roční úhrn srážek v místě, teplotní
charakteristiky lokality, vaše možnosti boje s plevelem
a možnosti závlahy. Pokud nevyužijete profesionálního zahradního architekta, nebylo by od věci, kdybyste
na svůj pozemek pozvali zahradníka z blízkého okolí, který by navrhl, jak racionálně postupovat. Jinak
vás možná čekají neúspěchy. A o ty přece nestojíte,
protože na své zahradě chcete co nejdřív spokojeně
relaxovat a kochat se rozkvetlou nádherou kolem. Nicméně nic se nedá uspěchat, a u zahrady to platí o to
víc. Smiřte se s faktem, že ideální stav zahrady bývá
většinou až třetím rokem po výsadbě.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Podzim je ideálním obdobím, kdy začít uvažovat nad financováním domu,
abychom na jaře mohli začít stavět. Sehnat dostupné prostředky totiž není
úplně jednoduché. A pokud máme uzavřené stavební spoření, je to přece jenom
o trochu snazší…
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INZERCE
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Stavební spoření je stále jedním z nejvýhodnějších
produktů na bankovním trhu, který usnadňuje přístup k následnému úvěru a současně se stále těší „pozornosti“ státu, tedy pravidelnému získávání státního
příspěvku. Dříve sice byly podmínky ještě výhodnější,
i tak ale současná roční státní podpora, která činí 10
procent z naspořené částky, maximálně však 2000
korun, je pro mnoho lidí částkou nezanedbatelnou.

úročen a navíc jej lze splatit předčasně i bez sankcí.
Po ukončení stavebního spoření navíc stále ještě
můžeme naspořené prostředky použít prakticky na
cokoli. To se ale může v budoucnosti změnit.
Účastník stavebního spoření uzavře smlouvu na
určitou cílovou částku, zaplatí poplatek za uzavření
smlouvy a začne spořit. Jednotlivé platby může ukládat pravidelně nebo nepravidelně, případně zvolit
spoření jednou za rok. Vklady a státní podpora jsou
úročeny stejně jako zůstatky na účtu. Úroky z vkladů
již nejsou osvobozeny od daně z příjmů jako dřív, platí se z nich srážková daň 15 procent. Pokud po určité
době spoření účastník dosáhne 40 procent smluvně
dohodnuté cílové částky a splní další podmínky pro
poskytnutí, většinou dobu spoření, vzniká mu při
dostatečném zajištění právní nárok na levný úvěr,
s jehož pomocí může financovat například koupi
domu či bytu.
Pokud nesplní všechny podmínky pro přidělení cílové
částky, stavební spořitelna mu může poskytnout překlenovací úvěr. Ten však není úvěrem ze stavebního
spoření, takže mu na něj nevzniká automatický nárok
a záleží pouze na stavební spořitelně, zda mu ho
poskytne či nikoli. Klient, který po šesti letech nemá
zájem o využití výhodného úvěru, může smlouvu
o stavebním spoření vypovědět, zhodnocené peníze
vybrat a použít podle vlastního uvážení. Jako nevýhoda stavebního spoření se však v nečekaných životních
situacích může projevit vázanost peněz na účtu po
celou dobu zpravidla šestiletého, ale někdy i delšího
cyklu.

Výhodné počty

Úvěr nebo překlenovací úvěr?
Stavební spoření zahrnuje fázi spoření a následného
nároku na úvěr. Další prostředky poskytují stavební
spořitelny pomocí tzv. meziúvěru neboli překlenovacího úvěru. Ten je méně výhodný, ale je dostupný
velmi brzy. Smlouva se stavební spořitelnou nám
tudíž ušetří zdlouhavá jednání s bankami či leckdy
nesmírně obtížné získávání hypotečního úvěru. Její
uzavření a dodržování podmínek nám totiž automaticky vytváří nárok na úvěr na bydlení, který je pevně
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Pokud chceme pouze zhodnocovat peníze, nemá
významnější smysl spořit více než 20 000 korun na
osobu ročně, čemuž odpovídá roční státní příspěvek
2000 korun. Vyšší vklady jsou rozumné, pokud potřebujeme brzy získat výhodný úvěr ze stavebního
spoření a na ekonomickou výhodnost zhodnocování
vkladů příliš nehledíme. Ideální je spořit s předstihem
a teprve po několika letech potřebovat úvěr. Avšak
pozor, během šestiletého spoření se letopočet změní
sedmkrát, a pokud uzavřeme smlouvu koncem roku,
tak dokonce osmkrát, a v každém načatém kalendářním roce máme nárok na plný státní příspěvek, takže
při potřebné výši vkladů můžeme získat až 18 000
korun od státu.
O levný úvěr můžeme požádat kdykoli, nejdříve však
po dvou letech. Dostaneme své našetřené peníze
a ještě „jednou tolik“ úvěrem na výhodný úrok,
s dobou splatnosti zhruba dvojnásobku doby spoření.
Překlenovací úvěr je méně výhodný, protože si v něm
půjčujeme na vysoký úrok i ty peníze, které jsme si
předtím sami naspořili. Pokud ovšem potřebujeme
peníze rychle třeba při privatizaci bytu, je tento úvěr
většinou dobře dostupný, samy stavební spořitelny
ho často klientům nabízejí i v různých akcích, kdy lze

www.burinka.cz

informační linka: 800 120 120

Stavební spoření lze uzavřít
z pohodlí domova a levněji
Už nemusíte chodit na pobočku pro smlouvu o stavebním spoření
od Buřinky. Vše si můžete vyřídit z pohodlí domova a smlouvu uzavřít
on-line. Zabere Vám to jen pár minut, a navíc ušetříte až 2 505 Kč.
Buřinka jako první na trhu přichází se sjednáním stavebního spoření on-line.
„Sjednání stavebního spoření nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár minut a smlouva je uzavřená
z pohodlí domova. Klient ušetří čas i peníze,“ říká Stanislav Oliva, produktový manažer Stavební
spořitelny České spořitelny.

Co získáte uzavřením smlouvy přes internet?
Ušetříte až 2 505 Kč za uzavření smlouvy. Ušetříte čas!
Navíc uzavřete spoření pohodlně a bezpečně. Můžete uzavřít smlouvu
i pro své děti.

Proč uzavřít smlouvu u Buřinky?
Zhodnotíte své vklady ročně až 3,4 % díky úroku od Buřinky
a státní podpoře až 2 000 Kč. Své úspory, po 6 letech včetně státní
podpory, můžete použít na cokoliv.
On-line sjednání smlouvy je pro Vás navíc levnější, vyjde na 495 Kč bez ohledu na výši cílové
částky, zatímco poplatek za uzavření smlouvy je u ostatních stavebních spořitelen v rozmezí
0,5 až 1 % z cílové částky. Ušetříte tak až 2 505 Kč. Smlouvu si můžete připravit doma on-line
prostřednictvím aplikace a po poradě s finančním poradcem už jen připravenou smlouvu
podepíšete.
Stavební spoření navíc otevírá cestu k úvěru ze stavebního spoření s nízkou úrokovou sazbou
garantovanou po celou dobu splácení. Úvěr až do 800 000 Kč bez zástavy nemovitosti můžete
využít především při modernizaci nebo rekonstrukci bydlení. Na úvěr ze stavebního spoření
s nízkou splátkou Vám vznikne nárok v okamžiku, kdy spoříte minimálně 2 roky a máte na účtu
alespoň 35 % cílové částky. Více informací získáte na www.burinka.cz.

například snížit náklady na uzavření smlouvy, vedení
účtu apod.

Můžeme si vybrat
V České republice v současnosti působí pět stavebních
spořitelen:
- Českomoravská stavební spořitelna (Liška)
- Stavební spořitelna České spořitelny
- Modrá pyramida stavební spořitelna
- Raiffeisen stavební spořitelna
- Wüstenrot – stavební spořitelna
Systém fungování stavebního spoření je u všech stejný, ale každá stavební spořitelna nabízí trochu jiné
podmínky a nastavení. Proto dříve než podepíšeme
smlouvu, rozhodně se vyplatí prostudovat si aktuální
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produktovou nabídku stavebních spořitelen a sazebník úhrad a přečíst si Všeobecné obchodní podmínky.
Tyto informace snadno najdeme na webových stránkách všech stavebních spořitelen.

Zajištění na stáří
Podle předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Vladimíra Staňury je nejdůležitější zajistit
si na stáří vlastní střechu nad hlavou. A k tomu je
stále nejvýhodnější stavební spoření, kam každý
měsíc pošleme sjednanou částku, dostáváme státní
podporu a dopředu známe úrokové sazby..
Obrovskou výhodou úvěrů ze stavebního spoření
nadále zůstává fixace úroků na celou dobu splácení
půjčky. Od hypoték se rovněž liší i tím, že úvěry ze

Nedobytné dětské účty
Nový občanský zákoník, který platí od roku 2014
upravuje i podmínky, jak mohou zákonní zástupci
nezletilého nakládat s jeho majetkem. K penězům,
které rodiče posílali na stavební spoření svého dítěte,
se tudíž už nedostanou tak snadno jako dřív. Přitom
skoro každá šestá smlouva o stavebním spoření je
u nás zakládána nezletilé osobě, rodiče tak šetří dětem peníze do začátku. Někdy je ale nečekané okolnosti donutí k předčasnému výběru peněz. Jindy se
stavební spoření dítěti uzavírá jen kvůli tomu, aby do
rodinného rozpočtu přibyla státní podpora. Rodiče,
kteří tuto strategii využívají, by měli zpozornět.
Stavební spořitelny se obávají, aby zbytečně nekončily před soudem, i v minulosti se totiž už několikrát
stalo, že dítě zažalovalo rodiče i stavební spořitelnu
kvůli tomu, že se s penězi z jeho stavebního spoření
nakládalo bez rozhodnutí opatrovnického soudu.
Toto rozhodnutí doposud stavební spořitelny požadovaly spíš výjimečně, většinou jim stačil pouze notářsky
ověřený souhlas obou rodičů. Nyní ale podle § 898
občanského zákoníku budou potřebovat k nakládání
s penězi na stavebním spoření potomka rozhodnutí
opatrovnického soudu vždy.

stavebního spoření ve velké míře směřují do modernizace a rekonstrukce bydlení, což je pro domácnosti důležité.
Stavební spořitelny se rovněž podílejí na různých
programech, týkajících se energetických úspor,
zájem klientů však ale stále ještě není dostatečný,
přestože při kvalitním zateplení je energetická
úspora velmi výrazná. Problém je v poměrně zastaralém bytovém fondu, takže při rekonstrukcích
domů a bytů se nestává zateplování prioritou, jejich majitelé musí zpravidla řešit mnohem vážnější
problémy, jako jsou děravé střechy, netěsnící shnilá
okna, nefungující odpady či zarostlé vodovodní
trubky.

Problém je v tom, že mezi zdůrazňovanými výhodami
stavebního spoření se často objevuje i „maximalizace“ státního příspěvku pro celou rodinu. Rodiče se
pak domnívají, že když dítěti stavební spoření založí
a posílají na něj peníze, můžou po skončení smlouvy
nakládat s naspořenými finančními prostředky podle
libosti. Zákon ani dosavadní soudní praxe v zásadě
nepředpokládají, že by rodiče mohli posílat finanční
prostředky na účet dítěti z jiného důvodu, než že mu
je chtějí darovat. Na první pohled se sice zdá, že nový
občanský zákoník zas tak mnoho nemění, některé
rodiče ale můžou od založení stavebního spoření
pro dítě odradit komplikace, které by v budoucnosti
mohly nastat při výběru peněz z ukončené smlouvy.
Bude to totiž znamenat najít advokáta, který sepíše
žádost k opatrovnickému soudu, a pak bude nějakou
dobu trvat, než soud rozhodne. Navíc budou muset
uvést nějaký věrohodný a obhajitelný důvod, proč na
majetek dítěte sahají.

Jak se rychle dostat k penězům
Pokud nám smlouva o stavebním spoření skončila,
můžeme mít peníze na účtu během pár dní, nebo
také až skoro za čtyři měsíce. Rozdíly mezi jednotlivými stavebními spořitelnami jsou v tomto směru
poměrně výrazné. Záleží na tom, jak moc na výplatu
úspor spěcháme a kolik jsme případně ochotni zaplatit jako penále za předčasný výběr. Výpovědní lhůta
smlouvy je totiž obvykle tříměsíční a běžet začíná od
prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy ji
vypovídáme. Jedinou výjimkou na našem trhu je Wüstenrot, která posílá peníze z ukončené smlouvy již po
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dvaceti kalendářních dnech.
Můžeme spořitelnu požádat o zkrácení výpovědní
lhůty, bude nás to ale něco stát. Některé instituce
předčasné vyplacení penalizují sankčním poplatkem,
například 0,5 procenta z cílové částky, jiné zase pošlou, pouze když si u nich založíme novou smlouvu
a převedeme na ni určitý obnos ze staré. Pokud se
rozhodneme ukončit smlouvu ještě před uplynutím
vázací doby, přijdeme o veškerou státní podporu,
kterou nám každoročně posílalo ministerstvo financí. Spořitelny si navíc účtují poplatek za předčasné
vypovězení smlouvy během vázací doby, který se většinou pohybuje mezi polovinou a jedním procentem
z cílové částky. Pokud jsme ochotni takovou částku
obětovat, dostaneme peníze velmi brzy, pokud ne,
musíme počítat raději s několika měsíci a podle toho
si nachystat investice, na které peníze potřebujeme.

Cílová částka
Podstatou stavebního spoření jsou prostředky ukládané pro budoucí bytové potřeby. Stanovení cílové částky je tedy velmi důležitý faktor, kterým bychom se při
uzavření smlouvy měli zodpovědně zabývat. Kolik si
můžeme dovolit spořit, kolik budeme po ukončení
spoření potřebovat peněz, chceme jen spořit nebo
počítáme s budoucím úvěrem ze stavebního spoření?
Budeme potřebovat prostředky jen na to, co umožňuje čerpání úvěru, nebo i volné třeba na zařizovací
předměty? Při uzavření smlouvy si stanovujeme část-
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ku, na kterou chceme po šestiletém spořicím cyklu
dosáhnout. Vzhledem k tomu, že spořitelny většinou
podle její výše určují i poplatek za uzavření smlouvy,
měli bychom to hned na počátku zvážit důkladně.
Pokud nebudeme chtít úvěr, nemá smysl uzavírat
smlouvu na částku vyšší, než je šestinásobek toho, co
si stanovíme jako roční vklad do našeho stavebního
spoření + státní příspěvek + předpokládané úrokové zhodnocení. Takové prostředky pak dostaneme
vyplacené na náš účet a můžeme za ně pořídit cokoli
(zatím zde žádná omezení neplatí). Pokud úvěr budeme potřebovat, vězme, že nám budou propláceny jen
věci, které ze Zákona o stavebním spoření proplaceny
být mohou – to jest především stavební materiály
a práce, ale už třeba ne kuchyňské spotřebiče. Je jistě
výhodou, že stavební spořitelny nemají zpravidla
nijak určený strop úvěru, musíme ovšem počítat s tím,
že zahájení spoření nás bude něco stát. Nemusíme se
ale rozhodovat hned na začátku. Stavební spořitelny
totiž umožňují cílovou částku během spořicího cyklu
navýšit.
Za dvacetiletou éru trvání stavebního spoření byla
u nás polovina bytového fondu postavena právě
s jeho pomocí. To jistě dokládá nejen jeho výhodnost,
ale také smysluplnost, takže lze věřit, že budoucnost
nepřinese žádná omezení, ale nadále bude stát tím,
kdo tento způsob spoření bude podporovat.
Foto: Schutterstock.com

Kuchyňský robot Bosch MUM54240
Stylově laděný Bosch z řady Styline je vybaven výkonným motorem, který
má 900 Wattů a spolupracuje s dynamickým planetárním pohonem Multi
Motion Drive. Ten umožňuje metlám i hnětacím hákům pohyb po eliptických drahách ve třech různých směrech a zároveň kmitání kolem střední osy.
Tento pohyb je zásadní například pro perfektní vymíchání až 2 kg těsta. Využijte naplno všestrannosti tohoto pomocníka a buďte v kuchyni mnohem

Připravte se na Vánoce už teď – s FAKRO

efektivnější. Zakoupit ho můžete v síti kasa.cz

Plánujete nákup střešních oken? Lámete si hlavu s tím, jaké
dárky letos nakoupíte? Máme pro vás připravila speciální
vánoční akci – za nákup střešních oken FAKRO můžete získat
dárkový certifikát na mall.cz:
• za nákup 2 nebo 3 ks střešních oken zařazených do akce
– certifikát v hodnotě 2000 Kč
• za nákup 4 a více ks střešních oken zařazených do akce
– certifikát v hodnotě 5000 Kč
Akce trvá od 12.09. do 15.11.2016.
Více informací na www.fakro.cz

Staňte se čajovým guru
Čaj je kulturní nápoj, jehož příprava je určitým obřadem, který má své zásady. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje chuť nápoje je teplota horké
vody. Chcete si požitek s čaje užít i v pohodlí doma, ale vaše varná konvice
zvládne ohřát vodu jen na 100°C? Nezoufejte, rychlovarná konvice značky
KitchenAid je malým zázrakem, který to dokáže.Díky nastavitelné teplotě si
můžete zvolit tu správnou teplotu pro to, co zrovna připravujete. V nabídce
je rozmezí mezi 50 až 100°C.

Další milník v kávovém segmentu dosažen
Unikátní systém automatického otevírání přístroje Movenza ztělesňuje přeměnu neotřelého designového předmětu v mimořádný kávovar a uvádí tak
zcela novou technickou
vychytávku do světa kávovarů NESCAFÉ Dolce
Gusto. Díky unikátnímu
dotykovému ovládání je
příprava každého šálku
kávy velmi jednoduchá,
zábavná

a

umožňuje

ještě snadněji vyhovět
individuálním potřebám
každého milovníka kávy.

Originální dárek na celý rok

Nechte se sladce hýčkat

Nenapadá vás, co koupit svým blízkým letos k Vánocům? Nekupujte čepice

Pokud v nadcházejících sychravých dnech zatoužíte po horké voňavé kou-

a svetry, buďte originální. Darujte nafukovací lazy bag, který lze využít kde-

peli, pak vyzkoušejte novinku od britské značky SOMERSET Toiletry. Šumivé

koli a kdykoli po celý rok. V zimě zajistí pohodlný odpočinek u sjezdovky po

tablety s vůní pomela, bezového květu nebo peprmintu si zkrátka zamilu-

náročném lyžování a v létě zase poslouží jako lehátko u vody.

jete!

Nafukavací Lazy Bag G21 je praktická nafukovací pohovka, kterou lze vzduchem naplnit během pár vteřin. Technika nafukování je velice jednoduchá,
není třeba náročného nafukování ústy nebo pumpičkou, ale jde pouze o využití okolního vzduchu.

Ideální povrch na stěnu i podlahu

Darujte pravou vůni Vánoc

Přírodní materiály jsou nejen trendy, ale především jde o prověřené stavební

Perníčky, jablíčka a skořice či brusinky a do toho omamná vůně borovičky.

materiály, které vynikají svou životností a nadčasovostí. Dokaží zútulnit ka-

Jsou tady Vánoce. Skotská značka Scottish Fine Soaps přináší tu pravou

ždý prostor a dodat mu na jedinečnosti. V poslední době si oblibu získávají

atmosféru Vánoc i vám. Udělejte radost sobě i blízkým některou z no-

kamenné povrchy, které lze použít nejen v případě podlahových krytin, ale

vinek od Scottish Fine Soaps. Krémy na ruce a nehty nebo třikrát mleté

také jako zajímavé obklady stěn. Důkazem je kamenný koberec TopStone

mýdlo v plechu udělají radost všem.

skládající se z drobných oblázků.

Jak zatočit s roztoči
Máte doma pejska a potřebujete se zbavit roztočů? Vyzkoušejte parní
mop. Nejen, že vás zbaví špíny a zápachu, ale horká pára se vypořádá
i s roztoči, které chlupáči do domu přinášejí. Doporučit můžeme například Steam mop od Viledy, který se prodává i s nástavcem na koberce.
Pracuje rychle a efektivně - páru připraví v průběhu neuvěřitelných 15
sekund a zabije až 99,9 % bakterií bez použití chemikálií.

Pánve TESCOMA SmartCLICK
Masivní kuchyňské pánve s odnímatelnou rukojetí vynikající pro přípravu pokrmů na sporáku i v troubě. S prvotřídním antiadhezním povlakem
a dnem z nerezavějící oceli, vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních. Díky odnímatelné rukojeti jsou pánve perfektně skladné. Vhodné do
elektrické, plynové i horkovzdušné trouby, v několika velikostech.
www.eshop.tescoma.cz

Zdravé větrání
Podle průzkumu Healthy Homes Barometer 2016, který zpracovala

Vyšperkujte si svou koupelnu k dokonalosti!

Humboldtova univerzita ve spolupráci se společností VELUX, zdravé

Chcete mít koupelnu snů a nevíte jak na to? Tak to potřebujete nejen

vnitřní prostředí zvyšuje soustředení dětí až o 15 %. Ideálním způso-

krásnou vanu, ale i stylové věšáčky, dávkovače a poličky. Tyto a další

bem, jak zajistit obytnému prostoru přísun čerstvého vzduchu během

pomocníky teď nově nabízí česká firma Bemeta®. Její doplňky jsou vyro-

dne, je krátké, ale intenzivní větrání. Jako nejlepší volba v průběhu noci

beny z pochromované mosazi, takže se snadno čistí a jsou velmi odolné.

se pak ukázalo trvalé větrání malou štěrbinou.

www.bemeta.cz

Spolehlivým řešením jsou střešní okna VELUX vybavená unikátní ventilační klapkou. Ta

funguje jako mikroventilace, a zajistí větrání

i při zavřeném okně. Protiprachový filtr navíc zabrání prostupu nečistot
a hmyzu. Více na www.velux.cz

nábytek
na míru

Vysávání bez kabelu
Akumulátorový vysavač Dyson V8 neslouží pouze k vysávání podlahy, ale rychle
se dokáže přeměnit z tyčového vysavače pro úklid podlahy na ruční vysavač
pro úklid v libovolné výšce – ať již dole, či nahoře. Na základě desetileté zkušenosti s vývojem a výrobou motorů a bezkabelových technologií nabízí Dyson
V8 v porovnání se svými předchůdci několik klíčových vylepšení. Mezi ně patří mimo jiné také prodloužení provozní doby, hygienické vysypávání odpadní
nádoby, ještě vyšší sací výkon a nižší hlučnost. Provozní doba je až 40 minut
konstantního silného sáni na jedno nabití.
Více informací na: shop.solight.cz

skříně

knihovny
dělící stěny

kuchyně
komody
postele

SLEVA 22 % SLEVA 10 %
na vestavěnou skříň

na kuchyňskou sestavu

koupelnový nábytek posuvné
stoly a stolky dětské pokoje

Spáry jako nové
Nelíbí se vám zašedlé či začernalé spáry
okolo vany, umyvadla, dřezu nebo sprchového koutu? S Ceresitem RE-NEW
obnovovačem silikonů budou vaše
silikonové spáry zářit bělostí jako nové!
Ceresit RE-NEW je vhodný na všechny
typy silikonů v kuchyni či koupelně.
Jako když používáte zvýrazňovač, tak
snadno se RE-NEW nanáší. Původní siliKoberce BRENO
nabízí v síti specializovaných
prodejen kompletní sortiment
podlahových krytin - metrážové koberce
bytové, zátěžové nebo vlněné v široké škále barev,
vzorů a materiálů. Připraveny jsou originální a luxusní
kusové koberce v klasických i moderních vzorech.
Moderní PVC a vinylové podlahové
krytiny z naší nabídky dokonale
imitují dřevo nebo dlažbu.

kon není třeba odstraňovat, jednoduše
jej nanesete přes něj. Dlouhodobě odolává plísním, povrch je po aplikaci chrá-

zc.ONERB

něn proti zachycení a tvorbě spor plísní.

54x v ČR

BRENO.cz
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

Vánoční designové tipy pro děti

o-MojeBydleniPR-1116_105x95.indd 2

a získejte zářivé bílé spáry.
www.stop-vlhkosti.cz

Zvolte si Vánoce podle stylu
14.10.2016

Prémiový online obchod se skandinávským designem DesignVille.cz připravil fanouškům skandinávského stylu hned několik tipů na vánoční dárky pro
děti. Ať už vyberete svým ratolestem stylové pexeso s písmeny nebo pastelky od Arne Jacobsena, polštářky, heboučkou bavlněnou deku nebo textilní
koš na hračky, neuděláte chybu. Vždy se totiž jedná o výrobky s perfektním
zpracováním a prvotřídní kvalitou.

Rozlučte se se zašlými spárami a plísní

Široká nabídka vánočních ozdob a množství inspirace umožňuje lidem nejen
16:12:45
dokonale vyladit vánoční stromeček, ale i kompletní výzdobu domu či bytu.
Sladit podle jednoho stylu je možné vše od baněk přes doplňky, balicí papír
až po slavnostní tabuli. Jak jednoduše na to a z jakých stylů vybírat? Nejdříve
zvolte ozdoby, které budou ústředním motivem vašich Vánoc. Ať už tíhnete
k minimalismu, nebo máte raději moderní barvy, inspirujte se novými kolekcemi české firmy GLASSOR.

Bílé dveře jsou tradiční i moderní

Zařizujete kuchyň?

CAG radí jak sladit interiérové dveře se vstupními a jak je zkombinovat s pod-

Pokud hledáte vybavení do kuchyně, určitě byste neměli minout pomocníky

lahou, kuchyní a obývákem, barvami stěn a dalším nábytkem.

jako je praktická krájecí deska se třemi nerezovými zásuvkami. Tři nerezové

Často se nabízí jednoduchá odpověď – bílá se prostě hodí vždy, všude a ke vše-

zásuvky slouží pro umístění nakrájených potravin, jsou oboustranně vysuno-

mu. Společnost CAG, funguje již od roku 1998 a za dobu své existence vyrobila

vatelné a lze je použít také jako pečící plech. Dalším pomocníkem může být

statisíce dveří na míru. A od-

také blok na nože s flexibilní vložkou. Blok je vyroben z vysoce kvalitního dřeva

borníci právě z CAG potvr-

a vybaven pružnou vložkou, která poskytuje dostatek prostoru a umožňuje

zují, že bílé dveře budou

individuální skladování až deseti nožů. Blok je k zakoupení také ve variantě

bestsellerem vždy. V ma-

s integrovanou přihrádkou na vařečky.

lých místnostech opticky

www.kuchyn-domov.cz

zvětšují prostor, působí čistě a jednoduše a lze je doplnit různými typy kování.
Pokud se rozhodnete pro
dveře v této sice obvyklé,
ale přitom jedinečné barvě,
pořád zůstane dost věcí, které ještě budete muset rozhodnout. Model, provedení nebo speciální vlastnosti. Novinkou letošního roku je laminátový povrch
bílý samet, který lze oproti standardu označit jako extra bílý.
www.dverecag.cz

Postel Boxbed

Plastová radlice Cycle Country POLY XT
Nejkvalitnější odpružená plastová sněhová radlice pro všechny typy

Užijte si luxusní spánek na pohodlné posteli Boxbed. Ta disponuje systé-

čtyřkolek a UTV. Nejlehčí sněhová plastová radlice na trhu, patentovaná

mem Boxspring, který se skládá ze dvou kvalitních matrací. Spodní je pru-

žebrovaná, mrazuvzdorná a polyetylenová konstrukce, pro odklízení

žinová, výplň horní matrace tvoří flexi pěna, která má výbornou tvarovou

sněhu a sypkých materiálů. Radlice je vhodná pro shrnování všech syp-

stálost. Rám postele je vyrobený ze smrkového dřeva. Zažijte pocit pohodlí.

kých materiálů, což umožňuje trvanlivý kovový břit, který je nastavitelný

Dostupná na www.jena-nabytek.cz.

doleva i doprava. Dodáváno včetně adaptéru.
- speciální materiál (Poly a RibCore Technology)
- univerzální patentovaný adaptér „mid body mount“ s označením HEAVY-DUTY, který lze namontovat na většinu čtyřkolek na trhu
- vyrobeno v USA
- šíře 132 a 152 cm

www.ctyrkolky.cz

ČESKÝ VÝROBCE S VÍCE NEŽ 20 LETOU TRADICÍ
Náš hlavní výrobní program je:
•

směšovače MIX a DUOMIX - provedení varné, litinové a mosazné
závitové

•

ekvitermí regulátory pro vytápění - RVT 06, PA 5

•

regulátory pro solární ohřev - SOLARIS RRT 05 a 05.1

•

regulátory pro kotle na dřevoplyn - RVT 06.2

•

regulátor pro udržování konstantní teploty - STABIL

•

regulátory podle inter. teploty - RIT 06D a RVIT.10

•

dvouzónový regulátor - RVT 07 DUO

Kontakt:

•

servopohony řady MK-C a MK-D na 24V nebo 230V a mnoho dalšího

www.komextherm.cz, E-mail: info@komextherm.cz
Tel.: 235 313 284, Mobil: 724 025 428, Fax: 235 313 286

PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz
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bydlení
www.moje-bydleni.com

KUCHYNĚ

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

JAKO NOVÁ

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

ZDRAVÁ A ELEGANTNÍ LOŽNICE
spigl_bydleni_10_2016.indd 1
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Sanitární zařízení a hygienické potřeby

Pobočky: PRAHA - BRNO - OSTRAVA - HRADEC KRÁLOVÉ - PLZEŇ - ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRATISLAVA
Distributor:
Centrála ČR
495 541 653
Centrála SR
Pobočka Praha
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň

Merida Hradec Králové, s.r.o., Zemědělská 898, 500 03 Hradec Králové, tel.: 00420 495 545 924, fax: 00420
Merida Bratislava, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 245 646 830, fax: 00421 245 646 831
Cukrovarská 987, 196 02 Praha 9-Čakovice, tel.: 286 890 484, fax: 251 010 307
Řípská 9a, 627 00 Brno – Slatina, tel.: 548 226 126, fax: 548 213 728
Teslova 2, 702 00 Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 028, fax: 596 136 028
areál ČSAD Jihotrans a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice, tel./fax: 387 204 613
Slovanská alej 1861/32, 326 00 Plzeň, tel.: 736 480 738, 737 466 498, fax: 373 312 416

www.merida.cz

