
www.moje-bydleni.com
bydlení Ří

je
n

 2
02

0

HYPOTÉKA NEBO NÁJEM?

TEPLO DOMOVA,
ZAHŘEJTE SE LEVNĚ



Moje koupelna, můj styl 

SAPHO_CURE BLACK_Moje bydlení_210x297_CZ.indd   1 19.10.2020   10:41:38



BYDLENÍ | 3

INZERCE

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme tu podzim a s ním situaci, 
kterou novodobá historie nepama-
tuje. Odvykli jsme si čelit hrozbě  
epidemií a je pro nás překvapivé, že 
na ně i zdraví lidé umírají. Jako by 
to byla daleká historie, která se nás 
netýká.  Přitom ještě mnozí prarodi-
če mají v paměti epidemii záškrtu, 
která ve dvou vlnách zabíjela s hroz-
nou neúprosností. Očkování, proti 
kterému mnohé ekomatky dovedou 
přesvědčivě protestovat, nás ukolé-
balo a dalo nám pocit, že už nám nic 
nehrozí. 
Pokud jsme na jaře měli pocit, že je 
konec světa, na podzim už víme tak 

trochu jak vypadá. Už téměř neexis-
tuje rodina, která by neměla s epide-
mií osobní zkušenost, mrtví už mají 
jméno a tvář a ta bolest se týká, nás, 
sousedů, přátel…  A ti, kdo si mys-
lí, že tomu tak není, možná bolestně 
procitnou ze zlého snu.
Nezbývá, než si navzájem popřát 
pevné zdraví a abychom se tu za 
měsíc zase ve zdraví sešli. A pokud 
vám naše články přinesou alespoň 
na chvíli porci lepší nálady, budeme 
moc rádi.

Krásný podzim a hodně štěstí nám 
všem

Editorial
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Bydlíte rádi? A moderně? České domácnosti se pořád učí by-
dlet stylově, jak si ale všímají odborníci, trendy do interiérů 
pronikají stále více. V  kurzu je industriální, minimalistický, 
vintage nebo retro styl. Vyměnit dekorace nebo drobné vy-
bavení bytu není náročné a často ani drahé. Pokud chcete 
letos vzít svůj interiér z gruntu, osvěžit ho, oživit a prosvět-
lit, popřemýšlejte nejen o novém bytovém textilu, ale také 

o úpravě příček nebo zárubní.

PRŮVODCE MODERNÍM INTERIÉREM

OD ZÁRUBNÍ PO DEKORACE
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Moderní interiér nemusí být drahý. Na to ostatně upo-
zorňují i někteří bytoví architekti a designéři. Nevkus se 
neskryje za zbytečně drahé dlaždičky v koupelně. Pře-
míra barev nebo překombinování dekorů nevzbudí do-
jem luxusu, ale spíš chaosu. Domovu vtiskne duši přede-
vším dialog, který s prostorem budeme vést. „Málokdo 
si uvědomuje, že domov a jeho design se nedá koupit, 
ten se musí vytvářet interakcí a dialogem. V  interiéru 
člověk potřebuje spíš průvodce, který je obeznámený 
se souvislostmi, myslí na různé vazby, analyzuje situace 
a předkládá paletu řešení. Vezměte si, jaká je dnes na 
trhu škála podlahových krytin, kolik existuje nábytko-
vých variant, o výběru kachliček ani nemluvě. V tom se 
člověk sám ztratí. Proto je dobré mít někoho, kdo vám 
to pomůže vytřídit,“ řekl v jednom rozhovoru architekt 
Martin Lubič. Pojďme se proto trendy v  interiérovém 
bydlení spíše inspirovat, než abychom je bezhlavě ko-
pírovali. Je to podobné jako v  módě. Ne každému tělu 
sluší krátká sukně.

Na detailu záleží
Krása v detailu a při naší výpravě za designem tedy za-
čneme u  nábytkových úchytek. Ač svými rozměry do-
sahují pouhých pár centimetrů, parádu udělají obrov-
skou. 
I přesto, že se úchytky staly designovým kouskem, ne-
slouží jen pro potěchu oka. Stále jsou nejspolehlivějším 
způsobem, jak šuplík, zásuvku nebo dvířka otevřít či 
vysunout. Navíc dodávají šmrnc zcela obyčejným kous-
kům nábytku.
Nevíte si rady, jaký druh úchytek vybrat? Seznamte 
se se základními pojmy z jejich světa. Knopky jsou vy-
stouplé úchytky držící na pouhém jednom šroubku. 
Jejich velkou výhodou je snadná montáž. Mohou být 
kulaté, oválné, mít tvar trojúhelníku, na tom nesejde. 
Velkou oblibu si získaly knopky vevintage stylu, které 
jsou doslova šperky každého nábytku. Díky praktičnosti 
i noblesnímu provedení je zájem i o podélné úchytky 
nebo takzvané kapsy ve tvaru vyklenutých půlkruhů, 
které jsou vám jistě dobře známé z rustikálních komod.
Keramické úchytky  v  retro a  vintage stylu oživí sta-
rou komodu, rustikální kuchyni, nebo dřevěné šuplí-
ky. Poutají pozornost svým zdobením a  provedením. 
Velký zájem je též o kovové úchytky. Ty mají buď mini-
malistické provedení, které pasuje do moderně zaříze-
ného interiéru obzvláště v  industriálním duchu, nebo 
jsou svým retro provedením stvořeny pro vaše kousky 
ve vintage stylu. Nezapomínáme ani na plastové úchyt-
ky skvěle padnoucí do kuchyní a dětských pokojíčku.
A v čem jsou úchytky důležité?
• Můžete s nimi proměnit svůj interiér, aniž byste za-

tížili peněženku
• retro motivy i minimalistické provedení vám umož-

ní vyladit svůj domov do posledního detailu
• kromě funkce estetické vládnou i svou praktičností, 

dají se s nimi zamaskovat i vady na kráse nábytku.

Designové dveře doladí interiér 
Věděli jste, že dveře zabírají zhruba dva metry čtvereční 
plochy? A  přesto jejich výběr podceňujeme. Pamatuj-
te, že správně vybrané dveře by měly ladit se zárubní, 
v  ideálním případě by měl být materiál a  jeho design 
totožný. Dveře by také měly ladit s podlahou (doporu-
čuje se nikoli stejný, ale podobný barevný odstín) a ne-
musí ladit s okenními rámy (ty stejně nejsou vidět). Dál 
už se fantazii meze nekladou. Pořídit si můžete dveře 
skleněné, doplněné třeba grafikou, dveře prosklené 
jen částečně, nebo třeba posuvné dveře, které výrazně 
šetří místo. Hitem posledních měsíců jsou potom dve-
ře se skrytými zárubněmi. Pokud vyznáváte čisté linie 
a opravdu jednoduchý design, jsou ideální volbou. Stě-

na, ve které jsou umístěné, zůstává naprosto plochá 
bez výstupků.

Vede bílá barva a dřevo
Pokud existuje něco jako designová jistota, je to v ob-
lasti interiérových dveřích bílá barva a  dekor dřeva. 
Ty se těší oblibě českého spotřebitele už mnoho let. 



Až si tedy začnete prohlížet katalog, odpovězte si na následu-
jící otázky: Jaký tvar dveřního křídla zvolit? Jaké vybrat kování, 
kliky a zárubně nebo který povrch považujete za nejvhodnější?

S drážkou nebo bez

Podoba dveřního křídla má velký vliv na konečný vzhled dveří. 
Použitím polodrážkového provedení s oblými hranami docílíte 
harmonického vzhledu, zatímco bezfalcová varianta je jedno-
duchá a přitom dodá interiéru luxusní vzhled. Pokud máte rádi 
přímé a  jasné linie, pak můžete zvolit polodrážkové povedení 
s  ostrými hranami. Dobří producenti interiérových dveří navíc 
nabízejí mnohá vylepšení zvyšující bezpečnost a prodlužující ži-
votnost. Třeba technologie 4PROTECT od společnosti Hörmann 
pro bezfalcové a polodrážkové dveře s ostrými hranami posky-
tuje vysokou odolnost proti nárazu a poškrábání.
Na trhu najdete dveře s  povrchem z  dřevěné dýhy, lakované 
nebo s CLP povrchem. Kdo má děti a zvířecí mazlíčky, ocení 
mimořádně odolný povrch Duradecor společnosti Hörmann, 
který se dobře udržuje v čistotě.
Důležitá je rovněž volba výplně dveřního křídla. Z pohledu po-
měru cena/výkon se jeví nejvýhodnější výplně z odlehčené dře-
votřísky. 

Vše dovrší klika 

Dokonale harmonického vzhledu v interiéru dosáhnete i tak, že 
dveře sladíte se zárubní, která ochrání dveře před potenciálním 
poškozením. Zvláště odolné jsou zárubně z oceli, které bez vět-
ších následků přežijí srážku s dětskými vozítky a nepoškodí je 
ani škrábnutí způsobené stěhováním lehčího nábytku. Hörmann 
navíc nabízí ocelové zárubně s povrchem, který je od toho dře-
věného k nerozeznání.
Dokonalý vzhled dveří korunují detaily v podobě klik a dalších 
kovových prvků. U  klik od společnosti Hörmann dominuje 
ušlechtilá ocel s  lesklými i matovými povrchy v mnoha tvaro-
vých variantách. 

Více informací na www.hormann.cz.

Při výběru interiérových dveří se řídíme osobním 
vkusem, stylem našeho domova a  v  neposlední 
řadě i financemi. Neměli bychom ale zapomínat 
i na některé aspekty, které se mohou zdát na prv-

ní pohled nepodstatné.

Dokonalost tkví v detailu

PortaMatic (Layoutvorschlag)

NOVINKA: Dřevěné interiérové  
dveře Hörmann

• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře  
s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic  
pro bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou  
povrchovou strukturou

NOVINKA:

Interiérové 

dveře

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Premium partner  
českého  
národního týmu

Duradecor
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V případě dýhy se rozšiřuje nabídka, vybírat lze z ho-
rizontálního i  vertikálního provedení dýhy, případně 
z kombinací dvou různých dýh. Dřevěné dekory nabízí-
me také u laminátových povrchů CPL, a to včetně stále 
oblíbenější sukaté dýhy. Dřevěný dekor se patrně nikdy 
neokouká. Působí hezky, lze jej kombinovat s většinou 
myslitelných materiálů a zároveň i příjemně protepluje 
interiér.

Nezapomeňte na kování
Několik posledních let se zdálo, že kdo chce mít interi-
ér zařízený podle moderních trendů, nemůže snad ani 
volit jiný tvar kování než hranatý. To, co se ale před lety 
rozmohlo jako nepopiratelná móda, začíná se kouká-
vat, současnost je ve znamení návratu k oblým tvarům. 
Tvary klik se zaoblují, což přináší nejenom svěží vítr 
z hlediska designu, ale také nepopiratelné ergonomic-
ké výhody. Oblé kliky zkrátka nejen dobře vypadají, ale 
také skvěle padnou do ruky.
A jaké materiály budou mít v tomto roce hlavní slovo?  
Na první pohled by se mohlo zdát, že nás nečeká žádné 
velké překvapení – materiálem číslo jedna totiž nadá-
le zůstává kvalitní masivní mosaz, která je díky svým 
prvotřídním vlastnostem pro výrobu klik nejvhodnější. 
Čekají nás ovšem i  zajímavé kombinace kovů s netra-
dičními materiály, například s  dřevem, kůží či sklem. 
Velkou předností těchto klik je snadné sladění jejich 
vzhledu s materiálem dveří.

Trendem jsou skryté zárubně
Zárubně, které dominovaly interiéru, byly masivní a čas-
to i vyrobené z masivu, jsou minulostí. Alespoň podle 
trendů letošního roku, který se podle všeho několik let 
udrží. Už ho totiž začali zohledňovat výrobci zárubní. 
Klasické zárubně, na které jsme si v posledních letech 
zvykli, už dávno nesplňují kritéria pro moderní vzhled 
interiéru. Domům a  bytům nyní vládne minimalismus 
a v jeho duchu se nesou také zárubně. Minimalistické 
provedení a designová čistota hrají u dveřních zárubní 
prim. Berou na sebe vzhled subtilního pohledového rá-
mečku nebo se objevují v dočista bezobložkovém pro-
vedení. 
Tradiční obložkové zárubně utvářely vzhled interiéru, 
byly totiž výrazné, viditelné, často na odiv vystavova-
ly i konstrukční komponenty dveří, které jsou v inten-
cích minimalismu nežádoucí. Trendem je jednoduchost 
a jednotná linie dveří a stěny, přičemž oba prvky jakoby 
splývají. V tomto smyslu jsou žádoucí zejména zmiňo-
vané bezobložkové zárubně, které elegantně schovají 
veškeré prvky do konstrukce zárubně a dveří. „Techno-
logickým základem skrytých zárubní jsou pevné profi-
ly z eloxovaného hliníku, které umožňují buď osazení 
pohledového hliníkového rámečku, nebo tvoří pouze 
vnitřní skrytý dílec, který překrývá vnější malba či po-
vrchová úprava stěny,“ vysvětluje Petr Paksi, výkonný 
ředitel společnosti, která vyrábí skryté zárubně. 
Žádoucí designovou čistotu bezobložkového řešení 

neruší ani závěsy, protože v zárubni jsou zafrézované 
skryté 3D seřiditelné panty. Skryté zárubně jsou určené 
do suché i mokré výstavby, je možné je zabudovat i do 
šikmých půdních prostor či využít varianty bez nadpra-
ží, a to i v atypické výšce až 3 700 mm. Výhodou skrytých 
zárubní je, že je lze realizovat tak, aby vzniklo takzvané 
reverzní otevírání dveří, to znamená, aby jedny otočné 
dveře byly orientovány otevíráním k sobě a druhé od 
sebe. Z  pohledové strany tak mohou být dvoje dveře 
i příčka zcela v jedné rovině. „Bezobložkové provedení 
je možné i pro dveře zasouvající se do pouzdra, jednot-
ný design je tak možné v interiéru zachovat i při kombi-
naci obou typů otevírání dveřního křídla. Bezobložkové 
řešení zárubní je zcela univerzální, najde své uplatnění 
v rodinných domech, bytech, ale i v komerčních prosto-
rách,“ dodává Petr Paksi.

Příčky bourat, nebo stavět?
Při přestavbě interiéru je vždy nutné vzít v potaz jeho 
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dispozice a možnosti, jež nám nabízí. I při sebenároč-
nější přestavbě panelového bytu z  něho nevytvoříte 
měšťanský byt s vysokými stropy. A naopak. Ve starém 
bytě z  předminulého století jen těžko dosáhnete do-
konalé rovnosti a přesnosti, která je možná v moderní 
výstavbě. Pracujte proto s tím, co máte k dispozici. Vy-
bouraná příčka mezi panelákovým obývákem a kuchyní 
zvětší prostor, který můžete koncipovat jako stále po-
pulární spojení obytného prostoru, kdy kuchyňský kout 
přechází v pohodlnou relaxační zónu. Naopak přidáním 
příčky, například její vestavbou do příliš dlouhé předsí-
ně, můžete získat zajímavý odpočinkový kout. A právě 
takovým zákoutím nyní přejí interiérové trendy. 
Radovat se proto mohou lidé, kteří získali byt, v němž 
je nevyužité zákoutí, nika nebo třeba arkýř, které zatím 
byly plonkové a bez užitku. Vybudovat z nich lze útulný 
koutek, který poslouží k relaxaci nebo k četbě. Drobná 
příčka, která nemusí být nutně z betonu, ale například 
ze dřeva nebo z  jiného přírodního materiálu, oddělí 

vznikající odpočinkový kout od zbytku domácnosti a vy 
si ho posléze zařídíte podle svého. Také v tomto přípa-
dě se můžete řídit trendy, například vintage stylem, kdy 
můžete využít křeslo z 60. let, které zatím odpočívalo 
na půdě, nebo naopak vsaďte na minimalismus, jenž se 
ostatně s „šedesátkami“ dobře snáší. V relaxační zóně 
by vás nemělo rušit příliš předmětů. Obklopte se jen ně-
kolika kusy, které jsou nutností – dvěma třemi knihami, 
stolečkem na hrnek s kávou. 
A přidejte také kus přírody, protože ta nesmí v moder-
ním interiéru chybět! Ano, správně hádáte, že tento 
trend má co do činění se stále narůstajícím počtem osá-
zených městských balkonů. Ale zeleň proniká do bydle-
ní i jinak. Módní záležitostí jsou vertikální zelené stěny. 
Rostliny a jejich barva jsou balzámem pro oči i duši. Sa-
motný pohled na rostliny v nás vyvolává pozitivní emo-
ce, pocit uvolnění a zdraví. Navíc rostliny ozdravují pro-
středí, což je ve městě nutností. Kromě dekorativního 
účelu rostliny zvlhčují vzduch a zbavují naše prostředí 
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nežádoucích škodlivých látek.  
Při řešení dispozic v  bytě nezapomeňte na to, že se 
do interiéru opět vrací osvědčený a  elegantní funkci-
onalismus, kdy každý prvek má svůj jasný úkol a smysl. 
Nad zařizováním interiéru se zamýšlejte z praktického, 

funkčního i dekoračního hlediska. Pozor si dejte na zby-
tečnosti, které vám budou komplikovat žití. Každá příč-
ka, každý kus nábytku, ale i dekorační předmět by měl 
mít opodstatněnou roli. A to nás smyčkou vrací k tomu, 
o čem jsme se už zmínili – trendem je skrývat prostory, 
které nejsou zrovna používané, a vytvářet harmonická 
zákoutí. 

Barvy interiéru roku 2020
Doby, kdy interiéru vévodila černá, bílá, a to ještě nej-
lépe v lesku, jsou pryč. Trendy velí zpátky k přírodě. To 
znamená, že do domů a bytů znovu pronikají odstí-
ny zemitých barev a skutečně módní barvou se stává 
zelená. Především olivová, zemitě zelená nebo barva 
připomínající svěží listí. A  to je dobře, protože zele-
ná barva zmírňuje stres. Samozřejmě, je nutné ji umět 
kombinovat se zbytkem vybavení, což není zrovna 
snadné. Výhodou zelené je, že interiér omladí a osvě-
ží. Nemusíte si přitom hned pokládat zelený koberec! 
Stačí detaily – tmavě zelený přehoz přes postel, zelené 

polštářky nebo nazeleno natřít starou židli, ze které 
vznikne vítaný solitér. 
Pokud vám zelená nesedí nebo vám z  jakéhokoli dů-
vodu není sympatická, vybírejte i z ostatních módních 
barev. Na předních příčkách se drží možná trochu ne-

zvyklá šedohnědá barva, případně barva šedomod-
rá. Ta velmi dobře funguje se světlejšími odstíny, kdy 
vytváří lehký a  vzdušný efekt, tak s  tmavými odstíny, 
kdy naopak působí dramaticky. Neváhejte tyto, do jisté 
míry industriální barvy, kombinovat s přírodním mate-
riálem, například se dřevem. Šedomodrá si bude dobře 
rozumět i s loňskou top barvou, tedy okrovou. A vy tak 
můžete v interiéru plynule přejít z loňského do letošní-
ho trendu. 
Do interiéru pusťte i  výraznější barvy, například tma-
vou modř, pastelově růžovou nebo sluníčkově žlutou. 
Kombinujte je se zemitějšími a  usedlejšími odstíny. 
K zemitým barvám patří například khaki, béžová, hně-
dá nebo různé odstíny hořčicové. Pokud jsme řekli, že 
černá je v interiérech na ústupu, neplatí to zcela, takže 
některé prvky přenechejte s  klidem této barvě, která 
je, stejně jako v  módě, nadčasová. Když do proměny 
bytu v intencích aktuálních barevných trendů nechcete 
investovat příliš, pořiďte si jen doplňky, například vázy, 
polštářky, přehozy, závěsy nebo jiné textilní drobnosti, 
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které vašemu interiéru vtisknou punc modernosti. 

Materiály, nábytek a linie 
Vzezření interiéru dokreslují použité materiály nebo li-
nie, které se objevují na stěnách, podlahách nebo u de-
korací. Geometrické tvary jsou nyní na ústupu a znovu 
se o slovo hlásí organické vzory. Asi jste si všimli, že ně-
které domácnosti propadly nápisům na zdech, tak ty 
jsou nyní už minulostí. 

Opět si můžeme připomenout žádoucí funkcionalismus 
a důraz na praktičnost. Proto je tolik v oblibě funkční, 
takzvaně modulární nábytek, který můžete využít hned 
několika způsoby, na pohled je příjemný, ale především 
plní dobře své úkoly. Dobře viditelné jsou trendy v lož-
nicích, jejichž srdcem je postel. Ta by měla kombinovat 
jak praktičnost, tak design. Ano, i postele mohou být 
designovým kouskem, který je typický elegancí. Tren-
dem jsou především velká a  pohodlná lůžka. Vedle 
dřevěných se znovu objevují také čalouněné postele, 
hitem jsou především postele čalouněnými čely. Pokud 
se vám stýskalo po proutěném nábytku, směle do toho, 
znovu se totiž drží na předních příčkách.
Umělý kámen, který si některé domácnosti dávaly všu-
de, kam to jen šlo, je na ústupu, stejně jako mramor. 
Pokud po kameni v  interiéru toužíte, sáhněte po pří-
rodním. Vrací se také korek, který najde uplatnění ne-
jen na podlaze, ale také na nábytku nebo na zdech. 
Použijte ho třeba místo tapety, když jím obložíte část 
stěny v  obýváku nebo pracovně. Korek je výhodný 
v tom, že jde o přírodní materiál, který velmi dobře izo-
luje a skvěle se s ním pracuje. 
Důležitá otázka, zda u materiálů zvolit lesk, nebo mat, 
má pro letošní rok jednoduchou odpověď. Vítězí totiž 
matná povrchová úprava. Lesklé měděné nebo mosaz-

né tóny tak nahradí matnější kovy. Trendy bude spíše 
tmavá ocel, která se skvěle hodí do industriálního stylu.
Co se týká potahů, vévodí jim luxusní materiály, jako je 
například samet nebo hedvábí, objevuje se také netra-
diční manšestr. U  potahů platí opak než u  materiálů, 
nebojte se v jejich případě lesku. Na podlahu si můžete 
pořídit kusové koberce z populární měkké viskózy, kte-
ré váš interiér zútulní. Látky můžete konec konců pou-
žít také na obložení stěn, místo tradičních tapet. 
Lampám a  interiérovým doplňkům obecně dominuje 
sklo a ušlechtilé dřevo. Nebojte se hledat je například 
u mladých českých designérů. Český design se nyní pro-
bouzí a  znovu hledá své místo na zemi, takže máte 
jedinečnou šanci nakoupit za relativně málo peněz je-
dinečné kousky, které budou postupem doby získávat 
na hodnotě. A protože interiérům vládne minimalismu, 
pořiďte si raději jednu krásnou věc než deset tuctových. 

Kouzlo je v detailu
Funkcionalismus, minimalismus, vintage a retro, indu-
strialismus. To jsou trendy, ze kterých si směle můžete 
vybrat ten, který nejvíce koresponduje s vaším nastave-
ním i možnostmi vašeho bytu. Měšťanské domy snadno 
upravíte ve vintage stylu, panelovým bytům bude slu-
šet minimalismus a  funkcionalismu. Až budete hotovi 
s přestavbou bytu a rozmístíte správně nábytek, zaměř-
te se na detaily, v nichž je skryté kouzlo. Stále ale mějte 
na mysli, že interiér by měl působit elegantně, střízlivě 
a vzdušně. S doplňky to proto nijak nepřehánějte, na 
druhou stanu si s nimi ale zkuste pohrát. On i dobře 
zvolený věšák, který koresponduje s ostatním kováním 
v bytě je pro interiér velkým přínosem.
Kouzlete s  osvětlením, tlumeným světlem v  tmavých 
koutech, pořiďte si elegantní světelné organzy, pracuj-
te se solitéry. Interiér rozhodně zútulní knihy, které mů-
žete netradičně vyskládat na parapet okna nebo na de-
signovou polici z exotického dřeva. Nezapomeňte ani 
na takový detail, jako je vůně! Provoňte svoji předsíň, 
ložnici i obývák přírodními vůněmi. Propadněte aroma-
terapii, která dokáže i léčit. Jaru budou vládnout květi-
nové vůně, na jaře sáhněte po vůni malin nebo ostružin 
a citrusů.
Velkým trendem v  interiéru jsou čerstvě řezané květi-
ny. Jaru vévodí tulipány a narcisy, v létě si pořiďte růže 
nebo natrhejte luční kvítí. Květiny aranžujte do jedno-
duchých a  elegantní váz, nebojte se prohledat staro-
žitnictví nebo krabice na půdě. Květiny interiér zjem-
ní. Hledejte pro jejich umístění netradiční místo, nejen 
prostředek jídelního stolu.
Trendy nám umí zamotat hlavu. Kdo z nás nechce být 
stylový? Nenechte se ale módními výkřiky zcela pohltit. 
Vždy vnímejte prostor, který vám interiér nabízí, jste 
totiž jeho součástí a jde především o to, aby vám doma 
bylo dobře. 

Text: Jana Poncarová, 
foto: Shutterstock.com
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Vůbec první materiály, kterými se v domácnostech obklopovali naši předci, byly ryze přírodní. 
Zdi dýchaly hliněnou omítkou, dubová prkna na podlaze vytvářela útulný dojem, krby byly ob-
ložené kamenem a nad nimi visely přírodní dekorace. Mnohé se proměnilo a mnohé zůstalo. 
Dnes bydlíme v moderních bytech a domech, které jsou plné chytrých technologií a spotře-
bičů, ale potřeba obklopovat se přírodními materiály zůstala. V roce 2017 je trendem hlavně 
mramor, na předních příčkách se pořád drží dřevo nebo korek. Chcete pustit přírodu domů? 
Inspirujte se, jak zařídit obývací pokoj, kuchyni, ložnici nebo dětský pokoj přírodními materiály.

PUSŤTE PŘÍRODU DO INTERIÉRU
TRENDEM JE MRAMOR, DŘEVO I KOREK
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Mramor a kartáčované dřevo
Rok 2020 je ve znamení mramoru. Objevuje se všude. 
V kuchyních, v koupelnách i v obývácích. Na první po-
hled vytváří luxusní dojem, ale jeho hlavní nevýhodou 
je cena. Pokud ovšem nemusíte hlídat rozpočet při re-
konstrukci nebo stavbě domu, pusťte ho k sobě. Zlí ja-
zykové sice říkají, že je studený, ale skutečnost je jiná. 
Použít ho můžete na obklady, objevuje se na kuchyň-
ských linkách nebo na detailech v obýváku. Když je váš 
rozpočet přece jen našponovaný, zvolte napodobeninu 

mramoru. Umělý kámen sice interiéry opouští, ale po-
kud bude věrohodnou kopií, lze přimhouřit oko. 
Dřevo je tradičním přírodním materiálem a zůstává tak 
trendem každou sezónu, pouze v různých obměnách. 
Letos hraje prim především kartáčované dřevo. Tech-
nika jeho výroby zvýrazňuje jedinečnou kresbu dřeva 
a  dává mu tak docela nový a  nečekaný rozměr. Ten-
to typ dřeva využijte například v kuchyních, třeba na 
kuchyňských linkách bude vypadat opravdu výjimečně. 
Své opodstatnění má i v obývacím prostoru nebo třeba 
v předsíni a v ložnici – prostě všude tam, kde se chcete 
nadchnout a získat něco ojedinělého. 
Kov sice není ryze přírodní materiál, ale zmínit ho mu-
síme. Ač je napřed opracován, jeho prapůvod je v příro-
dě. Zatímco dříve vévodil interiérům hlavně lesklý kov, 
nyní je na ústupu. Jednoduše se okoukal, a tak ho na-
hrazuje – světe div se – matný kov. To souvisí s velkým 
návratem bytových designérů a  návrhářů k  přírodě. 
Matný kov se objevuje hlavně v koupelnách a v kuchy-
ních. Hitem jsou například elektrospotřebiče s matným 
povrchem. A má to i svůj praktický rozměr – na rozdíl 
od lesklého kovu je ten matný méně náročný na údrž-
bu a navíc vytváří dojem moderního a vzdušného inte-
riéru. 

Zapomenout nesmíme ani na korek. Máte ho spojený 
zatím jen se zastaralou podlahou, kterou jste zahléd-
li někde na návštěvě? Potom se přepněte do nového 
módu. Korek slaví velký comeback. A z podlahy se pře-
souvá na stěny. Použít ho tak můžete jako obložení zdí, 
nebo alespoň jejich části. Korek také skvěle oživí stoly či 
židle, třeba při renovacích. Vedle korku se bude objevo-
vat hřejivá terakotová barva, která se hodí především 
na podlahy či obklady u krbu. 

Kuchyně, která má styl
Kuchyně už dávno nejsou vní-
mané jako malé místnůstky 
oddělené od zbytku domácnos-
ti, kde je žena zavřená a  vaří 
a  myje nádobí. Stávají se sou-
částí obytného prostoru. Mís-
tem společného vaření a sdílení 
příběhů za stolem s  vonící ká-
vou. Současné kuchyně tak jsou 
srdcem domácností, a proto se 
jejich vzhled proměnil a  stále 
častěji do jejich designu pro-
mlouvají trendy. Jak už víme, 
těm vévodí hlavně přírodní ma-
teriály. 
Chybu proto neuděláte, když 
investujete do kuchyně z masi-
vu. Nemusí mít ale vůbec rusti-
kální ráz, což je například v in-
dustriálně laděných interiérech 
nebo v  moderních bytech spíš 
nežádoucí. Dřevo kuchyňské 

linky může mít různé dekory nebo povrchové úpravy, 
například zmiňovanou kartáčovanou. Neokoukaný 
vzhled propůjčí kuchyňským linkám exotická dřeva, 
z  nichž se některé lépe vypořádávají s  vlhkostí, které 
je v kuchyni někdy víc než dost. Použít lze také různé 
nátěry. 
Dřez, který je nedílnou součástí každé kuchyně, by měl 
do jejího koloritu perfektně zapadnout. Nemusí mít 
přitom jen klasický vzhled. Vracejí se například kera-
mické dřezy zhotovené z  odolného a  neprostupného 
materiálu. Keramika je přírodní materiál a je zdravotně 
nezávadná a hygienická. Pokud milujete minimalismus, 
zvolte bílý keramický dřez s jednoduchými liniemi. 
Vyrábí se také dřezy z  umělého kamene, takzvaného 
corianu. Můžete je pořídit v  mnoha různých modifi-
kacích a barevných odstínech. Umělý kámen lze dobře 
opracovávat, řezat ho nebo brousit, a tak můžete dře-
zu vtisknout netradiční tvar, nezapomínejte při tom ale 
především na praktičnost. Největší výhodou umělého 
kamene je to, že ho lze vyrobit téměř v jakékoliv barvě. 
Pokud tedy hledáte dřez nevšední barvy, orientujte se 
právě na tento materiál.
Když zmiňujeme umělý kámen, nesmíme opomenout 
ani ryze přírodní kámen, který najde uplatnění přede-
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vším ve velkých prostorách. Nevýhodou je finanční ná-
ročnost. Přírodní kameny, žula nebo mramor, jsou dra-
hé. Ale zase je máte na celý život, protože jsou odolné. 
Lze jimi obložit kuchyni nebo je položit na pracovní 

desku, aniž byste se museli obávat, že je při práci po-
škodíte. 
Pokud ještě chvíli zůstaneme u  dřezů, tak hitem po-
sledních let jsou takzvané granitové dřezy vyráběné ze 
směsi kamenné drti, barviv a pojiv. Výhodou je jejich vy-
soká odolnost i to, že na materiálu nejsou vidět zaschlé 
kapky vody. Výrobci mohou granitový dřez prodávat 
pod názvy – fragranit, silgranit nebo cristalita granite. 
V  kuchyni jde ale především o  praktičnost a  ergono-
mii. A i v té umí pomoci přírodní materiály. Rozhodně 
oceníte různá posuvná prkénka, například zabudovaná 
přímo do dřezů. Samozřejmě vyrobená z odolného dře-
va jako přírodního a  užitečného materiálu, který má 
v kuchyni své místo. 
Při zařizování kuchyně a  koupelny je důležité vybrat 
správné obklady a  dlaždičky, ať už jejich dekor nebo 
materiál. Používá se odolné dřevo, to potom půso-
bí koupelna velmi příjemně a  hřejivě, stejně tak pra-
vý i umělý kámen, například žula nebo mramor. Punc 
přírody přitom může umocnit dobře vybraný dekor 
keramických dlaždiček, trendem je v tomto směru pře-
devším greenery. Nebojte se proto sáhnout například 
po tmavě zelených dlaždicích, které budou skvěle kore-
spondovat třeba právě se dřevem. 

Ložnice, která je bio
Jestli se letos pouštíte do zařizování ložnice, může to být 
pro vás velká výzva, abyste konečně spali lépe. Ovzduší 
rozhodně zpříjemní přírodní materiály, ať už v případě 
podlahových krytin nebo bytového textilu. „Aktuálním 
trendem mezi látkami je přírodní kepr. Jedná se o té-
měř nezničitelný materiál, který skvěle poslouží na ma-
tracích i topperu nebo na dekoračních polštářích, a to 
v podstatě doživotně. Do popředí se také dostává lu-
xusnější přírodní materiál, kterým je  egyptská bavlna 

v kombinaci s hedvábím. Jedná se také o velmi pevný 
materiál, který je příjemný na dotek a vizuálně působí 
velmi elegantně,“ říká Pavel Smítal ze společnosti,  kte-
rá vyrábí postele.
Už jsme zmínili, že barvou roku 2017 je zelená, která 
uklidňuje, a  tak má své opodstatnění i  v  ložnici. Hi-
tem jsou čalouněné postele, takže můžete oba trendy 
kombinovat a pořídit si například zelenou čalouněnou 
postel. Nebo jen zelené polštáře a povlečení, které vy-
měníte, až vás přestanou bavit. Tmavě zelenou můžete 
kromě dřeva kombinovat i s dalšími přírodními materi-
ály, jako je len nebo kožešiny. 

V obýváku od podlahy
Jestli je kuchyně srdcem domu, potom obývák je jeho 
duší, která na vás dýchne vždy, když se pohodlně usa-
díte na pohovce, ať už sami nebo s rodinou či s přáteli. 
Pokud obývák teprve zařizujete nebo rekonstruujete, 
začněte od podlahy. Slušet mu budou dřevěná prk-
na, která jsou nadčasová a místnost ihned pozvednou 
o několik řádů výš. Z přírodních materiálů použijte také 
například korek. Nespornou výhodou korkové podlahy 
jsou velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a také vý-
borná akustická izolace, snadná údržba i opravitelnost 
a poměrně nízká cena. A pokud se zajímáte o životní 
prostředí, určitě vás potěší, že korek je kůra stromu, ale 
stromy při jejím získávání nejsou káceny – jen je postup-
ně odřezávána a poté zase dorůstá. 
Méně obvyklým, ale nyní také populárním typem pří-
rodní podlahy je kožená podlaha. Vyrábí se z recyklo-
vané kůže. Povrch je ošetřený pomocí olejů z  tvrdých 
vosků. Mezi skvělé vlastnosti kožené podlahy patří pev-
nost, pružnost, dlouhá životnost a také snadná údržba. 
Podlaha je současně příjemná na dotek.
V obýváku také upotřebíte už zmiňované kartáčované 
dřevo, například na police, na které vyskládáte knihy, 
které vždy zútulní interiér. Zaměřte se také na detaily. 
Obložte například část zdi korkem nebo kamenem. Po-
kud chcete být opravdu in, můžete vyzkoušet i kámen, 
který hřeje - topení z  přírodního kamene je jedním 
z nejzdravějších topných systémů je hospodárné, poho-
dlné a snadno regulovatelné. Navíc vypadá v interiéru 
nádherně, je i krásným designovým prvkem.

Kombinujte dřevo s tmavě zelenými prvky a přírodním 
textilem. Nebo buďte doslova puntičkáři a mějte i vy-
pínače v  přírodním a  jednoduchém provedení. Jako 
materiál vypínačů zvolte například kůži, břidlici, beton, 
dřevo nebo keramiku, uvidíte, jak tyto nepatrné drob-
nosti pozvednou interiér.
Když už hovoříme o kůži v  interiéru, opět se dostává 
do popředí zájmu. Koberce s hovězí, či ovčí kůže, tabu-
retky, nebo třeba jen přehozy na sedačku - to vše dodá 
vašemu interiéru šmrnc a teplo domova.

Text: Jana Poncarová, 
foto. Shutterstokc.com
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O kuchyních se říká, 
že jsou srdcem domu 
nebo bytu. Linou se 
z  nich vůně obědů 
a  večeří, nad nimiž 
se schází celá rodina. 
Moderní kuchyně ale 
z  pouhých přípraven 
jídel povýšily na mís-
ta setkávání. Občas 
se mohou proměnit 
i  v  zákoutí, kde děti 
píšou úkoly a  dospě-
lí své pracovní resty. 
S  tím, jak se mění ži-
votní styl, se promě-
ňují i požadavky, kte-
ré na kuchyně máme. 
Kuchyňské linky se 
prolínají s  chytrými 
spotřebiči, kuchyně 
pak často přechází 
v obytný prostor, tak-
že je důležitý i  jejich 

design.

JAK JI ZAŘÍDIT? 
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Pohodlí je asi nejvýstižnější slovo, které charakterizuje 
současné moderní kuchyně. Stává se z nich komfortní 
stylově zařízený multifunkční prostor, jen slouží k mno-
ha účelům. Vedle vaření a stolování jsou kuchyně i mís-
tem setkávání s rodinou nebo přáteli. Je poměrně běž-
né, že jsou kuchyně spojené s obývací částí domu nebo 
bytu. Nedílnou součástí moderních kuchyní pak jsou 
technologie a  nejrůznější vychytávky, které usnadňují 

každodenní fungování a šetří drahocenný čas. 
Na první pohled to jsou drobnosti, ale v  součtu pro-
měňují kuchyni v jedinečný prostor, kde je vše možné. 
Příkladem je třeba kuchyňská baterie, která vyrobí per-
livou sodovku, nebo na jedno stisknutí vypustí vařící 
vodu na čaj, kávu nebo na blanšírování zeleniny. Už ne-
musíte čekat deset minut, až se voda uvaří. Tyto minuty 
se pak sčítají a o to více času si můžete užít u stolu se 
svými blízkými. 
Přibývá také spotřebičů s  řadou funkcí a  vychytávek. 
Čím jsou chytřejší, tím jsou lákavější. Taková kuchyně se 
pak snadno stává středobodem domácnosti, kde se sku-
tečně žije. V podstatě už nejde jen o vaření. Proměňuje 
se v místo, kde lze posedět nad šálkem kávy, užít si ro-
dinnou oslavu, může posloužit jako studovna, pracovna 
nebo herna – osvěžení nebo něco dobrého k snědku je 
totiž vždy po ruce. 

Tepající technologie
Jestliže je kuchyně srdcem domova, tak technologie 
jsou jejími tepnami a  žílami, které v  ní rozhání živo-
tadárnou energii. Moderní přístroje pomáhají sklado-
vat suroviny, zapojují se do přípravy ingrediencí, slouží 
při tepelné přípravě jídla i při mytí nádobí. Zajímavým 
trendem je i  technologie takzvaného nočního vaření, 
kdy se využívají například konvektomaty nebo multi-
funkční pánve. Výhodou takové přípravy jídel je, že se 
vaří při nízkých teplotách. 
Vaření navíc nemá být cvičení, takže moderní kuchyně 

jsou navrhované tak, abyste se v nich nemuseli zbyteč-
ně natahovat, ohýbat nebo přebíhat s  horkou pánví 
od sporáku ke dřezu. Navíc kuchyni nezařizujete každý 
den. Ve čtyřiceti letech vás dřepy ke spodním zásuvkám 
tak moc trápit nebudou, ale o patnáct let později už se 
mohou ozvat kolena. V dobře navržené kuchyni vyba-
vené těmi správnými technologiemi si tak jedním pohy-
bem zvládnete podat utěrku a otevřít troubu. 

Možností, jak si navrhnout vysně-
nou kuchyni, je dnes opravdu 
plno. Technologický rozvoj jde 
kvapně kupředu, takže se nemu-
síte omezovat, co se týká výběru 
kuchyňských spotřebičů. Ledničky 
i myčky jsou dnes velmi úsporné, 
digestoře nehučí a jsou efektivní, 
osvětlení je vyvíjení kuchyním na 
míru, takže poskytuje dostatek 
světla. Diody si můžete instalovat 
po celé délce kuchyně pod horní 
skříňky, takže bude vždy perfekt-
ně osvětlovat pracovní plochu. 
Samotnou kuchyňskou sestavu 
pak zvolte s ohledem na dispozice 
prostoru – moderní jsou kuchyně 
do písmene L či do písmene U, 
vládne i minimalistický styl, retro 
design a populární zůstává i ost-

růvek uprostřed. Než se však pustíte do výběru deko-
rů a tvarů, měli byste se ujistit, že vaše nová kuchyně 
dostane dobrý základ, který zvýší její užitnou hodnotu 
i životnost. 
Kuchyně také prožívají něco, co by se dalo nazvat jako 
internacionalizace. Spojuje se to nejlepší ze světové 
inspirace. A tak není výjimečné, že i v České republice 
můžete pořídit vybavení od talentovaných návrhářů. 
Například kuchyňské ostrůvky jsou nejdůležitějším bo-
dem v inspirativních kuchyňských prostorách a motivují 
k  vymýšlení kreativních pokrmů. Americké chladničky 
a mrazničky typu side-by-side zase vždy přitahují pozor-
nost, ať už obdivujete chladnou nenápadnost vestavě-
ného modelu nebo hrdě volně stojící model.

Zázemí pro dobrou kuchyni
Než zavěsíte skříňky na zeď a poprvé si uvaříte v nové 
kuchyni kávu, je nutné dobře zvládnout hrubé práce. 
Potřebám nových kuchyní totiž většinou nevyhovují pů-
vodní odpady, voda, plyn a elektřina. Ve starších bytech 
také často chybí přípojky vody a odpadu k myčce. Potí-
že mohou způsobit i zastaralé rozvody, které nezvlád-
nou nároky indukční nebo sklokeramické desky, takže 
elektrikářské práce, které přizpůsobí rozvody na 380 
voltové napětí jsou nezbytné. Vhodné je rozmyslet si 
také množství vypínačů a zásuvek, protože na kuchyň-
ské lince budete mít zapojeno třeba hned několik spo-
třebičů najednou. 
Oblíbené sádrokartony nemusí vždy udržet zátěž ku-
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chyňské linky, proto se ujistěte, jak jsou na tom vaše 
stěny. Sádrokartonové zdi je třeba opatřit výztuhami. 
V dutých cihlách se pak nábytek připevňuje chemickou 
kotvou a ve velmi starých bytech je občas nutné kotvit 

skrze celou stěnu. To samé platí o podlaze. Zvlášť po-
kud sáhnete po kamenné pracovní desce, bude nová 
kuchyně něco vážit. Proto je lepší korpus postavit na 
základní betonový podklad, jinak hrozí, že se soklové 
nohy protlačí do vinylu, korku nebo PVC. 
Možná, že budete měnit i  dispozici kuchyně. V  tako-
vém případě je třeba zohlednit vývody plynu, odpadů 
nebo odtahu pro digestoř. Vedení odtahu by mělo být 
vždy co nejkratší, aby bylo účinné. Důležitý je také prů-
měr, protože většina moderních digestoří potřebuje ot-
vor 150 mm a platí, že každý centimetr zúžení zvyšuje 
hlučnost a snižuje účinnost. Důležité je ohlídat i výšku 
kuchyňské linky, protože u atypických stropů může být 
problém digestoř umístit, například nad kuchyňským 
ostrůvkem. Trendem jsou pak digestoře zabudované 
v  desce se spodním odtahem, což se používá právě 
v případě ostrůvků. Na první pohled tak ani nepoznáte, 
že tam digestoř je. 
Při plánování kuchyně je nesmírně důležitá ergonomie. 
Vždy je nutné zohlednit daný prostor, proto je řešení 
vždy unikátní. Začněte od výšky pracovní plochy, zpravi-
dla to bývá 90 cm od podlahy, záleží ale na výšce uživa-
tele. Pohodlí vyzkoušíte tak, že na desku položíte ruce 
– předloktí a paže nad deskou by měly svírat tupý úhel. 
Myslete na to, abyste v kuchyni měli dostatek pracovní 
plochy a také zohledněte doporučovanou posloupnost 
prostoru: skladovací plocha (lednice a spíž), odkládací 

plocha (dřez a myčka), přípravná plocha, varná plocha 
(sporák), servírovací plocha. Směr posloupnosti zvolte 
podle toho, zda jste praváci nebo leváci. Současným 
trendem pak je umisťovat vše na dosah bez zbytečného 

ohýbání se. Proto se trouby dostávají do výše očí, oblí-
bené jsou výklopné skříňky. Vše se staví tak, abyste po 
kuchyni nemuseli zbytečně přecházet. 
Při plánování kuchyně nezapomeňte ani na podlahu. Ta 
by měla být odolná a snadno se udržovat. Je naprosto 
běžné, že při vaření sem tam něco ukápne, proto by 
mělo být jednoduché podlahu setřít. Nejvíce se osvědči-
la keramická dlažba, která zvládne velkou zátěž, neva-
dí jí cákance od vody i oleje nebo náraz hrnce. Důležitá 
je otěruvzdornost a protiskluznost. Dlažby pro domác-
nost vybírejte v kategoriích R9 až R10. 
Klíčovou roli hraje i estetično. Abyste se v kuchyni cítili 
příjemně a  bylo vám v  ní dobře, měla by být stylově 
zařízená. Výhodou je, že dnes jsou módní různé desig-
ny a styly, proto si můžete zvolit takový, který je vám 
nejvíc sympatický. Může to být populární skandinávský 
styl, oblíbené jsou minimalisticky pojaté kuchyně, stále 
se objevuje rustikální styl nebo design a  la Provence. 
V žádném případě se nenechte natlačit do designu, kte-
rý se vám nelíbí. Konzultanti v kuchyňských studiích by 
vám měli umět nejen poradit, ale také vyjít vstříc a po-
moci zkoordinovat jednotlivé kroky a zároveň pohlídat, 
aby vše stylově ladilo. 
Pokud chcete být styloví, můžete se inspirovat součas-
nými trendy. Do interiérů se v současné době vrací hlav-
ně přírodní materiály – je to dřevo ve všech podobách, 
kámen, mramor, případně jeho věrná imitace. Umělý 
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kámen má ty výhody, že jeho povrch je pevný a celistvý 
a 100% opravitelný. Není porézní, a tudíž není nasá-
kavý. Všechna voda tak zůstane spolehlivě na povrchu, 
což zamezuje usazování bakterií nebo vzniku plísní.

Údržba tohoto materiálu je velmi snadná. Běžné nečis-
toty, které potřísní pracovní desku nebo dřez, většinou 
stačí smýt vodou. Jen výjimečně je třeba použít abraziv-
ní přípravky v podobě tekutých písků apod.
Škrábance a drobné vrypy, které vzniknou jen ojedi-
něle, odstraníte prostým přebroušením a přeleštěním, 
aniž by tím utrpěl vzhled a celistvost barevné plochy.
V  barvách pak převládají tóny šedé, které je možné 
kombinovat s  teplejšími odstíny dřeva, jež má výraz-
nější kresbu. Co se týká dispozice, tak stále přetrvává 
obliba propojování kuchyně s jídelním prostorem nebo 
obývacím pokojem. I proto samotné kuchyňské sestavy 
čím dál více připomínají obývací stěny. Populární jsou 
bezúchytková provedení kuchyňských sestav, přibývají 
čisté a ničím nerušené linie.

Kuchyně, která má styl
Pokud vyřešíte technologické zázemí pro kuchyni, mů-
žete se naplno oddat ladění stylu a  designu. Kuchy-
ně se nyní rády inspirují po celém světě. Vždy je lepší 
dát přednost moderním materiálům, čistému designu 
a preciznosti, která je nadčasová. Vládne zejména mi-
nimalismus a přesvědčení, že co nemusí být vidět, ať je 
skryté. To se týká hlavně spotřebičů, které jsou buď úpl-
ně schované, nebo naopak hrdě vystavené. 
Velice populární jsou pak kuchyně, jež se stávají obyt-
ným prostorem, který spojuje celou rodinu, případně 

přátele a hosty. Spíš než rustikální styl nyní vede měst-
ské pojetí kuchyní. Základním kritériem by měla být 
nadčasovost a  přizpůsobivost. Není divu, že je stále 
populární industriální styl, jenž někomu může připa-

dat příliš hrubý nebo syrový, protože otevřeně pracu-
je s některými materiály. Vyznačuje se čistými liniemi, 
šedým betonem, obnaženými cihlami. Často působí až 
nedokončeným dojmem. Typická je také ostrost a hra-
natost. Uplatnění najde hlavně v bytech v přestavěných 
průmyslových budovách, sluší i loftovým bytům.
Kuchyně se nyní také hojně inspirují ve skandinávském 
stylu, jenž je typický svým komfortem, určitým minima-
lismem, čistotou a funkčností. I v tomto případě se hoj-
ně používá beton, jenž je oblíbený jako materiál pro 
podlahové a pracovní povrchy. Navozuje severskou čis-
totu a většinou se kombinuje se dřevem, který vzhled 
zjemňuje a zútulňuje. I  v kuchyních má své místo hy-
gge, což je dánský výraz pro pocit pohodlí a spokoje-
nosti. Tento trend výrazně pronikl i  do českých inte-
riérů. Ve své podstatě hygge žádá vynechání čehokoli 
nepříjemného, co by mohlo narušit pohodu. Ač skandi-
návské kuchyně používají syrové materiály a minimali-
stické linie, jsou zjemňovány řadou doplňků, jako jsou 
bytové textilie nebo koberečky. Nemusíte se také bát 
barev, ačkoli by v interiéru měla hovořit hlavně jedna 
barva, většinou to bývá zelená, červená nebo modrá. 
Současné trendy pak směřují i ke kovovým materiálům, 
zejména mědi, jež odráží industriální designový styl.

Text: Jana Poncarová, 
foto. Shutterstock.com
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Zatímco centrální obytné prostory se v moderních bytech zvětšují slou-
čením kuchyně, jídelny a obýváku, ložnici se mnoho čtverečních me-
trů nepřiděluje. Není divu, vždyť je to pokoj určený maximálně pro 
dva, a to ještě na hodiny, kdy se kolem sebe nerozhlížíme, protože tiše 

a klidně spinkáme a odpočíváme.

JAK ZAŘÍDIT MALOU LOŽNICI
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Zařízení ložnice je třeba promyslet o to víc, oč je menší, 
protože právě místnost pro spánek je důležitou součás-
tí naší osobní hygieny. Zdravý spánek potřebují děti, 
mladí, lidé na vrcholu sil i senioři. Někdo spí více hodin, 

jiný méně, každý se ale potřebuje vyspat dosyta a vstá-
vat plný nových sil. 

Nerušený spánek
V každém případě bychom spánku měli vyhradit míst-
nost, kde je co největší klid a ticho. Není od věci se po-
dívat, kudy vedou stoupačky, protékající voda ve zdi 
dovede v nočním tichu způsobit pěkný rachot. I  když 
je ložnice malá, je lépe takovou zeď nebo její část od-
hlučnit třeba přidáním sádrokartonového panelu s pro-
tihlukovou izolací. Raději obětujeme těch pár centi-
metrů, abychom měli v  ložnici klid. Okna vedoucí do 
rušné ulice „utěsníme“ žaluziemi. ideální jsou pro tuto 
potřebu vnější, protože ty opravdu vytvoří protihluko-
vou clonu. V bytových domech, kde takové instalovat 
nemůžeme, si musíme pomoci zevnitř. Moderní izolač-
ní okna se vyrábějí různá, při jejich instalaci či výmě-
ně tedy budeme pamatovat také na to, abychom do 
ložnice, kde hrozí ruch zvenčí, našli taková, která lépe 
zvukově izolují, přidali nějakou fólii apod. Těžké závěsy 
sice dnes nejsou moc v módě, ztišit hluk zvenčí ale do-
vedou, navíc poskytnou i zatemnění a jako bonus jsou 
v  ložnici pěkných designovým prvkem. Pamatujte ale 
na to, že jsou to také lapače prachu, takže si vyberte 
látku pevnou, která nepropouští světlo a odruší hluk, 

zároveň ale dobře prací. A zavěste ji na pohodlně pří-
stupnou garnýž, abyste bez potíží mohli závěsy sundat 
a vyprané znovu pověsit. 
Prach ze závěsů signalizuje již další kapitolku nerušené-

ho spánku - totiž co nej-
méně prašné prostředí. 
Jemné částečky prachu 
dráždí ke kašli, nemluvě 
o  roztočových alerge-
nech, které některé lidi 
dovádějí až k  astmatic-
kým záchvatům. Ať dě-
láte co děláte, jemné šu-
pinky kůže se přes ložní 
prádlo dostávají až do 
matrací, z nich pak zase 
vypadávají, a  to je pro 
roztoče živná půda. Jis-
tě, postele s  úložnými 
prostory jsou praktické, 
ale z  hlediska hygieny 
ložnice vám přidělají 
dost práce. Vzhledem 
k tomu, že do nich vět-
šinou ukládáme věci, 
ke kterým moc často 
přístup nepotřebujeme, 
hromadí se v nich poslé-
ze prach. Lůžko máme 
dokonale čisté, s  voňa-
vým vypraným povle-
čením, ale pod ním... 

škoda slov. Pokud tedy chcete mít v ložnici pod postelí 
opravdu pravidelně čisto, volte raději postel, pod kte-
rou snadno zajedete vysavačem nebo vlhkým mopem. 
Alternativou pro zásuvky či výklopné postele jsou úlož-
né vaky. Volíme raději menší, aby se z pod postele lehce 
vytáhly a my mohli prostor snadno uklidit a i vaky otřít 
od prachu. 
Čistý a čerstvý vzduch je další podmínkou nerušeného 
spánku. Když máme ložničku malinkou a  spíme v  ní 
dva, je potřeba dobré výměny vzduchu velice důležitá, 
protože jinak nás v noci bude budit nedostatek kyslíku 
a není nic platné, že jsme si před spaním důkladně vy-
větrali. Částečně pomohou zelené pokojové rostliny, na 
to, aby uvolnily dostatek kyslíku pro spáče, byste jich 
ovšem museli mít v ložnici opravdu hodně. Pak se zas 
na listech usazuje prach - a jsme jako na kolotoči. Takže 
zelené rostliny v ložnici určitě ano, ale dobře přístupné. 
Do ložnice se hodí zelenec, asparágus, břečťan pokojo-
vý - ty pohlcují dokonce ze vzduchu i některé nezdravé 
chemické látky. Pěstujte je raději v malých květináčích, 
ať je jednou za týden můžete vzít jednoduše osprcho-
vat do koupelny. Tak se zbavíte prachu, který se zachytil 
na listech. Nebo při dostatku místa můžete zvolit na-
opak jednu či dvě opravdu velké rostliny - monsteru, 
velkolistý fíkus nebo nenáročnou palmu Chamaedora 
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- z jejich listů prach snadno otřete. 
Základem přísunu čerstvého vzduchu ale samozřejmě 
bude dobré větrání. Ložnici nikdy neutěsňujeme, mo-
derní okna umožňují využití větracích mezírek, ty by 
přes noc v každém případě měly být otevřené. Pokud 
máme na oknech onen zvukově a  světelně izolující 
závěs, neměl by být až k podlaze, aby chladný čerstvý 
vzduch přicházející zvenčí mohl „spadnout“ kolem zá-
věsu a proniknout do místnosti. Pokud chceme v  lož-
nici mít vzduch opravdu dokonale čistý (zejména pro 
alergiky je to podmínka toho, aby se pořádně vyspali), 
volíme některou z čističek vzduchu. Musíme se ovšem 
smířit s tím, že každý takový přístroj bude více či méně 
slyšet. Vyčisti vzduch čističkou na plný výkon bychom 
tedy měli před tím, než jdeme spát, na noc ji pak mů-
žeme buď vypnout nebo nastavit na tišší menší výkon. 

Postel budiž bytelná a prostorná
Ať je ložnice malá, velká, čtvercová, nebo obdélníková, 
hlavním zařizovacím  prvkem je vždycky postel. Někdo 
si představí jednoduchý rám a v něm matraci, někomu 
se líbí vysoké zdobené čelo nebo dokonce postel s ne-
besy. Design je samozřejmě důležitý, chceme být obklo-
peni nábytkem, který nám už na pohled dělá radost. 
Podstatnější je ale kvalita postele, roštů a matrací. Ma-
teriál, ze kterého je vyrobená konstrukce postele, musí 
být pevný stejně jako spoje jednotlivých částí. Nejlepší 
je masivní dřevo nebo kov. Kovové postele, ať trubkové 
nebo kované, mají většinou pevné vařené spoje, kon-
strukce tvoří jeden pevný kus. Postele dřevěné musí mít 
rám spojovaný, a tady je důležité, aby způsob spojení 
jednotlivých prken zejména v rozích byl důkladný, aby 
se postel nerozviklala. Při výběru postele se o vystave-
ný kus rozhodně zkuste opřít, zahýbat s ním, abyste se 
přesvědčili, že tvar rámu a spojení s čely drží opravdu 
pevně.
Kované a trubkové postele se lépe hodí do velkých lož-
nic, pro malé pokoje jsou lepší postele dřevěné. jejich 
velikost je variabilní a výrobci vám ji dokonce dokážou 
přizpůsobit na míru. Nejběžnější je délka postele něco 
přes dva metry - typizované matrace jsou totiž 190 
nebo 200 cm dlouhé a k tomu musíte připočíst nějaký 
ten centimetr na rám. Stane se ale, že se vám takhle 
dlouhá postel do pokoje nehodí, potřebujete pár cen-
timetrů ubrat. Menším lidem o něco kratší postel vadit 
nebude a oněch pár centimetrů může rozhodnout o ši-
kovném využití některé stěny pokoje. Neubírejte moc, 
na pohodlné spaní byste měli pamatovat na natažené 
nohy a ruce volně položené za hlavou, tedy ke své výšce 
si přidejte alespoň 25 cm. Když chcete postel opravdu 
na míru místnosti, v nějaké atypické délce, obraťte se 
nejlépe na firmu či truhlářství, které je schopné vám do 
takového rámu rovnou upravit i  rošt a pokud možno 
dodat i matraci.
Šířka postele pro jednoho by měla být alespoň 85 - 90 
cm, postel pro dva by měla mít nejlépe 160 cm. Když 
budete šířku promýšlet, nespoléhejte na doporučení 

a volte nejen podle toho, jak jste velcí, ale také kolik 
vážíte a v neposlední řadě na to, jak spíte. někdo má 
noci klidné, usne v jedné poloze a v ní se také probudí, 
někdo se ale v noci obrací, dává si ruce za hlavu nebo je 
rozkládá, pak samozřejmě potřebuje postel širší. Také 
výška postele může být různá. Pro pohodlné vstávání 
by měla být tak vysoká, že když si sednete na kraj, bu-
dete mít obě chodidla pevně na podlaze a kolena při-
tom ohnutá zhruba do pravého úhlu. 

Kam postel postavit
V  malých místnostech jsme často s  posunováním lůž-
ka velmi omezení, přesto se pokuste dodržet některá 
obecná pravidla. Postel by neměla žádnou stranou stát 
u okna, protože vzduch proudící štěrbinami oken (nebo 
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dveří) do postele nepůsobí na spáče příznivě. Umístit 
jednolůžko bývá snazší, může být jednou delší stranou 
přisunuté u zdi. U dvoulůžka je prostorové řešení mno-
hem složitější. Kolem postele by totiž mělo být ze tří 
stran - u nohou a z boků - vždy alespoň 60 cm volného 
prostoru. Nejen proto, aby se vám pohodlně do postele 
vstupovalo, ale také proto, abyste pod ní a  kolem ní 
mohli pohodlně uklízet podlahu a při převlékání lůžko-
vin měli dostatečný manipulační prostor. Navíc v hlavě 
postele je ideální umístit noční stolek - v případě dvou-
lůžka stolky dva. Počítáme-li tedy 160 cm na postel + 2x 
60 cm po stranách, potřebujeme pro umístění dvoulůž-
ka šířku stěny za hlavou alespoň 280 cm, na délku pak 
alespoň 260 cm. V úzkých pokojích mnohdy nezbývá, 
než na jeden rozměr rezignovat a ubrat. Jestliže máte 

ložnici pro dva opravdu jako nudli, zkuste promyslet, 
jestli by se vám nevyplatilo investovat do lůžka, které se 
dá sklopit ke stěně. Dnes jsou k dispozici různé varianty 
sklopných lůžek a díky moderním závěsům se sklápějí 
velmi lehce, nemusí to tedy být jen řešení pro příleži-
tostné lůžko, ale právě pro úzkou místnost, kterou pak 
můžete pohodlně uklízet. Postel je v ložnici to nejdůle-
žitější, opravdu není podstatné, jestli zde máte stolek 
na počítač nebo televizi. Tyto přístroje byste ostatně 
z  ložnice měli raději vyhnat, silné elektromagnetické 
pole ruší spánek a ložnice by měla být oázou klidu a čis-
toty. 
Máte-li byt s vysokými stropy (alespoň 300 cm), můžete 
s postelí v malé místnosti jít „o patro výš“. Nebo spíš 
o půl patra, protože na posteli byste měli mít možnost 
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se pohodlně posadit, aniž byste shýbali hlavu. Navíc 
moc vysoko by spaní umístěné být nemělo, pod stro-
pem se špatně dýchá. Ke stropu by tedy od matrace 
měl zbývat alespoň metr. Postel, do které chodíte po 
schůdkách, nebude tedy asi umístěná 
tak vysoko, abyste pod ní mohli vzpří-
meně procházet (i  když menší osoby 
to zvládnou, proto je to také dobré 
řešení do malých dětských pokojů), 
můžete sem ale umístit úložný prostor 
nebo nějaké skříňky na věci, pro které 
nechodíte moc často. 
V  malých ložnicích zkrátka mnohdy 
není místo na nic víc než právě na po-
stel a noční odkládací stolky. Nesnažte 
se sem nacpat víc - skříň se vejde do 
předsíně nebo v  krajním případě do 
obýváku a ve starých ložnicích oblíbe-
ný toaletní stolek se zrcadlem vzhle-
dem k modernímu vybavení koupelen 
stejně nakonec nebudete používat. 
Pokud se vám ale do kouta v  ložnici 
vejde pohodlné křeslo a k němu stoja-
cí lampa, získáte nejen příjemný rela-
xační koutek na čtení či brouzdání po 
internetu na tabletu, ale také ložnici zútulníte. 

Matrace a rošty pro záda a klouby 
Bolesti zad a  kloubů jsou metlou současného západ-
ního světa. Sedavé zaměstnání, usedání do auta i pro 
nákup za rohem, nedostatek pohybu rovnoměrně za-
těžujícího všechny partie těla, nadváha - to vše dlouho-
době poškozuje páteř, kolena, kyčle, ramenní klouby. 
Také proto se z moderních ložnic stala vlastně každo-
denní rehabilitační centra, alespoň ve spánku se sna-
žíme dopřát tělu správné držení, odlehčit kloubům. 
Vývoj roštů a  matrací tak hledá optimální řešení pro 
každého člověka. Pokud chcete opravdu kvalitní mat-
raci, odborníci vám vyberou nebo ještě lépe vyrobí to, 
co zaručí spánkovou rehabilitaci  pro vaši výšku i vláhu. 
Samozřejmě můžete zvolit i některou ze standardních 
matrací, i tak máte velký výběr. U dvoulůžka byste prá-
vě kvůli individuálnímu pohodlí měli vždy mít matrace 
dvě. Samozřejmě je pak s nimi i jednodušší manipulace 
při převlékání postele.
Matrace se vyrábějí z různých materiálů, od jednodu-
chých molitanových až po sendviče skládané z  viskó-
zové pěny, kokosových desek, bavlněného či vlněného 
rouna. Někdo dá předost matraci sendvičové, někdo 
má raději pružinovou. Pružinové, či lépe řečeno taštič-
kové matrace mají stejně jako sendvičové několik zón, 
které zaručují správnou polohu těla. Jsou různě tvrdé 
pod hlavou, v oblasti hrudníku, beder a nohou. Stude-
né pěny jako nejmodernější materiál zaručují dokonalé 
paměťové vytvarování matrace pod vaším tělem. 
Někteří výrobci luxusních postelí stále pracují s pruži-
novými systémy, které jsou rovněž uložené v  posteli 

v  zónách. Když si takovou postel necháte vyrobit na 
zakázku, přizpůsobí výrobce tvrdost pružin v  zónách 
postele rovněž individuálně vaší výšce a váze. 
Svět se vrací k přírodním materiálům, a tak i matrace si 

dnes zákazníci žádají raději z přírodních materiálů než 
z  umělých. Kokosové vlákno, koňské žíně, bavlněné 
a vlněné rouno se často kombinují se studenou pěnou. 
I zde jde o přírodní materiál vyrobený z kaučuku. 
Matrace můžete mít měkké, středně tvrdé nebo tvrdé. 
Aby v lůžku skutečně plnily správnou službu, potřebují 
kvalitní oporu, tedy rošt, na kterém leží. Jednoduché 
rošty jsou složené jen z dobře pružících dřevěných la-
mel jedné tvrdosti. Kvalitnější rošty mají ale rpužno1st 
lamel odstupňovanou v zónách, takže korespondují se 
zónami matrace, čímž se násobí rehabilitační a relaxač-
ní efekt. U některých roštů je pružnost jednotlivých la-
mel možno nastavit a přizpůsobit tak individuálně po-
třebě zákazníka. V zásadě platí, že čím více lamel, tím 
lépe je možno rošt přizpůsobit matraci i tělu.
Rošty můžete mít pevné nebo polohovací v hlavě i pod 
nohami. Pokud volíte polohovací rošt, poraďte se s od-
borníky, která matrace je pro polohování vhodná. Na-
příklad pružinové matrace se obecně polohovat nedají, 
ale také některé jiné by se polohování buď nepřizpůso-
bily nebo by se mohly poškodit. Polohování je příjem-
né zejména pokud na lůžku trávíte čas nejen nočním 
spánkem, ale z nějakých důvodů i během dne. Pro lidi 
dlouhodobě nemocné nebo pro seniory se polohování 
určitě hodí. Ideální je pak možnost ovládání poloho-
vání motorkem na tlačítko nebo na dálkové ovládání. 
Luxusní postele pak mohou mít ovládání polohování 
zabudované přímo do rámu, stejně jako mají takto 
upravené třeba rozsvěcení světel umístěných v  rampě 
nad čelem lůžka. 

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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Už to dávno nejsou popelky mezi ostatními místnostmi 
v našich bytech. I z paneláků postupně mizí nevzhledná 
umakartová jádra a koupelny se modernizují, upravují, 
zkrášlují. Prostor pro osobní hygienu se stává naším ma-
lým relaxačním královstvím, kde se chceme cítit uvolněně 

a příjemně.

KOUPELNA OD PODLAHY 

PO KOHOUTKY
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Dokonce i z té nejmenší koupelničky lze vytvořit pomo-
cí moderního vybavení místnost, kam se s chutí zavřeme 
před celým světem, dopřejeme si koupel nebo sprchu 
a dáme odpočinout tělu i mysli. Abychom se skutečně 
v koupelně cítili jako v ráji, na první místo při jejím bu-
dování a  zařizování si vytkněme dvě věci – bezpečný 

pohyb a dobré větrání. To první se netýká jen podlahy, 
která nesmí klouzat, ani když je vlhká, ale také elimi-
nace ostrých rohů, o které se můžeme uhodit, správné 
umístění baterie tak, aby nepřekážela pohybu rukou 
v umyvadle a celého těla ve vaně nebo ve sprše. K bez-
pečnému pohybu po koupelně patří samozřejmě i pro-
fesionálně instalovaná elektřina - uzemněné zásuvky 
i spotřebiče. To druhé ideálně zajistí okno do zahrady, 
jenže o tom si většina z nás může nechat leda tak zdát. 
I okno do světlíku ale zajistí dobré větrání, takže pokud 
ho v koupelně máte, určitě se ho nezbavujte jen proto, 
že si místo  něj chcete pověsit větší zrcadlo. Promyslete, 
jestli by nestačilo okno jen zmenšit, posunout výš apod. 
A když ho přesunete hodně vysoko, poraďte se s výrob-
cem oken, jak pohodlně okno otvírat. Někde bude sta-
čit táhlo, na které pohodlně dosáhnete a okno s jeho 
pomocí vyklopíte, jinde si dopřejete třeba otvírání na 
dálkové ovládání – i to je dnes možné.
Pokud okno není vůbec, nezbývá než se spolehnout na 
výkonný větrák, který vlhký vzduch odvede do ventilační 
šachty. Větrák vybírejte nejen takový, který snese kou-
pelnový vlhký vzduch, ale jeho výkon volte podle kapa-
city místnosti, jen tak vám bude dobře a dlouho sloužit. 
Větrák se osazuje do horní části místnosti, protože tam 
proudí teplý vlhký vzduch, ale neměl by být tak vysoko, 
abyste se k němu nedostali. Mřížku je totiž třeba pravi-
delně zbavovat prachu a usazenin, čas od času ji budete 
muset i otevřít a opatrně očistit lopatky větráku.

Máme tedy dobře větranou místnost, teď si promysle-
te, co v ní chcete mít, aby plnila funkce, které opravdu 
budete pravidelně využívat. Zbytečné parádičky si od-
pusťte, raději se zaměřte na výběr toho, co znamená 
pohodlnou osobní hygienu a relaxaci právě pro vás.

Dlažba není jediná podlaha
Když mluvíme o  podlaze v  koupel-
ně, ze zvyku říkáme dlažba, i  když 
to v  posledních letech nemusí být 
nezbytně pravda. Keramické dlaž-
dice sice stále patří k  nejčastěji po-
užívaným materiálům, přibyla ale 
řada jiných, neméně pěkných a prak-
tických. Teplo od podlahy v  podo-
bě podlahového  topení nebo jen 
do koupelny instalované elektrické 
podlahové rohože s  napájením ze 
zásuvky se sice nejlépe hodí pod ke-
ramickou dlažbu, co ale dělat, když 
diktát módy je neúprosný. V  první 
řadě nám přinesl velkoformátové 
dlaždice pokládané s  minimálními 
spárami. To sice vypadá efektně, jen-
že malé formáty s klasickými spára-
mi fungovaly zároveň protiskluzo-
vě, kdežto tyhle nové musíte hledat 
v  protiskluzové úpravě. Ta je větši-
nou hrubá a matná, zatímco móda si 

žádá hladkou plochu a lesk.
Výborným řešením tohoto dilematu jsou moderní ce-
mentové a  betonové stěrky. Vylitím těmito materiály 
získáte podlahu dokonale rovnou, beze spár, v nejrůz-
nějších barvách, případně i  se šablonami vytvořenými 
obrazci. Zároveň můžete použít stěrku protiskluzovou. 
Jediné mínus celistvosti takové podlahy je to, že když se 
stane něco pod ní, musíte ji rozbourat a posléze znovu 
vylít celou. Jinak je jako náhrada za dlažbu skutečně 
nejen velice efektní, ale také z hlediska podlahového 
topení stejně praktická.
V  módě jsou přírodní materiály, a  tak i  do koupelen 
proniklo dřevo nejen v podobě nábytku a doplňků, ale 
podlah. Do vlhkého prostředí se ovšem nehodí naše dře-
va, dokonce ani ta nejtvrdší, snadno podléhají plísním 
a hnilobě, před níž v tak extrémních podmínkách dlou-
hodobě neobstojí ani hloubková chemická impregna-
ce. Ideální jsou přírodniny vyrostlé ve vlhkém tropickém 
podnebném pásu, ty totiž mají již v buňkách zakódo-
vanou odolnost proti plísním a houbám. V kombinaci 
s  hloubkovou impregnací jsou tak zejména teakové 
dřevo a bambus vhodné pro pokládku i v koupelnách. 
Cena takové podlahy ovšem patří do kategorie luxus. 
K  přírodním materiálům patří ale také kámen. Pro 
koupelnu je třeba vybrat takový, jehož povrch nebude 
klouzat. Břidlice se tedy příliš nehodí, také s pískovcem 
raději opatrně, báječně ale vyhoví například žulové 
podlahy s přirozeně zdrsněným povrchem nebo povr-
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chově upravený mramor s nádhernou barevnou škálou 
a kresbou. Zvolit si můžete jakoukoliv úpravu povrchu 
v  různých rozměrech. Velkou výhodou kamenné pod-
lahy v  koupelně je akumulační vlastnost přírodního 
kamene při podlahovém vytápění. Sice trvá déle, než 
se podlaha rozehřeje, ale tepelné vlastnosti si kámen 
udrží a  postupně uvolňuje teplo i  po vypnutí topení. 
Kamenná podlaha v koupelně se ze všech materiálů vy-
značuje nejlepší odolností a téměř nekonečnou život-
ností. Navíc je pachově neutrální a ideální pro alergiky.
Finanční náročnost přírodních podlah vyřešilo 21. století 
vpádem nových kompozitních materiálů do oboru pod-
lahových krytin. Na výběr je buď „umělý kámen“ nebo 
„umělé dřevo“. Slovo umělý je ovšem na místě pouze 
z  hlediska technologie zpracování, díky níž vzniká ze 
směsi materiál s novými vlastnostmi. Převahu tvoří ka-
menná drť či prášek nebo dřevěná vlákna, jako pojivou 
se používají pryskyřice. Materiály sou tedy ekologické, 
kompletně recyklovatelné. Wood Plastic Composit, tedy 
dřevěné kompozity, se do interiéru přestěhovaly z teras 
a okolí zahradních bazénů, vlhko jim nevadí, mají pro-
tiskluzově upravený povrch a jsou netečné vůči plísním. 
Podobné je to i  s  některými druhy umělého kamene, 
který je přímo určen pro použití v koupelnách. Je tře-
ba volit přesné určení materiálu, protože technologie 
výroby umožňuje právě přesné cílení konkrétního pro-
duktu pro konkrétní prostředí. Barevná škála výrobků 
je velmi široká, od bílé, šedé až po věrnou nápodobu 
dřeva či přírodního kamene.  

Vlhko ano, voda ne
Když se rozhodujeme pro koupelnovou podlahu, měli 
bychom předem přesně vědět, jak bude vypadat napří-
klad sprchový kout. Dnes se často upouští od vaniček 
a sprchové kouty mají odtok přímo v podlaze. Od ostat-
ního prostoru koupelny nemusí být dokonce ani chrá-
něné soklem, protože je možno využít skleněných dveří 
s izolační páskou, za které se při sprchování zavřeme. 
Výše uvedené materiály - keramika, kámen, kompozity, 
teak i bambus snesou i zatížení vodou při sprchování, 
můžeme z nich tedy položit podlahu celistvou včetně 
sprchového koutu.
Pak jsou tu ovšem krytiny, které dobře snášejí vlhko, ale 
úplné mokro by je poškodilo. Můžeme je tedy položit 
do té části koupelny, kde rozhodně proudy vody ne-
potečou. Nebo koupelnu komponovat tak, že sprchový 
kout bude mít vaničku a  bude chráněn krytem z  po-
suvných dveří tak, že voda nebude šplíchat na podlahu 
okolo. 
Pak si na podlahu můžeme položit třeba přírodní lino-
leum. Je to podlahovina velmi příjemná na došlap, ne-
klouže a díky jutové spodní vrstvě není studená. V kou-
pelně musí být ovšem lepené v  celé ploše, sváry musí 
dokonale těsnit a  u  zdí je třeba vytvořit vytahovaný 
sokl se zasilikonováním všech hran. Pokud takto položí-
te linoleum s povrchovou úpravou určenou do vlhkého 
prostředí, můžete se spolehnout, že vám bude sloužit 

dlouhá léta. Dekorativní efekt podlah z tohoto mate-
riálu má nekonečné možnosti od prosté jednobarevné 
podlahy přes pruhy, kostky, kruhy i  vložené obrázky 
z jiné barvy. 
Další možností je pokládka vinylové podlahy. Ta vychází 
především velmi přívětivě cenově. Zátěžové vinyly vyšší 
cenové kategorie s vylepšenou odolností proti uklouz-
nutí i ve stále mokrých prostorech se využívají hlavně 
pro velké plochy fit center a wellness center. I pro do-
mácí použití je ale možno najít mezi širokou škálou vi-
nylových krytin tu pravou právě pro vás. Některé řady 
jsou přímo určené pro trvalý styk s vodou a jsou tudíž 
vhodné přímo do sprchových koutů. Například řada Sa-
festep Aqua společnosti Forbo je svojí strukturou pří-
jemná pro chůzi bosou nohou a strukturovaný organic-
ký povrch připomíná kamínky na pláži. Čisté pastelové 
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i  přírodní tóny protiskluzných vinylů obohatí každou 
koupelnu a vhodně doplní zvolené prvky sanity.
Pro použití v koupelnách se nabízí také vinyl v rolích, 
bez trvale vylepšených protiskluzných parametrů. Ta-
kovýmto krytinám nevadí případné potřísnění vodou 
a  mnohdy se používají jako standardní podlaha kou-
pelen, kde není požadavek na trvalý styk s vodou. Vždy 
se ovšem jedná o  celistvý povrch, který je trvanlivý 
a funkční.
Benefitem zátěžových vinylů je naprostá svoboda de-
signu, a tak můžete mít podlahu v koupelně s dekorem 
dřeva, dlažby, betonu, textilu, kovu nebo abstraktních 
vzorů v  nejrůznějších pestrobarevných odstínech. Ne-
smíme ovšem opomenout pečlivou pokládku i vhodně 
zvolené lepidlo pro vlhké prostory, aby nedocházelo 
k zatečení vody pod materiál.

Krásný efekt přírodního materiálu vnese do vaší kou-
pelny podlaha korková. Nemusíte ji přitom mít jen svět-
le hnědou, korek se dnes pigmentuje do nejrůznějších 
odstínů béžové, hnědé, žluté i bílé či černé. zdálo by 
se, že korek se do koupelny nehodí, ale opravdu není 
třeba se ho bát. Pokud jsme u dřeva mluvili o druzích 
odolávajících plísním, pak korek je právě takový mate-
riál. Má měkký nášlap, je teplý i bez podlahového tope-
ní. Struktura korku je přirozeně voděodolná, přesto se 
tato vlastnost fixuje ještě povrchovou úpravou tvrdým 
korkovým olejem, vinylem nebo polyuretanovou pas-
tou. Kvalitu a životnost korkové podlahy samozřejmě 
zajistí jen perfektní profesionálně provedená poklád-
ka, která zaručí, aby voda ani vlhkost nepronikaly pod 
krytinu. Pod proudy vody ze sprchy se korek nehodí, 
jinak se vám ale po něm bude v koupelně chodit stejně 
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příjemně jako v jiných místnostech bytu.

Koupelnový nábytek
Vanu můžete mít plechovou, akrylátovou, litinovou 
i luxusní z exotického dřeva, s masážními tryskami i ba-
revným osvětlením, obdélníkovou, oválnou, kulatou, 
rohovou či skosenou - jak se vám líbí a jak se vám do 
koupelny vejde. Pokud ji používáte i  na sprchování, 
zvažte každopádně osazení zástěny, abyste neplavali 
po podlaze, až z vany vystoupíte. 
Samostatný sprchový kout je báječná věc. Dnes se nabí-
zejí komplety i samostatné sprchové panely jednoduché 
jen se sprchou nebo kombinované s masážními tryska-
mi, se sedátkem pro pohodlné sprchování a s hlavicemi 
sprchy nastavitelnými na různý proud vody. Můžete mít 
kout obložený od podlahy po strop a vstup do něj chrá-
něný skleněnými dveřmi, nebo docela jednoduchý pre-
fabrikovaný kout s plechovou smaltovanou vaničkou.
Nebo si pořídíte některou z krásných kombinací sprchy 
a vany, kam můžete vstoupit dvířky, ta posléze vodotěs-
ně uzavřít, napustit si vanu vody, do níž ponoříte nohy, 
sednete si na sedátko, zatáhnete zástěnu a pustíte na 
sebe sprchu či proud vody z masážních trysek.
Umyvadla najdete keramická, smaltovaná plechová, 
akrylátová, pro samostatné zavěšení i zabudovaná do 
skříněk, závěsná i samostojná, oválná, kulatá, hranatá 
či rohová, na jednu baterii nebo pro dva kohoutky (to 
už je dnes ale spíš vzácnost).
K dobrému vybavení prostorné koupelny si připočtěte 
i  WC (i  když máte ještě další v  samostatné místnosti) 
a bidet.
Vyberte kvalitní baterie vanové, umyvadlové i sprchové 

- pochopitelně  takové, jejichž výrobce nabízí celou sérii 
v  jednom designu. Moderní téměř skryté s ovládáním 
na fotobuňku, nebo naopak romantické historizující 
všelijak zakroucené a  zdobené? Chromované, mosaz-
né, zlacené či bílé keramické? To záleží na tom, jaký styl 
své koupelně dáte.
Ještě něco by ale nemělo při plánování využití prosto-
ru chybět - alespoň pár kousků koupelnového nábytku. 
Nad umyvadlo by se vám měla vejít skříňka na drobné 
toaletní potřeby opatřená tak velkým zrcadlem, abyste 
v něm dobře viděli na svou tvář při vysoušení vlasů i při 
holení. 
Pod umyvadlem je zase praktické mít skříňku na zásobu 
mýdel, šamponů, ale také prášků na prádlo a přípravků 
na úklid. Můžete to být perforovaná zadní stěna skříň-
ky (pak musí skříňka být kousek odsazená od stěny), vě-
trání zajistí i lamelová dvířka se šikmo uloženými lame-
lami, mezi nimiž proudí do skříňky vzduch, dobré jsou 
i ratanové či rákosové boxy či zásuvky s víkem, protože 
tento pletený materiál má přirozené mezírky mezi pru-
ty. To vše proto, aby nám věci ve skříňkách nechytaly 
plíseň, aby prádlo nebylo cítit zatuchlinou.
Pro dokonalý efekt designu vaší koupelny vyberete 
úchytky na nábytek ve stylu baterií a vše doplníte zá-
věsným programem na ručníky, župany, na mýdlo i na 
kelímky na čištění zubů. Až budete vybírat tyto drobné 
radosti, budete už jistě mít koupelnu perfektně fungu-
jící a vybavenou kvalitním nábytkem, takže už budete 
jen zdobit a zkrášlovat.

Barvy v koupelně
Bývá zvykem v koupelně barvami spíše šetřit, používat 
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jemné barevné tóny a spíše méně ozdob v podobě lišt 
nad obklady nebo sem tam nějaké zdobené dlaždice 
umístěné mezi jednobarevné či mramorované. Moder-
ní interiér si ale rád hraje s pestrými barvami i v kou-
pelně. Vzhledem k tomu, že jde o místnost odpočinku 
od celodenního shonu v agresivním prostředí, měli 
bychom barevné ladění vždy přizpůsobit svému natu-
relu a volit ty barvy, které nás naladí do klidu a poho-
dy. Jednou z možností je například obraz z Grafoskla 
použitý místo obkladů jedné stěny. Tady mohou kvést 
žluté slunečnice nebo se zde vlní mořské pobřeží zalité 
sluncem – každému, co se mu líbí. Příjemnou rozjása-
nou barvou v koupelně je žlutá, můžete ji použít na 
jednu stěnu, rámečky zrcadel, detaily na skříňkách, 
poličkách. Teplá žlutá vytvoří útulné prostředí, kdežto 
jásavý neonový odstín se hodí do koupelny v úpravě 
pop. Hodí se přidat i kontrasty v podobě tmavších 
barev - dekoru dřeva na dveřích či granitově šedé na 
skříňkách. S červenou je třeba šetřit, je to velmi dra-
matická barva. Přesto několik červených detailů může 
výborně oživit koupelnu, kde se jinak uplatňuje hlavně 
bílá barva. Modrá je koupelnová oblíbená, ale právě 
proto může působit klasická světlá modř fádně až 
uniformně. Proto je lepší pro originální koupelnu volit 
třeba šedomodrou až do fialova nebo jásavou sytou 
tyrkysovou barvu. Opět kombinujeme s bílou, dřevem, 
šedými tóny, abychom koupelnu harmonizovali.
Zvláštní kapitolou je použití LED světla na transparent-
ních materiálech. Velice efektní jsou průhledné vany 
prosvětlené zespodu LED světýlky. Když si pořídíte 
žlutou, oranžovou nebo zelenou průhlednou vanu 
zajímavého tvaru, dejte jí opravdu vyniknout a zbytek 
koupelny volte v neutrálních odstínech bílé a šedé. 
LED světly v barvě vany pak můžete rozsvítit okraje 
zrcadla nebo jimi olemovat dveře.  
A pokud si nemůžete pořád barvu vybrat, můžete se 
vyřádit tak, že použijete až pětibarevnou mozaiku na 
obklady i na podlahu sprchového koutu. Mozaikový 
obklad v teplých odstínech vytvoří velmi příjemné 
prostředí, pokud hýření barev zklidníte bílými zařizo-
vacími prvky.

Koupelna pětkrát jinak. Vsadíte na klasi-
ku nebo raději experimentujete?
Zařizujete novou koupelnu a nemůžete se rozhod-
nout, jak by měla vypadat? Není divu. Vybrat si 
z nepřeberného množství barev, motivů a velikostí 
obkladů a dlažeb není jednoduchá záležitost. Pět in-
spirujících rad, které Vám rozhodování ulehčí, přináší 
odbornice Lucie Willanderová. 
Nadčasově 
Chcete-li mít v koupelně obklad a dlažbu, které budou 
trendy i za pár let, zvolte nestárnoucí, světlejší barvy: 
„Koupelnu je v tomto případě vhodné ladit do béžo-
vých či šedých tónů. Doplnit ji lze třeba zajímavým 
prvkem ve formě keramického obkladu s motivem 
mozaiky, která je také v přírodních odstínech, říká 

Lucie Willanderová. Při použití světlých barev bude 
navíc i malá koupelna působit větším dojmem.
Ve velkém
Hitem posledních let jsou velkoformátové dlaždice 
(nad 60 x 60 cm či 20 x 50 cm): „Velké dlaždice dopo-
ručuji především do větších koupelen. Design tak lépe 
vynikne. Ale existují i možnosti, jak je využít i v men-
ších prostorách. Například obdélníky, které položíte na 
šířku, místnost opticky rozšíří,“ upřesňuje Lucie Willan-
derová.  

Moderně 
Chcete koupelnu podle aktuálního trendu? Zvolte 
moderní minimalistický styl. Ten nejlépe evokují barvy 
jako šedá, bílá nebo černá, ale také imitace beto-
nu nebo cementové stěrky. „S uspořádáním dlaždic 
v koupelně se dá všemožně čarovat. S tím vám ideálně 
poradí koupelnoví návrháři. Možná vás překvapí, jaké 
kombinace vypadají dobře, i když by vás to samotné 
ani ve snu nenapadlo. Kombinace velkých a malých 
formátů, rozložení na výšku či šířku i různé barvy. Op-
ticky se tak dají dobře oddělit či zdůraznit různé části 
koupelny,“ zdůrazňuje Lucie Willanderová.
Netradičně
Pokud chcete neobvyklou a originální koupelnu, mů-
žete zvolit netradiční tvary či materiály: „Mezi zajíma-
vé trendy patří styl patchwork nebo dlaždice ve tvaru 
polygonů. Inspirací mohou být také vzory přírodních 
materiálů jako je kámen, mramor nebo dřevo,“ vyjme-
novává Lucie Willanderová.
Barevně 
Pokud máte rádi výrazné barvy a chcete je zakompo-
novat do své nové koupelny, poraďte se s odborníkem: 
„Barvy mohou být skvělým zpestřením koupelny, ale 
musí se používat s citem, aby byl výsledek pěkný. Větši-
nou radíme zakomponovat výrazné barvy spíše v men-
ším množství, například na jednu stěnu či jako barevný 
pruh. Vaší fantazii se ale samozřejmě meze nekladou,“ 
dodává Lucie Willanderová.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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Poklízení domácnosti se zrovna 
neřadí mezi ty nejpopulárnější čin-
nosti. Patříte také mezi lidi, kterým 
se už jen z  představy, že budou 
zase muset vygruntovat celý byt, 
zvyšuje tlak? Bojíte se, že na něco 
zapomenete (a tchyně si toho ur-
čitě všimne, aby si do vás mohla 
rýpnout), nebo to prostě jen ne-
stihnete včas? Zahoďte strach. Po-
radíme vám, jak předvánoční úklid 
zvládnout na jedničku a bez zby-

tečných nervů.

PŘEDVÁNOČNÍ
ÚKLID BEZ STAROSTÍ
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Sestavte si plán
Pokud si chcete ušetřit zbytečný stres, vytvořte si se-
znam, na který si napište jednotlivé úkoly, které chcete 
do Vánoc stihnout. Ke každé položce si hned přidejte 
i konkrétní datum, ať máte přehled, co a kdy vás ještě 
čeká. Postupně si pak jednotlivé splněné úkoly odškrtá-
vejte. Uvidíte, že díky tomu budete mnohem klidnější. 
K  jednotlivým bodům úklidu si klidně můžete připsat 
i to, jaké čisticí potřeby a pomůcky budete potřebovat. 
Díky tomu minimalizujete riziko, že pak doma něco ne-
najdete, a budete tak úklid muset odložit. Mimocho-
dem, není vůbec od věci zapojit celou rodinu. Manžela 
rozhodně neubyde, když otře police od prachu, a větší 
děti zase bez problémů zvládnout vysát podlahy.

Nedělejte jedno přes druhé
Teď utřít prach v jídelně, zítra vytřít v obývacím pokoji, 
o víkendu umýt okna… Pokud budete k úklidu přistu-
povat takhle chaoticky, pak je dost pravděpodobné, že 
na něco zapomenete. Pokud chcete předejít zmatkům, 
zkuste si gruntování bytu rozdělit např. podle místností. 
Začnete třeba předsíní, poté se pusťte do koupelny 
a  toalety, pokračujte přes obývací pokoj a  pracovnu, 

a jakmile zvládnete i ložnici a dětský pokoj, zbývat vám 
už bude jen kuchyň.

V  každé místnosti postupujte odshora dolů. Nejprve 
např. utřete prach v policích atd., a úklid podlahy udě-
lejte až jako poslední. Pokud byste nejdřív vysáli podla-
hu, při dalším uklízení byste si ji stejně zaneřádili pra-
chem apod., a museli byste vysavač vytáhnout zbytečně 
znovu.

Čím se na úklid vyzbrojit?
Začneme samozřejmě u vysavače. Vysavač jako jeden  
z  nejdůležitejších uklidových pomocníků dosáhl ob-
rovského pokroku. Na  trhu jsou výkonné úklidové 
stroje, které byly donedávna výsadou specializova-
ných firem. Multifunkční vysavač reprezentuje vysá-
vání mokré i suché s dalšími funkcemi, jako je napří-
klad šamponování nebo třeba vysávání se sáčkem či 
bez. Dražší modely umožňující i  hloubkové čištění 
koberců pak mají navíc vodní filtr, která je považován 
za jeden z nejkvalitnějších. Kromě možnosti mokrého 
vysávání mají navíc víceúčelové vysavače větší objem 
nádoby na  nečistoty a  nabízejí široké spektrum ná-
stavců pro různé podlahové krytiny. Dalšími funkce-
mi jsou schopnost vytíraní podlah, mytí oken či parní 
čištění. Funkce foukání vám umožní nejen rychlé na-
fouknutí matrací, ale pomůže i při uvolnění ucpané-
ho odpadu. Nicméně oproti klasickým podlahovým 
vysavačům mají ty multifunkční větší rozměry, jsou 
těžší a také má nižší sací výkon.

Vyberte ten správný vysavač
 Asi největším pomocníkem bude vysavač.  Ale jaké dru-
hy jsou vlastně na trhu a jak se v nich vyznat?
Možná vás bude zajímat, odkdy vysavač existuje. První 
elektrický vysavač zkonstruoval Huber Cecil Booth, an-
glický strojní a stavební inženýr, který si v situaci, kdy 
byl svědkem čištění železničních vozů, uvědomil, že je 
mnohem praktičtější vysát prach usazený na povrchu, 
než jej sfoukávat dolů. Booth proto udělal úplně jed-
noduchý pokus. Před ústa si položil kapesník a  nasál 
přes něj vzduch. Na kapesníku se objevil prach. A  na 
tomto principi vyvinul roku 1901 pvní vysavač, k jehož 
přemísťování ovšem bylo zapotřebí vozu taženého  
koňmi. Jeho hadice byla dlouhá 244 metrů a dělala ta-
kový rámus, že se v okolí plašili koně.  Přístroj byl ovšem 
velkolepou novinkou, která byla prezentována jako na-
prostá nezbytnost na většině významných slavnostech 
a dokonce jeho veličenstvo Eduard VII. ihned objednal 
dva tyto magické stroje – jeden pro Buckinghamský pa-
lác, druhý pro zámek ve Windsoru. 
Po sto letech jsme na tom s vysáváním úplně jinak.  Trh 
je zasypán nepřeberným množstvím různých druhů 
a typů.  Vybírat můžete ze sáčkových, cyklonových, ty-
čových, robotických nebo i multifunkčních. Kritéria lze 
rozdělit také podle typu filtrace, výkonu, hlučnosti či 
objemu prachových sáčků nebo nádob. Odborníci se 
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shodují, že nejpodstatnější je správná konstrukce a kva-
litní uchycení filtru. 

Kritéria výběru
Důležitým kritériem pro výběr vysavače u  většiny lidí 
je počet wattů, avšak podle dostupných testů nezna-
mená vyšší počet wattů, vyšší výkon. Důležitá je celá 
konstrukce vysavače, hubice a tedy proudění vzduchu. 
Hodně nakupujících také přihlíží k počtu filtrů, což také 
není zárukou kvality. Zárukou kvality je kvalitní zpraco-
vání výrobku. Což znamená, že pokud nebude filtr dob-
ře těsnit, prachové částice se vám budou vracet v určité 
míře do místnosti , což bohužel při nákupu nepoznáte. 
Konec hubice se musí dobře přisát na místo, tak aby byl 
rozložen výkon sání v celé šíři hubice.
Výkon vysavače, častěji příkon, znamená výkon mo-
toru, nikoliv samotný výkon sání. Čím vyšší výkon, tím 
si připlatíte za spotřebu elektřiny. Čistý sací výkon lze 
snadno vypočítat, jelikož tvoří 1/5 - 1/3 výkonu motoru. 
Na výrobku tedy hledejte rozdíl mezi příkonem a  sa-
cím výkonem. Nižší příkon a vyšší sací výkon, rovná se 
úsporný vysavač. Sací výkon, který je měřen u vysavačů, 
je vypovídajícím údajem, ale jen tehdy,  je-li údaj pře-
vzat z měření u sací trubice, ne u těla vysavače. Hluč-
nost vysavače je otázkou ceny produktu. Levnější vysa-
vač bude hlučnější, avšak dá se regulovat nastavením 
sacího výkonu. Je dobré taky přihlížet k objemu sáčku 
nebo nádoby vysavače.
Obecně se uvádí, že pro byty o velikosti do 50 m2 by 
měl být objem cca 2-2,5 litrů, pro plochy do 150m2 je 
zapotřebí vysavač s objemem 3-4 litry a pro větší určitě 
objem 4 litry a  více. U bezsáčkových vysavačů je toto 
výhodou, jelikož při zaplnění můžete prachovou nádo-
bu vyčistit a pokračovat dál. HEPA filtr je v dnešní době 
nejmodernějším filtrem pro filtrování vzduchu.

Sáčkové vysavače
Tento druh vysavače je klasický a  nejvíce používaný 

v minulosti. Dnes jsou tyto modely hodně nahrazová-
ny cyklonovými a  robotickými vysavači. Avšak je dob-
ré poukázat na to, že tyto klasické sáčkové vysavače 
se vyznačují vysokým výkonem a kvalitnějším sacím vý-
konem. Zvláště pro alergiky jsou vhodnou volbou. Ve 
spojení s HEPA filtry, které zachycují prachové částice 
vzduchu a to na výstupu, tak aby se nedostávaly zpět 
do ovzduší, jsou výbornými pomocníky. S nečistotami, 
které se v sáčku hromadí, prakticky nepřijdete do styku 
– vše vyhodíte do koše. Sáčky bývají papírové, ale i z ne-
tkané textilie. Naopak nevýhodou může být fakt, že 
nečistoty nějakou dobu v  sáčku zůstávají. Nevýhodou 
je také nutnost dokupovat náhradní sáčky. Obvykle ka-
ždý model vysavače vyžaduje jiný typ sáčku. Často za 
poměrně vysoký finanční obnos.

Bezsáčkové vysavače 
U bezsáčkových vysavačů se nečistoty a prach zachytá-
vají ve speciální, většinou plastové nádobce, odkud je 
kdykoli jednoduše vysypete. Prach tedy nikde nehro-
madíte, navíc je sběrná nádobka omyvatelná. U  těch-
to vysavačů je ale nutné zvolit typ s kvalitním filtrem. 
Mnohé moderní modely využívají takzvaného cyklóno-
vého efektu, při kterém se díky odstředivé síle oddě-
lí nečistoty od vzduchu a až pak zůstanou v nádobce. 
Díky tomu se prach nedostává z vysavače opět do míst-
nosti. Existují také bezsáčkové vysavače s vodní filtrací.

Vysavače s vodním filtrem a separátorem
U těchto vysavačů můžeme mluvit o domácím použití 
nebo jako o  profesionální výbavě. Vysavače, které se 
vyznačují vodním filtrem, vysávají suché i  mokré ne-
čistoty nebo kapaliny a zachycují je přes nádobu s vo-
dou. Umožňují také čištění vodou, to znamená praní 
koberců, sedaček, vytírání podlahy apod. Můžeme si 
pořídit i vysavač 4 v jednom, kdy získáme zároveň čis-
tičku vzduchu, vysavač s vodní filtrací, vysavač s funkcí 
vytírání a aromaterapii v jednom.  Vzduch s nečistotami 
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proudí do vodní nádrže, kde se “propere” a vy může-
te zhluboka dýchat čistý a zdravý vzduch. Proč pořídit 
právě vysavač s vodním filtrem? Protože mokrý prach 
nepoletuje. Díky nasátí nečistot, alergenů a  prachu 
do vodní nádrže, kde se namočí, není šance, jak by se 
dostaly zpět do  vzduchu. Technologie filtrace vodou 
„propere“ vzduch v prostoru, pohltí veškeré nečistoty, 

dokonce i  alergeny, bakterie, viry a  tímto způsobem 
znatelně zlepšuje a ozdravuje tamní klima.  Mokré čiš-
tění koberců vás zbaví prachu i skvrn. Čistící koncentrát 
je pod tlakem vstřikován na koberec a nečistoty jsou 
hned automaticky vysávány do nádržky s vodou. Velké 
množství proudícího vzduchu opět vlhkost i s nečisto-
tami odstraní. Rozpustí a  odstraní se tak většina nej-
houževnatějších skvrn. Pokud to tedy shrneme, co vše 
vám vysavač s vodním filtrem a separátorem nabízí?

• čištění vzduchu a aromatizace 
• suchá inhalace
• vysávání
• vytírání
• kompletní čištění čalounění, matrací a mnohem více...

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysavače, 

které odstraňují nečistoty na základě zvoleného progra-
mu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysávání kont-
roluje čistotu podlahy jen od oka, robotické vysavače na 
to jdou mnohem vědečtěji a  jsou opatřeny speciálními 
optickými snímači prachu, které vidí více. Věděli jste na-
příklad, že právě tento typ vysavače nasadila americká 
vláda během záchranných prací po teroristických úto-
cích na Světové obchodní centrum v roce 2001? Robot 
rovněž mapoval zamořené prostory po havárii japonské 
elektrárny Fukušima v roce 2011. Poradí si tedy s mno-
hým a výhodou je velká úspora času a pravidelnost úkli-
du, jelikož je můžete nastavit tak, aby robot uklízel ve 
vaší nepřítomnosti. Funkcí odloženého úklidu disponují 
dražší modely. Některé lze nastavit manuálně, přímo na 
robotovi. Pro milovníky moderních technologií existují 
modely, které se ovládají pomocí mobilní aplikace. Nevý-
hodou je menší velikost odpadního prostoru. S tím už si 
ovšem dobré vysavače umějí poradit. Největší novinkou 
totiž je, že si můžete pořídit i model s funkcí automatic-
kého vysypávání sběrného koše. To vám  umožní zapo-
menout na vysávání na celé týdny. Jednorázový sáček na 
nečistoty uvnitř čistící stanice pojme až 30 sběrných košů 
robota. Jeho praktické zpracování znemožňuje únik pra-
chu a nečistot zpět do okolí. Jakmile je čas sáček vymě-
nit, indikátor na stanici vás upozorní. 
Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích mazlíčků, 
kteří měli problem s tím, že se nádoba brzy zaplnila psí-
mi chlupy a nečistotami a robot pak nedokončil čistící 
cyklus. To už v tuto chvíli je jen historií.
Robotický vysavač je vhodný zejména do velkých míst-
ností nebo do bytů bez prahů, s tvrdými podlahami nebo 
koberci s  nízkým chlupem. Zakoupit můžete vysavače 
s rotačními kartáči, ale i bez. Robotický vysavač bez kar-
táče disponuje menším sacím výkonem než ty s kartáči. 
Dva kartáče, které se točí proti sobě si poradí s  téměř 
každou nečistotou. Vybírat budete také podle počtu 
programů a nastavení. Vždy je dobré zvolit vysavač, kte-
rý dovede uklidit i rohy a pojede důsledně kolem stěn. 
Podle zkušeností si uživatelé většinou volí programy na 
úklid celých místností, i  když vysavač nabízí více mož-
ností. Před koupí je vhodné vidět vysavač v akci, kvůli 
efektivitě vysávání, využití kartáčů a  jejich spolehlivost 
v odstraňování nečistot a prachových částic. 
Na trhu už jsou i  sety vysavačů a  mopů, kde vysavač 
douklízí a vydá pokyn vytírači, aby začal pracovat.

Mopovací robot 
Pokud chcete mít opravdu dobře uklizeneo, pořiďte si 
mopovacího robota. Na trhu je nový model se dvěma 
mopy, který  je vhodný k čistění nejrůznějších tvrdých 
povrchů (laminát, linoleum, parkety, hladké povrchy, 
dlažba, aj.), má prostorovou gyroskopickou navigaci 
a disponuje až osmi módy umývání - Auto, Edge (ve-
dle stěny), Focus (soustředěné), Intensive, Y-pattern (Y 
vzor), Step (krokové), Manual (ruční mytí), 50 min.
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Výhodou robota je, že 100 % váhy se soustředí na mop 
a pohyb bez koleček vylepšuje umývací efekt. Zároveň 
nezanechává na podlaze stopy po kolečkách. Rychlost 
otáčení mopů je 5 700 otáček/min. a bez přestávky do-
káže pracovat až 100 minut. Mop se jednoduše ovládá 
prostřednictvím dálkového ovladače.
Jelikož zařízení obsahuje dva mopy, zdvojené jsou i zá-
sobníky na vodu. Každý má kapacitu 120 ml. V rámci 
balení máte k dispozici dva druhy mopů – mikrovlákno-
vý a mikrovláknový s mateřskou přízí se štětinami pro 
lepší odstranění zaschnutých nečistot. Mopovací robot 
je vybaven také řadou senzorů – infra senzorem, sen-
zorem proti pádu ze schodů a antikolizním senzorem, 
takže se nemusíte obávat o jeho bezpečí.

Hadříky, utěrky a mopy
Jak již jsme řekli v úvodu, samozřejmě nesmíme zapo-
mínat ani na klasické pomocníky, kterými jsou mopy, 
utěrky z mikrovlákna, či kvalitní čisticí prostředky.
Víte jak vybrat správný mop?
Vytírat podlahu ručně za pomoci hadru a kbelíku je 
vážně otrava. S příchodem praktických mopů je ale 

všechno jinak. Nyní je to pohodlnější, zároveň také 
účinnější. Ovšem pozor – není mop jako mop. Na na-
šem trhu existuje celá řada druhů, jež se liší materiály, 
způsobem ždímání, velikostí i tvary. Jak tedy provádět 
úklid s minimální námahou a s dokonalým výsledkem?
Při výběru mopu je dobré zohlednit následující kritéria:

• Velikost vytírané plochy
• Typ podlahy
• Systém ždímání – ideálně, když nepřijdou ruce do 

kontaktu s vodou
• Snadnost ovládání (nastavitelnost násady, flexibili-

ta kloubů,…)
• Úspora času
• Kvalita materiálu – nejen vytírací části s návlekem, 

ale také násady mopu
• Cena mopu a případně příslušenství

Vždy si musíme take uvědomit, jaký povrch budeme 
ošetřovat. Velmi módní jsou dnes dřevěné podlahy, o 
ty je ale nutné se dobře starat. Je potřeba si ujasnit, 
o jaké dřevo je jedná, zda přírodní, neošetřené, olejo-
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vané a nebo lakované. Při vytírání dřevěné podlahy je 
důležité si uvědomit, že přírodní dřevo si vždy vytvoří 
vlastní patinu a obecně se má za to, že není na dřevo 
vhodné používat velké množství vody. Při vytírání pod-
lahy je proto lepší použít mop s  integrovanou nádrží 
na sprejování a nebo mikrovláknový mop a sprejovací 
lahev.
Vhodný mop by měl být především kvalitní a něco vydr-
žet. Proto dejte přednost značkovým výrobkům prověře-
ných firem, kteréžto se specializují na úklidové pomůcky.
Hadříky a jiné vychytávky
Kromě vysavače, koštěte a mopu na podlahu se vám bude 
hodit i hadřík z mikrovlákna (švédská utěrka). Dobře ab-
sorbuje vodu, účinně odstraňuje nečistoty, a na vyčiště-
ných plochách navíc nezanechává šmouhy nebo chlupy. 
Na prach jsou výborné třeba chmýřovité prachovky se 
speciálními vlákny, které účinně zachycují prach, aniž by 
ho rozvířily. Při mytí oken vám zase velmi dobře poslouží 
stěrka, se kterou čištění skel zvládnete levou zadní.

Jeden přípravek na tohle, druhý zas na to… také máte 
pocit, že toho potřebujete nespočet? Vše velmi lehce 

vyřeší univerzální čističe. Mnohé z nich navíc nabízejí 
dezinfekční účinky, a  váš domov tak kromě běžných 
nečistot zbaví i bakterií, plísní nebo virů. Jejich příjem-
ným bonusem je také to, že často obsahují parfemaci, 
a jednotlivé místnosti tak provoní svěžími tóny citrusů 
či eukalyptu.

Dáváte přednost ekologii? Pak sáhněte po značkách, 
které nabízejí biologicky odbouratelné přípravky. A po-
kud chcete jít ještě dál, zvolte ocet nebo jedlou sodu. 
Octová voda (v poměru 1:1) je totiž výborná na odstra-
nění vodního kamene nejen v kuchyni, ale i v koupel-
ně a na WC. Stejně tak si skvěle poradí s připáleninami 
na sporáku či v  mikrovlnce. Pokud ocet zkombinuje-
te s  jedlou sodu, získáte pastu, která dokonale vyčistí 
např. dveře od sprchového kouta.

Nezapomínejte na čalounění!
Aby byl úklid dokonalý musíme samozřejmě vyčistit 
i veškeré čalouněné povrchy.  Protože obvykle bojuje-
me s různými skvrnami, není od věci nejprve postříkat 
sprej čistícím sprejem a vyčistit zas pomoci utěrky z mi-
krovlákna a poté celou sedačku vyčistit například vysa-
vačem s mokrým vysáváním.
Pokud máme sedačku koženou, měli bychom vždy kůži 
pečlivě vyčistit a poté ji napustit impregnací, aby netr-
pěla. „Koženou sedačku je vhodné vyčistit a ošeřit 2x do 
roka. Před topnou sezónou, což je právě teď a po topné 
sezóně,“ radí odbornice na čištění Hana Šináglová.

Kvalitní  mop je základ…
Při vytírání dřevěné podlahy je důležité si uvědomit, že 
přírodní dřevo si vždy vytvoří vlastní patinu a obecně 
se má za to, že není na dřevo vhodné používat velké 
množství vody. Při vytírání podlahy je proto lepší použít 
mop s integrovanou nádrží na sprejování anebo mikro-
vláknový mop a sprejovací lahev.
Vhodný mop by měl být především kvalitní a něco vy-
držet. Proto dejte přednost značkovým výrobkům pro-
věřených firem, kteréžto se specializují na úklidové po-
můcky.

Schovejte nepotřebné věci
Že vaše police přetékají různými suvenýry z  dovo-
lených, drobnostmi, které vám někdo daroval pro 
štěstí, nebo podobnými lapači prachu? Uložte tyhle 
nepotřebné věci někam do krabice nebo do šuplíku. 
Nebude se na ně zbytečně prášit, a navíc si tím úklid 
i ulehčíte, protože z polic nebudete muset stále něco 
sundávat (případně nebudete muset nadávat, že vám 
zase odněkud něco spadlo). Stejně tak je zbytečné 
mít např. v předsíni věšák plný lehkých letních bund 
nebo jarních trenčkotů, které teď dalších x měsíců 
nosit nebudete.

Pokliďte obývací pokoj
No schválně, kdy jste naposledy otíraly od prachu takové 
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vypínače nebo stínidlo u lampy? Pak na ně před Vánoci 
určitě nezapomeňte. Spolu s tím utřete prach na konfe-
renčním stolku, v policích a skříňkách. Očista rozhodně 

prospěje i potahům na gauči a křeslech, spolu s povlaky 
na dekorativní polštářky. Ty pak můžete rovnou vymě-
nit za nějaké s vánočními motivy. V obývacím pokoji má 

Dezinfekce ozónem
V současné době je velký zájem o dezinfekci ozónem. Abychom pochopili o co se jedná, pojďme si trochu přiblížit 
princip. Kyslík, který potřebujeme k životu my lidé a všechny ostatní živé organismy na této planetě je tvořen ze 
dvou molekul kyslíku a nazývá se též dikyslík. Jedna z dalších forem kyslíku je tvořena třemi molekulami kyslíku 
a ta se nazývá ozón.
Kyslík tvořený dvěma molekuly a který běžně dýcháme je sám o sobě velmi reaktivní složkou a on sám je i jedna 
z příčin proč stárneme, protože při metabolických pochodech v našem těle vznikají reaktivní formy kyslíku, které 
poškozují buňky našeho těla zvýšenou oxidací, proto je pro nás dobré přijímat v potravě tzv. antioxidanty, které 
dokáží tuto zvýšenou oxidaci do určité míry eliminovat. Jestliže je však kyslík tvořený ze dvou molekul velmi re-
aktivní látkou která dokáže poškozovat buňky našich těl, kyslík tvořený ze tří molekul zvaný ozón je co se týče 
reaktivity mnohem více reaktivní látkou než kyslík který dýcháme a jeho oxidační účinky už jsou v případě poško-
zení buněk smrtící a v tom spočívá efektivita ozónu co se týče dezinfekce, protože žádná buňka jakéhokoliv živé-
ho organismu nedokáže odolat působení takto vysoké oxidace, kterou je schopen vyvinout ozón, ať už se jedná 
o buňky vyšších organismů jako jsou lidé a zvířata, ale i rostlin, parazitů a nižších organismů jako jsou bakterie. 
Zkáze oxidačního působení ozónu podléhají i viry, které sice nejsou tvořeny žádnou buňkou, ale obsahují nechrá-
něnou DNA, která negativnímu působení oxidačních účinků podléhá mnohem snáze než buňka.
Efektivita dezinfekce, co se týče ozónu spočívá v jeho oxidačních účincích na buňky všech živých organismů. Po-
kud je buňka vystavena silnému oxidačnímu působení, dochází k poškození jejího obalu a následně i obsahu (já-
dro, mitochondrie, DNA…). Čím delšímu a silnějším oxidačnímu účinku je buňka vystavena, tím k většímu dochází 
jejímu poškození až k úplné smrti buňky. Z toho vyplývá, že nejsnadněji podléhají oxidačním účinkům ozónu na 
prvním místě viry, a jednobuněčné organismy do kterých řadíme všechny bakterie. Čím složitější organismus je, 
tím delší a silnější oxidační působení potřebuje, aby mu podlehl, to znamená, že množství ozónu, které je potřeba 
k vyhubení všech virů, bakterií, parazitů, hub, plísní atd. v právě dezinfikované místnosti nestačí, aby dokázalo 
usmrtit člověka, to však neznamená, že mu toto množství nedokáže ublížit z dlouhodobějšího hlediska, proto je 
nutné, aby v místnosti, kde právě probíhá dezinfekce ozónem nebyly přítomny žádné rostliny, domácí mazlíčci 
a samozřejmě lidé.
Pokud jde o odstranění různých druhů pachů ozónem, tak efektivita ozónu v tomto opět spočívá v jeho silných 
oxidačních účincích, kdy reaktivní působení ozónu neúčinkuje pouze na živé organismy, ale působí i na neživé 
předměty a vzhledem k tomu, že pachy jsou pouze chemické sloučeniny, je schopen ozón tyto sloučeniny naru-
šit a tím je vlastně eliminovat jako zdroj zápachu. Ozón v tomto velice dobře funguje jak u biologického zdroje 
pachu (hniloba, pot, moč, pachy ze zvířat…) tak i u nebiologického zdroje (chemikálie, cigaretový kouř, nový 
koberec…)
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také snad každý nějakou tu květinu. Pokud jsou její listy 
plné prachu, určitě jí potěšíte tím, když ji patřičně ospr-
chujete, případně ji otřete navlhčeným hadříkem.

V dětském pokoji to moc nehroťte
Až budete mít v obýváku splněno, přesuňte se do lož-
nice. Opět otřete poličky a  vypínače od prachu. Dále 
nezapomeňte vyměnit povlečení, a spolu s tím i vysát 
matrace a úložné prostory pod postelí. Občas také není 
od věci vyprat také polštář a deku, které máme tenden-
ci zanedbávat. No a jindy jim dopřát řádnou očistu, než 
před vánočními svátky? Jakmile skončíte s ložnicí, pře-
suňte se pomalu do dětského pokoje. Tady se můžete 
držet stejného postupu, nicméně pečlivě uklízet hračky 
do krabic apod. stejně nemá smysl, protože během pár 
dní bude stejně všechno jinak.

Vydrhněte koupelnu
Nejen umyvadlo, vana a toaleta, ale i obklady by vaší 
pozornosti neměly uniknout. Než se pustíte do samot-
ného úklidu, odneste z koupelny drobný nábytek, kos-
metiku i ručníky. Zkrátka všechno, co by vám mohlo při 
práci překážet. Pomocí čisticího prostředku a hadříku 
(ideálně z  mikrovlákna) omyjte veškeré povrchy, na 
odolnější nečistoty se můžete vybavit kartáčem a  jed-
lou sodou. Nezapomeňte také přetřít zástěnu u vany/
sprchového koutku, dát vyprat podložky a na závěr ješ-
tě vyleštit zrcadlo. Navíc, když už budete u toho úklidu, 
není vůbec od věci probrat kosmetiku, a vyřadit tu, kte-
rou už nepoužíváte.

V kuchyni buďte důkladní
Poklidit v  místnosti, ve které vaříte, je tak trochu vý-

zva… Poličky a  šuplíky jsou většinou plné jídla, a než 
to všechno vyndáte, nějaký čas to zabere. Nicméně je 

to dobrou příležitostí k tomu, abyste zkontrolovali, zda 
už něco ze zásob není prošlé. Stejným způsobem bys-
te měli projít i lednici. V zimních měsících můžete dát 
její obsah na pár hodin na balkon, ledničku rozmrazit 
a jednolité police vytřít octovou vodou, která je nejen 
dokonale vyčistí, ale navíc je zbaví nepříjemných pachů. 
V kuchyni by vaší pozornosti neměly uniknout ani spo-

třebiče jako rychlovarná konvice, sporák s troubou, mi-
krovlnka, okolí dřezu nebo spáry v obkladačkách. A až 
se budete věnovat sporáku, zaměřte se i na digestoř.

Úklid zakončete mytím podlah
Až budete mýt uklizené všechny místnosti, nezapo-

meňte ještě na okna a  dveře. U  dveří 
otřete nejen kliky, ale i panty, na kte-
rých se usazuje prach, případně i futra. 
Při mytí oken se kromě samotných skel 
a  rámů podívejte na zoubek i parape-
tům, a pokud máte žaluzie, očistěte od 
prachu i  je. No a na samotný závěr už 
je čas na podlahy. Ty si klidně nechte 
až na třiadvacátého, aby byly na Štědrý 
den opravdu jako ze škatulky. Nejprve 
ve všech místnostech pečlivě zameťte 
nebo vysajte a  poté vezměte do ruky 
hadr nebo mop, kterým podlahu v ce-
lém bytě vytřete (v  případě, že máte 
někde korek, se vodě vyhněte).

Nebojte se pozvat 
profesionály
A  pokud se vám do úklidu vůbec ne-
chce? Nebojte se pozvat prověřenou 
úklidovou službu, ať vám s tím nejhor-
ším prostě pomůže…

Text:  Zuzana Holmanová, 
foto: Shutterstock.com
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Na první pohled se zdá, že je to jasná volba. Zatímco nájem jde do 
cizí kapsy, po splacení hypotéky vám zůstane vlastní dům nebo byt. 
Hypotéku mají přece téměř všichni, říkáte si. A všichni to zvládají. 
Zadlužit se na třicet let a každý měsíc počítat, jestli zbude na splát-
ku, ale ve skutečnosti vyžaduje odvahu a především finanční roz-
vahu. Co když hypotéka opravdu není pro každého? A jak vychází 

v porovnání s nájmem?

HYPOTÉKA, 
NEBO NÁJEM?
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Typickými žadateli o hypotéku jsou třicátníci, kteří mají 
stabilní příjmy, uvažují o  založení rodiny a  jsou před 
nimi v ideálním případě desítky let produktivního živo-
ta, kdy si na splátky vydělají. Budou zdraví, nepřijdou 
o dobře placenou práci a nerozvedou se. Samozřejmě, 
prodat lze i dům s hypotékou, ale člověk by měl být při-
pravený na různé okolnosti, které život může přinést. 
V úvahu je třeba vzít i to, že jeden z rodičů může časem 
odejít na rodičovskou a  příjmy rodiny tak poklesnou. 
Zatímco deset tisíc měsíčně se při plném příjmu obou 
manželů platí snadno, s narozením potomka se může 
stát taková výše splátek neúnosná. 
Mezi žadateli o hypotéku přibývají, vedle mladých párů 
zakládajících rodinu, i další skupiny lidí, například roz-
vedení muži nebo ženy, kteří odcházejí z nepovedené-
ho manželství a začínají znovu. Nebo mladí lidé, často 
ještě studenti, kteří místo podnájmu platí hypotéku ve 
startovacím bytě dva plus jedna, protože výše nájmu se 
kryje se splátkou hypotéky. Takové byty později, kdy 

sami zakládají rodiny, pronajímají 
a  pořizují si další nemovitost. Ač 
toto zní lákavě, je třeba si uvě-
domit, že život v  nájemním a  ve 
vlastním bytě se liší. S vlastnictvím 
totiž přicházejí i  povinnosti. Při-
tom ne každý člověk je kutil nebo 
je ochotný vydávat další peníze na 
údržbu nemovitosti, což se týká 
především domů.
Experti říkají: poznejte sami sebe. 
Své potřeby a životní styl. To vám 
pomůže rozhodnout se, zda je pro 
vás lepší hypotéka, nebo bydlení 
v nájemním bytě. 

Milujete kočovný život
Pokud je vám blízký novodobý 
trend digitálního nomádství, kdy 
díky počítači můžete pracovat 
kdekoli, rádi se stěhujete a mění-
te své působiště, není hypotéka 
pravděpodobně alfou a  omegou 
vašeho spokojeného života. Samo-
zřejmě, kočovný život s sebou nese 
velkou míru svobody, ale i  řadu 
nevýhod – při bydlení v nájemním 
bytě si nemůžete dělat úpravy po-
dle svého uvážení, aniž by vám je 
majitel schválil, většinou se musíte 
smířit s vybavením, které v bytě je 
(například se starým sporákem na 
plyn, ačkoli toužíte po indukčním) 
apod. Vždy jde především o prio-
rity. 

Preferujete pocit vlastního
Někdo má rád svobodu a možnost 
kdykoli si sebrat své věci a odstě-

hovat se na druhou stranu planety, nebo alespoň re-
publiky. Někdo ale preferuje pocit vlastního bydlení, 
bez kterého mu nebude dobře. V takovém případě je 
lepší dát po finanční rozvaze přednost hypotéce. Ač-
koli zatím nebudete mít nemovitost splacenou, faktic-
ky bude vaše a můžete si s ní nakládat, jak uznáte za 
vhodné. A svůj domov si přetvořit k obrazu svému. 

Mění se vám příjmy
Znají to podnikatelé, živnostníci nebo freelanceři. Je-
den měsíc vyděláte desítky tisíc, druhý obrazně řečeno 
sušíte hubu. I  to je pochopitelně nutné zohlednit při 
úvahách nad tím, zda si pořídíte vlastní nemovitost, 
nebo budete žít v nájemním bytě. Pokud se vám příjmy 
výrazně propadnou, je to vždy nepříjemná situace. Za-
tímco u hypotéky musíte na splátky prostě někde vzít, 
v případě nájemního bytu můžete dát ihned výpověď 
a přestěhovat se do levnějšího místa.

Výhody a nevýhody hypotéky
 + Až splatíte poslední měsíční splátku hypotéky, bude 

byt nebo dům definitivně váš. Máte zajištěné bydlení na 
stáří. 

 + Nemovitost si můžete svobodně přizpůsobovat svým 
potřebám a představám. 

 + Většinou hodnota nemovitosti narůstá, když byste 
dům nebo byt prodávali, pravděpodobně na tom vydě-
láte.
 - Měsíční splátky hypotéky se mohou snadno stát zátěží 

pro rodinný rozpočet, například když vypadne jeden 
z příjmů v rodině. 

 - Splácení hypotéky je závazek, který nesvědčí všem. Je 
nutné počítat s  různými životními situacemi, napří-
klad rozvodem nebo nemocí. 

 - Výše měsíčních splátek se může měnit, vždy ke konci 
fixace.



Dopřejte si bydlení 
v obětí přírody a vůně 

dřeva

Sruby od Toma
Štěpánov 145
582 82 Leština u Světlé

Tel.: 601 343 785, 606 718 219
srubyodtoma@email.cz

www.srubyodtoma.cz

Stavba 
roubenky či 
srubu od nás 

je jistotou 
spolehlivé 

a rychlé práce, 
kterou pro vás 

provedeme 
kdekoliv po celé 
české republice.

NECHTE SI POSTAVIT 
DŮM OD SKUTEČNÝCH 

ODBORNÍKŮ

srubyodtoma.cz.indd   1srubyodtoma.cz.indd   1 22.10.2020   10:07:2922.10.2020   10:07:29
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Při hypotéce platíte pořád méně
Reálná hodnota splátky hypotéky pořád klesá. Ačkoli 
je půjčka na bydlení dlouhým závazkem, většinou na 
desítky let, platíte víceméně pořád stejné peníze. Řek-
něme, že v  roce 2017 splácíte hypotéku osm tisíc ko-
run měsíčně, ještě za dvacet let, v  roce 2037, budete 
také splácet osm tisíc korun měsíčně. Ke změně může 
dojít na konci fixace, kdy může splátka klesnout nebo 
se zvýšit, ale vše lze řešit tzv. refinancováním hypotéky, 
například i u  jiné banky. Výhodou je, že se do změny 
splátek nikdy nezapočítává inflace. Například už dnes 
lze říci, že jsou trochu jiné ceny, než byly před deseti 
lety a jiné ceny budou za deset let. Hodnota splátky tak 
v reálném prostředí vlastně klesá, takže zatímco dnes 
bude tvořit například třetinu vašeho rozpočtu, za deset 
to může být třeba už jenom dvacet procent. 

Máte vůbec na hypotéku?
S  hypotékou je nutné v  rodinném rozpočtu počítat. 
Ukrajuje totiž velkou část vašich příjmů. Pokud jeden 
ze členů domácnosti přijde o zaměstnání nebo se mu 
sníží z  různého důvodu příjmy (rodičovská dovolená, 
přestup na hůře placenou práci), mohou se splátky stát 
neúnosnými. Proto je třeba před uzavřením hypotéky 
velmi pečlivě zvažovat rodinnou situaci. Samozřejmě je 
ideální, pokud si vytvoříte finanční rezervu, která vám 
zajistí alespoň částečnou jistotu a stabilitu.

Inflace říká hypotéce ano
Už výše jsme zmínili inflaci, která hovoří pro hypoté-
ku. Ceny se proměňují a dnes si za pět set korun poří-
díte méně zboží než před deseti lety. Obdobný vývoj 
lze očekávat i do budoucna. Zatímco splátka hypotéky 
bude za deset nebo patnáct let únosnější, nájemné se 

bude měnit, s velkou pravděpodobností bude zdražo-
vat. A tak zatímco hypotéka bude pro váš rodinný roz-
počet představovat menší zátěž, nájemné z něho bude 
ukrajovat pořád stejně velký, nebo dokonce větší, díl.

Levnější varianta bydlení
Pokud máte k  dispozici pozemek, či kousek zahrady, 
může být řešením vašeho bydlení mobilní chata.  Výrob-
ce vám ji vyrobí na klíč dle vašeho přání, přiveze hotovou 
na zahradu a  osadí na místo. V případě meších rozmě-
rů nemusíte mít ani stavební povolení, neb chata stojí 
na pilonech a stačí tedy ohlášení. V případě větší chaty 
vám šikovný prodejce pomůže i s legislativou. Obzvláště 
v chatových oblastech, kde mívají chataři pronájem po-
zemku na sto let  je to možné řešení i pro trvalé bydlení.

Počty hrají pro hypotéku
Zvažování, zda investovat do vlastního domu nebo 
bytu, má dvě roviny. Jednu emocionální, druhou fi-
nanční. Pocity má každý z nás jiný: někomu vyhovuje 
větší míra svobody, jiný potřebuje jistotu, že s posled-
ní splátkou bude byt definitivně jeho. Protože výhody 
a nevýhody hypoték jsme už zmínili a je na vás, s jakými 
souzníte a s jakými ne, je na čase podívat se na stránku 
počtářskou. 
Podle odborníků se hypotéka ve srovnání s nájmem po-
řád vyplatí a  lidé, kteří splácí hypotéku, ušetří oproti 
lidem žijícím v nájmu až desítky tisíc korun ročně. Splá-
cení hypotéky se tak dnes v České republice, měřeno 
měsíčními výdaji, vyplatí více než nájemní bydlení. „Saz-
by hypoték jsou stále velmi nízké, pod dvě procenta, 
a to i přes to, že se již nepohybují na historicky nejnižší 
hranici. Díky tomu je pořízení vlastního bydlení na hy-
potéku stále výhodnější než placení pronájmu. Splátka 
hypotéky přináší ročně ve srovnání s pronájmem úspory 
v řádech i několika desítek tisíc korun. Navíc s hypoté-
kou investujeme do vlastního bydlení, což se nám, na 
rozdíl od pronájmu, v budoucnosti mnohonásobně vrá-
tí,“ říká Ondřej Hák, ředitel úvěrových produktů jedné 
z českých bank.
Jak výhodná hypotéka v porovnání s nájmem je, záleží 
pochopitelně na celé řadě okolností, například na loka-
litě nebo typu nemovitosti. Rozdíly ve výši nájemného 
se liší podle velikosti měst. Zatímco průměrná výše pro-
nájmu v České republice je pro byt o rozloze 72 metrů 
čtverečních přes 11 700 korun, v Praze za pronájem bytu 
o stejné rozloze zaplatíte dvakrát více. Na hypotéce tak 
lze v  hlavním městě ušetřit přes 41 000 korun ročně. 
Druhé nejdražší bydlení pořídíte v Brně. I zde se vyplatí 
koupit si byt na hypotéku než platit pronájem. Přesto 
je zde úspora nejnižší v celé České republice. Ročně lze 
v Brně s hypotékou uspořit zhruba 6 700 korun. Oproti 
tomu největší úsporu představuje koupě nemovitosti 
na hypotéku v Ústí nad Labem, kde s hypotékou oproti 
placení pronájmu ušetříte až 67 000 korun ročně.

Text: Jana Poncarová, 
foto: Shutterstock.com

Výhody a nevýhody bydlení 
v nájmu

 + Jste svobodnější. Snadněji se pře-
stěhujete například za prací.

 + Neleží na vás zátěž vlastníka.  
Nemusíte investovat do oprav a re-
konstrukcí.

 + Když se sníží vaše příjmy, bez potí-
ží se přestěhujete do levnějšího.
 - Každý měsíc platíte tisíce korun, 

ale do cizí kapsy. Byt, ve kterém ži-
jete, nikdy nebude váš. 

 - Kdykoli můžete dostat výpověď 
z nájmu.

 - Komunikace s  domácím nemusí 
být snadná a úpravy v bytě musíte 
konzultovat s pronajímatelem.
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√ vyrábíme mobilní montované dřevostavby
√ stavby jsou celoročně obyvatelné 
√ jsme zakázková výroba a snažíme se vyhovět přáním zákazníka
√ poskytujeme zákaznický servis po celou dobu realizace
√ po napojení na sítě jsou stavby ihned obyvatelné
√ jedná se o nízkonákladové bydlení
√ samozřejmostí je dodržení stavebních norem a dodání potřebných revizí
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A
Ke spokojenému bydlení jsou nutné dvě věci.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ A ZDRAVÉ 
BYDLENÍ S VÝROBKY DIMPLEX

www.dimplex.czwww.termokomfort.cz

DIMPLEX spolehlivý německý výrobce 
energeticky úsporných a ekologických 
technologií,
který s mnohaletými zkušenostmi 
přesně ví, co domy pro budoucnost 
potřebují.

Obchodní zastoupení pro ČR
TERMO KOMFORT, s.r.o.

BZdravé vnitřní prostředí s trvale 
čerstvým vzduchem, nutným pro 
zdravé bydlení, zajistí jeho účin-
ná řízená výměna rekuperací DL 

50WA/E/H zn. DIMPLEX.

Velmi nízké provozní náklady díky využití OZE se státní podporou pro jejich 
instalaci, je správnou volbou pro novostavby i rekonstrukce rodinných a byto-

vých domů.

Celoroční tepelnou pohodu, s nejnižšími provozními náklady, včetně ohřevu 
vody zajistí spolehlivé tepelné čerpadlo DIMPLEX s mezinárodním certifi kátem 

kvality EHPA.

Zdravé vnitřní prostředí s trvale 
čerstvým vzduchem, nutným pro 
zdravé bydlení, zajistí jeho účin-
ná řízená výměna rekuperací DL 

Celoroční tepelnou pohodu, s nejnižšími provozními náklady, včetně ohřevu 
vody zajistí spolehlivé tepelné čerpadlo DIMPLEX s mezinárodním certifi kátem 

kvality EHPA.

Velmi nízké provozní náklady díky využití OZE se stát-
ní podporou pro jejich instalaci, je správnou volbou pro 
novostavby i rekonstrukce rodinných a bytových domů.

termokomfort.indd   1termokomfort.indd   1 23.10.2020   10:14:2423.10.2020   10:14:24
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Zima přichází se železnou pravidelností. Zanedlouho se znovu radiátory roztopí 
naplno, aby vytopily domy a byty na příjemnou teplotu. Tepelná pohoda je pro 
spokojený život důležitá. Syrové prostředí lze pár dnů vydržet, ale když na vás už 
od domovních dveří dýchne teplo domova, těšíte se na návrat z práce mnohem 
víc. Na druhou stranu, vytápění není zadarmo. Ať už vám doma běží kotel na 
uhlí nebo na plyn, vytápíte elektřinou, tepelným čerpadlem nebo kotlem na pe-
lety, je třeba nakládat s tepelnou energií hospodárně. Naučte se topit efektivně. 
Dostaňte pod kůži základní pravidla úsporného vytápění a vezměte si na pomoc 
i  chytrá zařízení, jako jsou třeba termostatické hlavice nebo regulátory. Mějte 

teplo – a tedy i účet za vytápění – pod kontrolou. 

TEPLO DOMOVA
ZAHŘEJTE SE LEVNĚ
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Připravte kotel a radiátory na topnou 
sezónu
Ještě než poprvé zatopíte v kotli a pustíte teplo do in-
teriéru, zkontrolujte otopnou soustavu. Nejvhodnějším 
obdobím pro údržbu a drobná zdokonalení otopného 
systému je konec léta nebo začátek podzimu. Lepší ale 

někdy než nikdy. Dobře fungující otopný systém vám 
během zimy ušetří nezanedbatelné částky na energi-
ích, které mohou podle odborníků šplhat až k tisícům 
korun. 
Ať už topíte plynem nebo tuhými palivy, například uh-
lím, zkontrolujte kotel nebo si objednejte experta. Ze-
jména v případě plynových kotlů platí, že by každý rok 
měly podstoupit autorizovaný servis. „Moderní kon-
denzační kotle jsou úsporná, ale poměrně technická 

zařízení. Každý rok by je měl proto prohlédnout revizní 
technik,“ konstatuje Roman Švantner ze společnosti, 
která se specializuje na technické zařízení budov a pro-
dej i  servis otopné techniky a  dodává: „Ten zkontro-
luje stav hořáku, výměníku, těsnost spalovací komory 
a  odvod spalin. Provede správné seřízení kotle podle 

požadavků výrobce.“ Tím získáte 
jistotu, že kotel bude v zimě pra-
covat úsporně a bezpečně a záro-
veň prodloužíte jeho životnost.
Kontrole podrobte také radiá-
tory. Před zahájením topné se-
zóny byste je měli prohlédnout 
a  ošetřit případná místa drobné 
koroze (prodávají se speciální 
barvy na radiátory). Zkontrolovat 
byste měli také ventily a vyměnit 
vadné kusy.  „Vhodné je hlavici 
odšroubovat a vyzkoušet, zda se 
tyčka vykukující z  ventilu dá za-
tlačit několik milimetrů dovnitř 
a sama se vrátí zpět,“ říká ener-
getický poradce  Karel Srdečný. 

Když doma používáte termostat, rozhodně věnujte po-
zornost jeho nastavení na správnou teplotu. „Čím nižší 
teplotu nastavíte, tím lépe využijete energii slunečního 
záření, které se dovnitř dostane okny. Je-li to možné, 
roztáhněte přes den závěsy a záclony,“ doporučuje od-
borník. Zatímco přes den je vhodné sluneční paprsky co 
nejvíce využít, se soumrakem zase závěsy nebo rolety 
zatáhněte, zamezíte tak úniku tepla okny. 



Český výrobce krbů a kamen

HS Flamingo s.r.o., třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov | www.hsflamingo.cz

Bezroštový 
systém 
spalování

Externí 
přívod 
vzduchu

Nejlepší 
materiály 
a kvalita

Hoření po celé 
délce komory

Revizní otvory 
pro snadný 
servis

Do konvekčních 
i akumulačních 
obezdívek
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Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory 
odvzdušněte. Pokud chcete ještě víc šetřit, na stěnu za 
radiátory instalujte reflexní folii, která bude teplo lépe 
odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte je-

jich nátěr tmavou barvou. Poněkud radikálnější cesta 
k úsporám pak může být výměna starých radiátorů za 
nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody. Roz-
hodně nepřeceňujte umístění radiátorů. Ujistěte se, že 
před nimi nestojí velká komoda nebo nejsou zakryté 
těžkými záclonami a závěsy, které by bránily cirkulaci 
tepla do místnosti. Také čistota se v případě radiátorů 
také vyplácí. Když jsou zaprášené, zvyšuje se spotřeba 
tepla až o deset procent, proto prach vysajte a setřete. 

Nepodceňujte termostaty a regulátory
Když si nastavíte správnou teplotu vytápění, budete mít 
z  poloviny vyhráno a  teplo tak budete vhodně regu-
lovat. Zvažte modernizaci regulačního systému. Kvalit-
ní regulace otopného systému totiž umí hodně. Když 
vyměníte starý termostat za moderní řídicí jednotku, 
umožní vám to nastavit stálou a  pohodlnou denní 
i noční teplotu. Úsporu energií zajistí také ekvitermní 
regulace, tedy řízení otopné soustavy na základě vnější 
teploty vzduchu. K pohodlí obyvatel domu také přispě-
je možnost ovládání kotle přes mobilní telefon nebo 
internet, což umí inteligentní systémy. Na dálku si tak 
zajistíte optimální teplotu v domácnosti například před 
příjezdem z práce nebo z hor.

Pamatujte na to, že termostat byste nikdy neměli umis-
ťovat blízko okna nebo tepelného zdroje, je ale vhod-
né mít toto zařízení zhruba uprostřed místnosti. Jinou 
teplotu potřebujete v obýváku, jinou (asi o dva tři stup-

ně nižší) v ložnici. Zamyslete se proto nad instalací ter-
mostatu v každém pokoji. Jaké ale nastavit optimální 
teploty? Pocit tepelné pohody je pro každého z  nás 
trochu jiný. Obecně ale platí, že každý stupeň tepla 
navíc zvyšuje spotřebu energie až o 6 procent. Zkuste 
proto snížit vytápění na komfortní teplotu. „Nejúčin-
nějším opatřením je zbytečně nepřetápět. To znamená 
dobře regulovat topení tak, aby teplota v místnosti ne-
kolísala a stále se pohybovala okolo zvolené hodnoty,“ 
konstatuje Michal Doležel, odborník na úspory energií. 
Ložnice, chodba a předsíň mohou být chladnější a stačí 
je vytápět zhruba na 17 až 19 °C. Teplota v obývacím 
pokoji a kuchyni může být kolem 20 až 21°C. „Každý 
stupeň dolů znamená znatelně nižší náklady na vytápě-
ní, ale je to také záležitost osobního pohodlí a zvyku,“ 
dodává.

Řešením je i výměna kotle
Vytápění tvoří společně s ohřevem vody až 90 procent 
roční spotřeby energií v domácnosti. Pokud jste ve fázi, 
kdy nad výměnou tepelného zdroje uvažujete, věnujte 
jeho výběru dostatek času.  „Například výměnou sta-
rého plynového kotle za nový kondenzační je možné 
ušetřit 15 až 30 procent nákladů za vytápění,“ říká Ro-

TOP PELETAMI
USNADNÍŠ SI ŽIVOT

NEČOUDÍŠ
NESMRDÍŠ
UŠETŘÍŠ

Čím topíte v kotlích a kamnech? Peletami?
Pak patříte k jedné z více než 35 tisíc českých domácností a provozoven, které rovněž používají 
tento druh paliva. Česko je skutečná peletová velmoc. Výroba pelet má totiž u nás už vy-
budovanou tradici a tuzemská výroba pokrývá veškerou domácí spotřebu a ještě vyvážíme do 
ciziny. Nejde ale o drancování našich lesů – výroba pelet je totiž ekologické zpracování dřevního 
odpadu. Peletáren máme dost, dřevozpracující průmysl funguje a dřevo je výborný a hlavně 
obnovitelný zdroj energie. To znamená, že pelety nemohou nikdy dojít (na rozdíl od uhlí, jehož 
zásoby se snižují). S peletovým kotlem také vyřešíte povinnou výměnu nevyhovujících zdrojů 
vytápění. Patří totiž ke státem podporovaným topidlům v kotlíkových dotacích.

Co získáte topením českými peletami?

• až 127 500 Kč dotaci na kotel
• české palivo za stabilní ceny
• komfortní dopravu i obsluhu a čistý provoz
• jistotu, že pelety na rozdíl od uhlí nedojdou Pelety pohodlně seženete na Koupitpelety.cz
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• MIJORI – unikátní akumulační systém se 
zplyňovacím topeništěm

• Multifunkční teplovodní výměník řízeným 
lambda sondou

• Akumulace 24 a více hodin
• Vhodné pro novostavby i starší domy
• Ofi ciální zastou-

pení pro Českou 
republiku

TEPLO V SOULADU S PŘÍRODOU
M A R T I N  F I A L A  -  K A M N Á Ř S T V Í
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INZERCE

TOP PELETAMI
USNADNÍŠ SI ŽIVOT

NEČOUDÍŠ
NESMRDÍŠ
UŠETŘÍŠ

Čím topíte v kotlích a kamnech? Peletami?
Pak patříte k jedné z více než 35 tisíc českých domácností a provozoven, které rovněž používají 
tento druh paliva. Česko je skutečná peletová velmoc. Výroba pelet má totiž u nás už vy-
budovanou tradici a tuzemská výroba pokrývá veškerou domácí spotřebu a ještě vyvážíme do 
ciziny. Nejde ale o drancování našich lesů – výroba pelet je totiž ekologické zpracování dřevního 
odpadu. Peletáren máme dost, dřevozpracující průmysl funguje a dřevo je výborný a hlavně 
obnovitelný zdroj energie. To znamená, že pelety nemohou nikdy dojít (na rozdíl od uhlí, jehož 
zásoby se snižují). S peletovým kotlem také vyřešíte povinnou výměnu nevyhovujících zdrojů 
vytápění. Patří totiž ke státem podporovaným topidlům v kotlíkových dotacích.

Co získáte topením českými peletami?

• až 127 500 Kč dotaci na kotel
• české palivo za stabilní ceny
• komfortní dopravu i obsluhu a čistý provoz
• jistotu, že pelety na rozdíl od uhlí nedojdou Pelety pohodlně seženete na Koupitpelety.cz
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man Gazdík  z  energetické společnosti, která dodává 
elektřinu i zemní plyn. Podle některých odborníků jsou 
staré plynové spotřebiče černou dírou na peníze. Vý-
voj plynových kotlů jde stále kupředu, zvyšuje se jejich 
účinnost, a proto domácnosti vytápí úsporněji než před 
několika lety. „Modernizací topení v domě samozřejmě 
hodně ušetříte na samotném provozu. Například kon-
denzační kotel je oproti běžnému staršímu plynovému 
kotli úspornější až o 40 %, a ročně tak může běžné do-
mácnosti ušetřit částky za topení v  řádu tisíců korun. 
Staré plynové ohřívače vody navíc bývají i nebezpečné 
a mohou být příčinou otravy oxidem uhelnatým,“ po-
pisuje výhody moderních plynových spotřebičů Roman 
Švantner.
Na kondenzační plynové kotle, ale třeba i na kotle na 
pelety nebo na tepelná čerpadla je možné získat pří-
spěvek, a  to prostřednictvím kotlíkových dotací. Zjis-

těte proto, zda právě váš kraj 
výměnu starých kotlů za nové 
podporuje.   Kolik z dotace zís-
káte a jak rychle se vám investi-
ce vrátí, záleží na volbě nového 
zdroje vytápění. K  nejvýhod-
nějším patří kotel na dřevěné 
pelety, z  dotace pak mohou 
žadatelé získat až 127 500 Kč 
a zafinancovat nejen kotel, ale 
také další zařízení, jako je pe-
letové silo do kotelny, komín 
nebo dálkové ovládání kotelny.

Podpora peletových kotlů je vysoká, protože spadají do 
kategorie zdrojů tepla, které jsou čisté a komfortní. Pe-
letový kotel můžete koupit už za nějakých 80 tisíc ko-
run. Do uznatelných nákladů pak můžete zapojit i dal-
ší položky. „Doporučujeme pořídit si peletové silo pro 
skladování volně ložených pelet, kam vám může palivo 
pravidelně „nafoukat“ specializovaná cisterna. Takové 
vytápění je pro obsluhu mnohem komfortnější než při 
skladování pelet v  sáčcích po 15 kg, sám mám doma 
stejné řešení,“  uvádí Vladimír Stupavský, propagátor 
vytápění peletami. Z dotace uhradíte také náklady na 
úpravy spalinových cest, topenářské práce, případně 
i  novou otopnou soustavu nebo související stavební 
úpravy.
Z  kotlíkových dotací je možné financovat také poří-
zení tepelného čerpadla. Jde o  zařízení, která vytápí 
především nízkoenergetické domy. Dnes je tepelným 



čerpadlem vybavena zhruba 
každá desátá novostavba. Prin-
cip tepelných čerpadel je znám 
už přes sto let, ale až s rozvíje-
jící se technologií a  potřebou 
vytápět úsporně, našel využití. 
Zjednodušeně řečeno, tepel-
né čerpadlo využívá energii ze 
svého okolí (vzduch, voda nebo 
země), přihřívá ji na vyšší teplo-
tu a poté vytápí domácnosti. Vý-
měnou starého kotle za účinné 
tepelné čerpadlo je možné uše-
třit až 80 procent energie, což ukazují výsledky testů, 
které provedla Švédská energetická agentura u tepel-
ných čerpadel typu země/voda. V českých podmínkách 
jsou populární především čerpadla vzduch/vzduch, po-
kud je v okolí vodní zdroj, například studna, lze využít 
také tepelná čerpadla voda/voda. Každý typ tepelného 
čerpadla je označený dvojslovem, přičemž první slovo 
(před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čer-
pá, druhé slovo označuje teplosměnné médium. Tak 
například u tepelných čerpadel země/voda se energie 
čerpá ze země a teplosměnným médiem je voda.

Duální thermo radiátory
Velmi zajímavou možností v oblastii vytápění jsou jsou 
duální thermo radiátory, které obsahují novou duální 
topnou technologii kombinující klasické konvenční vy-
tápění s  velmi příjemným infračerveným sáláním tep-

la.  Výsledkem je zcela  unikátní, maximálně úsporný 
topný systém s velmi rychlým teplotním nárůstem, vy-
tvářející naprosto dokonalou teplotní pohodu. 
Duální topná technologie je složena ze dvou topných 
systémů - karbonového termočlánku a  karbonového 
sálavého panelu. Oba systémy pracují v naprostém sou-
ladu a vzájemně se doplňují. Sálavý panel vytváří pří-
jemné sálavé teplo, které sálá do prostoru. Karbonový 
termočlánek  zajišťuje  přirozený ohřev vzduchu, který 
samovolně cirkuluje v daném prostoru a rovnoměrně se 
v něm rozprostírá. Dosáhneme tak stejnoměrného roz-
ložení tepla nejen po celé místnosti, ale také mezi pod-
lahou a  stropem (a  to bez víření prachových částic). 
Díky infračervenému sálání dochází k  akumulaci tep-
la do stěn, nábytku a všech dalších pevných předmětů 
v místnosti, které pak teplo předávají dál do okolí. Při 
vypnutí radiátoru tak nedochází k žádnému prudkému 
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poklesu teploty, jako je tomu např. u konvektorů (pří-
motopů).
Sálavé teplo  proniká hluboko do lidského těla,  kde 
příznivě stimuluje látkovou výměnu a ozdravné proce-
sy v  těle. Uvolňuje svalové napětí, blahodárně působí 
při revmatických potížích, při bolestech svalů a kloubů 

a  výrazně urychluje léčbu zánětlivých a  virových one-
mocnění.  Sálavé teplo  nevíří prachové částice.  Duální 
thermo radiátory jsou proto vhodné i pro alergiky, ast-
matiky a osoby s chronickými dýchacími potížemi.

Krby a kamna pro tepelnou pohodu
Znáte v zimě lepší pohled než do hořícího ohně? Není 
divu, že se v českých domácnostech znovu objevují krby, 
kamna nebo dokonce pece na dřevo. Má to i další roz-
měr – dřevo patří stále k nejlevnějším zdrojům tepel-

né energie. A o dřevu, které získáváte samotěžbou, se 
říká, že vás zahřeje hned dvakrát. Poprvé, když ho při-
pravujete, podruhé, když hoří v krbu. Krby nebo kamna 
na dřevo můžou sloužit jako zdroj přitápění nebo jako 
plnohodnotný zdroj tepla. Například v nízkoenergetic-
kých nebo pasivních domech slouží krbovky pro přitá-
pění, když teplota klesne příliš nízko a je nutné zato-

pit. Krbová kamna nebo krby lze pořídit 
s tepelným výměníkem, který tepelnou 
energii rozvádí do radiátorů, takže dře-
vem vytopíte pohodlně celý dům. 
Při výběru krbu nebo krbových kamen je 
důležitý jejich výkon. Na trhu jsou k do-
stání spotřebiče s výkonem zhruba od 3 
kW, které jsou vhodné pro pasivní nebo 
nízkoenergetické domy, až po výkonné 
modely o  20 kW. Výběr výkonu je pro 
tepelnou pohodu klíčový, protože kam-
na s  nízkým výkonem nebudou schop-
né vytopit místnost nebo celý dům a vy 
nedosáhnete na tepelnou pohodu. Na-
opak, kamna s příliš vysokým výkonem 
budou prostor přetápět, což vás bude 
nutit větrat, a to je neefektivní. Většina 
lidí navíc v takové situaci začne kamna 

Během zimního období narůstá i spotřeba teplé vody, 
už jen proto, že horká vana je po dni stráveném sáň-
kováním lákavá. Zaměřte svoji pozornost proto také 
do koupelny. 
• Místo plné vany si dopřávejte rychlou sprchu. 

Vanu si napouštějte jen za odměnu, třeba po 
tom dlouhém sáňkování. Aby byla sprcha oprav-
du úsporná a nepředčila napuštěnou vanu, ne-
stůjte pod vodou příliš dlouho. Šetříte tím také 
svou kůži, která nebude vysušená. 

• Zvažte pořízení pákových baterií, pokud je ještě 
nemáte. Na kohoutky si pořiďte perlátory, kte-
ré smísí vodu se vzduchem a snižují tak spotřebu 
vody. 

• Využijte v kuchyni i v koupelně termostatické ba-
terie, které samy nastaví teplotu a tlak vody. 

• Při čištění zubů, mydlení nebo šamponování za-
stavte vodu. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou, 
vždy si napouštějte dřez.

Šetřete také teplou vodu



ZÁLOŽNÍ ZDROJE
ASTIP – ELSTON
Vhodné pro zálohování krbů, kamen a kotlů, 
oběhových čerpadel a solárních systémů

Záložní zdroje ELSTON jsou schopné napájet všechny druhy elektronických oběhových čerpadel, 
a to díky sinusovému tvaru výstupního napětí. Záložní zdroje ELSTON jsou také vhodné pro 
napájení jak plynových, tak i automatických kotlů.

Vybavené sadou pro prodloužení doby zálohování – DUO
Při dlouhodobých výpadcích vzniká potřeba zachovat nepřetržitý provoz záložního zdroje a tím 
i zálohovaného zařízení v případě, kdy již integrovaný akumulátor překračuje maximální možnou 
délku doby zálohy. Z tohoto důvodu je součástí dodávky zdrojů označených DUO propojovací sada. 
Ta slouží k propojení záložního zdroje s externím akumulátorem.

Vybavené autodiagnostikou
Každý záložní zdroj ELSTON průběžně kontroluje své funkce. Pokud autodiagnostika zdroje zjistí 
poruchu, spustí se alarm a výstup zdroje se samočinně přepne na elektrickou síť.

Sinusový tvar výstupního napětí
Výstupní zásuvka záložního zdroje ELSTON má shodný průběh napětí a proudu se sinusovým 
průběhem v běžné zásuvce el. sítě 230 V / 50 Hz. Tato skutečnost umožňuje bezpečné zálohování 
všech elektronických zařízení. Záložní zdroje snesou až desetinásobné přetížení.

Studený start
Zdroj lze zapnout i ve chvíli, kdy není el. síť ve funkci. Hodí se např. v momentě,  
kdy není momentálně k dispozici el. síť a zdroj je vypnutý.

Zdroje vyhovují požadavkům na dva nezávislé zdroje
V případě nečinnosti UPS režimu je zachováno přímé propojení 
ze sítě. Propojení je zachováno i v případě vybití akumulátoru 
nebo poruchy zdroje. Ve všech těchto případech tak nic nebrání 
napájení čerpadel nebo kotlů proudem z el. sítě!

Tři řady zdrojů ELSToN
  ELSTON EKO – pro nízkopříkonová 
čerpadla (max. do 30 W)

  ELSTON ext bat – pro napájení 
z externího akumulátoru, pro 
všechny typy kotlů

  ELSTON DUO – včetně 
propojovací sady pro externí 
akumulátor

▲ ELSTON ext bat

◀ ELSTON DUO www.astip.cz
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tzv. škrtit, kompletně uzavře přívod vzduchu a omezí 
množství přikládaného paliva. To vede k výrazně větší-
mu dehtování spalovací komory, skla, kouřovodu a ko-
mínu.
Důležitý je samozřejmě vzhled krbů a kamen.
Milovníci designu často sáhnou po krbových vložkách, 
které zabudují do stávajícího interiéru tak, aby působi-
ly elegantně a moderně. Otevřené krby
Více se zastavíme u otevřených krbů. Krb je v drtivé vět-
šině případů pevnou součástí domu a sestává z krbové 
vložky a  příslušné obestavby. Hlavní výhodou krbů je 
stavba na míru nejen technickým možnostem a dispo-
zicím domu, ale také vkusu jejich majitelů.
Mohlo by se zdát, že klasickým otevřeným krbům už 
odzvonilo. Mají nízkou účinnost spalování, minimální 
výhřevnost a odlétávající uhlíky propálily nejeden ko-
berec. Záleží ale na krbové vložce. Ty kvalitní a z no-
vých materiálů nabízejí bezproblémový provoz a nízký 
výkon. Vložky jsou navíc vybaveny výsuvnou ocelovou 
síťkou, která zamezuje odlétávání žhavých uhlíků z to-
peniště. Nutno podotknout, že otevřené krby nejsou 
primárně určeny pro vytápění a to především vzhledem 
k velmi nízké účinnosti. Jejich hlavní rolí je, jak jsme již 
zmínili, vytvářet pocit klidu, pohody a bezpečí.

Krby na stůl
Bydlíte v  panelovém bytě, ale rádi byste poseděli 
u krbu, kde bude hořet skutečný oheň?  Pak si pořiďte 
biokrb.  Pro jeho umístění nepotřebujete žádné povo-
lení či stavební úpravy. Bio krby nepotřebují komín ani 
náročnou údržbu. Nedělají nepořádek, v bytě nebude-
te mít žádný prach ani špínu. 
Bio krb využívá ekologické palivo, které nemá škodlivé 
spaliny a jeho instalace je snadná.  Můžete ho umístit 
ke stěně, na stůl, doprostřed místnosti nebo pověsit na 
zeď. Je vhodný pro interiéry, terasy či venkovní prostře-
dí. Používá speciální palivo – ekologický biolíh – takže 
nepotřebuje odvádět spaliny. Při spalování se vytváří 
jen vodní pára a oxid uhličitý. Stačí jen v místnosti pra-
videlně větrat. Vybírat si můžete z široké nabídky: mů-
žete mít bio krby z ušlechtilé oceli, keramiky, kamene 
i skla.

Kamna kachlová
Pravá kachlová kamna někdy působí jako přežitek 
a  třeba také bohužel jako zbytečný luxus. Naši před-
kové ale nebyli hloupí, mohli si vybrat z více druhů to-
pidel, není však náhodou, že v kuchyni většiny chalup 
stála právě kachlová kamna. Bezprašným, ionizovaným 
a vlhkým vzduchem totiž pomáhají astmatikům a aler-
gikům, uvolňují stres a navozují nejen duševní pohodu. 
Zmírňují také revmatické potíže, protože nevytvářejí 
tepelné zóny.
Zmiňované výhody mají pouze pravá kachlová kamna, 
která fungují na principu akumulační pece s keramic-
ko-šamotovými stěnami silnými osm až osmnáct cen-
timetrů. Vysoká teplota z  vnitřního prostoru ohniště 
se pomalu odvádí přes keramický plášť ve formě sálání 
tepelného záření do místnosti. Kachlová kamna nema-
jí žádnou kovovou topnou vložku, která by negativně 
ovlivňovala ionizaci vzduchu v  místnosti. Nedostatek 
záporných iontů, které produkují kachlová kamna, 
a  tedy vdechování kladných iontů, způsobuje útlum 
vyšší nervové soustavy, stres a bolest hlavy.

Vytápějte chytře a úsporně
Nemusíte hned měnit kotel nebo radiátory. Často stačí 
drobnosti, abyste svůj výsledný účet za vytápění snížili 
o  stovky až tisíce korun. Začnete tím, že v zimě změ-
níte své návyky, například co se týká větrání. Když to-
píte, každým otevřením okna nebo dveří přicházíte 
o teplo. Bez přísunu čerstvého vzduchu to ale nejde ani 
v zimě. „Kromě teploměru si můžete koupit i detektor 
oxidu uhličitého a  důkladně vyvětrat vždy, když kon-
centrace v místnosti překročí 1 000 ppm,“ říká Karel Sr-
dečný. Podle odborníků bychom v zimě neměli větrat 
ventilačkou. „Větrejte proto krátce, intenzivně a často. 
Při krátkém a  intenzivním větrání se nestačí ochladit 
stěny a vzduch v místnosti se brzy vyhřeje na komfortní 
teplotu,“ dodává Michal Doležel.
Zkontrolujte také stav okenic. Stačí k  tomu obyčejná 
svíčka. Třepotající se plamínek prozradí, že od oken 
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táhne. V takovém případě okna oblepte samolepícími 
izolačními páskami, což je investice v řádech několika 
desítek nebo stovek korun. Na spodní část vstupních 
dveří zase můžete namontovat takzvaný izolační kar-
táč, který zamezí úniku tepla.
Zkuste doma zvýšit pocit tepelné pohody, a to prostřed-
nictvím silných koberců nebo běhounů. Nejvíce nás 
zpravidla studí od podlahy a  tyto silné koberce zvýší 

pocitově teplotu asi o  2°C. Výhodné je v  tomto smě-
ru pochopitelně podlahové vytápění, které může snížit 
náklady spojené s vytápění až o 10 procent. Pocit tepla 
v  domácnosti ovlivňuje i  vzdušná vlhkost. Optimálně 
je 50 procent. Pokud je menší, pomůžou vám rostliny 
nebo speciální zvlhčovače. 

Text: Jana Poncarová, 
foto. Shutterstock.com

Jak neplýtvat teplem v době, kdy jsem v práci nebo když jedeme na víkend pryč?
Jedním z jednoduchých řešení jsou speciální regulátory určené přímo na kohouty topení v jednot-
livých místnostech. Lze je pohodlně nastavit na optimální teplotu, kterou si zvolíte, a náklady vám 
tak zůstanou pod kontrolou. Inteligentní termostatické hlavice u radiátorů můžete regulovat po-
dle aktuální potřeby i na dálku, například přes bluetooth nebo wifi v aplikaci v telefonu. Teplotu 
lze tak o pár stupňů snížit například v době, kdy jste v práci, nebo naopak zvýšit, když se blížíte 
z víkendového výletu či zimní dovolené. Nedoporučuje se však vypínat topení úplně, pokud nejste 
doma. Protože znovu vytápění celého bytu či domu je daleko méně hospodárné než udržování 

teploty okolo 15-16 stupňů.
Jaká je ideální teplota v bytě a jak velký má vliv nastavení teploty na spotřebu?

Vliv na spotřebu energií využitých na topení má i teplota nastavená v bytě a způsob, jak s ní na-
kládáte. V praxi to pak znamená, že spotřebu ovlivňuje nejen to, jak vysokou teplotu máte na-
stavenou, ale také intenzita větrání a další tepelné ztráty. Obecně se doporučuje udržovat v bytě 
průměrnou teplotu okolo 20 až 21 stupňů Celsia, v obývacím pokoji nebo v koupelně pak většinou 
o něco vyšší než v ložnici na spaní. Ovšem každý stupeň, který máte v místnosti navíc, může zna-

menat nárůst nákladů až o 6 %. 
Kde v bytě vznikají největší tepelné ztráty, ovlivňuje spotřebu energií i větrání?

Na spotřebu energií může mít vliv také větrání. Pokud vyvětráte rychle a intenzivně, vymění se 
pouze vzduch v místnosti, pokud necháváte okna například na větračku, postupně byt prochlad-
ne – tedy i nábytek a zdi, a musí se poté znovu ohřát. Nepodceňujte ani tepelné ztráty vznikající 
v okolí starších oken nebo dveří. Pokud nechcete investovat do nových, s utěsněním mohou po-

moci například tzv. průvaníky.

3 Tipy jak hospodařit s teplem
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www.kovoplast.cz
Více informací na

Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Kozelkova 131/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

tel.: +420 495 485 428
e-mail: kovoplast@kovoplast.cz

Tradiční sporáky z východních Čech Tradiční sporáky z východních Čech t...ccccccz

• malé rozměry, ale velká účinnost

• šamotové jádro pro kumulaci tepla 

• napojení kouřovodu pravé, levé nebo horní průměr 120 mm

• velký zásobník paliva

• možno topit dřevem, uhlím nebo dřevěnými briketami 

• snadná obsluha a údržba

• dostupnost náhradních dílů

SPOLEHLIVÝ SPOTŘEBIČ 
PRO VAŠI CHALUPU 
ČI MALÝ RODINNÝ DOMEK 

Sporáky REKREANT k dodání ve 3 rozměrových a barevných variantách. 

Na našem sporáku si uvaříte, upečete, ale také si domov vytopíte. 
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Při plánování rekonstrukce domu či bytu se zdá nejprve vše jednoduché. Konstrukční změny 
v každé stavbě však podléhají řadě předpisů, nehledě na to, že po neodborném zásahu by nám 
také vysněný domov mohl spadnout na hlavu. A to doslova. Na co tedy nesmíme zapomenout, 
která povolení je třeba vyřídit a jaké možnosti nabízí současná nabídka materiálů na trhu, aby 

se naše plány opravdu proměnily ve vysněnou realitu?

PLÁNUJEME REKONSTRUKCI
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Rádi bychom posunuli některou stěnu ve svém obydlí, 
nebo ji dokonce zbourali, abychom získali velký vzduš-
ný prostor? Takové zásahy rozhodně nemůžeme činit 
libovolně, jak by se nám právě zlíbilo, i  když je dům 
nebo byt naším vlastnictvím. Mohli bychom jimi totiž 
zcela narušit statiku celého objektu, či dokonce v hor-
ším případě způsobit jeho zhroucení, při němž by moh-
ly být ohroženy i zdraví a životy lidí. Proto i a takové 
činnosti pamatují zákony a přesně stanovují, co smíme 
a jak přesně musíme postupovat.
Rekonstrukce nemovitosti je komplexní proces, který 
z  čistě technického hlediska nezbytně vyžaduje před-
chozí odbornou konzultaci stavebníka s  odborníkem, 
tedy architektem, statikem, stavitelem a podobně. Pro 
laika je však dost nepřehledná i platná právní úprava, 
která upravuje podmínky realizace rekonstrukce nemo-
vitosti, zejména nezbytná povolení. Pokud se spolehne-
me pouze na nekvalifikované rady odborníků z oblasti 
stavební, může se pak snadno stát, že nám pak stavební 
úřad vysněný počátek užívání zrekonstruovaného do-
mova pořádně zkomplikuje.

Zákony a předpisy, které nesmíme 
pominout
Platný stavební zákon pojem rekonstrukce, případně 
rekonstrukční práce nezná, což však neznamená, že 
se na rekonstrukce tato zákonná úprava nevztahuje. 
Stavební zákon pracuje s  obecnějším pojmem staveb-
ní úprava jakožto změnou dokončené stavby, při níž se 
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stav-
by. Mění-li se vnější ohraničení stavby, jedná se podle 
stavebního zákona buď o nástavbu, nebo o přístavbu.
Typickou rekonstrukční práci, spočívající v modernizaci 
bytové jednotky či interiéru rodinného domu můžeme 
považovat za vyhovující vymezení stavební úpravy po-
dle stavebního zákona. Jestliže se tedy stavební zákon 
vztahuje na rekonstrukci nemovitosti, je třeba zabývat 
se povolovacími procesy stavebních prací, jak je upra-
vuje stavební zákon, a podmínkami jejich uplatnění na 
práce rekonstrukčního charakteru.
Územní rozhodnutí či souhlas stavební úpravy nejsou 
pro rekonstrukci vyžadovány. Stavební zákon rozlišuje 
v zásadě trojí režim, a to stavbu bez ohlášení a bez sta-
vebního povolení, s ohlášením a se stavebním povole-
ním. Při rekonstrukci se však uplatňují všechny tři, zále-
ží na tom, jaké změny chceme provádět.
Pokud nezasáhneme do nosných konstrukcí a nezmění 
se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, stavební po-
volení ani ohlášení stavebnímu úřadu nebudeme potře-
bovat. Ohlášení stavebnímu úřadu bude nutné, jestliže 
rekonstrukce povede ke změně způsobu užívání stavby 
či její části, pokud tedy například chceme část rodin-
ného domu proměnit v prodejnu či sídlo firmy. Žádost 
o stavební povolení budeme muset bezpodmínečně po-
dat, jestliže si rekonstrukce vyžádá zásah do nosných 
konstrukcí, změní vzhled, stavby nebo může negativně 
ovlivnit požární bezpečnost.

Výhody rekonstrukce staršího domu
Koupě domu, starého několik desítek let, v nás zpravi-
dla vyvolává představu, že budeme moci rovnou bydlet, 
a pak do něj teprve postupně investovat. Naše obydlí si 
sice zpravidla pro mění na určitou dobu ve staveniště, 
nebudeme však už muset někde jinde platit nájem. Na-
víc se postupnými investicemi můžeme vyhnout hypo-
tékám a velkým půjčkám. Navíc v tomto případě platí 
pravidlo, které možná leckoho ani nenapadne. Pokud 
bychom starý dům zcela zbourali a stavěli namísto něj 
nový, budeme moci zastavět podle současných předpi-
sů maximálně třetinu rozlohy pozemku. Hodně starších 
domů ale bývá mnohem větších.
Okamžité stěhování opravdu dobře zvažme, rozumněj-
ší je nejprve zrekonstruovat základ, abychom se mohli 
nastěhovat do obytných místností. Tedy zkontrolovat 
a opravit stěny a střechu, aby nám nezatékalo na hlavu, 
alespoň v části objektu rozvést novou elektroinstalaci, 
opravit či raději rovnou vyměnit rozvody vody a odpa-
dy a  zajistit vytápění. V  oblastech, v  nichž je dostup-
ný rozvod plynu, určitě stojí za úvahu i využití tohoto 
zdroje energie.
Teprve v druhé fázi rekonstrukce přijdou na řadu méně 
používané místnosti, tepelně-izolační fasáda a úprava 
pozemku. Poměrně často se stává, že během plánování 
rekonstrukce své představy o konečné podobě tak vý-
znamně změníme, že nám nakonec z  původní stavby 
zbydou jen základy a obvodové zdi. Nakonec ale získá-
me dům, který do svého prostředí zapadne a bude nám 
skvěle sloužit další desítky let.
Hodně problémů bývá skrytých, a  dokud nezačneme 
stavbu rozebírat, tak se o nich nedozvíme. Může to tře-
ba být vodovod, který v zimě zamrzá, či voda z ulice, 
která několikrát do roka vyplaví zahrádku. Zkrátka jak-
mile si pořídíme starší dům, musíme počítat s  tím, že 
do něj určitě budeme muset investovat víc, než jsme 
původně plánovali.

Souboj s vlhkostí
Pokud jsme koupili opravdu starý dům, velmi často se 
budeme muset vypořádat s jeho vlhkostí, obzvlášť když 
byl delší dobu neobydlený. Byl zavřený, a tak zákonitě 
držel všechnu vlhkost v sobě. Než tedy začneme cokoliv 
dalšího dělat, měli bychom větrat, větrat a větrat, ide-
álně několik měsíců. 

Dle statistických šetření a stavebních průzkumů zvýše-
ní vlhkosti ve zdivu o pouhé 1 %  a sníží jeho tepelně 
izolační vlastnosti až o 5 %. Je-li  zdivo tomuto  zatíže-
ní vystaveno dlouhodobě, začne ztrácet svoji původní 
odolnost. Jak k tomu v praxi dochází?  
Postupně se odlupují štuky, omítky, objevují se plísně. 
Jestliže je vlhká i konstrukce ve styku se dřevem (dřevě-
né stropy, zárubně a trámy, překlady, dřevěné podlahy), 
hrozí navíc nebezpečí rozšíření houby. 
Důsledkem této situace vlhké zdi špatně izolují a nákla-
dy na vytápění strmě rostou. Odvlhčování spodní stavby 
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POTŘEBUJETE GARÁŽOVÉ STÁNÍ?

DÍKY HLINÍKOVÝM PROFILŮM MÁ ZASTŘEŠENÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST.
    • elegantní parkovací místo
    • bezúdržbová konstrukce

www.propergola.eu702 138 060 info.cz@propergola.eu
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Atmosféra naší země pracuje v sinusových cyklech jednotlivých 
vlivů, o  parametrech různé velikosti a  frekvenci. Pravidelné 
změny v atmosféře nastávají v průběhu každého dne. 
V nejdéle trvajícím cyklu, pak v průběhu roku. Můžeme konsta-
tovat střídání období sucha a dešťů, období nízkých a vysokých 
teplot, které se projevuje menším nebo větším obsahem vody 
obsažené v plynném stavu ve vzdušnině. Tyto vlastnosti atmo-
sféry spolu s dalšími lze velmi dobře využít ke stabilizaci vlhkosti 
v  konstrukci tak, aby tato zůstávala na potřebné, vyrovnané, 
nízké úrovni obsahu vlhkosti v  daném stavebním materiálu. 
Musíme jenom vzduch umět s citem vpustit do vlastní konstruk-
ce domu. Na druhé straně zabránit v řadě situací zbytečnému 
vniku vody (vlhkosti) do konstrukce budovy například vložením 
drenáží k základové spáře pro případný odvod vody od objektu.
      Při řešení „air izolace“ se proto zabýváme praktickým použi-
tím tvarovaných fólií, desek a tvarovek v konstrukcích staveb. 
Zabýváme se dimenzováním větracích výšek (spár) a ploch Po-
třebným pohybem vzduchu v těchto prostorách a přirozenou 
iniciací tohoto pohybu. Zabýváme se statikou zatížení zeminy 
při použití různých výrobků statikou roznášecí horní, nosné 
plochy tvarovaných výrobků. Zabýváme se i dalšími vlivy, které 
vedou ke správnému, technickému řešení rekonstrukce podlah 

a svislých stěn stavby. Zhotovení 
air izolace u nové stavby, je jed-
noduší, zvláště když si navíc uvě-
domíme, že se jedná z pohledu 
montáže vlastní izolace o jedno-
duchý, suchý, velmi rychlý mon-
tážní způsob.

Air izolace je metoda trvalého vysoušení konstrukce staveb, 
působením atmosférických vlivů přírody.

T system, s.r.o.
Vzhledná 81/48
642 00 Brno Bosonohy.
www.tsystemsro.cz
Servis:    +420 603 472 882
Kancelář:+420 739 287 617

t system.indd   1t system.indd   1 14.10.2020   17:01:0114.10.2020   17:01:01
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domu je mimořádně náročným procesem, jde o zásahy 
do podlah a  stěn, což jsou pilíře celé stavby, proto je 
svěříme do rukou odborníků. Především je nezbytné 
zajistit detailní prohlídku a prověření stavby. Jedině tak 
lze vybrat správný způsob rekonstrukce a vhodný sys-
tém sanace.
Zemní vlhkost, která stoupá  vzhůru  i velmi drobnými 
póry ve zdivu,je nebezpečím pro omítky a zdivo starších 
budov. Se vzlínající vlhkostí se do omítky dostávají také 
soli, které ji i  se zdivem degradují. Tomu lze zabránit 
jedině důkladným vysušením zdiva. Existuje k tomu ně-

kolik osvědčených způsobů: 
Mechanické: jde o  zabudování izolačních vrstev proti 
vlhku ( např. proříznutí zdiva řetězovou nebo diaman-
tovou pilou). Vel,i  účinné je i  vložení nerez desek se 
zámky. 
Injektážní:  do pórů zdiva se vstříkne speciální hmota, 
která póry uzavře nebo  zmenší. 
 Pak je nutné zdivo nechat schnout a ohlídat,  aby už nic 
dalšího  nebránilo  vysychání - jen tak  můžeme pokra-
čovat v boji s vlhkostí pomocí sanačních omítek. Dokud 
je totiž na zdivu ještě viditelná vlhkost, není možné je 
použít. 

S plísněmi a mapami si poradí injektážní krémy
• na povrchu stěn často vznikají vlhkostní mapy, vý-

květy solí a plísní, nejenže škodí zdivu a zdraví, ale 
navíc nejsou vůbec pěkné na pohled 

• v  praxi se využívá silikonový krém, který účinně 
zabraňuje vzlínání zemní vlhkosti, aktivní složka 
proniká hluboko do zdiva, kde vytváří dlouhodobě 
dokonalou fungující bariéru (infuzní clonu, použí-
vá se pro zdivo cihlové, smíšené i pro zdivo z přírod-
ního kamene včetně opuky, také pro injektáž zdi-
va z hliněných cihel nebo kladeného na hliněnou 
maltu 

• mezi výhody patří velmi snadné použití (ve formě 
krému), není k tomu zapotřebí odborných znalos-
tí, ani vodorovné vrtání ve spáře a běžné technické 
vybavení, krém se totiž zavádí do vrtů pomocí níz-

kotlakého postřikovače s prodlužovací rovnou tyčí, 
práce probíhají rychleji než např. náročné podřezá-
vání nebo injektování základů domu 

• v  závislosti na  průměru otvorů se  provádí jedno 
až dvě plnění. 

Sanační omítky pomáhají odvlhčit podezdívky 
staveb
Sanačními omítkami můžeme omítat vlhká zdiva a ta, 
která obsahují soli. Během omítání jsou škodlivé soli 
vpravovány do omítky a zvláštní propustnost pro vodní 
páry způsobí, že zdivo začne vysychat. 
Pro tyto účely byly vyvinuty speciální směsi pro suché 
malty. Máme tak k  dispozici omítky s  vysokou poréz-
ností (pórovitost) a propustností pro vodní páry, které 
přitom zajišťují i odstranění i sebemenších stop po vlh-
kosti. 
Sanační omítky velmi dobře snášejí mráz a používají se 
především na podezdívky.
Aby sanační omítky dobře fungovaly, měla by mít ko-
nečná vrstva omítky (tedy barva) shodné vlastnosti. Ide-
álně zde svůj úkol plní silikátové a vápenné barvy.

Jak si lze poradit s vlhkými sklepy
V těchto místech se vyplatí použít speciální nátěr proti 
plísním, což jsou  mikroskopické houby ( rychle rozmno-
žují) a zbavit se jich je těžké. 
Natírat lze jedině v případě, že podklad stále ještě drží 
pohromadě. Pokud už ze stěn opadává omítka, je poz-
dě a je nezbytné omítky opravit. Stejně tak je třeba ješ-
tě předem za mokra odstranit viditelné plísně pomůže 
obvykle postřik na plísně, který  je vhodný pro akutní 
řešení problému. např. Savo proti plísním).   
Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s  fungistatickým 
účinkem spolehlivě ochrání stěny před plísněmi a navíc 
výborně kryje.

Prasklé zdi mohou mít řadu příčin
Druhým problémem bývá statika, může to být velká 
prasklina ve zdi, nebo naklánějící se stěna. V takovém 
případě je nutné nejprve najít a odstranit příčinu. Čas-
to bývá velmi prozaická, problém mohla způsobit třeba 
díra v okapu, kterou voda stékala několik desítek let 
pod zeď, která až se naklonila. Leckdy také bývaly stěny 
v  rozích špatně spojeny, a  tak snadno praskaly. Často 
také praská zeď mezi domem a přístavbou, která byla 
postavena později než dům, nebo stěna, pod niž zatek-
la voda ze střechy bez okapu.
Nebezpečnost trhlin ve stěnách můžeme poměrně 
snadno zjistit sami, tato metoda je však časově poměr-
ně náročná. Na praskliny ve zdi prostě naneseme sádru, 
vytvoříme několik sádrových terčů a pár měsíců sledu-
jeme, zda prasknou. Pokud neprasknou, není trhlina 
nebezpečná. Pokud se zvětšuje, bude nutné přivolat 
statika, aby prasklinu posoudil a navrhl řešení.
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Začínáme od střechy
Střecha, kterou nezatéká, je základem každého domu, 
proto bychom měli s rekonstrukcí začít určitě odshora. 
Jestliže ale chceme dosavadní půdu proměnit v obytné 
podkroví, měli bychom nejprve nechat zpracovat pro-
jekt této fáze rekonstrukce. Během plánování detailů 
podkroví totiž najednou zjistíme, že se nám po polo-
žení nové podlahy a  instalaci tepelné izolace prostor 
výrazně sníží.
Neustálá chůze v podřepu a otloukání hlavy o krov se 
s představou příjemného a pohodlného bydlení právě 
neslučují, takže se původně plánované pouhé přelože-
ní tašek a  případná výměna poškozených kusů může 
velmi rychle proměnit v  mnohem náročnější stavební 
zásah, při němž budeme celou střechu zvedat třeba 
i o metr výš.

Rozhodnutí, zda se vůbec do budování obytného pod-
kroví pouštět, či nikoli, ovlivní mnoho faktorů. Jedním 
z nejdůležitějších je stav krovu neboli dřevěných trámů 
střešní konstrukce. Zda se vydáváme správnou cestou 
bez překážek k  pohodlnému podkrovnímu prostoru, 
zjistíme hned při vstupu na půdu. Stačí si všimnout, jest-
li musíme něco překračovat, pod něčím se shýbat nebo 
dokonce zda nejsme ztraceni v bludišti plném trámů.

Rekonstrukce krovu
O  stavu trámů nám hodně napoví už samotný stav 
střešní krytiny. Pokud pod ni zatéká, mohou být trámy 
napadeny plísní či jinými houbami. Kritická místa jsou 
v okolí komínů či jiných prostupů střechou, způsobená 
špatným oplechováním. Dalším důležitým hlediskem 
při prvním průzkumu nosných trámů střechy je napa-
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dení dřevokazným hmyzem, který si může pochutnávat 
i na stropní konstrukci. Všechna tato hlediska nejlépe 
posoudí odborník.
Krov musí splňovat požadavky na únosnost. Většina 
původních krovů je zbytečně předimenzována a hod-
ně vyztužená, takže některé trámy můžeme vhodně 
odstranit. Je ale nutné brát zřetel na celkové působení 
konstrukce, které zajišťují příčné vazby a ztužidla. Ne-
správným odebráním ztužidla může dojít k celkovému 
narušení prostorové tuhosti, a  tím k  destrukci nejen 
krovu či jednotlivých spojů, ale i  střešní krytiny. To je 
závažný problém, který se pak obtížně napravuje. Pro-
to je třeba nechat nutné úpravy posoudit statickým vý-
počtem.
Poruchy jednotlivých trámů lze odstranit různými způ-
soby, jako je podepření, zesílení, protézování, výměna, 

podvěšení, injektáž či příložkou. Vhodný způsob opra-
vy by měl rovněž navrhnout a nejlépe i provést odbor-
ník. Důležitý je i  technický stav jednotlivých trámů. 
Pokud objevíme trám, napadený biologickými škůdci, 
bude nutné odříznout ho zhruba metr od nakaženého 
místa. Nakaženou část bychom měli spálit nebo odvézt 
na skládku. Jednotlivé části lze sanovat podepřením 
dočasných či trvalých trámů, které přenesou zatížení 
do nosných konstrukcí.

Pozor na přetížení střechy
Stále častější součástí rekonstrukce domu je instalace 
solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů. Na 
ploché střeše to vypadá jako jednoduchá záležitost. 
Když se podaří vyřešit ukotvení, aby nebyla porušena 
hydroizolace, zdá se, že je vše v  pořádku. To je však 
omyl, který může výt i velmi nebezpečný. Velkými ne-
přáteli plochých střech, na nichž jsou instalovány kolek-
tory či panely, jsou sní a vítr.
Půlmetrová vrstva slehlého sněhu váží 200 kilogramů 
na metr čtvereční, 1,2 metru čerstvého zatíží čtvereční 
metr střechy až 120 kilogramy. A právě takové vrstvy 
mohou na střeše vzniknout při navátí sněhu mezi pane-
ly kolektorů. Na dodatečné zatížení však ploché střechy 
nejsou zpravidla navrhovány. Jenže na tak malé střechy, 
jaké mají rodinné domy, není při instalaci kolektorů 
a panelů nutné stavební povolení, takže na nebezpečí 
nemůže upozornit ani stavební úřad. Proto je namís-
tě před instalací přizvat statika, aby ověřil konstrukci 
a případně navrhl správné řešení.

Krytinu vybírejme s rozvahou
Jestliže je vypracován projekt na jistý druh krytiny, je 
nepřípustné nahrazovat ji jinou. Do investic pro nákup 
musíme připočítat i náklady na dopravu. Může se totiž 
stát, že levnější krytina od vzdálenějšího dodavatele vy-
jde dráž než dražší od místního. Značně se liší i ceny za 
její položení.
Materiály různých výrobců není možné vzhledem k je-
jich odlišným vlastnostem i rozměrům kombinovat. Při 
nákupu krytiny musíme požadovat certifikát státní zku-
šebny pro použití v České republice, případně prohlá-
šení o  shodě. Realizaci střechy může provádět pouze 
firma, která je proškolená a evidovaná výrobcem kryti-
ny. Pokud ji namontuje někdo jiný, těžko pak budeme 
u výrobce uplatňovat záruku.

Jakou střechu zvolit
Prvním kritériem při výběru střešní krytiny jsou místní 
zvyklosti, pořídit si například modrou betonovou kry-
tinu ve vesnici s  cihlově červenými taškami je nevkus-
né i neetické vůči okolí. Druhým kritériem je koncepce 
domu – ne každá krytina se dá použít kamkoli. Třetím 
by měly být finanční možnosti. Aby vhodnost střech 
nebyla posuzována jen z  prvoplánově ekonomického 
hlediska, je nutno přihlédnout i k předpokládané život-
nosti střechy a ke zdánlivě nepodstatným doplňkům.
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Například souvislé bednění, které vyžadují některé 
střechy, je výrazně dražší než střechy s laťováním. Insta-
laci může znatelně prodražit i příslušenství, tedy různé 
tvarované hromosvodní a odvětrávací tašky, distanční 
prvky vlnitých krytin či klempířské části. Nízká životnost 
některých střech jejich instalaci prodraží nejvíc, takže 
například střecha z  rákosových došků, která zdánlivě 
patří k  levnějším, je vzhledem ke své nízké životnosti 
nejdražší.
Nejlevněji přijdou obyčejné pálené či betonové tašky, 
tvarované střešní plechy bez posypu, šablony z hliníko-
vého plechu nebo recyklovaného PVC. O  něco dražší 
jsou šablony z pozinkovaného plechu, vlnité bitumeno-
vé desky, dvoudílné ražené pálené tašky, vláknocemen-
tové šablony, bobrovky, přírodní břidlice, PVC vlnité 
desky, trapézové plechy a šablony. Finančně nákladněj-
ší jsou asfaltové šindele, vlnité desky z PES, zinkotita-
nový a měděný plech, pozinkované pískované šablony 
a plechy s povrchem plastizol, či štípané šindele. Nej-
dráž přijdou šablony z měděného plechu, ručně štípané 
dřevěné šindele, některé asfaltované „šindele“ a ráko-
sové došky.

Bez okapů není střecha kompletní
Žádná stavba se neobejde bez funkčního okapového 
sytému, které spolehlivě odvede veškerou vodu ze stře-
chy do míst, kde nenapáchá škody na domě ani nebude 
obtěžovat jeho obyvatele. Okapový systém je vždy po-
třeba vhodně nadimenzovat, a to jak ve smyslu odvodu 
vody, tak únosnosti. Dalším důležitým parametrem je 
volba vhodného materiálu. Nabídka trhu je široká, je 
však potřeba se v ní zorientovat.
Kovové okapové systémy bez povrchové úpravy, zejmé-
na z mědi, titanzinku či nerezu, jsou velmi kvalitní, je-
jich cena je poměrně vysoká. Navíc zejména u mědi hro-
zí nebezpečí jejich odcizení. Plastové okapové systémy 
sice pořídíme levněji, mají však nižší životnost a jsou ná-
chylné k poškození. Proto jsou naprosto nevhodné na-
příklad do horských oblastí. Ideálním systémem výhod-
ným poměrem kvality a ceny jsou ocelové pozinkované 
s povrchovou úpravou. Vyznačují se vysokou životností, 
minimálními nároky na údržbu a možností přizpůsobit 
barvu střeše či fasádě.
Aby systém dlouhodobě dokonale fungoval, je třeba 
dbát při jeho instalaci na některá základní pravidla. 
Okapy musí být umístěny pod spádnici střechy, aby je 
sjíždějící sníh zatěžoval co nejméně. Musí být zvolen 
správný typ a počet háků a v horských oblastech se jistě 
vyplatí osazení střechy systémem sněhových zábran.

Dispozice místností
Starý styl bydlení už nám nemusí vyhovovat, a tak dojde 
na přerozdělování místností. Příčky změníme snadno, 
ale o bourání nosných stěn se musíme nejprve poradit 
se stavebním inženýrem. I zdánlivé příčky se však mo-
hou stát osudovými pro celý průběh rekonstrukce i pro 
lidi, kteří ji realizují. Obecně se totiž soudí, že stěna, 

která má jen čtrnáct centimetrů, bude jen příčka, tak-
že když do ní prorazíme dveře, nic nám nehrozí. Jenže 
tomu tak být nemusí.
Velmi obezřetní musíme být, pokud rekonstruujeme 
byt v panelovém domě. Tam totiž i čtrnácticentimetro-
vé zdi mohou být nosné. Hned se nemusí stát nic, třeba 
se jen objeví drobné trhliny v malbě. Nepříjemnost se 
však může projevit v budoucnu. Jakmile se podobných 
zásahů sejde v domě víc, konstrukce se začne pohybo-
vat a může se i zřítit. A kdyby nastala nešťastná událost, 
jako je třeba výbuch plynu v  některém z  bytů, může 
spadnout celý dům.
Nebezpečné může být i  vyřezávání drážek do panelů 
pro elektroinstalaci. Mohou tím být přerušeny ocelové 
výztuže v  betonu, což je zvlášť nebezpečné u  stropů. 
Panely jsou totiž sice tuhé, ale překvapivě křehké. Pro-
to ani není vhodné používat při bourání sbíječky, které 
přenášejí chvění i do vzdálenějších oblastí. Navíc v Čes-
ké republice existuje 67 variant konstrukcí panelových 
domů a zatím neexistuje databáze, která by je podrob-
ně popisovala. Jediná šance, jak se nesplést, je tedy po-
sudek statika.

Vyzdíváme nové příčky
Při výběru materiálu je nutné vědět, jakou zátěž snese 
podlaha, jak silná by příčka měla být, aby splnila svůj 
účel, zda nám záleží na co nejlepší zvukové izolaci, kolik 
co stojí a které řemeslné práce budou zapotřebí. Pále-
né keramické příčkovky, tedy plné cihly nebo keramic-
ké tvárnice, sice nepodléhají zkáze, jsou pevné, odolné 
vůči nárazu a vydrží tak dlouho, jako celý dům. I zděná 
příčka však má své nevýhody. Poměrně dlouho vysychá, 
musí se omítat a při práci se nadělá hodně nepořádku.
Trh nabízí  klasické materiály  v  různých variantách – 
příčkové cihelné bloky na pero a drážku, broušené zdi-
vo pro přesné zdění tenkou vrstvou malty či zvukově 
izolační zdivo. Moderní příčkové zdivo si vystačí se sílou 
14 až 20 centimetrů, dostatečnou pevnost a zvukovou 
izolaci zajistí vnitřní cementová či betonová výplň.
Pokud požadujeme opravdu mimořádný útlum hluku, 
můžeme zvolit materiály ještě o několik málo centime-
trů širší. K dispozici jsou i materiály, zajišťující opravdu 
kvalitní tepelnou izolaci. Máme-li cihlový celý dům či 
byt, byla by škoda vzdát se právě u příček výhod kera-
mického zdiva, tedy tepelné stability, akumulace tepla 
a prodyšnosti.

Přesnost a rychlost
Lehčí a praktičtější pro instalaci než keramická cihla je 
pórobeton. K dostání jsou přesné příčkovky čili tvárnice 
o  sílách stěny 5 až 15 centimetrů, které k  sobě přile-
píme tenkou vrstvou malty, nebo příčkové dílce, vyro-
bené jako lehké prefabrikované panely na výšku stěny, 
které k sobě smontujeme. Snadno je můžeme provrtat 
nebo v nich vysekat otvory.
Příčkovky z  pórobetonu tepelně izolují, v  silnější zdi 
dokonce akumulují teplo. Jsou pevné v tlaku, odoláva-



Hledáte vhodný způsob vytápění?
Zkuste kapalný plyn - LPG
Při zásadní rekonstrukci domu se 
často řeší otázka nového způsobu 
vytápění i vzhledem k možnosti zís-
kání státní dotace. To má svou logi-
ku, protože cílem je snížit náklady 
a  s  tím spojené emise znečišťující 
ovzduší. Navíc je třeba brát v  potaz 
stále se zpřísňující normy. V Čechách 
je mnoho míst, včetně chráněných 
krajinných oblastí, kde není dosud 
zavedena přípojka zemního ply-
nu. Tak co s  tím? Tepelné čerpadlo 
je náročné na  počáteční investici, 
elektrokotel bude drahý na  provoz 
a vzhledem k neustále rostoucí spo-
třebě elektřiny se dá předpokládat, 
že cena elektřiny dál poroste. Tuhá 
paliva nebo topné oleje? I to má své 
omezení. Co tedy kapalný plyn – 
propan?

VýHody VytáPění 
kaPaLným PLynem
První výhoda: Plynový kotel pracující 
s  kapalným plynem (propanem) je 
identický jako kotel na  zemní plyn 
a  liší se pouze velikostí trysek. Při 
koupi nového kotle pouze vyberete 
provedení připravené pro propan. 
Spalování propanu je přitom vysoce 
ekologické a  měření dokazují, že 
emise jsou na  hranici měřitelnosti. 
Díky tomu je vytápění propanem 
podporováno i  ze strany státu a  je 
zařazeno do  programu kotlíkových 
dotací. Dokonce jej stát povoluje 
i  v  chráněných krajinných oblastech. 
Druhá výhoda: Počáteční investice 
nebude nikterak velká ve  srovnání 
s  jinými druhy kotlů. Nesrovnatelně 
nižší, než u  tepelného čerpadla. Navíc 
přibude jen položka na  pořízení 
zásobníku plynu, ve  kterém bude 
kapalný propan skladován. I  ta se dá 
ale snížit tím, že si zásobník pouze 
pronajmete s  ročním paušálem okolo 

2000 Kč (podle velikosti zásobníku 
cena firmy TOMEGAS) a  budete mít 
zásobník a k tomu servis v ceně. 
Třetí výhoda: Výhřevnost kapalného 
propanu je vysoká (46,40 MJ/kg), to 
znamená, že je vyšší než u  zemního 
plynu nebo LTO, což je jeho nesporná 
výhoda vzhledem k nákladům. Budete-
li jej kombinovat s  podlahovým 
vytápěním, které pracuje s  nižšími 
teplotami topné vody (až o 30 %), zcela 
jistě ušetříte nemalé náklady. Čtvrtá 
výhoda: Regulace. V  tomto případě 
není rozdíl v  regulaci vytápění jako 
v  případě zemního plynu. Je velmi 
jednoduchá a  při zapojení chytrých 
termostatů a  podlahového vytápění 
ušetříte další peníze. Určitě se vyplatí 

počítat s  řízením na  dálku pomocí 
aplikace, buď na smart telefonu, nebo 
na počítači či tabletu. 
Pátá výhoda: Cena plynu je 
v  průběhu roku závislá na  ceně ropy, 
protože kapalný propan vzniká při její 
těžbě jako vedlejší produkt a  tlakem 
nebo teplotou se zkapalní, proto 
je snadný jeho transport a  uložení 
do domácího zásobníku. Platí nepsané 
pravidlo, že v  létě jsou ceny ropy 
a tudíž i plynu nižší, a proto je výhodné 
doplňovat zásobník v tomto období. 

Co budete PotřeboVat? 
Zásobník, který nebude 
Vidět?
Jak již bylo zmíněno, kromě topné 

soustavy také zásobník plynu. Pro 
běžný rodinný dům stačí na  jednu 
topnou sezónu objem 2,7 nebo 4 m3. 
To záleží na  spotřebě, požadavcích 
a  velikosti vytápěné užitné plochy. 
Zásobník lze umístit na  zahradu, ale 
pokud by to někomu z  estetického 
hlediska vadilo, tak jej lze zabudovat 
i  pod zem. Jen zde přibydou náklady 
na zemní práce. Při instalaci je potřeba 
dodržet ochranné pásmo, které 
není nikterak velké. Zásobník nesmí 
do  sklepa. Bezpečně můžete třeba 
mimo pásmo grilovat na  otevřeném 
ohni apod. Užívání je proto zcela 
bezpečné. Za  dodavatele plynu 
i  zásobníku můžete zvolit například 
firmu TOMEGAS, která má za sebou více 
než dvacetileté zkušenosti a  hlavně 
dodává kvalitní plyn, což se odráží 
v  nízkých nákladech na  vytápění. 
TOMEGAS vám rovněž na přání připraví 
projekt včetně veškeré dokumentace. 
Pro inspiraci poslouží 
www.tomegas.cz 
nebo www.vytapenilevne.cz
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jí požáru a dokážou se vypořádat s měnící se vlhkostí 
vzduchu v interiéru. Jejich zvuková izolace je téměř na 
úrovni kvalitní keramiky. Zeď omítneme sádrovou nebo 
sádrovápennou omítkou, případně ji obložíme sanitár-
ní keramikou, kterou můžeme lepit přímo na zeď. Vel-
kou předností je, že příčky z tohoto materiálu můžeme 
kdykoliv snadno odstranit, rozhodně rychleji a  čistěji, 
než kdybychom bourali cihlovou zeď.
Příčky lze také vyzdít z tvárnice z vylehčeného betonu, 
například ze skořepinových tvárnic nebo lehkého ke-
ramického betonu. Spoj na pero a drážku šetří maltu 
a  snadno pak vysekáme drážky pro elektroinstalaci či 
jiné rozvody. Do hmoty lze zatlouci hřebík, dobře v ní 
ale drží i klasická hmoždinka s vrutem.

Rychle a bez malty
Do dřevostaveb jsou ideálním materiálem sádrovlákni-
té desky, které zvýší požární odolnost objektu a vylepší 
zvukovou izolaci. Můžeme je použít i  ve vlhkém pro-
středí a  navíc akumulují teplo. Pro suchou a  rychlou 
výstavbu příček jsou určeny sendvičové konstrukční 
a  izolační panely. Jedná se o velkoformátové, snadno 
přestavitelné panely s tepelnou a zvukovou izolací, kte-
ré jsou vkládány do systému ocelových profilů.
Nejjednodušší a nejrychlejší je tzv. suché stavění příček 
ze sádrokartonových desek. Vyrábějí se v  základním 
provedení, s vyšší odolností vůči požáru, impregnované 
proti vlhkosti nebo akustické s úpravou omezující pro-
stup hluku, případně kombinované. Sádrokartonovou 
desku tvoří jádro ze směsi sádry a rozvlákněného papí-
ru či skelných vláken, které je oboustranně opláštěné 
speciálním papírovým kartonem. Podélné hrany jsou 
upraveny pro snadné tmelení. Desky lze montovat i ve 
více vrstvách.

Výměna oken
Okna jsou jedním ze stavebních prvků domu, který nej-
víc ovlivňuje estetický charakter stavby, určuje kvalitu 
bydlení a zvyšuje hodnotu domu. Proto jsou na ně kla-
deny nejvyšší nároky a  je nutné vybírat je na základě 
fundovaných informací. Nejčastějším důvodem bývá 
nejen fyzické opotřebení, ale zejména eliminace tepel-
ných ztrát.
Moderní okenní systém musí splňovat tyto požadavky 
– tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před 
vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění 
infiltrace vzduchu a minimální údržbu. Přestože je každý 
dodavatel přesvědčen, že vyrábí, prodává a montuje ta 
nejlepší okna, rozdíly mezi výrobci se najdou. Rozhoduje 
především tradice, kterou má dodavatel za sebou, jaké 
používá technologie a  výchozí materiály. Vybereme-li 
kvalitní výrobek, čeká nás ještě podstatná fáze – mon-
táž. Je výhodné vybrat firmu s dlouhodobými zkušenost-
mi a požádat ji o předložení referenčních projektů. Ne-
méně důležitá je i kvalita osazení okenního systému.
Velký problém může nastat, pokud s  výměnou oken 
nebude zajištěna i úprava větrání. Když se pak venku 

ochladí na nulu či víc, začne se na dolní části skla kolem 
rámu srážet pára. Voda se objevuje i kolem okenních 
závěsů nebo celé spodní části rámu. Sražené kapky sté-
kají, vytvářejí nevzhledné mapy na zdi, kaluže na para-
petu a  časem se objeví také plísně. Někdy nepomáhá 
ani častější větrání či mikroventilace. V domech s  trá-
movými konstrukcemi navíc hrozí, že začnou uhnívat 
záhlaví trámů a strop či jiná konstrukce se může zřítit. 
U  dřevěných oken může také dlouhodobé vystavení 
vlhkosti zkrátit životnost rámů.
Někdy jsou na vině špatně umístěné radiátory či přímo-
topy s  malým výkonem, rosení mohou zvyšovat také 
interiérové horizontální žaluzie, které brání přístupu 
teplého vzduchu ke sklu. Hlavním úskalím často bývá 
nedostatečné větrání, chyba ale může být i přímo v ok-
nech, pokud mají parametry horší, než udává norma, 
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nebo byla špatně nainstalována.
Odborníci doporučují současně s  výměnou oken ne-
chat upravit i systém větrání v domě. Ideálně instalovat 
vzduchotechniku s nuceným větráním a případně i re-
kuperací tepla. Vysoká šance, že se okna rosit nebudou, 
je při výměně podle projektu, podepsaného autorizo-
vaným inženýrem.

Funkční kabátek
Zateplení fasády domu přinese zásadní úsporu energií 
spojených jak s  vytápěním, tak i  s  klimatizováním in-
teriéru. Vhodným a  správně provedeným zateplením 
můžeme docílit až třicetiprocentní úspory nákladů, což 
je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezane-
dbatelné. Zateplení můžeme provést dvěma způsoby, 
kontaktním nebo provětrávaným. Častěji používanou 

je kontaktní zateplení fasády z důvodu snazšího pro-
vedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda však 
dovolí domu lépe „dýchat“ a má o něco lepší zvukovou 
izolaci.
Při kontaktním zateplení je izolant, tedy minerální vata 
nebo pěnový polystyren, napevno přichycen přímo na 
stávající fasádu. Fasádní polystyren je levnější a snadně-
ji se opracovává. Minerální vata zajistí lepší zvukovou 
izolaci a vyznačuje se větší protipožární odolností.
U zateplení způsobem provětrávané fasády je tepelně 
izolační materiál vkládán do připravených roštů. Rošt je 
předsazen proti zdi domu, čímž vznikne mezera, která 
zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí stěn. Proto 
je tento druh zateplení doporučován u budov se zvý-
šenou vnitřní vlhkostí. Izolačním je minerální vata ve 
tvaru desek. Jako obložení se používají například OSB 
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desky, které lze následně omítnout, nebo různé fasádní 
desky (betonové, keramické, kovové, atd.).
Zateplovací izolace se vkládá také pod střechu. U sedlo-
vých střech se většinou řeší upevněním izolačního ma-
teriálu mezi trámy a podbitím. Pokud máme plochou 
střechu, na první pohled se zdá nejjednodušším a nejú-
činnějším řešením její izolace takzvaným foukáním, při 
němž se celulóza či skelná vlákna dostanou do každé 
dutiny. Nejen střechy, ale i stropy tak můžeme zateplit 
i bez stavebních úprav a  izolace se dostane i do míst, 
které bychom jinak zateplovali jen velmi obtížně. Ne 
každá dutina je ale k vyplňování vhodná.
Problematické to může být u plochých střech složených 
ze dvou plášťů, které jsou odděleny vzduchovou meze-
rou. Dutina je ale mezi dvěma plášti záměrně. Slouží 
k odvětrání vodní páry, která prochází stropem z interi-
érů. Podle odborníků se v tomto prostoru nashromáždí 
během jediného roku litry vody, který je nutno odvést. 
Horní plášť se střešní krytinou bývá dřevěný, a když du-
tinu uzavřeme, přestane větrat, dřevo začne vlhnout 
a hnít. Kondenzovaná voda ze dřeva začne odkapávat 
i do izolace, čímž se sníží zateplovací schopnost. Proces 
pokračuje, až se horní dřevěná vrstva rozpadne.
Řešením je vyvarovat se hlavně této chyby. Buď musí-
me ponechat nutné větrání vzduchové mezery, nebo 
střechu nově navrhnout jako jednoplášťovou. Pokud už 
jsme se této chyby dopustili, bude nezbytné obrátit se 
na odborníky. Řešení existuje několik, například insta-
lace parozábran. Izolaci ploché střechy v každém přípa-
dě raději svěřme odborné firmě, která dobře propočítá 
všechny potřebné parametry a navrhne správné řešení.
Foukanou izolaci můžeme raději využít při izolování 
podlahy podkroví od spodní části domu. Její použítí je 
snadné, vytvoříme zkrátka o něco vyšší podlahu, kterou 
položíme na trámky, mezi které se nafouká izolace. Za-
jistíme si tak nejen tepelně izolační vrstvu od často ne-
vytápěného podkroví, ale také dobré odhlučnění tam, 
kde podkrovní místnosti naopak využíváme.

Výběr barvy fasády má svá pravidla
Fasáda dotváří charakter domu, je výtvarným prvkem, 
musí ale také mít určité technické vlastnosti. Proto 
bychom měli věnovat náležitou pozornost výběru 
materiálů i  barev. Barva by měla respektovat okol-
ní krajinu i  sousední domy. Pokud nechceme bílou, 
máme na výběr nepřeberný vzorník různých odstínů 
barev, nebo můžeme odstíny kombinovat. I když má 
většina nátěrů ochranu proti UV záření, na jižní a zá-
padní strany domu nejsou vhodné příliš syté odstíny, 
protože blednou rychleji.
Typ nátěru volíme podle toho, zda jako podklad slouží 
historická, starší nebo nová fasáda, omítka či zdivo. Na 
trhu objevíme několik desítek druhů a  jejich variant, 
když si objednáme nátěrovou fasádní hmotu u specia-
lizovaných prodejců, nabídnou nám většinou akryláto-
vou, silikátovou či silikonovou.

Nejpoužívanější fasádní hmoty
Akrylátové hmoty jsou cenově dostupnější, snadno se 
s  nimi pracuje, jsou stálobarevné, dobře propouštějí 
vlhkost a odpuzují vodu. Silikátové, někdy označované 
i jako minerální, jsou vhodné pro domy, u nichž majitelé 
bojují s vlhkostí. Výborně propouštějí vlhkost z podkla-
du do ovzduší, takže je lze nanášet na starší a sanační 
omítky, na minerální omítky, vápenopískové kamenivo 
nebo zdivo. Silikonové nátěry zase mají nejlepší samo-
čisticí schopnost a odolávají nepříznivým vlivům počasí, 
Navíc jsou omyvatelné. Středně propouštějí vodní páry, 
ale výborně odpuzují vodu.
Jestliže chceme po letech změnit barvu fasády, dáváme 
při výběru pozor na to, aby vrchní odstín dobře přikryl 
spodní. Například přemalovat bílou barvou původně 
červený nátěr bude hodně složité. Než tedy nakoupíme 
barvy pro celou plochu, měli bychom překrývání nejdřív 
vyzkoušet na malém vzorku. Jiný problém může nastat 
při kombinování typů barev, rozhodně třeba nesmíme 
silikátovou barvou natírat akrylátovou. Silikátová totiž 
potřebuje proniknout do podkladu, což by přes původ-
ní akrylátovou barvu nemohla a brzy by opadala. Opač-
ně to však udělat lze.

Efektní speciality
Opravdovým fasádním hitem jsou v  současnosti dře-
věné obklady. Dobře tepelně izolují, chrání dům před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a stavbě dodávají na 
kráse. Málokdo si však obloží dřevem celý dům, zpravi-
dla se omezí jen na určité části nebo jednotlivé obvo-
dové zdi. K obkladům lze používat jak tuzemské dřevi-
ny – smrk, modřín či borovici, tak cizokrajné, které jsou 
ovšem mnohem dražší. Používá se například cedr, teak, 
ipe, iroko či tatajuba.
Ke konečné úpravě fasád lze rovněž použít keramické 
nebo kamenné obklady. Dům pak vypadá opravdu zají-
mavě a materiály dodají stěnám dobré vlastnosti. Insta-
lace takových obkladů je však v porovnání s klasickými 
fasádami velmi pracná. Fasádu můžeme vytvořit též 
z takzvaných lícových cihel.
Stále výrazněji se prosazují i  plastové palubky, které 
vypadají jako dřevo, mohou ale imitovat i zdivo nebo 
kámen. Jejich výhodami jsou dlouhá životnost, nízká 
hmotnost a snadná údržba – co neumyje déšť, to zvlád-
neme hadicí nebo tlakovou stříkačkou. Navíc se plasty 
snadno instalují, neboť jsou zpravidla vybaveny systé-
mem pero-drážka. Tyto materiály můžeme použít k ob-
ložení celého domu, nebo třeba jenom na štít.

Účinné, pohodlné a ekonomické vytápění
Při zásadní rekonstrukci domu se často řeší otázka no-
vého způsobu vytápění i vzhledem k možnosti získání 
státní dotace. To má svou logiku, protože cílem je sní-
žit náklady a s  tím spojené emise znečišťující ovzduší. 
Navíc je třeba brát v potaz stále se zpřísňující normy. 
V  Čechách je mnoho míst, včetně chráněných krajin-
ných oblastí, kde není dosud zavedena přípojka zemní-
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ho plynu. Tak co s tím? Tepelné čerpadlo je náročné na 
počáteční investici, elektrokotel bude drahý na provoz 
a  vzhledem k  neustále rostoucí spotřebě elektřiny se 
dá předpokládat, že cena elektřiny dál poroste. Tuhá 
paliva nebo topné oleje? I to má své omezení. Co tedy 
kapalný plyn – propan? 
Plynový kotel pracující s kapalným plynem (propanem) 
je identický jako kotel na zemní plyn a  liší se pouze 
velikostí trysek. Při koupi nového kotle pouze vyberete 

provedení připravené pro propan. Spalování propanu 
je přitom vysoce ekologické a měření dokazují, že emi-
se jsou na hranici měřitelnosti. Díky tomu je vytápění 
propanem podporováno i ze strany státu a je zařazeno 
do programu kotlíkových dotací. Dokonce jej stát po-
voluje i v chráněných krajinných oblastech.
Počáteční investice nebude nikterak velká ve srovnání 
s jinými druhy kotlů. Nesrovnatelně nižší, než u tepel-
ného čerpadla. Navíc přibude jen položka na pořízení 
zásobníku plynu, ve kterém bude kapalný propan skla-
dován. I  ta se dá ale snížit tím, že si zásobník pouze 
pronajmete s  ročním paušálem okolo 2000 a  budete 
mít zásobník a k tomu servis v ceně.

Co říkáte na podlahové topení?
Během rekonstrukce můžeme instalovat i  podlahové 
topení.
Výhodou podlahového vytápění je rovnoměrné vyhří-
vání celého prostoru, tudíž teplotu vnímáme o 1 až 2 
°C vyšší než při využití radiátorů. O rozmístění podla-
hového vytápění a  intenzitě tepla rozhodujeme sami, 
a to v případě jeho elektrického i teplovodního typu. 
Teplovodní podlahové vytápění je vhodné pro větší 
prostory. Je tvořeno trubkami z pružných plastů, jimiž 
protéká ohřívaná voda. Soustava trubek leží na tepelné 
izolaci a zalévá se buď cementovou směsí, nebo se po-

krývá lehkou deskou. Teplovodní podlahové vytápění 
lze efektivně propojit se zařízením na ohřev vody, na-
příklad kotlem, a oběhovým čerpadlem. V otopné sou-
stavě proudí voda relativně nízké teploty zhruba 40 °C, 
čímž snížíme spotřebu paliva zhruba o 5 až 15 procent.
Elektrické podlahové vytápění je z hlediska funkčnosti 
naprosto shodné s  teplovodním a hodí se do objektů 
s nízkými tepelnými ztrátami. Výhodné je díky snadné 
instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a velmi přesné 

regulaci. Podlahu lze elektři-
nou vytápět pomocí topných 
kabelů, topných rohoží a ten-
kými fóliemi. Kabely a rohože 
se po plošném zafixování za-
lévají podlahovým betonem 
nebo anhydritem. O  ceně 
rozhoduje příkon na metr 
a to, zda se jedná o jednoži-
lové či dvoužilové kabely.
Pod dlažbu se umísťují top-
né rohože, které tvoří topný 
kabel fixovaný na tkanině. 
Rohože jsou pokládány tzv. 
mokrým procesem do be-
tonu, flexibilního lepicího 
tmelu nebo do samonivelač-
ní stěrky. Topné fólie se hodí 
pod laminátové a  dřevěné 
plovoucí podlahy, a to do su-
chých konstrukcí. Jsou výbor-
ným řešením i při dodatečné 

instalaci podlahového vytápění pod koberce a PVC. Stě-
nové či stropní topení šetří místo a může se stát i zají-
mavou dekorací interiéru.

Vnitřní instalace
Většinou je třeba vyměnit všechny rozvody. Vodovodní 
trubky bývají zarostlé, elektřina je vedena ve starých 
slabých drátech. Topení teče. Při přestavbě často mění-
me i kuchyňskou linku, přesouváme záchod nebo kou-
pelnu, a tak se původní rozvody nacházejí úplně jinde, 
než bychom je potřebovali.
Nejprve provádíme opravu a výměnu zdravotně tech-
nických instalací, tedy vodovodu, kanalizace a rozvodu 
plynu. Elektrické rozvody přijdou na řadu až jako po-
slední, protože jsou flexibilnější, takže se snadněji vy-
hnou ostatním rozvodům. Základem úspěchu je promy-
šlený projekt, rozhodně tedy nebude od věci předem 
určit rozmístění zařízení kvůli vhodnému umístění svě-
tel, zásuvek a vypínačů. Použití původních drážek roz-
vodů je často nemožné, rychlým a praktickým řešením 
však může být uložení rozvodů do soklových plastových 
lišt, které jsou již k dostání v řadě variant a velmi este-
tickém provedení

Text: Gabriela Koulová, 
foto. Shutterstock.com
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zákonné sazby DPH.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

 www.msene.cz

Balíček lázeňských procedur,
které lze čerpat během jediného dne.

Hýčkejte sebe i své blízké v malebném lázeňském resortu nedaleko Prahy
a potěšte je originálním vánočním dárkem.

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo
 dvoulůžkové pokoje
Strava: plná penze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x perlivá Calmonalová koupel
• 1x celotělový zábal se zeleným čajem
• 1x aroma masáž zad
• 1x čínská masáž hlavy
• 1x masáž v suché masážní vaně Velus Jet
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
• 1x parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od 5.920,- Kč/osoba*

Pečujte o sebe a udělejte něco nejen
pro svou krásu, ale i zdraví.

ANTISTRESOVÝ POBYT

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo
 dvoulůžkové pokoje
Strava: plná penze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x levandulová koupel
• 1x levandulový zábal dolních končetin
• 1x masáž zad s levandulovým olejem
• 1x vstup do saunové oázy na 1,5 hodiny
• 1x levandulový parafínový zábal rukou

Cena pobytu již od 3.600,- Kč/osoba*

Nechte podlehnout všechny smysl
podmanivé vůni levandule.

TŘI DNY S LEVANDULÍ

• aroma masáž zad
• esenciální olejová aroma koupel
• regenerační zábal na ruce

Cena balíčku: 860,- Kč*

AROMA BALÍČEK
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POSTAVTE DŮM
ALE Z ČEHO?
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INZERCE

Vlastní bydlení začíná snem. O domu, ve kterém se bude skvěle žít. O domu, který 
bude mít ty správné dispozice, jehož stěny budou dýchat i izolovat a jehož střecha 
ustojí i ty nejprudší deště a vánice. Když najdete pozemek, na kterém svůj nový 
domov vystavíte, je to první krok k úspěšnému položení základního kamene. Ale 
z čeho dům stavět, když možností je tolik a vedle tradiční cihly nebo tvárnice se 
objevují moderní zdící materiály nebo naopak dřevo, se kterým tak rádi praco-
vali naši předci? Připravili jsme pro vás přehled základních stavebních materiálů, 

z nichž můžete stavět stěny vašeho domu nebo realizovat střechu.
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Současné zdící materiály toho umí hodně. Snadno se 
s nimi pracuje, umožňují rychlou výstavbu, často není 
nutné je dodatečně zateplovat, protože jsou vyráběné 
tak, aby samy o sobě izolovaly. To pochopitelně usnad-
ňuje stavebníkům práci. Samozřejmě, velký výběr sta-
vebních materiálů je skvělý. Jenže znamená i narůstající 
nároky při úvahách, čemu dát při stavbě přednost. Po-
radit by vám měl v  ideálním případě projektant nebo 
architekt, ale přesto se vyplatí mít o stavebních materi-
álech přehled. 
V samotném základu si můžeme zdící stavební systémy 
rozdělit na zděné a montované. Rozdíl je jasný i laikovi. 
Zatímco pod ty zděné spadají například cihly nebo tvár-
nice, pod montované třeba panely z betonu nebo dře-
va, které se snadno smontují na místě výstavby a urych-
lují tak realizaci rodinných domů. 
Výhodou zděných systémů je hlavně variabilita. Posta-
víte z  nich doslova vše. Jsou tvořeny menšími prvky, 
nejčastěji zmiňovanými cihlami nebo tvárnicemi, a pro-
tože nejsou profesně náročné, lze je doporučit pro vý-
stavbu domu svépomocí. Naopak bloky, například dře-
věné panely, které jsou dovezené na místo stavby, kde 
poté probíhá jejich montáž, jsou méně flexibilní. Jedná 
se většinou o prefabrikáty, které jsou například vyrábě-
né pro typové domy, nejčastěji právě dřevostavby. Je-
jich hlavní výhodou je rychlost výstavby. Není výjimkou, 
že dřevostavba z  prefabrikovaných dílů může stát už 
za tři měsíce a šťastný majitel se potom může pustit do 
vnitřních dodělávek svépomocí. Krom toho, jde povět-
šinou o suchou výstavbu, takže lze stavět i během níz-
kých teplot, třeba brzy na jaře nebo pozdě na podzim. 
Při stavbě domu je nyní časté využití sádrokartónů, kte-
ré se využívají při stavbě zděných i montovaných domů. 
Je ale nutné pamatovat na to, že jejich využití je limito-
váno. Protože jsou náchylné na vlhkost, je třeba je vyu-
žít v suchém prostředí. A potom mají i své konstrukční 
limity – využívají se hlavně k rozdělení prostorů, k úpra-
vě podhledů nebo podlah. Rozhodně je nelze využít 
jako nosné konstrukce. A současně je nutné pamatovat 
na to, že nepatří k dobrým zvukovým izolantům. 

Přehled základních stavebních materiálů
• Pálená cihla. V Českých podmínkách je tradičním 

materiálem pálená cihla. Ta se nyní často prodává 
ve formě keramických bloků. Jde o přírodní mate-
riál, který má řadu výhod. Předností je variabilita 
použití. Dům postavený z  cihel přetrvává genera-
ce, takže představuje investici, která má hodnotu. 
V domě postaveném z cihel se dobře dýchá. Každý 
rok se z cihel v Česku postaví několik tisíc rodinných 
domů. Výhodou cihel je schopnost regulace teploty 
a vlhkosti místností. Nově vyráběné cihly také dob-
ře tepelně i  akusticky izolují. Vyrábí se cihly duté 
i  pórovité, kdy vzduch uzavřený do dutin izoluje 
teplo. Zdivo tak v létě vzdoruje přehřátí, v zimě se 
naopak pomaleji ochlazuje. Vybírat můžete z cihel 
určených pro vnější stěny (lépe izolují), stejně jako 

nosné cihly pro vnitřní bloky nebo akustické stěny. 
Cihly lze klasicky spojovat maltou nebo speciální 
montážní pěnou. 

• Pórobeton. Rozšířeným stavebním materiálem je 
také pórobeton neboli lehčený beton. Stavebníci 
si chválí právě jeho nízkou hmotnost, takže ho lze 
využít například i při rekonstrukci podkroví starších 

chalup. Výhodou pórobetonu jsou i dobré akustické 
hodnoty a pochopitelně je nehořlavý. Jeho hlavní 
složkou je písek a vápenec, takže jde o ekologický 
materiál, který lze v případě potřeby i  recyklovat. 
Bloky z lehčeného betonu také dobře izolují teplo 
a snadno se s ním pracuje, takzvaně na milimetry. 
Hodí se pro stavbu nízkoenergetických domů. 

• Betonové tvárnice s  izolační vrstvou. Stejně 
jako v  případě cihel je možné pořídit i  betonové 
tvárnice s  přidanou vrstvou izolace, což zlepšuje 
jejich tepelně-izolační vlastnosti. Obsahují několik 
centimetrů silnou polystyrenovou vložku, takže 
dům není nutné dodatečně zateplovat a snižuje se 
i riziko vzniku tepelných mostů. Tvárnice mají zám-
kové spoje, takže s  nimi lze pracovat bez použití 
malty. 

• Vápenopísková cihla. Jde o  moderní materiál, 
který lze použít pro stavbu obvodového i vnitřního 
zdiva. Vyrábí se ze směsi vápna, křemičitého písku 
a  vody. Mají vysokou objemovou hmotnost, jsou 
pevné v tlaku a dobře izolují hluk. Prodávají se také 



Když měníte své plány  
ve skutečnost.

Když roste váš domov.

Když máte oporu,  
se kterou zvládnete vše.

Když stavíte chytře,
je se na co těšit.
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jako sendvičové systémy, kdy jsou složené z více ma-
teriálů, takže ke zdivu je například přidaná izolační 
vrstva – právě tyto systémy jsou vhodné pro stavbu 
nízkoenergetických nebo pasivních domů. 

• Dřevo. Při stavbě každého domu dojde na dřevo 
jako materiál, i  když by to měly být pouze střeš-
ní trámy. Dnes se ale ze dřeva staví celé domy, od 
podlahy až po střechu. Možností je hned několik. 
Dům je možné smontovat ze sendvičových panelů, 
takže hrubá stavba je hotová v  řádech dnů nebo 
týdnů. Desky vyrobené ve fabrice se jednoduše při-
pevňují na betonový základ. Aby ovšem mohl být 
dům označován za dřevostavbu, musí mít nosnou 
konstrukci ze dřeva nebo alespoň z prvků na bázi 
dřeva. Na fasádě zase tolik nezáleží, takže u někte-

rých staveb ani nepoznáte, že jde o  dřevostavbu 
(zvenku jsou klasicky omítnuté). Jiné je to v případě 
srubů nebo moderních roubenek. Výhodou dřeva 
je, že skvěle izoluje a také je to přírodní materiál, 
který vytváří příjemné životní prostředí. Dřevostav-
by mají ale i svá specifika – dřevo pracuje, sesychá, 
sedá si. I s tím je třeba při stavbě dřevěného domu 
počítat.

• Polystyren nejen jako izolace. Při spojení poly-
styren a stavba se vám pravděpodobně vybaví po-
lystyrenové desky používané jako tepelná izolace, 
ať už v případě panelových, bytových nebo rodin-
ných domů. Ale polystyren má i  více využití. Jed-
nak může být součástí sendvičových systémů nebo 
se objevovat na zdících systémech, jež není nutné 
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už dodatečně zateplovat. Na trhu se ale objevují 
vyloženě stavební materiály vyráběné právě z poly-
styrénu. Jejich základem jsou tvárnice z takzvaného 
expandovaného (tvrzeného) polystyrenu. Ty mají 
speciální zámkový systém, takže umožňují suchou 
výstavbu. Následně se vyplňují betonovou směsí, 
a tak může vzniknout monolitické betonové jádro 
bez tepelných mostů v  konstrukci. Tuto konstruk-
ci lze využít při výstavbě rodinných domů, garáží 
nebo rekreačních objektů. 

Hliněné omítky
Aktuálním trendem, především v přírodním a ekologic-
kém stavitelství, jsou hliněné omítky, které se objevují 
jak při výstavbách nových domů, tak při rekonstrukcích. 

Výhodou je ekologický rozměr tohoto materiálu i jeho 
snadná aplikace. Hliněné omítky mají i další pozitiva – 
dobře izolují a  pomáhají vytvářet příjemné vlhkostní 
mikroklima.
Použití hliněných omítek je variabilní. Jsou určené jak 
pro zdění, tak i  omítání hliněných nepálených prvků. 
Kombinovat je lze i s klasickými stavebními materiály. 
Nepálené stavební prvky se dnes běžně používají na 
vnitřní příčkové a akumulační zdivo v kombinaci s kla-
sickým obvodovým zdivem. Stejně tak je možné je vy-
užít jako vnitřní zdivo dřevostaveb nebo pro stavbu 
kamen či pecí, které se znovu vracejí do interiérů, pře-
devším chalup nebo rustikálně laděných domů. Výho-
dou hliněných omítek je, že jejich aplikaci lze zvládnout 
svépomocí a dokonce lze navštívit i různé kurzy přírod-
ního stavitelství. 

Fasáda, která větrá
Utemování staveb přestává být populární, i z toho dů-
vodu, že hlavně aplikace polystyrenu na starší zástavbu 
v některých případech a při nekvalitním provedení pod-
pořila vznik plísní. Proto se na trhu objevily i alternati-
vy, a tak si každý stavebník může vybrat takový systém 
zateplení, který bude mít dostatečné izolační vlastnosti 
a bude splňovat i další parametry, například prodyšnost. 
Populární jsou provětrávané fasády, které zateplují, ale 
zároveň umožňují zdivu dýchat, tak se eliminuje kon-
centrace vlhkosti a následný vznik plísní. V interiéru je 
zdravější klima, v některých případech se i snižuje po-
třeba větrat okny. Jinými slovy, provětrávané fasády 
izolují, ale zároveň z domu pouští vlhkost, která v inte-
riéru běžným provozem vzniká, nebo se může objevit 
například při izolaci soklů špatně zvolenou technologií 
nebo postupem. Vysoce paropropustné stavební mate-
riály brání hromadění vlhkosti v domě zcela přirozeně. 
Na trhu se objevily výrobky, které mají na jedné straně 
skvělé izolační schopnosti, na straně druhé ale velmi 
nízký difúzní odpor. Laicky řečeno, jde o izolanty, které 
větrají, a dům dýchá.

Střecha, základ domu
Střecha propůjčuje domu ráz. Nezáleží jen na její barvě, 
ale také na materiálu a provedení. Někdo rád sáhne po 
klasice – bílé omítce a červené střeše. V případě venkov-
ských stavení se do popředí znovu dostávají došky nebo 
štípané či řezané šindele. Střešní krytiny ale obecně 
zaznamenávají rozmach. Vedle tradičních pálených ta-
šek se objevují plechové střechy, například z ocelových 
pozinkovaných plechů s  povrchovou úpravou na bázi 
polyesteru nebo polyuretanu. Střešní krytina je potom 
lehčí a  nezatěžuje krov a  celkovou statiku stavby. Na 
druhou stranu, pořád zůstává pevná a odolná, takže ji 
lze použít třeba i  v  horských oblastech, kde je nutné 
počítat s větší nadílkou sněhu. 
Výhodou plechových krytin v  moderním provedení je 
i  jejich designová variabilita. Prodávají se nejen v růz-
ných barvách, ale také ve tvarech. Proto lze takovou kry-
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tinu bez omezení použít pro malé i větší sklony střech. 
Zásadní výhodou je pro stavitele rovněž fakt, že ocelo-
vá střešní krytina od renomovaného výrobce je téměř 
bezúdržbová a  s  velmi dlouhou záruční lhůtou, která 
může být až 50 let. Ačkoli je montáž plechové střechy 

do jisté míry nenáročná, vyžaduje zručnost a hlavně je 
nutné dbát určitých zásad, proto většina výrobců dopo-
ručuje odbornou montáž a sjednání šikovných klempí-
řů. Dříve se na klempířské konstrukce používal pouze 
pozinkovaný plech, jeho výhodou byla menší teplotní 
roztažnost, ale nevýhodou nutnost povrchových úprav 
pozinku jako ochrany vůči korozi. Tuto nevýhodu už ale 
nemají moderní ušlechtilé kovy, například měď nebo 
titanzinek. Ty však vykazují větší tepelnou roztažnost, 
měď je ale velmi cenově náročná a není v našich země-
pisných šířkách lepšího lákadla pro zloděje. 
Klasikou jsou samozřejmě pořád pálené tašky. Ty pou-
žívali hojně i naši předci, takže pořád lze na venkově 
vidět střechy, které bez poškození chrání dům nějakých 
sto let. A někdy se ukázky starých, ale pořád ještě dob-
rý a odolných tašek objevují i na veletrzích, kde se jimi 
rády pyšní firmy, jež výrobu po svých předchůdcích pře-
vzaly. Životnost je tak jednou z velkých výhod pálených 
tašek. Nevýhodou jsou ale vyšší náklady. Na druhou 
stranu, za kvalitu se prostě připlácí a v případě domu je 
dobré nedělat u určitých prvků kompromisy. 

Přehled střešních materiálů
• K nejlevnějším patří betonové tašky, střechy z hliní-

kového plechu nebo šablony z recyklovaného PVC. 
V různých akcích lze objevit i poměrně levné tašky 
z pálené hlíny, které jsou většinou obyčejné. 

• Mezi střední třídu můžeme zařadit šablony z pozin-
kovaného plechu, dvoudílné ražené pálené tašky, 
PVC vlnité desky, vláknocementové šablony, vlnité 
bitumenové desky nebo trapézové plechy. 

• K dražším nebo nejdražším střešním krytinám patří 
asfaltové šindele, měděný plech, pozinkované ple-
chy s různou povrchovou úpravou, štípané šindele, 
asfaltové šindele nebo došky. 

O kvalitním provedení střechy pochopitelně rozhoduje 
nejen výběr materiálu, ale také řemeslnost, se kterou 
je pokládána. Řada pokrývačských a klempířských firem 
zařazuje mezi své služby nejen pokládku, ale i následné 
poradenství a servis. Při výběru dodavatele se proto mů-
žete zaměřit i na tyto parametry, stejně jako na úroveň 
technického poradenství, logistiku nebo dodací lhůty. 
I  to ve výsledku usnadní stavbu domu a hlavně zajistí 
jeho dlouhou životnost v následujících desetiletích.

Text: Jana Poncarová, 
foto. Shutterstock.com



DAKR seče i orá
NOVINKA    PANTER FD-5

    Pracovní funkce stroje:

 orba, vláčení, kypření

 vyorávání brambor

 bubnové a diskové sečení

 obracení a hrabání sena

 nožové a cepákové mulčování

 provzdušňování trávníků

 převážení nákladů

 zametání nečistot se sběrem

 frézování a odhrnování sněhu

 rozmetání soli a umělých hnojiv

Kontakt na výrobce: DAKR spol.s r.o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice na Moravě, tel.: 581 616 141, 
mobil: 730 516 090, e-mail: prodej@dakr.cz

Pro více informací, ceny a instruktážní videa navštivte webové stránky www.dakr.com

dakr.indd   1 8.3.2019   13:22:35
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ZAHRADA NA PODZIM
JAK JÍ USTELETE, TAK NA JAŘE VSTANE
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INZERCE

Od jara do podzimu vás zahrada těší. Dopřává vám zdravý pohyb, když o ni peču-
jete. Dává vám šťavnatou zeleninu a ovoce plné vitamínů. Odpočíváte na ní nebo 
se jen tak procházíte a obdivujete krásu kvetoucích růží nebo voníte k opojné 
levanduli. Léto a začátek podzimu jsou obdobím hojnosti. Sklizeň vrcholí a vy 
se můžete radovat, zavařovat, sušit a užívat si plody své práce. Když se podzim 
přehoupne do své druhé půlky, pomalu nastává klidové období. Zahrádkáři ale 
pořád mají plné ruce práce, protože zahradu ukládají ke spánku. Dejte si záležet. 

Protože jak jí ustelete, tak zase na jaře vstane.
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Ovocné stromy a keře
Celý podzim sklízejte ovoce. Některé druhy jablek do-
zrávají až později. Pravidelně sbírejte a uklízejte popa-
daná a nahnilé plody, které lákají škůdce. Ať už to jsou 
hryzci a hraboši nebo sršáni. Zvažte, zda popadané plo-
dy místo do kompostu neodvezete do hnědých popel-
nic na bioodpad, protože stejně jako lákají škůdce pod 
stromy, budou i v kompostu. Z popadaných, ale nena-

hnilých jablek si můžete nechat zpracovat mošt. Nebo 
je použijte pro přípravu smoothie, například společně 
s mrkví či červenou řepou. 
Ovoce, které sklidíte, dobře skladujte. Připravte si 
sklep, do kterého uložíte jablka nebo hrušky. Mělo 
by jít o temné, chladné a větrané prostory s  teplotou 
v rozmezí kolem 0°C až 4°C. Dbejte také na hygienu – 
nejlepší jsou sklepy vybílené vápnem s přídavkem mod-
ré skalice, tím eliminujete vznik plísní. Úroda, kterou 
jste si pracně vypěstovali, by vám neměla promrznout, 
protože ovoce potom ztrácí chuť a strukturu. Zeleninu 
a ovoce skladujte, pokud to jde, odděleně, protože ze-
lenina uchovávaná s ovocem může začít kvasit. Řešením 
je například přepážka, kterou ve sklepě vybudujete. 
Zkušení zahrádkáři doporučují každé jablko zabalit do 
papíru stopkou vzhůru a  naskládat je do bedýnek ve 
dvou řadách proložených pískem. Ošetřujte také keře 
rybízu, angreštu nebo josty proti padlí a  antraknóze, 
což jsou houbové nemoci, které ovocné keře napadají 
nejčastěji. 
Podzim je nejen o  sklizni, ale také o  sázení ovocných 
stromů nebo bobulovin. V  prověřeném zahradnictví 
nakupujte sadbové stromy, jako jsou jabloně, hrušně 
nebo slivoně. Dobře si připravte jamku, do které stromy 
vysadíte. Měla by být dostatečně hluboká. Dno pořád-
ně prolijte vodou a přidejte kvalitní zeminu a pomalu 
rozpustné hnojivo vhodné pro ovocné stromy. Kolem 
stromku odkopejte kruh, který zbavíte drnů. Co se týká 
výběru odrůd, v zahradnictví vám budou pravděpodob-
ně přecházet oči. Vybírejte je podle svých zkušeností 
i  časových možností. Pokud nemáte čas na ošetřování 
ovocných stromků a nechcete na zahradě používat che-

mickou ochranu, dejte přednost vyšlechtěným odolným 
odrůdám. Při výběru sadby si dejte pozor, zda stromky 
nemají poraněný kmínek nebo zaschlé kořeny. Podob-
ně postupujte i při výběru angreštových keřů nebo ry-
bízů. 

Zeleninová zahrada
Když pěstujete zeleninu, čeká vás nejen příjemné ob-

dobí sklizně, kdy vám bude při 
hezkém podzimním počasí do 
ohnutých zad hřát slunce, ale také 
nutná úprava záhonů. Nejdříve 
skliďte choulostivější zeleninu, 
jako je třeba celer nebo petržel. 
Odkruťte nať tak, aby na vrcholu 
nastal vegetační vrchol, srdíčko. 
Nať můžete usušit nebo zamrazit. 
Kořenovou zeleninu ukládejte do 
písku do sklepa, nebo ji můžete 
očistit, nakrájet na menší kousky 
či nastrouhat a zamrazit. Do písku 
ukládejte hlavně zdravé kořeny, 
ty mírně poškození zpracujte co 
nejdříve. 
Delší dobu může v zemi zůstat mr-

kev, pór, červená řepa nebo černý kořen. Před přízemní-
mi mrazíky je můžete chránit netkanou textilií, vrstvou 
listí nebo chvojí. Někteří zahrádkáři nechávají mrkev či 
pórek v zemi přes celou zimu, rizikem ale je, že pokud 
země promrzne a poté přijde obleva, kořenová zeleni-
na bude nahnilá. Proto nejlépe před zamrznutím půdy, 
někdy koncem října nebo v průběhu listopadu, vyjměte 
i zbytek kořenové zeleniny, nať odkruťte, zbavte koře-
ny zbytků zeminy a uložte do písku do sklepa. 
Sklízejte také pozdní hlávkové zelí nebo další košťálo-
viny. Vyjměte je z půdy a odřízněte košťály. Ponechte 
pod hlávkou několik listů, které jsou o  dva nebo tři 
centimetry delší než samotný košťál. Během dočasné-
ho uskladnění tyto listy poslouží jako ochranný obal 
hlávky. Výjimkou jsou kedlubny, kde odstraňujeme celé 
listy, aby nevadly. Do nástupu mírnějších mrazů můžete 
na záhonech ponechat ještě hlávkou kapustu, polníček 
nebo špenát. Vysévat můžete odolné odrůdy zimního 
salátu. Růžičkovou kapustu nechte venku až do jara, 
chraňte ji ale listím nebo chvojím. 
Nezapomeňte na podzim vysazovat česnek. Stroužky, 
nejlépe namořené proti houbovým chorobám, vysazuj-
te těsně před tím, než půda zamrzne. To bývá někdy 
kolem poloviny listopadu. Vyberte česneku slunné sta-
noviště. Půda by měla být spíše lehčí a propustná. Čes-
nek nesnáší mokré, těžké a neprodyšné půdy. Protože 
česnek patří k rostlinám druhé nebo třetí trati, nesnáší 
přímé hnojení. Vysazovat ho můžete na záhony, které 
jste hnojili loňský podzim a pěstovali jste na nich tře-
ba okurky nebo košťáloviny. Zeminu můžete obohatit 
kompostem. Záhon nakypřete rycími vidlemi, odstraňte 
plevel nebo pozůstatky po předchozí sklizni.
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Nejlepší místo 
pro slety
Volně žijící ptáčci ocení něco na zob! 
Praktické krmítko Finch je skvělým 
místem pro ptačí hostinu i pro sčítání 
opeřenců v rámci Ptačí hodinky, 
která se uskuteční 8. až 10. ledna  
2021. Podrobnosti o akci, jejíž hrdým 
partnerem jsme již potřetí, najdete  
na ptacihodinka.birdlife.cz
 
Krmítko výhodně koupíte  
v našem e-shopu www.plastia.eu,  
do nákupního košíku zadejte slevový 
kód KRMITKA2021 a ušetříte 20 %!

Slevový kód ve výši 20 % platí na nákup celého sortimentu  
v e-shopu www.plastia.eu. Slevu není možné kombinovat  
s jinými akčními nabídkami a není ji možné sčítat. Slevový 
kód uplatníte v období od 2O. 10. 2020 do 31. 1. 2021 na  
www.plastia.eu. Nevztahuje se na dopravné a nákup 
dárkových poukazů. Sleva se odečítá z celkové hodnoty 
objednávky a platí pouze na objednávky s dodáním do ČR.

Sleva

na vše20 %
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Po sklizni záhony vyplejte a  zryjte. Do půdy zaryjte 
chlévský hnůj, ale pouze do těch záhonů, kam budete 
dávat rostliny první tratě, které vyžadují dostatek hno-
jiva. Jsou to například rajčata, okurky, celery, květáky 
nebo zelí. Záhony, kam plánujete na jaře vysévat mr-
kev, nehnojte chlévským hnojem, který podporuje po-
chmurnatku mrkvovou. Obohaťte záhony kompostem. 
Záhony, kde zůstávají rostliny, hojně zalévejte, připraví-
te je tím na zimní období, kdy je zem zamrzlá a kořeny 
rostlin proto nemohou vodu přijímat. Zeleninové záho-
ny můžete také mulčovat, položte na ně vrstvu poseka-
né trávy – zelené hnojivo je zdrojem řady potřebných 
látek a přes zimu se rozloží. 

Postarejte se o bylinky a květiny
Sklidili jste přes léto celé hrsti voňavých bylinek? Na 
podzim jim poděkujte tím, že se o ně správně posta-
ráte. Vytrvalé druhy, které přezimují venku, jako je 
třeba máta, dobromysl, šalvěj nebo tymián, případně 
i  mrazuvzdorný rozmarýn, nastelte listím, posekanou 
trávou, slámou nebo chvojím. Taková vrstva funguje 
jako izolace a chrání jejich kořeny proti promrzání. By-
linky na sklonku sezóny také zalévejte, a to ze stejného 
důvodu, který jsme zmiňovali u zeleniny. Pokud chcete 
bylinky sklízet i během zimy a pěstovat si je třeba na 
parapetu v kuchyni, odkopněte si je a přesaďte do kvě-
tináče. Pěstujte je na chladnějším a světlém místě. By-
linky, které nezvládnou přezimování venku, jako je tře-
ba rozmarýn (pokud nemáte mrazuvzdornou odrůdu), 
vykopněte ze země a přesaďte do květníků. Rozmarýn 
přes zimu pravidelně zalévejte, aby neuschl. Skladujte 
v chladnější, ale prosvětlené místnosti. 
Z bylinkové zahrádky se přesuňte ke květinové a okras-
né. U  trvalek, které už odkvetly, odstraňte květenství 
a přihrňte je zeminou, aby nebyly odhalené kořenové 
krčky, jinak hrozí vymrznutí. Obohaťte i květinový zá-
hon o kompost nebo o hnojivo. Nezapomeňte sestříhat 
růže, což jim usnadní přezimování. Zakryjte růže a dal-
ší choulostivé trvalky chvojím. Rostliny, které nesná-
šejí mráz, přeneste do světlých bezmrazých místností. 
Musíte být velmi opatrní se zálivkou, protože 
při nadbytku vody by mohlo dojít k uhnití ko-
řenů či šíření houbových chorob. Ze záhonů 
vytrhejte odkvetlé letničky. Například z afriká-
nů nebo měsíčků si napřed seberte semínka, 
která použijete příští rok. Sbírejte jen dozrálá 
a suchá semínka, skladujte v uzavřené nádobě 
v suchu. 
Na podzim můžete také sázet cibulky, aby 
květiny na jaře v  pravý čas vyrašily ze země 
a potěšily vaše oko. Cibuloviny si libují ve vlhčí 
půdě. Obecné doporučení říká, že cibulky vy-
sazujte do hloubky dvou až trojnásobku jejich 
výšky. Dobře se vám bude pracovat se sázecím 
kolíkem. Můžete je vysazovat také do různé 
hloubky, takže vytvoříte nejen barevnou mo-
zaiku, ale záhon bude zvláštní i různou výškou 

rostlin. Cibulky vložte do jamky špičkou vzhůru, zakryj-
te je zeminou a lehce přitlačte. Označte si místo jejich 
sadby zápichem nebo kamenem. 
Nezapomeňte ani na okrasné keře. Prostříhejte je, když 
zežloutnou a jejich stonky klesají k zemi nebo začínají 
tvořit semena. Rostliny dávají najevo, že stahují mízu 
do kořenů. Zkraťte je až na čtvrtinu jejich velikosti. Sa-
mozřejmě ostříhání upravte podle konkrétního typu 
dřeviny. Na podzim prořezejte také živé ploty, přede-
jdete tak jejich uhnívání, pokud by se v nich nahroma-
dila vlhkost. Zkracujte jen listnaté živé ploty.  Veškeré 
listí stromů ležící na živém plotu je třeba odstranit, ji-
nak plot nebude mít dost čerstvého vzduchu a slunce 
a mohl by hnít.

Naposledy posekejte a upravte trávník
Že jste si sekání trávníků užili přes léto dost? Neboj-
te, tohle už bude naposledy a potom dáte sekačku na 
pár měsíců odpočívat. Trávník začněte na přezimování 
připravovat už od října. Porost trávníku sekejte na pod-
zim do výše cca 5 centimetrů, tráva zůstane zelenější, 
protože bude lépe schopná pohlcovat sluneční záření 
a současně zabráníte prorůstání plechu a zvýšíte odol-
nost trávníku vůči mrazům. Trávu z posledního sekání 
trávníků nevyhazujte na kompost, ale použijte ji k mul-
čování záhonů – pokryjte je slabou vrstvou trávy, kterou 
můžete do půdy i zarýt. 
Zaměřte se také na odstranění travní plsti, trávník 
vertikulujte a  provzdušňujte. Vertikulace zvýší také 
propustnost vody a  kyslíku a  sníží riziko výskytu cho-
rob a plevelů. Zároveň posílí kořeny trávy, která bude 
lépe připravená na nižší teploty a mráz. Podzimní ver-
tikulace provádějte během suchého počasí do hloubky 
maximálně 3 milimetry. Materiál, který při vertikulace 
vyhrabete, odstraňte – použijte ho například na kom-
postu. Pokud na zahradě snesete chemii, můžete tráv-
ník ošetřit postřikem proti plísním. Stejně jako záho-
nům dopřejte i trávníku výživu – poházejte ho jemným 
kompostem, který jste vzali nejdříve přes síto, aby se 
vám po trávníku neválely velké kusy.  
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Shrabte listí a ukliďte zahradu
Na podzim se stromy zbavují listí, což je sice krásný 
pohled, protože zahrada hraje všemi barvami, ale vás 
čeká další práce. Pravidelně listí shrabujte, protože tím 

zabráníte vzniku plísní a mechu na vašem skvěle ošetře-
ném trávníku. Některé stromy ho pouští postupně, jiné 
spadne rychle a  nejednou je pod ořešákem nastláno. 
Shrabané listí, například z jabloní, hrušní nebo slivoní, 
dávejte bez obav na kompost. Ovšem pozor, listí z oře-
šáku nekompostujte, protože obsahuje škodlivé látky. 
Vyhněte se také tomu, abyste společně s listím přidávali 
do kompostu nahnilá jablka, což by mohlo zvýšit riziko 
šíření houbových nemocí. Na úklid listů můžete přizvat 
nejen staré dobré hrábě, ale také techniku, jako jsou 
například foukače, které umožňují listí rychle přemístit, 
vysát a rozmělnit. 
Krom listí zbavte zahradu také různých popadaných 
větviček. Můžete je rozdrtit a  vhodit do kompostu 
nebo je nechat na slunci proschnout a použít například 
na podpal v  krbových kamnech. Zaměřte svoji pozor-
nost doslova do všech koutů zahrady, uklízejte uschlé 
rostliny, odstraňujte mechy, čistěte zahradu. Na jaře si 
za to poděkujete. Pokud najdete uschlé nebo nemocné 
stromy, odřízněte je a vykopejte i s kořeny. Můžete je 
nechat proschnout a spálit v kamnech. Různé rostlinné 
zbytky nevyhazujete, ale využijte je na kompostu. Mů-
žete je také rozdrtit a  rozhodit na záhony. Přes zimu 
si zachovají poměrně velké množství živin a na jaře se 
stanou výborným hnojivem.

Pořiďte si budku a krmítko pro ptáčky
Ideálním obdobím pro zavěšení ptačí budky je podzim. 
Ptáci se v ní stihnout do jara dostatečně zabydlet a při-
pravit si místo na hnízdění. Před zimou a během ní navíc 
nejvíce vyhledávají potravu, na niž je můžete do budky 

dobře nalákat. Předtím, než se do výroby pustíte, si ale 
promyslete, jaké ptactvo chcete na vaší zahradě hostit. 
Jednotlivé druhy totiž vyžadují různé podmínky týkající 
se jak velikosti budky, tak jejího otvoru. 

Na vaší zahradě by určitě nemělo chybět ani krmítko. 
Pozorování ptáčků je opravdová zábava. Někteří se na-
parují, jiní legračně poskakují a někdy dojde i na menší 
strkanici. Navíc jsou ptáci užitečnými společníky. Pomá-
hají nám zbavit se nepříjemných škůdců. V posledních 
letech jich však zvláště ve městech ubývá. Přitom vrátit 
přírodu zpět k lidem není až tak složité. Pomocníkem se 
mohou stát ptačí krmítka. Ta mohou být také krásným 
vánočním dárkem. A to nejen pro děti. Ty určitě ocení 
některé z barevných plastových modelů, které se dobře 
udržuji a dobře se s nimi manipuluje.

Co byste řekli na zahradní saunu?
Podzimní období je také tou pravou dobou pro posta-
vení zahradní sauny, která vám bude v  zimě sloužit. 
Dřevěný zahradní domek bude ozdobou každé zahrady 
a o zdravotním přínosu saunování asi netřeba ani ho-
vořit. Pravá venkovní finská sauna samozřejmě dalece 
předčí infrasaunové kabiny a koutek pro její postavení 
na zahradě jistě najdete.

Pusťte přírodu do interiéru
A pokud se vám nechce odcházet ze zahrady a je vám 
líto, že už si přírody tolik neužijete? I potom pro vás 
máme řešení. Možná je ten pravý čas pouvažovat o zim-
ní zahrad. Vždyť takové posezení v zimní zahradě, kde 
budete obklopena květinami a kde budete mít výhled 
do přírody celý rok je rozhodně k nezaplacení…

Text: Jana Poncarová, 
foto: Shutterstock.com



Sauna na zahradě?
Nastala doba, kdy je rozhodnutí

pořídit si vlastní saunu jednou z mála bez-
pečných cest ke zdraví. Právě v tuto chvíli

rázně vyřešte své posílení imunity.

4 výhody, proč si vybrat zahradní saunu
1. Návrat ke kořenům

Venkovní sauny mají blíž k přírodě. Finové jednoznačně 
preferují sauny s výstupem z potírny do zahrady s ochla-
zením. Pocit, kdy vystoupíte z vyhřáté sauny do deště či 
sněhu je nepopsatelný. Po takovém ochlazení se bude-
te těšit zpět na další cyklus, např. u našich originálních 
kamen na pevné palivo, umožňujících voňavé parní ná-

razy...

2. Saunování po celý rok
Zapoměňte na předsudek, 
že v  létě se nesaunuje. V  případě chladnějšího počasí je 
i touto dobou saunování důležité. Naučte se jej pravidelně 
i se svými dětmi. Později Vám poděkují za dosaženou imu-
nitu při srovnání s těmi, kteří saunu nemají.

3. Ochlazujte se stylově
Každý, kdo má se saunováním zkušenosti vám potvrdí,
že saunování bez dobrého ochlazení je poloviční zážitek.
naše zahradní sauny Vám poskytnou několik možností
ochlazení. Ochlazovací vědro je jejich součástí v ceně. 

Ochlazovací kádě můžeme dodávat v designu sauny 
(viz foto). Prohlédněte si náš web (www.sauny365.cz) 
a rozhodněte se pro to nejlepší řešení.

4. Vaše zahrada bude krásná
Pokud máte hezkou a udržovanou zahradu, dře-

věný saunový domek na správném místě povýší její 
krásu o úroveň výše stejně jako vaše zdraví.

78 500
Srubová sauna na elektřinu 
v plné výbavě. Všechny naše 
sauny jsou nadstandardně 

zatepleny.

185 000 Sauna s fotovol-
taikou s ochlazo-
vací kádí v plné 

výbavě. Sauna je 
na pevné palivo
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Teplovzdušné krbové vložky Flamingo, mají precizní regu-
laci hoření, bezpečné a pohodlné otevírání, bezroštové 
spalování po celé komoře, spalovací komora s vermikuli-
tem, terciární přívod vzduchu, čisté sklo bez kompromisů, 

stabilní a pevný dveřní profil a Integrovaný stojan.

Vermikompostér Urbalive
Zázračný pomocník pro kompotování 
doma. Pracovité žížaly ve vermikom-
postéru přemění rostlinné zbytky z vaší 
domácnosti na vermikompost 
a žížalí čaj. Ty obsa-
hují účinné enzymy 
a přírodní růstové 
hormony, které po-
máhají rostlinám 
růst a udržovat je 
odolné vůči nemo-
cem a škůdcům.

Krbová kamna Romotop Riano

Krbová kamna RIANO ocení každý milovník 
výrazného a jednoznačného designu. Jejich 
liniový tvar nerozptyluje a neodvádí 
pozornost od širokého 
ohniště v jejich centru. 
Kamna mají jmenovi-
tý tepelný výkon 6 kW. 
Koupíte je v černém ná-
střiku korpusu s černý-
mi dvířky. Kamna mají 
šamotovou vyzdívku. 
Rozměry činí 88 cm x 81 
cm x 41 cm. Šířka tope-
niště umožňuje topení 
až půlmetrovými poleny. 
Objem vytopeného pro-

storu je 160 m³.

www.hornbach.cz

Bateriové koště Kärcher KB 5

Moderní bateriové koště Kärcher KB 5 díky 
technologii Kärcher Adaptive cleaning system 
rychle a spolehlivě odstraní nečistoty z tvrdých 
podlah i koberců s nízkým vlasem. S lithium-
-iontovou baterií je koště stále pohotově při-
praveno na práci. Lehce jej zapnete i vypnete. 
KB 5 se snadno dostane do okrajů a bez ohý-
bání zamete mezi židlemi i pod nábytkem. 

Práce s ním je pohodlná i na schodišti.

www.karcher.cz

ÚCHYTKY & VĚŠÁKY SIRO
ORIGINÁLNÍ POVRCHY PRO DOKOLANOU KOMBINACI

KATALOG

VÍCE NA 
WWW.SIRO.CZ



Srdcem krásné kuchyně
Ať si to možná neuvědomujeme, kuchyňský 
ostrůvek se díky své poloze velmi často stává 
srdcem domácnosti. Je to místo, kde se 
nejen vaří, jí, ale i diskutuje, plánuje a sní.  
O to větší pozornost bychom mu měli věno-
vat. Tvrzený kámen Technistone v provedení 
Pearl Lava inspirovaný vyvěrajícími prameny 
tekoucí lávy působí velmi živým, nespou-
taným dojmem. Žádný kousek není stejný, 

přesto tvoří dokonalý celek. Technistone, 
www.technistone.cz



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

PŘEDPLATNÉ

www.moje-bydleni.com
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HYPOTÉKA NEBO NÁJEM?

TEPLO DOMOVA,
ZAHŘEJTE SE LEVNĚ
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

JAK VYBÍRAT
DOMÁCÍ 
SPOTŘEBIČE?

PROMĚNA KOUPELNY
ZAŘIĎTE SI JI PODLE 
SVÉHO GUSTA



Na křídlech nostalgie

Nový katalog ke stažení

www.bemeta.cz

Retro

Retro prvky sluší i moderní koupelně.



NAKUPUJ BEZPEČNĚ

• více než 70 000 artiklů
• zákaznická hodnocení
• ucelené znalosti projektů
• návody s videi
• odborné poradenství
• inspirace na kliknutí

Objednej si on-line 
a nech doručit domů.

Zadej název výrobku, číslo výrobku 
nebo hledaný výraz a procházej.

TVOJE VÝHODY ON-LINE
nákupu v e-shopu www.hornbach.cz

Nejdůležitější informace 
k hledanému zboží.

s hornbach.cz

Koupit on-line  
a doručit domů
•  vlož zboží do košíku
• odešli objednávku
• zaplať on-line*
• dodání domů

Koupit on-line a doručit  
do prodejny Hornbach
•  vlož zboží do košíku
•  vyber „Dodaní do prodejny HORNBACH“
•  vyber si příslušnou prodejnu
•  odešli objednávku
•  zaplať on-line*
• vyzvedni v prodejně

Rezervovat on-line  
a vyzvednout v prodejně
•  on-line rezervace zboží
•  potvrzení přes e-mail  

(datum, hodina vyzvednutí)
•  platba po vyzvednutí 

kartou nebo v hotovosti
•  vice informací na:  

www.hornbach.cz

To jsou možnosti. Ty rozhoduješ! Bezpečný nákup na www.hornbach.cz

*Pří on-line nákupu je možné provést platbu 
prostřednictvím PayPal, TrustPay, platební  
kartou, bankovním převodem.
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