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ZÍSKEJTE NYNÍ!
OBJEDNÁVEJTE NOVÝ KATALOG RODINNÉ DOMY 2014 za 259 Kč na www.vybersidum.cz nebo na zákaznické lince 234 054 326
NEBO SI DOMLUVTE BEZPLATNOU KONZULTACI, KDE VÁM SE VŠÍM PORADÍME, A ZÍSKEJTE CELÝ KOMPLET ZDARMA!

Editorial
EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Martin letos na bílém koni nepřijel,
ale snad nám nějakou nadílku přece
jen objednal, abychom si letos užili
té pravé zimy s lyžováním a bruslením. O tom, co nás během zimy
čeká, si můžete přečíst v článku: Až
se zima zeptá…, který vám poradí, jak se nejlépe postarat o dům
i okolí. Pokud už domek halíte do
vánočního hávu, možná vás potěší
článek: Vánoce - kýč, nebo styl?
A možná ho dejte přečíst i sousedovi, aby namísto velkého nafukovacího soba letos postavil před
dům jen přírodninami nazdobený
stromeček…
A pokud tomu přece jen nezabráníte? Pak zatáhněte žaluzie, sedněte
si do křesla a kochejte se při dobré
kávě naším časopisem. Přečíst si
můžete o kuchyních za milion,

o tom, jak zabezpečit dům, zařídit
koupelnu či vybavit dětský pokoj
před příchodem miminka.
Poradíme vám i jak se vyznat ve
stavebním spoření, či jaký zdroj
tepla volit, aby vám přičtení bylo
příjemně teploučko. Nezapomněli
jsme ani na článek na téma, jak
bydlet zdravě, který vás zasvětí do
tématu škodlivin v domě.
Samozřejmě i v tomto čísle jsme se
snažili ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici. Tak hezké
počtení a na shledanou v únoru, kdy
vychází naše další číslo.

Iva Nováková, šéfredaktorka
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Gyűjtsd a pontokat! Az akció
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UPLATNĚTE nasbírané body a získejte
fantastické odměny od značek PHILIPS
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PERFECT

PERFORMANCE
Ve své práci ze sebe vydáváte to nejlepší. Neustále hledáte řešení, která budou rychlejší
a lepší. To samé platí o Vašich kancelářských výrobcích, které denně používáte.
LEITZ je perfektní partner, na kterého se můžete spolehnout, ať pracujete v kanceláři,
doma, nebo na cestách.

Za nákup vybraných výrobků Leitz můžete teď navíc získat atraktivní odměny!

www.leitz.com/performance

Látková žaluzie Plissé Honeycomb

TWIN a jeho novinka - skryté
zárubně XINNIX
Se systémem skrytých zárubní
XINNIX lze snadno získat elegantní
a nadčasové úpravy interiéru
zabudováním zcela skrytých zárubní
do stěny, takže dveře tvoří zcela
hladkou, jednolitou plochu s okolní
stěnou. Na první pohled dveře ani
nezaznamenáte, prozrazuje je
pouze úzká linka na obvodu dveří.

Látkové skládané žaluzie plissé jsou originálním a velmi elegantním
prvkem stínění interiéru. Schopnost zastínit i atypická okna a variabilita
ovládání s možností kombinace dvou druhů látek činí z plissé jedinečný
produkt. Společnost ISOTRA nyní doplňuje kolekci klasických látek
plissé o látky HONEYCOMB ve tvaru včelího plástu, které plní nejen
stínicí a estetickou funkci, ale přinášejí do interiéru i termoregulační
a akustický efekt. Systém vzduchových komor, vzniklých spojením
dvou látek proti sobě, působí jako ochranný štít proti průniku tepla
směrem dovnitř i ven, čímž lze zajistit optimální klima v interiéru a
energetickou úsporu.
Tak jako u látek plissé, lze i u látek HONEYCOMB využít možnost
kombinace dvou látek s různou úrovní průhlednosti a tím regulovat
přesně tolik světla a soukromí v interiéru, kolik si přejete.
Více informací na www.isotra.cz

o systému XINNIX se dozvíte více na

WWW.SKRYTEZARUBNE.INFO

Aby Vám
bazén přinášel
jen radost
BAZÉNY, JEZÍRKA, ZASTŘEŠENÍ, SERVIS
PoolPro s.r.o., Černokostelecká č.p. 83/89, Říčany 251 01
tel.: 315 555 626, e-mail: info@poolpro.cz, www.poolpro.cz

Pořiďte si ovladač vrat ve své oblíbené barvě
Společnost Hörmann představila na veletrhu BAU v Mnichově
jedenáct nových krásných dekorů ovladačů HSE 2 BS. Tyto ovladače
slouží k ovládání vratových i bránových pohonů a lze je kromě
klasické černé a bílé barvy nově pořídit také ve fialové, žluté, zelené,
červené a oranžové pastelové barvě. Pány jistě zaujme nový kovový či
karbonový vzhled nebo čtyři nové dřevodekory.
Nové ovladače jsou okamžitě k dostání a jsou kompatibilní i se staršími
typy pohonů. Společnost Hörmann do budoucna pro zákazníky
připravuje i ovládání vrat a bran pomocí aplikace v mobilním telefonu.
Více informací naleznete na www.hormann.cz

SUPERJAHODY Z KRUHU
Pro jarní výsadbu je nejvhodnější chlazená FRIGO sadba jahod. Tuto
certifikovanou velmi kvalitní sadbu jahod již několik let prodává a
rozesílá i poštou Subtropické zahradnictví Kruh. Tyto sazenice mají
nádherný kořenový systém, který zaručuje, že již několik týdnů po
vysazení začínáte sklízet veliké, sladké a voňavé jahody. Velmi příznivá cena a prakticky stoprocentní ujímatelnost je důvodem nebývalého zájmu o sazenice z tohoto zahradnictví. Každoročně jich prodají
více než 100.000ks a tak doporučujeme včasnou objednávku.
Na www.zahradnictvikruh.cz najdete pochopitelně i úplné novinky
k odzkoušení. Největší zájem je ale každoročně o tradiční a v našich
podmínkách vyzkoušené odrůdy. Zde je několik z nich Jahodník
Korona - je tradiční vítěz všech ochutnávek, jsou to nejlepší nejsladší
jahody jaké lze u nás pěstovat.
JAHODNÍK LAMBADA má plody jasně červené barvy a hlavně dobré
chuti. Je to výborná odrůda na jídlo i na zpracování
JAHODNÍK ELSANTA je velmi dobrá odrůda vysoké kvality. Má velké,
lesklé plody kuželovitého tvaru.
JAHODNÍK SENGA SENGANA je velice oblíbená, poloraná odrůda.
Plody jsou středně velké, tmavě červené lesklé barvy. Dužnina je
středně pevná, šťavnatá. Chuť je vynikající a aromatická. Plodnost je
velká, jedna rostlina má až 150 plodů.

JAHODNÍK STÁLEPLODÍCÍ AROMAS je velice plodná odrůda.
Plody jsou chutné, velké s výrazným aroma. Plodí od června až do
zámrazu.
JAHODNÍK STÁLEPLODÍCÍ SELVA je oblíbená a odolná odrůda. Plody
jsou velké, světle červené barvy. Dužnina je pevná, aromatická.
Nejprodávanější stáleplodící odrůda jahodníku, která plodí až do
zámrazu. V posledních letech raketově roste zájem o superpřevislý
stáleplodící jahodník Maranell® Tento jahodník po vysazení neuvěřitelně rychle roste a dělá velké množství šlahounů, na kterých
od léta až do zimy dozrávají mimořádně chutné jahody. Rozhodně
stojí za vyzkoušení. Tyto a mnoho dalších atraktivních odrůd lze
objednat na

www.zahradnictvikruh.cz

NOVINKA Z BÍLÝCH KARPAT

Uvnitř různé, na povrchu
k nerozeznání
Jedna z mnoha výhod dveří SAPELI
oproti konkurenci je skutečnost,
že při různých speciálních
vlastnostech mohou být dveře
v celém domě dokonale sladěné.
Můžete tak mít dveře s protipožární,
zvukovou nebo klima odolností,
aniž byste byli nuceni do nějakých
estetických kompromisů.

Široký výběr hlavových sprch přináší mezi novinkami 2014
tradiční česká firma Hopa CZ,s.r.o., sídlící ve Slavičíně
v podhůří Bílých karpat.
Vedle širokého výběru tvarů a velikostí jsou tyto sprchy
zajímavé ultratenkým designem (ultraslim) a systémem
anticalc, který zabraňuje ucpávání trysek vodním kamenem.
Předností takového řešení v koupelně je maximální soulad
moderních trendů a minimalizmus s maximálním prožitkem
masáže tropického deště
WWW.HOPA-KOUPELNY.CZ

Více informací najdete na www.sapeli.cz
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Průmyslový retro design

Dlažba jako nová…

Dominantou interiérů domácností mladých lidí se stále častěji
stávají kousky průmyslového designu minulých let. Kontrast retro
industriálního nábytku v moderním interiéru je tak zajímavý
a netradiční, že si lidé do svých kuchyní zavěšují tovární lampy, místo
skříně používají kovovou skříňku z nemocnice a čas jim doma ukazují
nádražní hodiny. Kreativní využití průmyslového nábytku a doplňků
z továren, starých kin či tělocvičen je stále oblíbenější.

Asi každý se již setkal s nevzhledným starým betonem či dlažbou, které
patří k folkloru českých zahrad a dvorků. Systém TopStone představuje
unikátní spojení přírodního kamene se zdravotně nezávadným
pojivem – certifikovanou pryskyřicí, díky němuž vytvoříte jedinečnou
povrchovou úpravu pro jakýkoliv druh podkladu. Velkou předností
je jednoduchá aplikace na nový nebo starý beton, kámen, anhydrid,
asfalt či dlažbu.

Na jarní úklid
Dny se pomalu, ale jistě prodlužují a my každým dnem již netrpělivě
vyhlížíme jaro. S ním ale bohužel přichází již ne tolik oblíbený jarní
úklid. Hlavu vzhůru, pokud si zvolíte správné pomocníky, ušetříte nejen
spoustu námahy, ale také času. Společnost Philips nabízí novinky,díky
nimž bude jarní úklid, a nejen on, hračkou.

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

BRENO.cz
BRENO.cz

MODERNÍ
INTERIÉR
„Co je to moderní interiér? Každý jedinec má svou určitou představu, co je
podle něj moderní a jak by si přál bydlet , aby se cítil co nejlépe a aby mu
bydlení vyhovovalo a splňovalo nároky na životní styl i způsob života. Zároveň
však každý podléhá náladě ve společnosti, chce jít s dobou a být moderní.
Představa moderního bydlení dle mého názoru spočívá v maximální možné
míře v otevření prostoru, vytváření maximálně velkých užitých a pobytových
ploch v čistotě a jednoduchosti tvaru a barev,“ říká Ing. arch. Martin Hlaváček

A pokračuje: „Používat by se měly světlé barvy, doplněné vhodně kombinovanými kontrasty. Důležité
je vytváření světlých a čistých prostor s maximálním
využitím prosklených ploch, umožňujících přístup
světla. Tomu odpovídá použití a vhodná kombinace
prosklených stěn a skleněných prvků v interiéru, ať už
se jedná o zábradlí či prosklené stěny.
Zajímavé je například použití prosklených stěn v rámci koupelen a dělících konstrukcí, které umožňují
transparentnost a které zároveň vhodně doplněné
použitím správně nainstalované nasvětlovací techniky dokáží takové stěny zneprůhlednit a vytvořit tak
potřebnou intimitu.
Samozřejmě je důležité vhodné použití a správná
kombinace materiálů, ať už se jedná o přírodní materiály např. podlah, které mohou být tmavé. S vhodnou
kombinací barevností stěn a nábytku mohou vytvářet
ten správný pocit čistoty a otevřenosti.
Osobně mám rád přírodní materiály, jako je dřevo na
podlaze, nejraději tmavé, doplněné světlým nábytkem ať již bílým, raději v lesklém povrchu, či světlým
s dekorem dřeva. Možná je i kombinace s pohledovým
betonem či jemu podobnými stěrkami. Obklady pak
spíše v šedých nebo šedočerných odstínech, doplněných skleněnými stěnami. Výraznými barvami interiér oživíme a rozsvítíme, ale použijeme je pouze jako
doplňující prvek. Důležitý je také vhodný výběr svítidel. I zde upřednostňuji čistotu a jednoduchost, před
zbytečně předizainovanými tvary. Vše doplníme drobnými zbytečnostmi, jako jsou např. dřevěné dekorace,
grafiky či plastiky, které prostor vhodně zútulní.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že důležitá je čistota
a jednoduchost, maximální otevřenost a hlavně nepřeplácanost. Tím myslím, že v jednoduchosti je krása,
i když k dotvoření interiéru vhodně použitými, i třeba
ne praktickými doplňky lze vytvořit to správné intimní
a přívětivé prostředí, kde je radost bydlet,“ dodává
architekt.
Aktuální módní trendy se dotýkají celé společnosti. Odrážejí její náladu i stav. Módní centra se touto
otázkou zabývají a pravidelně vždy dva roky dopředu
odborníci odhadují, jakým směrem se bude vývoj ubírat. Na základě výzkumů a předchozích zkušeností se
zabývají tím, co by mohlo oslovit a zaujmout. Závěry
pak vychází z mezinárodních veletrhů.

Ve znamení trendů
Noblesa
Na první pohled – luxusní klasika. Něžné barvy, stříbrná, zlatá, perleť. Barvy jsou uklidňující, působí
relaxačním dojmem. Jemná barevnost si však žádá
překvapující dekorace, plné noblesy a rafinovanosti.
Ornamentální zdobnost se objevuje jak na jednotlivých kusech nábytku, tak na předmětech běžné potřeby, jako jsou hodiny, lampičky, lustry, vázy i koberečky.
Asijské motivy se objevují i na povrchu jednotlivých
kusů nábytku. Ve výzdobě často nechybí ani krajka.
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Povrchy jsou dokonale zpracovány, většinou do velmi
vysokého lesku. Pokud tento typ zařízení doplňují
textilie, mají většinou třpytivý nádech, jsou splývavé,
někdy zdobené šperky. Oblíbený je také velur a jemná
kůže. Podmínkou tohoto trendu je vysoký standard
a neobvyklý, luxusní design. Všechny materiály jsou
kvalitní. Zbytečnosti a přemrštěnou zdobnost v tomto
zařízení nenajdete. Naopak, dominují jednoduché,
věcné a zřetelné tvary.
Excitace
Tento trend je plný radosti, barevnosti, kreativity
a spojení s přírodou. Barvy jsou živé, jasné, jedinečné.
Trend udivuje svou nekonvenční kombinací materiálu – dřeva, peří, keramiky, plastu, papíru a juty. Vše
kolem nás působí hravě, což je dáno i vzorem pruhů,
kostiček a linek. Nábytek působí velmi originálně, až
bizarně, zvláště svým nekonvenčním tvarem. Celkový
dojem umocňují mnohabarevné nečekané efekty.
Skulptura
Tento trend je prostý a praktický. I když se zaměřuje
na funkčnost, je neméně působivý. Siluety zde opět
nabývají svého významu, stejně tak jako povrchy, které
musí být na prvním místě praktické nejen k užití, ale
i pro oko. Celkové vzezření je hojně postaveno na
kontrastu, jak materiálů, doplňků, tak i barevnosti. Významným zdobným prvkem je použití patiny, kamenných vzhledů a zašlých kovů.
Romantika
Ženský prvek a romantika. Tyto dva pojmy se vždy
nenávratně doplňovaly. Snění, uvolněnost, radost.
To vše by mělo být dosaženo užitím florálních prvků,
novými barvami a filigránskými tvary. Kromě květin
zdobí interiér děrované vzory – v kobercích, záclonách,
přehozech, polštářích. Nacházíme zde sklo a porcelán
v jemných barvách i vzorech.
Retro
Velmi oblíbený trend poslední doby. Vrací se zejména
k padesátým a šedesátým letům. Oblé tvary, plasty, barevnost – hlavně červená, oranžová a zelená. Zejména
v tomto stylu nacházíme v obchodech velké množství
doplňků, nádobí – konvice, toustovače, hodiny... . Jestliže se objeví vzor, tak je většinou abstraktní.

Styl a trend
Oba tyto pojmy spolu úzce souvisí, ale nemusí jít
nutně o totéž. Vybavujeme-li si byt, rozhodneme se
pro trend, ale styl už může být právě v onom daném
trendu pouze náš, osobitý. V každém bytovém prostoru je obtisknuta individualita jedince, který zde žije.
Právě svoboda jedince činí ony zajímavé rozdílnosti
jednotlivých bytů. V současné době oslovují návrháře
šedesátá léta. Možná, že právě z tohoto důvodu. Styl
je velmi individualistický, ale přesto je charakterizován
plnými a masivními tvary. Nabízí pestré barvy, kombinaci starého a nového, tradici s novostí a nekonvenčností. Zaměřuje se hodně na detail. Celkově na nás má
zapůsobit svou hravostí a lehkostí.

chrání
vaše
soukromí
www.isotra.cz

Také máte v bytě nevyužitý
kout PLNÝ HARAMPÁDÍ?

Podívejte se na další stránku,
jak jsme se s ním poprali!

Svým způsobem je této variantě blízký i styl přírodní. Využívá harmonických barev, které navozují pocit
bezpečí a uvolnění. Tak, jak na nás působí příroda, tak
působí i tyto byty. Klidně, jasně a zároveň přirozeně.
Měly by působit dojmem, který u nás vyvolává třeba
pohled na moře, louku nebo slunce. Podle toho volíme
i barevnost.

Promyšleně a účelně
Ne každý touží po velikém bytě a ne každý si ho může
dovolit. I podle vyjádření realitních makléřů a stavebních firem narůstá počet žadatelů právě o tzv. malometrážní byty. Jenomže ne každý se dokáže vzdát
svých oblíbených věcí. Kam tedy s nimi? Potřebujeme věci umístit, ale zároveň nechceme přijít o daný
prostor. Nechceme žít jako sardinky v plechovce. To
znamená, že než se k něčemu rozhodneme, musíme
dobře plánovat. Živelné nepromyšlené nakupování
většinou nemá dlouhodobý výsledek. Po čase zjistíme,
co se k sobě nehodí, co se kam nevejde a stejně musíme pak jít a nakoupit znovu. Tentokrát sice poučeni,
ale často přijdeme zbytečně o finance.
Jestliže máme malý byt, musíme se naučit využít každý
kousek prostoru. Často volíme nábytek vyrobený
na míru, zvláště úložné prostory, které mohou být
od podlahy až ke stropu. Praktické jsou také snížené podhledy, většinou na chodbách, nad vstupními
dveřmi. Nižší výška není překážkou v pohybu a jdou
sem krásně uložit sezónní věci, nebo takové předměty,
které tak často nepoužíváme, ale k chodu domácnosti
jsou nezbytné. Podlahovou plochu se snažíme co nejvíce uchovat prázdnou, protože máme pocit většího
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prostoru. Konec konců, nejde jen o pocit. To místo tam
opravdu je. Vyhýbáme se většímu počtu nábytkových
kusů, nezaneseme prostor drobnými zbytečnostmi,
které pak vypadají spíše jako nepořádek, než jako
doplňky, které nám mají zpříjemnit prostor. Alespoň
jedna stěna by měla zůstat volná, to znamená, že by
neměla být zastavěna nábytkem. Vybavení by mělo
být světlých odstínů, nábytek z lehčích materiálů.
Více než dřevo se sem hodí plast. Tvarově volíme
jednoduchost, protože veškerá zdobnost a prostorová
variabilita ubírá v celkovém dojmu svobodě a volnosti. Do malého prostoru se hodí i různě stohovatelné,
sklápěcí a zasouvací kusy. Pohovka se určitě uplatní
ve své rozkládací variantě a s úložným prostorem.
Trojmístná pohovka je praktičtější, protože nemusíme dokupovat křeslo. Jako každodenní lůžko je však
nevhodná. K tomu je mnohem pohodlnější např.
sklápěcí postel. Další kusy nábytku volíme spíše menší
velikosti. Výhodou je i variabilita (zasouvací konferenční stolky, stohovatelné sedáky apod.). S nábytkem
by mělo jít snadno pohybovat, abychom ho v případě
nutnosti mohli snadno přesunout. Bytový prostor se
nám nezvětší opticky pouze volbou světlých barev, ale
také užitím zrcadel. Nebojme se proto i většího počtu
a různých dedukcí při umístění – např. můžeme využít
slunce, odrazu světla i zrcadel samých. Čím je zrcadlo
větší, tím lépe, Zajímavě působí třeba i na stropě, kdy
prostor nečekaně prohlubuje. Stejně tak upoutá nad
jídelním stolem nebo nad pohovkou.

Světlo v bytě
Velkou roli hraje vždy a všude světlo. Zvláště to, které

nechte se
inspirovat...
ve Vaší nejbližší velkoprodejně s nejširším
sortimentem podlahových krytin / 51x v ČR:
Praha - 6x • Brno - 3x •
Brandýs nad Labem • Bøeclav • Èeská Lípa • Èeské Budìjovice • Frýdek-Místek • Hluèín • Hradec Králové
• Hranice • Chomutov •
Jeseník • Karlovy Vary • Kladno • Kolín • Liberec • Mladá Boleslav • Most • Olomouc • Opava • Ostrava - 2x •
Pardubice • Plzeò - 2x • Postøelmov • Prostìjov • Pøerov • Staré Mìsto • Strakonice • Svitavy • Šternberk • Šumperk •
Tábor • Teplice • Tøebíè • Unièov • Ústí nad Labem • Ústí nad Orlicí • Valašské Meziøíèí • Vsetín • Vyškov • Zlín • Znojmo

BRENO.cz

k nám proniká zvenčí. Dávno jsou pryč doby, kdy jsme
v rámci úspor volili pouze malá okna, která zajišťovala
co nejmenší úbytek tepla. Dnes jsou na trhu okna s tepelnými fóliemi v různých velikostech. Pokud se tedy
rozhodneme pro denní světlo, nebudeme okna zakrývat tmavými záclonami, ale zvolíme spíše jemnost,
světlou barevnost a splývavost. Jestliže jsme zvyklí na

závěsy, měly by být dlouhé až k zemi. Opticky nám tak
prodlouží prostor. Stejnou službu v prostoru vykonají
i textilie s pruhy. Velké vzory opět zmenšují. Na okna
se vrací také klasické rolety, nebo textilní žaluzie v různých velikostech, barvách i vzorech. Vybírat můžeme
mezi látkovými roletami různý designů a barev, velmi
módní je i plisé. Ve srovnání s klasickou interiérovou
žaluzií je tento systém ojedinělý tím, že lze intenzitu
stínění nastavit současně stažením/vytažením horního
nebo dolního profilu, což umožňuje vytvořit stínicí
pruh libovolné výšky. Zajímavé jsou i japonské rolety.
Japonské rolety (japonské žaluzie) tvoří alternativu k
vertikálním žaluziím a můžete je použít jak k zastínění
velkých ploch, tak i k předělení velkých místností.

Kuchyně
V mnoha domácnostech je kuchyně středobodem
veškerého dění. Dokonce se stává místem, kam si
návštěva sedne raději než do obýváku. Zřejmě v nás
zůstává jakási touha z minulosti a láká nás „teplo krbu
a kamen“. Trendy zařízení se sice rok od roku lehce
mění, ale i tak doporučují odborníci zachovat jakousi
nadčasovost. Jak v barvě, tak v zařízení. V současné
době módní vlna fialové, šedé a černé se nám může
za pár let okoukat. Proto si rozmyslíme, na jak dlouho
zařízení kuchyně plánujeme a co od něj očekáváme.
Neutrální barvy nám umožňují určitou variabilitu ve
volbě doplňků, můžeme měnit styly, aniž by to nějakým razantním způsobem zasahovalo do celkových
úprav i finančního rozpočtu. Stačí vyměnit barvu doplňků, nábytku, textilií a nádobí. Někdy i materiálu.
V kuchyni nás nikdy neomrzí kombinace bílé a dřeva.
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Právě sem můžeme nainstalovat doplňky prakticky
všech barev. Ten, kdo má větší byt, si může dovolit
i návrat do minulosti, spojený s dávkou romantiky.
Venkovský styl v kombinaci s moderními prvky zaujme na první pohled. V detailech nevynecháme ani
např. trámové stropy, přírodní materiály jako proutí,
keramiku, dřevo. I lustr lze zvolit ve stylu rozsvícených
svíček. V tomto stylu dominuje barevná kombinace
bílé a zelené, případně modré. V kuchyních se snažíme o maximální využití prostoru, proto se v zařízení
zaměříme na praktičnost. Napomohou k tomu různé
speciální výsuvné a otočné skříňky, samozavírací dvířka, nižší i vyšší police, háčky a další kuchyňské doplňky.
I když se snažíme kuchyň tzv. „nepřeplácat“ věcmi,
přesto stále zjišťujeme, co všechno nám může usnadnit
práci. Proto se nám hromadí v kuchyni různé spotřebiče, jak mikrovlnky, kávovary, toustovače, roboty,
pekárny a mnohé další. Měli bychom si vždy rozmyslet,
jestli danou věc opravdu potřebujeme a jestli ji využijeme i za pár měsíců, kdy už třeba pomine módní vlna
i inspirace a doporučení přátel. Jedině tak zabráníme
tomu, že se z naší kuchyně stane po čase odkladiště.
Některé spotřebiče začneme zasouvat hlouběji do
skříněk, a pak najednou zjistíme, že jsme je třeba už
rok nepoužili. Kuchyň má být útulná, ale zároveň
praktická. Na úklid je rozhodně jednodušší minimalistická výbava, tzn. co nejméně věcí a raději vše schovat.
V doplňcích nalézáme spíše náznaky a zdobnosti se
také zastánci těchto stylů vyhýbají.

Ložnice
Lehce odlišné by mělo být zařízení ložnic. Večer
bychom zde měli snadno usnout a ráno se snadno
probudit. Odpočinek a relaxace je hlavním úkolem
této místnosti. Právě proto volíme jemné a uklidňující barvy. Charakter ložnic je často dán užitím bytové
textilie. Není už pravidlem, že závěsy musí být stejné
s přehozem a polštářky. Výrobci nabízejí různé varianty odlišnosti vzoru i barev, kdy spolu tyto oblíbené doplňky korespondují. Závěsy navíc často nahrazují opět
klasické rolety nebo žaluzie, v různých velikostech,
tvarech i stylech. Novým trendem ložnic je jakákoli absence skříní, které byly dříve nedílnou součástí tohoto
prostoru. Pokud je možnost, dávají majitelé bytů přednost vybavené šatně, která ušetří místo, i když to tak
na první pohled nevypadá. Šatna je jedna, ale skříní po
bytě máme mnohem více. Je až s podivem, kolik místa
se nám u volných a otevřených stěn ukáže. Oblíbeným
doplňkem ložnic jsou zrcadla a toaletní stolky. Klasické
celoplošné koberce ustupují do pozadí. Upřednostňuje
se vzhled dřeva (ať už parkety nebo plovoucí podlaha), na podlahu pak klademe kusové koberce, často
po stranách postele. Samotnou postel je třeba vybírat
podle osobního zaměření. Každý má jiné nároky, každému se líbí něco jiného. Naštěstí na trhu je opravdu
velký výběr a je takřka nemožné si nevybrat. Nabídky
jsou v různých variantách materiálu, velikostí, postele

w w w. s a p e l i . c z

Zvýhodněné balíčky v SAPELI jsou skvělou příležitostí vylepšit si interiér podle představ a ještě k tomu zvýšit
hodnotu své nemovitosti. Jsou poskládány tak, aby si vybral skutečně každý – zákazníci z paneláku i z rodinného
domu. A kromě atraktivních slev můžete využít také možnost nákupu na splátky bez navýšení. A vy ještě váháte?

• Klika Praktik pouze za 100Kč.
• Odvoz a likvidace starých
dveří zdarma.
• Nákup na splátky bez
navýšení.
• Možnost prodloužení záruky
na 5 let.
• Sledujte akční kalendář.
Každý měsíc jiné slevy.
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mají zabudované reproduktory, světla, nabízejí různé
možnosti masáží. Vhodnější je volit prostorově úspornější varianty, které přidají pocitu vzdušnosti. I proto
se užívají různá průhledná skla nebo plasty. Nutností
jsou i úložné prostory, protože i zde platí – čím méně,
tím více. Nebudeme zahlcovat prostor koupelny předměty, které navíc nemusí skýtat vždy vábný pohled
(kartáče na vlasy, zubní kartáčky, natáčky a další drobnosti). Tyto předměty je lepší schovat. Dominantou
koupelen bývá zrcadlo a světlo. I zde je třeba vybírat
v rámci praktičnosti a velikosti prostoru. Místo věšáků
na ručníky se zabudovávají topné žebříčky, které tak
plní dvojí funkci. Topí i suší zároveň. Druhy jsou různé.
S termostatem i bez. Některé jsou na vodu, některé se
připojují k centrálnímu topení. V každém případě musíme dávat pozor na dobrou větratelnost, aby se nám
v koupelně neuchytila plíseň. O hygieně ani čistotě
mluvit nemusíme.

Obývací pokoje a předěly

jsou s úložným prostorem, se zabudovanými světly,
z jednoho kusu, kdy už je součástí malý stolek, často
i s budíkem a rádiem. Materiály jsou různé, od kovů
přes dřevo až po klasickou jemnou kůži v potahu. Nejdůležitější ze všeho však je si postel osobně vyzkoušet.
Osvětlení volíme spíše tlumené, a na několika místech.
Jedno velké, centrální osvětlení se stává nepraktickým.
Nejnovějším trendem je vybavení ložnic bez textilií,
tzn. i bez záclon a závěsů. Nad okna se pak často instalují světelné rolety, které však nejsou pro každého,
právě pro svou svítivost.

Koupelna
Barevnost koupelny by měla být příjemná a světlá,
zvláště tehdy, není-li v možnostech využití denního
světla. Stále platí, že tyto místnosti jsou spíše menší, i když nároky na vybavení stále rostou a žádají si
zvětšení prostoru. Volba barvy závisí na přání majitelů
a v neposlední řadě i na nabídce trhu. Starorůžová, tmavě šedá a fialová dodávají opět punc luxusu.
Pokud tyto barvy doplníme stejně barevnými doplňky tón v tónu, výsledek bude nepřekonatelný. Bílou
barvou však také nikdy nic nezkazíme. Čím menší je
prostor koupelny, tím menší volíme velikost obkladu.
Velké dlaždice v malém prostoru nemají šanci vyniknout. Častou kombinací se stává kontrast mezi leskem
a reliéfním matem. Ve vybavení by se měli majitelé
rozhodnout, jaké mají potřeby a nároky. Někde stačí
vana, někde sprchový kout, někde si žádají obojí.
Oblíbenou součástí se stávají různé masážní panely,
bublinkové vany a další vymoženosti. Sprchové kouty
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V jednoduchosti je krása. I v jednoduchém řešení je
cosi poutavého a krásného. Pokud dokážeme obytný
interiér zařídit a dispozičně rozdělit tak, aby se využily všechny jeho možnosti a zároveň byt působil čistě,
mile a útulně, máme vyhráno. V zařizování centrálních
místností se často mísí více stylů. Celkově by však mělo
vždy odpovídat celkovému pojetí bytové jednotky.
Mezi významné vlivy patří i různé kultury, v poslední
době japonské. Nízké stolky, skříňky, čisté plochy, geometrické řešení i tvary. Neobvyklý trend pak doplňují
různé orientální polštářky, zástěny a paravány. Obytný
prostor dokáží proměnit různé posuvné dveře a stěny,
které mohou prostor buď přečlenit, nebo naopak sjednotit. Tuto jednotu oceníme zvláště v případě zimních
zahrad, teras i klasických zahrad v letním období.
Interiéry na míru, svoboda ztvárnění, to je to, co si
žádají dnešní individuality. Vzhledem k tomu, že lidé
mají rádi změnu, zařizují se nábytkem, který lze volně
přemisťovat a variabilně obměňovat. Vývoj rámů a výplní vede architekty ke stále novým nápadům. Díky
posuvným panelům můžeme propojit kuchyň, obývací
prostor i jídelnu, nebo je naopak oddělit a uzavřít.
Zkrátka podle situace. Původně malé místnosti se
tak mohou zbavit pevných hranic a přeměnit prostor v jednu velkou halu. Své místo si tak zachovávají
koupelna a WC, které jsou vázány na instalační jádro.
Posuvné plochy nemusí být pouze prosklená záležitost.
Uplatní se i ve formě knihoven, polic, dokonce i sklápěcích lůžek. Posuvný systém je vždy vhodné doplnit
příjemným osvětlením. Komfort tohoto zařízení však
splní svůj účel jen tehdy, půjde-li s ním lehce manipulovat a v žádném případě nás nebude rušit.
Text: Milada Schieblová,
foto: SAMphoto.cz, ISOSTRA a.s., CPT Praha, spol. s r.o.
Zdroje: Časopis Home - český průvodce moderním
bydlením, Časopis Domov – design, styl,
architektura – 2013, Příloha Doma Dnes - 2013
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BYDLENÍ
Domov – co všechno toto
slovo znamená? Pro mnohé
z nás je to oáza klidu, bezpečí,
setkáváme se zde s rodinou
a přáteli. Je to místo, kam
bychom se měli vždycky těšit
po práci i po dovolené. Doma
je zkrátka doma.

Lidé se ve svých domovech snaží zjednodušit si život
a učinit ho stále víc a víc příjemnějším. Chtějí si zde splnit svá přání a radovat se z nich, kdykoli si zamanou.
Mezi nejčastější záliby patří poslech hudby a sledování
filmů. Nároky zde rostou ve všech směrech. Chceme

pracuje podle počasí. Vše se napojí na tzv. udržovací
režim. Systém může náhodně rozsvěcet a budit dojem, že dům je obývaný. Zloději se tak snadno doradí.
Inteligentní dům zvládne mnoho dalších věcí. Může
zabránit neštěstí, pokud máme na zahradě bazén. Stačí nainstalovat čidla, která hlásí každý pohyb, pokud se
např. děti v nestřeženém okamžiku přiblíží k vodě.

Chytrý dům?

mít dokonalý zvuk, skvělý obraz, pohodlné posezení
a lehkou obsluhu. Není neobvyklé mít v každé místnosti samostatnou aparaturu i televizor, ale v poslední
době se stále víc a víc přechází na síť vzájemně propojených koncových zařízení, které mají jednotný přístup
a ovládání.

Inteligence v domě
Komunikace s domem na dálku? Vše je možné. Jedna
centrální jednotka obsluhuje vše. Osvětlení, topení,
satelit, audio i video, bezpečnostní systémy. Domácnosti s dětmi, ale i ostatní, ocení zajištění bezpečnosti v systémech detektoru kouře, pohybová čidla
a bezdrátové kamery napojené na centrální ochranu.
Kdykoli a odkudkoli se můžeme přesvědčit o bezpečném chodu naší domácnosti. Na zabudovaném panelu můžeme vidět, kdo se pohybuje po zahradě, kdo
stojí u branky, kde jsou děti. Pokud se dům opouštíte,
nemusíte myslet na všechna nutná zabezpečení. Světla
se sama vypnou, alarm se sám zapne, žaluzie a topení
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„Smarthouse“ neboli „chytrý dům“ je přesně ta
varianta, která onu jednoduchost nabízí. V domě má
být vše ovládáno a řízeno obslužnými panely, které
jsou umístěny v jednotlivých místnostech. Pro uživatele samozřejmě nic složitého. Ovládat se dá téměř
vše. Zámky, vytápění, klimatizaci, osvětlení, kuchyňské
vybavení, domácí kino a hudební systémy. Poslední
dvě součásti lze vyřešit tzv. multiroomem. Na samém
počátku to fungovalo tak, že každý zesilovač měl možnost ozvučit více místností. Stačilo si vybrat – tlačítko
A nebo B. Stačila jedna aparatura a několik reprosoustav. Obsluha ale tak snadná nebyla. Všichni museli
poslouchat totéž, a chtěl-li někdo něco ztišit, muselo
se běhat z jedné místnosti do druhé. Další nevýhodou
byla neustálá skrumáž kabelů, ve kterých jste po čase
ztratili přehled. Řešení však přišlo celkem brzy. Bylo
jím dálkové ovládání. V jedné místnosti bylo čidlo,
ve druhé ovladač. Nemožnost výběru dala pak vzniknout tzv. multisourci. V různých místnostech můžeme
poslouchat různé nastavení a navíc hudbu dle svého
výběru. Lidé však chtěli víc. Zatoužili po něčem, kde
nebude muset být v každém pokoji samostatný systém. A tak vznikl mulitroom/multisource. V místnostech jsou umístěny pouze ovladače a reprosoustavy.
Vše je řízeno centrálním ovladačem. Počítá se zde
s určitou finanční náročností i se složitostí instalace.
Někomu z nás se může zdát, že jde o dalekou budoucnost. Pro někoho je to možná současnost. Ale pravdou
je, že to vše je spíše minulost.
Multiroom, který je dnes součástí technologického řešení moderní domácnosti se neustále vyvíjí s rozvojem
počítačových technologií. Digitální domácnost, kdy
si lednice sama bude objednávat potraviny, je ještě
hudba budoucnosti. Existují, ale pořizovací cena je tak
vysoká, že zatím zůstává spíše nereálnou vizí našeho
zařízení. Současnost však nabízí jiné vymoženosti.
Veškerá zařízení se integrují do celistvých celků, které
pak využíváme na různých místech. Základem je jakýsi
server, který obsahuje pevný disk, vypalovací mechaniku, nastavovací centrum, Bluetooth vysílač a další
součásti. Grafické menu znázorňuje na připojené
obrazovce. Jeden server je schopen bezdrátově obhospodařit několik klientů naráz. Žádný z nich přitom
neomezuje toho druhého, každý si vybírá svou hudbu
nebo program sám.

Prodloužená ruka – dálkové ovladače
V televizi právě vrcholí detektivka, ale manželka

Onkyo LS-B50 Jestliže kvalita zvuku a snadné ovládání jsou nejdůležitější z vašich požadavků

na soundbar, seznamte se se systémem LS-B50 od HiFi specialisty Onkyo. Jde o soundbar s bezdrátovým
subwooferem, Bluetooth a třemi módy pro filmy, zprávy a hudbu. Nahraďte slabé ozvučení vaší TV
www.onkyo.cz
bohatým a obklopujícím 3D zvukem Onkyo!

cctv.inshop.cz
774 833 233

Kamerový systém
pro Váš dům či kancelář?
Domy, byty, chaty

Speciality

Bytové domy

Kamery

Kanceláře a obchody

Rekordéry

Haly a sklady

Návrhy a instalace

Venkovní plochy
a parkoviště

Příslušenství
a doplňky

Technická podpora 7 dní v týdnu 9.00 až 19.00 hodin.
Objednáte-li si ve všední den do 16.00 hodin, expedujeme Vaší objednávku ještě tentýž den.
Instalaci provedeme rychle a za výhodnou cenu

zapne mixér. Co uděláme? Vezmeme do ruky první
ovladač, který vidíme, a snažíme se mixér alespoň
ztlumit. Mácháme rukou, a v okamžiku, kdy se v televizi dokazuje čin a my nic neslyšíme, si uvědomíme,
že mixér ovladač nemá. To už je ale pozdě. Jsme tedy
pouze vytočení. Naštěstí se ale můžeme této situaci
snadno vyhnout, když si pořídíme centrální ovladač na
vše. Dokonce i na ztlumení světla, větrání a samozřejmě veškerou audio a videotechniku. Dálkovým ovládáním, případně prostřednictvím počítače můžeme
ovládat i zabezpečení domu. Oceníme i to, že se nám
opět pod nohami nepletou kabely. Moderní bytové interiéry, zejména prosklené vily, si přímo žádají předem
promyšlené zařízení nenápadnou technikou. Nejnovější vymoženosti ovládání nabízí např. uvítací melodii,
jakmile vstoupíme do bytu, umožní změnu barevného
designu televize – podle nálady, můžeme naprogramovat výběr skladeb, které budou hrát třeba celý den.

Bez drátů
Každý, kdo se pokoušel o instalaci jakékoli audiovizuální techniky, toto zná. Klubko smotaných kabelů,
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neustále přehazování a rozmotávání nepřehledných
drátů. Abychom předešli těmto nesnázím, je velice výhodná spolupráce s architektem. Ten navrhne správné
umístění a my pak jenom dohlédneme, aby zedníci
správně připravili svody, otvory a další nutné zásahy.
Vyhneme se tak i zbytečnému vrtání do zdi nebo do
panelu. I tak ale musíme minimálně se dvěma kabely počítat – s napájecím a signálovým. Pokud máme
reprobedny v různých místech bytu, můžeme jako
pavouk obkroužit vše kolem dokola dalšími černými
šňůrami. Ty pak budeme schovávat různě pod skříně,
pod prahy, za koberec, případně je obtloukat „neviditelnými“ lištami.
To jde ale v dnešní době i jinak. Není to nutností, která
by se podřizovala diktátu našich zájmů. V domácí AV
technice se už bez kabelů obejdeme.

Domácí kino
Provozovatelé multikin nehýří v poslední době výjimečnými výdělky. Úbytek návštěvnosti lze snad zaznamenat při každém filmovém představení. Důvodem je
cena vstupenek, kdy jedna návštěva může stát rodinu

každý je možno použít jeden reproduktor. U domácího kina posílají pak rekodéry každý zvuk do správného
reproduktoru. Z klasického zesilovače bychom měli
v každém reproduktoru stejný zvuk, a to by se nám
jistě nelíbilo. Pokud poletí ve filmu vrtulník, chceme,
aby např. svým zvukem obletěl celou místnost. Pokud
chceme reproduktory využít k poslechu hudby, navolíme na receiveru klasický mod stereo. Dekódování tak
přestane pracovat. Pokud pořizujeme receiver, musíme
brát v úvahu několik aspektů. Zajímá nás, kolik má
watů, jaká jsou přípojná místa. Měli bychom se vždy
informovat, jaké možnosti nám receiver nabízí. Zvláště
tehdy, plánujeme-li koupi nového televizoru. Přístroje
spolu musí komunikovat, což je nezanedbatelná podmínka. K prožitku z kvalitního zvuku patří určitě DTS,
i když některá DVD tento formát nepodporují, náš
receiver by ho měl umět dekódovat.
Nejen zvuk však hraje svou roli. Obraz je neméně důležitý k našemu prožitku. Proto bychom se měli snažit
přijímat signál Full HD. Obyčejné DVD toto ale neumí.
V tom případě zvolíme systém blueray. Kvalitní receiver však dokáže obraz převzorkovat do Full HD i bez
systému blueray.
Pokud si nechceme vyhrát s přesným rozmístěním
reproduktorů, využijeme zvukový procesor YSP. Má
v sobě zabudováno 24 zvukových reproduktorů a každý z nich má svůj zesilovač. Pod televizi pak umístíme
podlouhlý přístroj, který pomocí odrazu zvuku od stěn
zajistí stejný zážitek, jako obvyklých pět reproduktorů.
Ve výkonu je však rozdíl. Dělený receiver má silnější
zesilovače, a tedy může pracovat se silnějšími reproduktory. Vybíráme tedy podle typu místnosti i podle
našich nároků na hlasitost a zvuk celkově.

Instalace domácího kina
i přes tisíc korun. Milovníci filmů tak přemýšlejí, zda
nebude výhodnější pořídit si domácí kino. Počáteční
investice může být vyšší, ale v celkovém přepočtu se
pak určitě vyplatí. Jedinou nevýhodou je půlroční
zpoždění od premiéry, jinak ale převažují samé plusy.
Pohodlí domova, volitelný čas, levnější varianta pro
všechny členy, žádné reklamy.
Jakou soustavu zvolit určí většinou naše finanční možnosti. Podle toho vybíráme dál. Nesmíme opomenout
prostor, ve kterém chceme naše domácí kino zřídit.
Důležitou roli hraje ozvučení. Bez kvalitního zvuku
bychom rozhodně žádaného efektu nikdy nedosáhli.
Srdcem zařízení je kvalitní receiver. K němu pak budou
patřit neméně kvalitní reproduktory. Nemusí stát šílené peníze. Bude to ale stát čas, který věnujeme výběru. Na krásu a vzhled se sice díváme jako první, ale ne
vždy tyto atributy odpovídají kvalitě. „Ozdobu“ jako
reproduktor nepotřebujeme. Hledáme kvalitní zvuk,
který nám působí radost. Pokud budeme mít špičkový
receiver a méně kvalitní reproduktory, je první investice zcela zbytečná. Obojí musí jít ruku v ruce. Receivry
jsou většinou pětikanálové, tzn. pět zesilovačů a na

Při plánování polohy domácího kina musíme vědět
předem, jaký nábytek a ostatní zařízení v místnosti
bude. Podle rozmístění pak určíme, kde všude komponenty kina budou. Nejvýznamnějším vlivem na kvalitu
zážitku z filmu je vhodná a dostatečná vzdálenost od
obrazovky, popřípadě plátna. Jinak je to v případě
rohové sedačky, kdy si všímáme, která část je nejvíce
frekventovaná. Dobrou volbou jsou křesla, která si
každý může dát operativně tam, kam zrovna chce.
Správné rozmístění reproduktorů je podmínkou. Právě
jejich poloha nám v součinnosti se sedací soupravou,
dveřmi, okny, pomůže určit předem, kam obrazovku
umístíme. Schéma, které bývá k výrobku přiloženo,
nám může být velmi dobrým pomocníkem, pokud
předem nevyužijeme služeb architekta. Při správném
umístění všech komponentů budeme u prvního akčního filmu jistě klonit hlavy, když kolem nás proletí již
zmíněný vrtulník.
Při instalaci domácího kina však nemusí vždy nutně
vyhovovat zvukové soustavě to, co vyhovuje lidem.
Architekti berou v úvahu např. i orientaci stěn vůči
světovým stranám, hlavně z důvodu slunečního svitu.
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I když tato překážka luxusu jde již snadno překonat.
Před okna můžeme vysadit vysoké rostliny, nebo použít žaluzie, závěsy apod. Problémem může být umístění reprosoustavy, aby nebyly reproduktory blízko
sebe, aby nebyl malý nebo velký odstup. S obrazovkou
většinou hýbat nemůžeme, všechna řešení jsou fixní.
Proto musíme dát pozor na rušivé elementy, jako jsou
dveře, společné stěny s hlučnějšími místnostmi (děti
např. dálkovým ovládáním vypnout nelze), vnímat
musíme i průchozí zónu, aby nám někdo nepřecházel
před obrazovkou. Pokud má byt větší rozměry, můžeme televizi kombinovat s vysunovacím promítacím
plátnem. Díky plochým obrazovkám je nemusíme
umísťovat dále od stěny. Plátno zabudováno ve stropě,
ovládáme je motoricky. Pro sledování DVD využijeme
projektor. Stále více výrobců nabízí tzv. LED projektory,
které mohou působit dojmem, že jde o něco lepšího,
než je klasický projektor. Velký rozdíl to ale není. Klasická lampa je pouze nahrazena diodami emitujícími
světlo. Mají však menší odběr, vyšší životnost a jsou
odolnější vůči poškození. V důsledku tohoto však má
LED projektor tmavší obraz a v nezatemnělé místnosti
nemusí být vůbec vidět. Projektor většinou umísťujeme buď v přední nebo zadní části místnosti na stropě,
nebo na stole, což je ale nevýhodnější (už proto, že
musíme mít v interiéru navíc stůl). Pokud nemáme
plátno a máme volnou stěnu, můžeme promítat i tam.
Na projektoru akorát navolíme barvu stěny, aby se
barevně přizpůsobil.
Rozměrné pokoje nabízejí poměrně velkorysé možností ukotvení a dokonce vyhovují pro instalaci 7.1 kanálové sestavy. Projektory se pak umísťují i podle velikosti plátna (a samozřejmě podle doporučení výrobce).
Pro sledování televizního programu se však vždy hodí
klasický televizor. Kvalita obrazu je menší, pro televizní zprávy ale dostačující.

Televize
Pryč je doba hlubokých televizí, kdy nábytkoví designéři museli počítat s každým centimetrem v obytné
stěně. To, že televize musí být v centru dění, to už také
není pravda. Naopak – upřednostňujeme jistou variabilitu, kdy lze televizi případně i schovat. Naštěstí je na
trhu tak velké množství televizí, že si každý vybere.

Stejné nejsou, i když tak vypadají
Může se nám na první pohled zdát – jedna placka
vedle druhé. Liší se pouze velikostí. Ale není tomu tak.
Těch rozdílů je tam podstatně více. Onou plackou myslíme televizory. Jiné, než ploché totiž už nikde nenajdete. Možná tak v bazaru nebo ještě více – ve sběrných dvorech. Tam máte výběr baculatých televizních
skříněk spousty. Nové televizory už zdaleka neslouží
jen k tomu, že si na nich naladíte své oblíbené stanice
a tím to končí. Televizní obrazovka slouží jako monitor
k počítači, k herním konzolám, dají se tam ukládat
a prohlížet fotografie z dovolených. Televizor může-
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te využít jako rozhlas, přehrávač hudby z MP3. Není
problémem rozhodnout se pro sledování filmu přes
zařízení USB. Dokonce můžete sledovat filmy i ve 3D.

Co vše si tedy před pořízením této neodmyslitelné součásti bytu promyslet?
Zřejmě první, co nás napadne, je velikost uhlopříčky.
Není to tak, že čím větší, tím lepší. Vždy mějme na mysli, v jak veliké místnosti náš televizor bude. Z jaké dálky se na něj budeme dívat. Odkud se na něj budeme
dívat. Větší televize navíc ukáže všechny nedokonalosti klasického digitálního vysílání. Správná pozorovací
vzdálenost od TV by měla být 2-3x velikost úhlopříčky.
Dodržení tohoto pravidla zaručí ostrost obrazu i správné barvy.
Dnešní doba nabízí svým zákazníkům tři typy obrazovek. Největší zájem bývá o širokoúhlé LCD televize, ale
oblíbené jsou i televize s LED podsvícením a plasmové
televize. Nespornou výhodou je, že tyto televize šetří
místo. Jsou ploché, závěsné na zeď, nebo mohou stát
na podstavci. Velkou výhodou oproti starším televizím
jsou ostrost obrazu a živé barvy. Někteří uživatelé,
zvláště ti, kteří milují sledování filmů, vybírají už mezi
typy tzv. 3D televizí.
Při umístění televize do interiéru našeho bytu sledujeme i hranici tzv. pozorovacího úhlu. Pokud tento úhel
opustíme, obrazovka LCD televize změní zobrazení.
Většinou ztmavne a my nic nevidíme. Standardní úhel
je 170°-178°. Čím větší úhel, tím pohodlnější sledování.
Televize je tedy přístrojem, bez kterého se již neobejdeme. Většina domácností má televizory dva. Bývá obvyklým zařízením obývacích pokojů, dokonce se stávají
jakýmsi centrem, kolem kterého se lidé scházejí. Máme
na mysli umístěním, ne funkcí. Mít návštěvu a dívat
se přitom na televizi je poněkud neslušné. Lidé si na
obrazovky zvykli. A ti, kteří v obrazovkách vidí rušivý
element pokojového zařízení, ti ji mohou galantně
skrýt. Na televize existují „úložné prostory“ – skříňky,
které teprve po otevření překvapí svým obsahem. Většina tohoto nábytku je však vyrobena na zakázku tak,
aby splnila velikostně a typově požadavky zákazníka.
Musí se zkrátka do pokoje hodit.
Televizní obrazovky by neměly být součástí dětských
pokojů, ani ložnic.
Jako hi-tech designový doplněk působí i ultraštíhlé
televize 3D. Některé kousky splynou po zavěšení se
stěnou, takže ani nepoznáme, že tam jsou. 3D technologie však funguje pouze s lehkými polarizovanými
brýlemi. Na druhou stranu je můžeme použít v kterémkoli 3D kině. Obraz je vědět ze všech úhlů, tudíž
nemusíme sedět přímo před obrazovkou. 3D obraz je
velice ostrý a připravuje svým uživatelům jedinečný
zážitek.
Text: Milada Schieblova, foto: SAMphoto.cz
Zdroje: Časopis Video domácí kino, Euronics Inspirace,
Computer zive, Dům a zahrada, Moderní byt

DOPLŇKY,
KTERÉ DĚLAJÍ DOMOV
Bez polštářů, přehozů a závěsů – bez takzvané textilní dekorace – si útulný
příbytek snad ani nelze představit. S textilními doplňky lze doslova kouzlit a tvořit
atmosféru, místnosti dodají jedinečnost a character, jsou ale i praktické a slouží
svému účelu.

Barevnost, vzor a použité materály se samozřejmě liší
v závislosti na módní vlně, ale také na vkusu a přání
majitele bytu, na ostatním zařízení a barevnosti prostoru. Výběr těchto doplňků by měl být ovlivněn nejen
hodnotou, kterou jim přikládáte, ale měl by také
přispět k celkovému efektu pokoje. Jejich výběr však
mohou omezit také stavební prvky. Máte-li malá okna,
volte raději žaluzie nežli vytoužené nařasené záclony.
Velké plochy stěn jsou zas jako stvořené pro nástěnné dekorace a dekorativní nástěnné osvětlení. K doplňkům patří také praktické součásti interiéru, jako
například kliky dveří, vypínače nebo tepelné radiátory,
které přispívají k celkovému vzhledu pokoje. Zvláštní
kapitolou jsou právě tepelná tělesa. Ta by neměla být
nikdy ošklivá nebo příliš nápadná. Pokud máte v obývacím pokoji velký, nevzhledný radiátor, můžete ho
schovat za hezké obložení.

Textilie a čalounění
Nějakou dobu se zdálo, že textiliím v našich domovech
téměř odzvonilo. Otevření hranic a závan čerstvého
větru v podobě přísunu módních trendů ze zahraničí
skutečně udělalo přítrž podomácku ušitým závěsům
s kanýrky a vyšívaným ubrusům s jelenem, kvalitní ruční práce a originální textílie ale nevymizely. Jen se tvořivost a invence začaly ubírat poněkud jiným směrem.
Při výběru textilií byste měli dbát nejen na estetickou
stránku, ale také na to, jak se budou udržovat a co vydrží. Měkký materiál jako je hedvábí, vlna nebo samet
určitě pokoj zútulní a proteplí. Měli byste však myslet
na to, že tyto látky jsou poměrně choulostivé, a tak se
hodí spíš pro doplňky, které používáte příležitostně.
Další možností je jejich použití na méně frekventovaných místech, kde se tak rychle neopotřebují. V posledním období je stále frekventovanější kůže. Ta se
výborně hodí na čalounění nábytku, ale i na obložení
stěn nebo dokonce části podlahy. Kůže se hodí jak ke
starému, tak k modernímu zařízení pokoje.

Potahy
Velmi oblíbené jsou snímatelné potahy, které jsou přizpůsobené tvarům křesel nebo pohovky. Podle druhu
látky se dají vyprat v pračce nebo chemicky vyčistit.
Jedinou nevýhodou je, že se při praní mohou srazit.
Proto se při nákupu ujistěte, že jsou předeprané nebo
z materiálu, který se nesráží.

Závěsy a polštáře
Závěsy mohou okna opticky zmenšit a zároveň dodat
záclonám na zdobnosti. Látka, ze které jsou vyrobeny,
nemusí být tak odolná jako čalounění. Pravdou však
je, že lehčí i těžší závěsy lépe visí a snáz se nařasí, když
jsou podšité nebo podložené lehkou bavlněnou látkou. Polštáře jsou především díky různým tvarům, barevnostem a finanční dostupnosti velmi příjemným dekorativním prvkem. Pro zvýraznění celkové atmosféry
nebo jednotlivých interiérových prvků můžete použít
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polštáře kontrastních barev a vzorů. Pokud preferujete
vyrovnaný a klidný styl, pořiďte si polštáře ze stejného
materiálu nebo se stejným motivem, jaký jste již použili v pokoji. Skvělým nápadem je touto vyhledávanou
dekorací ozdobit podlahu. Polštáře tak mohou sloužit
také jako místo pro posezení nebo meditaci.
V designových interiérech často nejdeme stejnou látku
(vzor) opakující se a používanou v celém bytě – na
závěsu, textilní tapetě, povlečení nebo potahu křesla. Nemusí jít o prvek nápadný nebo o velkou plochu
– naopak. Stejný motiv nenápadně zopakovaný na
několika místech prostor opticky a pocitově propojí
a sjednotí. Naopak jediný barevný závěs s nápaditým
vzorem dodá strohému modernímu interiéru zajímavý
akcent. Povlečení sladěné s barvou výmalby ložnice
prostor příjemně zútulní a doladí. Podobně také nový
nápadný potah staršího křesílka v retro stylu mu dodá
vtip a z nenápadného předmětu udělá zajímavý kousek.
Obecně platí, že použití textilních materiálů v interiéru není třeba se bát. Většinu doplňků – již barevně
a vzorově sladěných najdeme v prodejních řetězcích
– stačí si jen vybrat. Pro ty z nás, kteří mají to štěstí,
oplývají nápaditostí a mají jasnou představu o doplňku, který by si přáli do svého bytu, existují specializované prodejny, ve kterých doplňky ušijí na míru
z vybraných látek, přesně podle specifikovaných přání
zákazníka. Anebo samozřejmě můžeme nakoupit jen
materiál a popustit uzdu vlastní tvořivosti.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

„NA CO SI DNES VEČER LEHNETE?“
Zastavte se na kávu v prodejnách ProSpánek
a Centrum zdravého spánku a zjistěte, že i spánek
může být zážitek…

Naše specializované prodejny
pro zdravé spaní Vám nabízí:
• Široký sortiment českých
i zahraničních výrobců
• Matrace, polštáře, postele i rošty
• Konzultace s odborníkem na
zdravý spánek
• Více jak 22 let dlouhou tradici
• Prodloužení záruční lhůty až do
15 let

Více na www.ProSpanek.cz

Prostor, kde se vaří a ochutnává, případně i stoluje, je poctivým základem dokonce i startovacích minidomácností. Je totiž jedno, jestli se
z kuchyně line vůně maminčiny svíčkové, nebo jen dobré kávy a opečených toastů. Jíst se musí a domácí stravování vychází levněji a je samozřejmě podstatně zdravější než kupovaná hotová jídla. Když budete mít
kuchyň, ve které je radost vařit, naučíte se ji záhy také plně využívat.

POHODLÍ
V KUCHYNI

Moderní kuchyně nabízejí nekonečné množství variant do každého prostoru, malého, velkého, úzkého,
čtvercového, přímo větraného nebo bez okna – vše se
nechá díky modulům kuchyňských skříněk a doplňkového vnitřního vybavení zařídit tak, abyste v kuchyni
vařili pohodlně. Skříňky se dají poskládat jak z hoto-

předem podívat na možnosti ukládání třeba nožů do
volně stojících nebo na zdi zavěšených stojanů a rozmyslet si, které malé spotřebiče budete pravidelně
používat a budete je tedy chtít mít na lince, ne ukryté v hloubi skříňky, odkud byste je museli pokaždé
vylovit. Také možnost využití závěsných programů
je praktická, musí na ně ale zbýt správné místo, kam
půjde zavěsit to, co potřebujete – na hrníčky vysoký
prostor mít nemusíte, na naběračky už ale musíte pár
centimetrů přidat. Popíšeme si základní linie umístění
kuchyňských linek v prostoru, konkrétní rozmístění
skříněk ale záleží právě na oněch drobnostech, které
kuchyni dělají pohodlnou právě pro vás.

Kuchyň ve tvaru L
V mnoha bytech jsou kuchyně úzké a dlouhé. Právě sem se nejlépe hodí „elková“ linka, která dříve
používaný modul umístěný podél delší stěny zvětší
o rohovou skříňku a další na kratší stěně. Ideální je,
když se vám podaří do linky umísit i lednici, ve starších
panelákových bytech se ale obvykle nevejde, protože
část místa na kratší stěně zabírá zabudovaná spíž. Pak
nezbývá, než lednici umísit jinam, vždy by ale měla být
rychle dosažitelná při vaření, umístění v předsíni nebo
ve vedlejším pokoji je opravdu to nejnouzovější řešení.
Máte-li spíž nebo potravinovou skříň zabudovanou,
nemusíte řešit další skříňky na potraviny. Pak zvažte,
zda místo sporáku nezvolíte přece jen jednu vysokou
skříň, v níž budete mít troubu umístěnou nahoře. Je
k ní tak rozhodně pohodlnější přístup a do kuchyně
ve tvaru L se obvykle snadno umístit dá. Vždy pamatujte, že lednice by neměla být ani vedle trouby nebo
sporáku, ani vedle varné desky. Někdy je rozmístění
v elku trochu oříšek, dnes už jste ale vázaní vlastně
jen umístěním odpadu k dřezu, plyn se dá přivést
flexi hadičkou poměrně daleko, takže sporák určitě
nemusí stát tam, kde byl původně. Jen nezapomeňte
na předělávku plynu pozvat instalatéra s příslušným
oprávněním, zapojí plynový spotřebič tak, abyste se při
kontrole nedostali do problémů.

Kuchyň ve tvaru U
vých sektorových, tak doplnit něčím na míru, takže
prostor je při dobrém naplánování dobře využitý
a zaručuje plnou funkčnost zařízení.
Na prvním místě je tedy vždy naplánování toho, kolik
a jakých skříněk právě pro vaši rodinu potřebujete. Je
to velmi individuální, takže i když vezmete na pomoc
zkušeného návrháře z některého kuchyňského studia,
nepodlehněte hned jeho nákresu. Jen vy totiž víte,
kolik máte hrnců, kolik pánví, jestli používáte pepř,
sůl a mletou papriku nebo máte rádi po ruce dlouhou
řadu různých koření a jestli si vystačíte s pár hrníčky na
kávu nebo jste tak trochu sběratel, máte jich spoustu
a svou sbírku pro potěšení chcete mít pořád na očích.
Takových faktorů je celá řada a určitě stojí zato se také
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Tady se už samozřejmě dostáváme do větších, respektive hlavně širších prostor. Máte-li je k dispozici, můžete tuto praktickou variantu využít – skříňky budou
umístěny naproti sobě a ještě spojeny do U. To neznamená, že jich musíte mít zbytečně mnoho, pokud vám
zbude při takovém rozmístění místo, může zde stát
stůl, případně servírovací stolek, na kterém převážíte pohodlně věci k jídelnímu stolu nebo do večerní
kávu do obývacího pokoje. Hlavně nezapomeňte, že
se v kuchyni potřebujete pohodlně pohybovat, vzdálenost mezi proti sobě umístěnými skříňkami by tedy
měla být nejméně 130 cm, pokud můžete, deset až
patnáct centimetrů přidejte. Skříňky na varnou desku,
sporák, lednici, myčku a dřez musí být hluboké 60 cm,
ale skříňky na nádobí a potraviny se i v sektoru dělají

Fulgur, spol. s r. o., Svitavská 39, Brno 614 00

www.fulgur.cz

také jen 45 cm hluboké, takže na jedné straně můžete
umístit právě takové a získáte tak právě oněch 15 cm.
Nebo si ještě mělčí skříňky necháte udělat na míru.
Do 30 cm se stále ještě vejde spousta věcí a i pracovní plocha takto hluboká se dobře využije. Je vhodné
také nechat dostatečný odstup mezi linkou a jídelním
stolem, a to alespoň 70 cm. Chceme-li mezi stolem
a kuchyní procházet, je dobré minimálně dalších 50cm
přidat.

Kuchyň ve tvaru G
Při modernizaci starších bytů se pro tuto variantu
výborně hodí byty označované jako 2 (3)+kk – tedy
kuchyňský kout. Ten velmi často navazuje na obývací pokoj, je jakýmsi čtvercem k němu přilepeným.
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Na straně do obývacího pokoje tedy můžete uzavřít
kuchyňskou linku tvaru U do tvaru G, a to pultem pro
stolování. Často se sem umísťuje třeba jen užší a vyšší
bar, pokud zde ale opravdu plánujete pohodlně jíst,
pamatujte na místo pro nohy a pohodlné usazení na
židli – deska falešného stolu by tedy pod sebou neměla mít skříňku. Pokud je bar pevný, věřte, že barové
stoličky u něj budou spíš pro parádu než pro praktické
využívání a časem je nejspíš zrušíte. Ne každému se
dobře sedí na vysoké barové sesli, je to pro hlavně
dlouhány s dlouhýma nohama, dokonce i když si pořídíte stoličky s trnoží na opření nohou. Ideální výška G
stolní desky je tedy výška klasického stolu – asi 77 cm.
Pak budete tuto desku skutečně používat ke stolování,
nejen jako další pracovní desku v kuchyni.

do ní jako celistvá stěna zabudované. Proti lince je pak
umístěn právě onen ostrůvek, jakýsi špalíček, který
pohledově odděluje prostor kuchyně od obytného. Ze
strany kuchyně v něm bývá umístěn sporák, či spíše
varná deska (trouba je zabudována v kuchyňské stěně), takže kuchař při vaření může komunikovat s lidmi
v obytném prostoru. Pokud jim chce být ještě blíž, pak
je z druhé strany ostrůvku praktické umístit barovou
desku. Není to vymoženost jen pro „televizní“ vaření
pro přátele. Ocení ji třeba i maminky, které tak doslova od plotny mohou dohlížet na psaní školních úkolů
svých ratolestí, nebo si sem prostě při vaření posadíte
partnera, aby vám dělal příjemnou společnost. Pozor
– takový ostrůvek se opravdu nedělá proto, abyste od
něj viděli na televizi umístěnou v obýváku proti němu.
Chcete přece komunikovat s rodinou nebo přáteli, ne
zírat na televizi!

Líbí se vám oblouk?
Možnosti tvarování desek, ze kterých se vyrábějí kuchyňské linky, umožňují vyrobit dokonce i oblá dvířka.
Kuchyň tak nemusí mít jen ostré rohy, ale můžete mít
zaoblené zakončení nebo konce skříňky sestavené
do oblouku či kruhu. Nutno ovšem říct, že obloukem
prostor rozhodně neušetříte, naopak, je ho vždycky
potřeba víc. Pokud se vám tedy zaoblení líbí, ale moc
místa nemáte, můžete oblé rohy využít třeba jen na
koncové polici linky, na rozích kuchyňské desky nebo
třeba na závěsné rohové skříňce.

Lamino, MDF a masiv

Ostrůvkové kuchyně
Moderní bydlení se vyznačuje velkoryse otevřeným
obývacím pokojem často spojeným s kuchyní. Není to
nic převratného, ve starých bytech byly také velké kuchyně, kde se vařilo, stolovalo i sedělo při kávě, když
přišla „rychlá“ návštěva. Převratné je ale samozřejmě
vybavení dnešních kuchyní, které umožňuje jiné rozmístění nábytku i spotřebičů. Ve světě jsou v souvislosti s tím velmi populární ostrůvkové kuchyně, k nám se
propracovávají postupně, stále dáváme přednost spíše
klasice. Nahlédnete-li ale do skic firem, které nabízejí
projekty typizovaných rodinných domků, otevřený
obytný prostor, spojující obývací pokoj, kuchyň a jídelnu, zde velice často najdete. Kuchyňská linka a spotřebiče bývají umístěné u stěny bez okna, případně jsou

Materiál, který pro svou kuchyňskou linku vyberete,
předpovídá její užitné vlastnosti i životnost. Nejlevnější
je lamino, to znamená dřevotřískové desky potažené
fólií. U levných linek jsou z něj vyrobeny nejen korpusy skříněk, ale i dvířka a čela zásuvek. Nabídka barev
i povrchové úpravy je široká, fólie může být hladká,
imitovat strukturu dřeva nebo kůže. Hrany se začišťují
nalepovací páskou nebo kvalitnějšími zatavenými ABS
páskami. Dřevotříska je poměrně křehký materiál,
snadno se vyštípne. To poznáte hlavně, když chcete
vyměnit desku na lince nebo třeba dřez – zavrtat do
starých otvorů nové šroubky se obvykle nepodaří. Povrchová fólie je měkká, nesmí na ní přijít nic horkého,
snadno a nenapravitelně se poškrábe. Nejvíc trpí právě
hrany, které se mohou po čase odchlipovat hlavně
v hůř větrané kuchyni s vlhkým vzduchem. Takže pokud lamino, lze jej doporučit spíše v kombinaci s dvířky
a zásuvkami z jiného materiálu. Když k tomu přidáte
i pěkné kování, bude link jistě vypadat dobře.
V současné době se nejvíce používají na čelní plochy kuchyní dřevovláknité velmi hustě lisované MDF
desky. Jejich výhodou je možnost variabilní úpravy
pomocí frézování a broušení, dvířka tedy nemusí být
jen hladká. Desky je možné mořit, dýhovat či lakovat,
případně se po vyfrézování ve vakuových lisech potahují fóliemi v nejrůznějších dezénech. Nejžádanější je
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v současnosti vysoký lesk. Tyto desky jsou odolnější než
lamino, ani ony ale nemají rády dlouhodobé působení
vody či páry. Poškození poškrábané dýhy nebo mořené
desky je možné přebroušením a novým lakem. Na vysoký lak musíte být velmi opatrní, vypadá sice luxusně,
ale jen do té doby, než po něj přejedete při čištění
něčím drsnějším. Na omývání se tedy smí používat jen

při nesrovnatelně lepší kvalitě. Biodesky lze frézovat,
brousit, mořit, lakovat, případně natírat olejem či
voskem. Kuchyňské linky z masivu mohou být povrchově upravené matným či lesklým lakem, naneseném
v několika vrstvách a postupně přebrušovaným, aby
povrch byl zcela kompaktní. Spárovka zachovává na
svrchní straně dekor dřeva, použitého dřeva, chceme-li
mu tedy dát vyniknout, jistě ho nebudeme lakovat na
barevno, ale pouze namoříme a ošetříme bezbarvým
lakem matným nebo lesklým.

Pracovní deska
Standardní výška u dodávaných kuchyní je 85 cm, což
je ideální pro osoby nižší než 170 cm. Pro budoucí kuchaře, jejichž výška je více než 170 cm, je vhodná výška
pracovní desky 90 cm od země. Nejlépe je si vše poměřit podle toho, kdo bude v kuchyni nejčastěji vařit.
Stoupněte si rovně, ruce dejte podél těla a odměřte
výšku od lokte k zemi. To je pro vás ideální výška pracovní desky. Pár centimetrů rozdílu lze upravit snadno,
protože skříňky jednak mají nožky, jejichž výška se dá
nastavit (pozor pak na správnou výšku ochranných
soklů, kterými lícujete linku u země), jednak i pracovní
desky se vyrábějí v různé tloušťce. Že ty silnější jsou
pevnější a víc vydrží, není asi třeba dodávat. Důležitý
je ovšem především použitý materiál. Lamino s fólií
je sice levné, ale nejméně odolává chemickému i mechanickému poškození. Podobně je na tom i dýha.
Silná deska ze spárovky je na tom nepoměrně lépe,
navíc ji při renovaci nemusíte hned celou měnit, stačí
ji přebrousit a znovu povrchově upravit. Nejtvrdším
materiálem je samozřejmě kámen. Můžete zvolit levnější umělý, tam pak je ale třeba dávat na mastnotu,
která na něm zanechá neodstranitelné skvrny, také
kyselé látky ho mohou poškodit. Přírodní kámen je
drahý, je to ovšem deska na celý život. Někdo má rád
změnu a bude tedy po několika letech chtít proměnit
i kuchyňskou linku – výměna dvířek a pracovní desky
postačí k úplné proměně vzhledu. Kdo si ale potrpí na
letitou stálost, zvolí materiál, který mu bude sloužit
dlouhá desetiletí.

Kam s drobnými spotřebiči
vhodný saponát a jemný hadřík nebo houbička.
Masivní dřevo je materiál žádaný zákazníky požadujícími špičkovou kvalitu. Klasické dřevo ale jako
materiál pro kuchyňskou linku příliš vhodné není,
nesnáší střídání vlhkého a suchého vzduchu, praská
a není tvarově stálé. Dřevo jde ale nahradit spárovkou, což jsou plošně na spáru lepené menší kousky
dřeva – pak jde o spárovku špalíčkovou, nebo prkna
- spárovku průběžnou. Lepením jsou na minimum
omezeny deformace dřeva, materiál je tvarově stálý
a dobře odolává i náročnému kuchyňskému prostředí.
Dalším masivním vrstveným materiálem s výbornými
vlastnostmi je biodeska. Jde o třívrstvý lepený materiál, jehož předností je vzhled masivního dřeva, ovšem

36 | BYDLENÍ

Na vaření potřebujete volnou plochu pracovní desky
alespoň 70 cm. Zde by nemělo stát nic, protože tuto
plochu snadno při vaření zaplníte. Na dalších místech
na spodních skříňkách ale předem promyslete umístění
dnes neodmyslitelné varné konvice. Kdo má rád ráno
křehké toasty, musí počítat s místem pro opékač nebo
toastovač. Běžným spotřebičem je také kávovar, často
se používá také kráječ na chléb, přibývá i domácích
pekáren. To vše by mělo mít své pevné místo. Důležité
je tedy při rozvrhování kuchyně pamatovat na rozvod
elektřiny a umístění zásuvek nejen na velké spotřebiče, ale také na tyto malé. Nejde jen o zásuvku, ale
o celkový rozvod od jističů, malé spotřebiče mají často
poměrně velký okamžitý příkon, proto by měly mít

Kuchyňské dřezy z keramiky
- elegantní a praktické
Dřez patří mezi poměrně málo prvků vybavení kuchyně, které se využívají prakticky každý den. Proto se
vyplatí zvolit takový materiál dřezu, který nám zaručí nejlepší pracovní podmínky.
Při volbě vhodného modelu dřezu je
třeba vyjít z materiálu pracovní desky, do
které má být dřez instalován. U desek
z dřevotřískových laminátů lze doporučit jedině klasickou montáž dřezu shora
– nástavného dřezu, protože tak je výřez
v desce nejlépe chráněn proti pronikání
vlhkosti. Pokud plánujete pracovní desku z přírodního nebo umělého kamene,
pak rozhodně zvažte dřez s rovinovou
nebo spodní montáží, nebo blok.

Jednotlivé způsoby montáže jsou
ilustrovány na připojených obrázcích. Více informací najdete na
www.systemceram.cz, nebo si na
kontaktu novak@systemceram.cz,
tel. 777 601 581 vyžádejte zaslání
tištěného katalogu s cenami.
Nástavný dřez Stema 90, cena od 16.200,- Kč + DPH

Z

čeho se dřezy dnes nejčastěji dělají? Podíl dřezů z nerezového plechu se pomalu zmenšuje. Hlavním
důvodem je obtížnější udržování čistoty,
zejména odstraňování vodního kamene. A také barva. Podíl dřezů z plastů,
pro které se vžil název „granitové dřezy“, v posledních letech stoupl. Nabízí
je veliké množství výrobců v různých
kvalitách a v poměrně širokém rozmezí
cen. Jejich barva umožňuje sjednotit je
s barvou ostatních prvků linky. Poslední skupinou jsou dřezy keramické, které se v zahraničí používají velmi často.

V sestavě kuchyně zaujmou na první pohled. Vysoká tvrdost keramického materiálu vede k tomu, že se povrch snadno
nepoškrábe a při normální péči dřez vypadá po mnoha letech jako nový. Odolností vůči úderu se vyrovnají plastovým
dřezům. Na sklovité glazuře nic pevně
neulpí a odstranění vodního kamene
a jiných nečistot je velmi snadné. Mimořádná je i odolnost vůči teplotním šokům. Výhodou je i stálobarevnost - i po
dlouhé době je bílá glazura stále bílá.
Nevýhodou u dřezů z keramiky může
být vyšší cena.

Blok Classic Double 800, cena od 12.400,- Kč + DPH

Nástavný dřez Mera 46,
cena od 11.200,- Kč + DPH

Spodní montáž dřezu Mera 60 U, cena od 13.700,- Kč + DPH

zásuvky na ně oddělené jištění od trouby, myčky, mikrovlnky. Elektrická varná deska by stejně jako pračka,
pokud ji máte v kuchyni, měly mít samostatné jištění.
Umístění drobných spotřebičů vyžaduje prostor nejen
na lince, ale také na výšku. Při zavěšování horních
skříněk tedy pamatujte, že doporučovaná je sice výška
50 – 55 cm od pracovní desky, pokud zde ale chcete
pohodlně otvírat kávovar nebo pekárnu, raději přidejte na 60 – 70 cm. Výběr drobných spotřebičů je velký
a jsou to doplňky, které budou hodně rozhodovat
o vzhledu vaší kuchyně. Máte-li linku v designu dřeva,
určitě ji rozveselí barevné spotřebiče. Naopak k linkám
v barevném lakovaném provedení se bude jistě nejlépe hodit bílá nebo nerez.

Pořádek uvnitř skříněk
Mít ve všech skříňkách pevné police a v jedné zásuvky
na příbory je dnes tak trochu přežitek. Do jakékoliv
skříňky se dají pořídit šikovné výsuvné mechanismy.
Můžete na nich posouvat jednoduché police nebo
drátěné mělké či hlubší koše s oky hustšími nebo
velkými, jak ve které skříňce potřebujete. Také prostor
v rohových skříňkách je možné díky těmto závěsným
systémům plně využít. Dostupných je hned několik
variant. První možností jsou otočné drátěné koše, kde
jsou v rohu na karuselu nasazeny kruhové nebo polokruhové police, jejichž lehkým pootáčením se dostanete k požadovanému kusu nádobí. Další možností je
dvoudílný rohový výsuv, který umožňuje současné vysouvání a vytáčení polic mimo korpus rohové skříňky,
každá police se tak může vysunout zvlášť, čímž vzniká
dokonalý přehled o všech uložených věcech. Nabízí se
také možnost rohové zásuvky, kdy čelo kopíruje tvar
vnitřního rohu linky a vysouvání je klasické.
Moderní kuchyňské moduly bývají ve spodních skříňkách vybaveny nejčastěji hlubokými a mělkými zásuvkami. V hlubokých zásuvkách by měly být talíře,
mísy, velké hrnce, pánvice a pokličky (speciální koše
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umožňují skladování těchto věcí nastojato, což šetří
místo a usnadňuje manipulaci), zásoby potravin, robot
a různé kuchyňské malé spotřebiče. Do mělkých zásuvek je možné umístit příbory, vařečky, prkýnka a menší
kuchyňské předměty, které potřebujete mít stále po
ruce, a proto je nutné je ukládat přehledně. Velmi
oblíbenou novinkou jsou elektrické způsoby otevírání
výsuvů a výklopů. Tento systém je nazýván SERVO-DRIVE a vůbec u něj není třeba mít úchyty, jelikož
systém funguje tak, že se jen lehce ťukne do dvířek
skříňky nebo čela zásuvky. Ta se otevře automaticky
sama pomocí elektrického servomotorku. U zásuvek
se používají buďto polovýsuvy nebo plnovýsuvy. Volba
záleží hlavně na velikosti kuchyně, v menších kuchyních jsou praktičtější polovýsuvy.
Horní skříňky mohou mít dvířka klasická nebo výklopná. Výklopná dvířka se hodí spíše na nižší moduly.
V obou případech si alespoň na části skříněk můžete
dopřát prosklení ať už matným nebo čirým sklem nebo
u rustikálnějších typů třeba mozaikou nebo vitráží.
Za čiré sklo umístíte krásné sklo nebo porcelán, které
chcete vystavit jako dekoraci, za matné neprůhledné
můžete uskladnit cokoliv.
Dvířka jsou standardně výrobci opatřena kvalitními
závěsy, které vydrží opravdu dlouho. Pro větší komfort užívání se ale stále více objevují plynové tlumiče
zavírání, které umožňují jemné a tiché zavírání dvířek,
u kterých neuslyšíte klasické bouchnutí.
Volba úchytů je vysloveně designová záležitost. Určitě
nesmotáte dohromady různé styly, to by vaší kuchyni
rozhodně neprospělo. Materiál a tvary vybírejte také
podle toho, jaké máte kliky na dveřích, zda máte
spotřebiče nerezové nebo bílé nebo jestli ladíte svou
kuchyň víc do hi-tech nebo naopak do rustikálního
stylu.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz
Zdroje: jaktak.cz, moderniinterier.com, dumazahrada.
cz, heureka.cz

MÍSTO PRO OČISTU

A ODPOČINEK

Sen o koupelně 4 x 4 metry s velkým oknem do
zahrady si většina z nám bohužel musí nechat jen
zdát. V každé i maličké koupelně si ale můžeme
vytvořit prostor, kde si dopřejeme nejen očistu těla,
ale relaxaci duše. Stačí si jen promyslet, co v koupelně
musíme mít, aby právě nám seděla na míru.

Ranní průlet koupelnou před odchodem do práce snad
raději pomiňme, v našich krajích začíná obecně pracovní doba brzy a komu by se chtělo vstávat o hodinu
dřív, abychom si ranní koupelnu opravdu užili. Zato
večerní a zejména pak třeba víkendová lázeň, to je
jiná. Ta by nám měla přinést skutečnou očistu nejen ve
smyslu čistého těla, ale také znovunabytí pohody duše

po celodenním a celotýdenním shonu. Pro mnohé národy je lázeň téměř obřadem spojeným s dokonalým
zklidněním, uvolněním těla a třeba i meditací. Voda
je životodárný prvek, člověk se z vody rodí a pobyt ve
vodě, nadlehčující tělo unavené zemskou tíží, ulevuje od napětí ve svalech, bolesti v zádech i kloubech.
Ale i když se nenamáčíte do vany, přinese vám sprcha
stejné uvolnění, jemné jehličky vody promasírují každý
kousek kůže, rozproudí krev a dovolí mysli volně plynout. Jistě znáte radostný pocit, když si člověk může
dovolit proběhnout se na jarním či letním dešti. Sprcha
je také takový déšť, jen mnohonásobně intenzivnější
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a koncentrovanější. Pojďme tedy projít koupelnu od
A do Z a podívejme se, co by nám v ní nemělo chybět
a co naopak můžeme umístit jinam.

Umyvadlo
Základem pravidelné hygieny je bezesporu mytí
rukou, takže umyvadlo je nádoba, bez níž koupelna
prostě není koupelnou. Nejběžnější jsou umyvadla
závěsná, upevněná na zeď pevně na závěsné konzole
nebo dlouhými šrouby, protože o umyvadlo se často
opřeme plnou vahou, musí tedy držet opravdu dobře.
Moderní trendy vrátily do koupelen také umyvadla
samostojná. Funkčně připomínají starodávné lavory,
do kterých se nalévala voda z konvice, dnes jsou ale
samozřejmě napojena na odpad a vede k nim rameno vodovodní baterie. Umístěna jsou na stolku nebo
podnoži, kde vnitřkem vede odpadní „husí krk“, který
u koupelnových systémů dnes velmi často nahrazuje
sifon. Je ohebný, jeho délka je flexibilní, takže se s ním
nakládá při instalaci volněji, než s klasickým sifonem
a pevnou odpadní trubkou. I vyladění husího krku má
ovšem svá pravidla, aby voda dobře odtékala a drobné
nečistoty spláchl proud odtékající vody. Každý instalatér ví, jak husí krk nastavit, jak má být dlouhý a jak
ho můžete ohnout, aby se neucpával, pro laika je to
někdy příliš těžký oříšek.
Tvar a velikost umyvadel si z široké nabídky vybere
ctitel tradice i milovník moderny. Trendy jsou dnes
všelijaké „vlny“, nepravidelné ovály s jednostranným
prostorem na misku na mýdlo, pravidelné ovály, či
právě třeba klasické samostojné kulaté mísy umístěné
na bytelném hranolu z ušlechtilého dřeva. Do malých
koupelen, ale také třeba na toaletu, kde si chcete jen
opláchnout ruce, se hodí menší rohová umyvadélka. Při dostatku místa je příjemnější pohodlně velké
umyvadlo, kolem kterého nenacákáte a můžete v něm
třeba i přeprat kousek drobného jemného prádélka.
Výpustné systémy jsou často spojeny s baterií, je to
praktičtější a rozhodně vzhlednější než gumový špunt
na řetízku. Stačí vytáhnout páčku na baterii a umyvadlo se uzavře, můžete do něj napustit vodu. Pak páčku
zamáčknete a voda odteče. Klasika si žádá odkladnou
plošku na mýdlo, skleničku se zubním kartáčkem a podobně. Jednoduché samostojné mísy ji většinou nemají, takže tyto věci odkládáme na místo vedle umyvadla
na podstavci. Z tohoto hlediska tahle umyvadla moc
praktická nejsou. Vypadají sice krásně, jenže podstavec
z drahého dřeva samozřejmě trpí odložením mýdla
nebo postříkáním mýdlovou vodou a brzy se na něm
objeví nevzhledné skvrny. Pokud tedy volíte samostojné umyvadlo do koupelny, kde si myjete ruce často,
umístěte ho raději na keramiku nebo na podstavec
z umělého (pro milovníky luxusu pravého) kamene,
aby se vám dobře udržoval čistý.
Volba mezi umyvadlem keramickým a plastovým má
na obou stranách plusy i mínusy. Plast je lehčí, dobře
se udržuje, povrch se tak snadno nepoškodí. Když už

TECEloop

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

krásu a jedinečnost Vaší koupelny. Tento neokoukaný minimalistický vzhled bude každý den
symbolem Vaší výjimečné osobnosti. Tlačítka
TECEsquare nabízíme v broušeném a leštěném
provedení, ale také v barvě bílé.
Sklo se jako moderní materiál objevuje stále
častěji v koupelnách, proto nabízíme ovládací
tlačítka se skleněnými kryty. Pro moderní kou-

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

ovšem k proražení třeba pádem těžkého flakonu od
parfému dojde, je škoda nenapravitelná a nezbývá než
umyvadlo vyměnit. Glazura na keramice sice při pádu
těžšího předmětu může popraskat, to ale neznamená,
že umyvadlo nemůže sloužit dál. I když oprava glazury
je také neřešitelná záležitost a pavouček prasklin tu
zůstane napořád.
Smaltovaná umyvadla se na rozdíl od van dnes už
prakticky nepoužívají. Patří do doby oněch výše vzpomenutých lavorů. Možná si takový starožitný umístíte
třeba na chalupě do ložnice i s klasickou konvicí, z níž
si ráno nalijete do lavoru vodu na opláchnutí obličeje.
K obojímu patří pěkný stolek, kde umyvadlo smaltované nebo porcelánové je nahoře a na spodní polici stojí
krásná konvice. Je to nádherná funkční dekorace – jen
prostě musíte do konvice večer vodu nabrat a ráno ji
z lavoru vylít na zahradu.

Vana je místo pro relaxaci
Kdybyste Japonci nebo Turkovi řekli, že so do vany napouštíte vodu, abyste se v ní umyli, nejspíš seč od vás
s pohrdáním odvrátí, protože podle jejich názoru jste
čuňátko, ochotné ráchat se ve vlastní špíně. Skutečně
to tak je, než se položíte do vany s příjemně teplou
vodou, aromatickým olejem nebo pěnou, měli byste
se osprchovat. Teprve pak čistému tělu dopřejte vodní
lázeň. S dobou máčení to nepřehánějte – lázeňské
koupele nikdy netrvají déle než 20-25 minut, a tak by
tomu mělo být i s koupelí domácí. Pak už totiž pobyt
ve vodě není pro tělo odpočinkem, ale naopak zátěží.
Pokud vám tedy rozměry koupelny umožňují kombinaci sprchového koutu a vany, jste na tom ideálně.
Pokud se vejde jen vana, pak by měla být umístěna
tak, abyste při sprchování nestříkali vodu na podlahu.
Nejlepší je mít na vaně sprchovací zástěnu. Pozor, ne
na všechny typy van se montuje snadno, pokud tedy
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zástěnu chcete, pamatujte na to už při výběru vany.
Jinak vám nezbude než si vystačit s nějakým omyvatelným závěsem, ten ale jednak nevypadá tak dobře
jako posuvná zástěna, jednak neudělá tak komfortní
službu.
Jaké tvarové možnosti se nabízejí? V oblibě jsou vany
rohové, potřebují ale poměrně dost prostoru, takže do
malých koupelen se nehodí. Zaberou plochu přibližně
2 metry čtvereční, vnitřní prostor odpovídá obdélníkovým vanám 190x90 (180x80) cm. Existují také vany
(ovál, mnohoúhelník), které nahrazují rohové řešení,
avšak roh je vyzděn a klasicky obložen. Toto řešení
nabízí větší komfort při užívání, protože okolo vany
máte příjemně velký prostor na odložení věcí.
Pokud máte koupelnu s omezeným prostorem, raději
zvolte klasickou nebo asymetrickou vanu. Vyrábějí se
již od 120 cm délky, ale ty jsou spíše sedací, k pohodlné koupeli jsou vhodné vany s délkou minimálně 150
cm. Zhruba platí následující pravidlo: tělesná výška –
10 cm = minimální délka vany. Při menších rozměrech
můžete zvolit raději sprchovanu. Ta má menší hloubku, dospělí se v ní pohodlně osprchují a děti si i v ní
užijí spoustu zábavy. Při volbě velikosti vany dbejte na
pohodlné ležení, abyste neustále neklouzali, aby vás
netlačilo za krkem a podobně. Pro dokonalý komfort
si můžete samozřejmě do vany pořídit i plastový nebo
gumový polštářek pod krk opatřený přísavkami, které
ho pevně udrží na vaně, a vy se tak můžete pěkně
opřít, aniž byste namáhali obratle krční páteře.
Pokud při plánování koupelny potřebujete šetřit každý
centimetr, využijete nejspíš některou asymetrickou
vanu. Mají různé rozměry, některé jsou skosené do
hrany, jiné do oblouku. Výhodou je, že v interiéru
ušetří místo, přitom ale svým velkým diagonálně řešeným vnitřním prostorem umožňují velmi pohodlné
koupání. Vzhledem k tomu, že v jedné části je vana

hodně úzká, je na místě ji nezapomenout vybavit zástěnou, jinak budete často v koupelně plavat.
Posledním typem jsou vany umístěné do prostoru. Je
to řešení elegantní a přináší estetický i uživatelský
komfort, potřebuje ale nejen dost prostoru, ale také
kompletní řešení přívodu vody a odpadu. Vany postavené v prostoru můžete obezdít a obložit, můžete ovšem také vybrat nějakou stylovou s nožičkami
v podobě „lvích tlapek“. Ta se bude krásně vyjímat
v koupelně, kde i ostatní zařizovací předměty a dlažby
i obložení budou pamatovat na jednotný dobový styl.
Zejména mladé páry se možná nechají zlákat nabídkou van pro dva. Společná koupel může skutečně být
velice příjemnou chvíli sdílení okamžiků dokonalé relaxace, můžete k ní přidat vzájemnou masáž, ale také
jen popovídání třeba při svitu a vůni aromatických
svíček. Sklenka vína ve vaně patří spíš do romantického filmu, ve skutečnosti popíjení v lázni není ani moc
pohodlné, ani moc zdravé. Naopak pořádně se napít
a doplnit tak tekutiny vypocené v lázni bychom měli
rozhodně po skončení koupelové relaxace.
Milovníci koupání budou jistě uvažovat také o masážních a bublinkových tryskách. Ujasněte si ale hned při
plánování, jestli se opravdu tak rádi doma koupete
a trysky budete pravidelně používat. Nechat je ležet
ladem totiž znamená, že se budou zanášet usazeninami a rychleji ztrácet funkčnost. Jinak jsou ovšem
úžasnou záležitostí, nechat si promasírovat jednotlivé
partie unaveného těla proudem vody z trysek je velice
osvěžující a bublinky okysličující koupel a jemně se
dotýkající kůže dodávají koupeli další nadstandard.
Instalace trysek vyžaduje pečlivé odborné zapojení
elektřiny a přívodu vody. A nevyplatí se moc šetřit –
levné systémy rychle stárnou a přestávají fungovat.
Posledním – i když při výběru jistě ne – aspektem,
který budete při volbě vany posuzovat, je materiál.
Vezmeme-li to od nejstarších bytových van, narazíme na litinu. Je to materiál komfortní, má prakticky
neomezenou životnost a voda v něm pomalu chladne.
Nevýhodou je ovšem poměrně malý výběr tvarů a především velká váha litinových van. Dnes se setkáváme
hlavně se smaltovanými plechovými vanami, které
během vývoje litinu nahradily, a s ještě modernějšími
akryláty. Z uživatelského hlediska jsou si oba materiály
více méně rovny, nezáleží ani tak na tom, zda zvolíte
smalt nebo plast, ale jak kvalitní jeden či druhý materiál bude. Rozpětí je u obou variant veliké a odráží
se samozřejmě na ceně. Často se porovnává možnost
čištění a protiskluzovost povrchu, jenže i to je u moderních materiálů zavádějící. Například technologický
výkřik minulého desetiletí – směs akrylátu a přírodních
minerálů – je tvarově naprosto stálý, otěruvzdorný
a odolný proti všem chemickým čistícím prostředkům,
takže se nemusíte bát, že při čištění poškodíte povrch.
Také smalty se ale vyvíjejí, a tak přibývá například ještě
další speciální vrstva, která zabraňuje usazování nečistot. Pro bezpečnost je možné vanu vybavit povrchovou

protiskluzovou úpravou „antislip“, což je směs křemičitého písku, který je zataven při vysoké teplotě do
smaltu. Špičkoví výrobci si svá tajemství samozřejmě
střeží, v každém případě vám ale doporučí, jak vanu
instalovat a jak ji udržovat čistou a nepoškrábanou,

aby vám dlouho dobře sloužila. Tato doporučení je
dobré dodržovat, protože obecné rady pro akrylát
nebo smalt už dnes skutečně příliš neplatí.
Méně často používané materiály, které nesou punc originality a luxusu, jsou keramika, tvrzené sklo, dřevo,
litý umělý mramor nebo přírodní kámen. Jejich krásný
vzhled je bohužel doprovázen nepříliš dobrými užitnými vlastnostmi. Kamenné vany budou vždy na omak
nepříjemně studené, voda v nich rychle stydne a také
budou hodně těžké. Dřevo se vám zase bude špatně
čistit, jeho povrch není uzpůsoben na používání většiny čisticích prostředků a dřevěná vana je také značně
náchylná na poškrábání.

Sprchový kout
Kdo si pod tímto pojmem představí smaltovanou
vaničku 80 x 80 cm se sprchou na tyči, v lepším případě i s pružnou hadicí na ruční osprchování, jak to
známe ze standardu panelákových bytů minulého
století, je na velkém omylu. Sprchové kouty se dnes
staly plnohodnotným způsobem očisty těla a tomu
se přizpůsobuje celá koupelna. Současným trendem
v oblasti sprchování jsou prostornější sprchové kouty,
které nabízejí mnohem více bezpečí a pohodlí. Pokud
koupelnu kompletně nově zařizujete, padne vaše
volba nejspíš na sprchový kout bez oné smaltované
vaničky, kde voda odtéká přímo do v podlaze umístěného otvoru – samozřejmě chráněného proti větším
nečistotám a vlasům, aby se nezanášel odpad. Takový
sprchová kout na podlaze vybavíte protiskluzovými
dlaždicemi a od okolního prostoru koupelny oddělíte
skleněnými nebo sklolaminátovými dveřmi. Různé typy
sprchových dveří, koutů a vanových zástěn nabízejí optimální zábranu proti stříkající vodě. Přesto je potřeba
požadavky na „vodotěsnost“ zahrnout do myšlenek
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při výběru konkrétního výrobku. Plně orámované
kouty ve srovnání s designově orientovanými, částečně
orámovanými nebo bezrámovými nabízejí vždy vyšší
vodotěsnost. Při výběru dveří je třeba vědět, že ze
dveří, které se otevírají ven do prostoru, stejně nějaká
ta kapka spadne, kdežto například u posuvných dveří
zůstanou všechny kapky uvnitř. Komfortním materiálem na dveře či zástěnu je sklo se speciální povrchovou
úpravou, po kterém voda rychleji stéká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vodního kamene. Pokud i tak nějaké zbudou, lze je odstranit velmi
snadno bez použití agresivních prostředků. Sprchu ve
vydlážděném a kachlíčky obloženém koutu můžete
zvolit jakoukoliv – právě tak sem lze umístit masážní
panel s ruční sprchou jako pěkně designovanou hlavici
osazenou jednoduše nad hlavou. Když si ve sprše pouštíte pravidelně vodu na hlavu a necháváte ji stékat
po celém těle, je i toto řešení dobré. Neměli byste ale
nikdy zapomenout, že někdy si člověk potřebuje ve
sprše sednout, už jen proto, že mu není pohodlné déle
stát (u starších lidí s horší rovnováhou je to samozřejmé) nebo že si chce v sedě umýt a upravit nohy a nehty na nohou. Sedátko, z něhož snadno dosáhnete pod
sprchu nebo si k němu můžete přitáhnout sprchovou
hadici, zároveň je ale mimo hlavní proud vody, se dá
dobře zabudovat do jakéhokoliv koutu přímo na stěnu
jako součást obložení. Stejně tak je možné vytvořit
výklenek pro misku na mýdlo a někde dobře po ruce
umísit háček na zavěšení sprchového gelu nebo šamponu.
Druhou možností jsou sprchové boxy, které se prodávají jako celek i se sprchovým panelem nebo samostatně, kde si jednotlivé prvky pořizujete zvlášť. Kompletních stavebnic se nemusíte odříkat, je samozřejmě
jednodušší, když máte vše už poskládané od výrobce
a vyvarujete se tak toho, že něco k sobě nebude
pasovat. Stavebnicových boxů je celá cenová škála,
levné plastové jsou ale dost fórové, je u nich problém
s pevností konstrukce, což později způsobuje hlavně
pokřivení dveří, takže nejdou plynule otvírat a zavírat.
Velmi drahé boxy naopak často obsahují prvky, které
nakonec moc nebudete používat – například různé
elektronické ovládání, nastavování masážních trysek,
či dokonce osušování horkým vzduchem.
Při zařizování malé koupelny budeme muset s největší
pravděpodobností jednotlivé prvky pořizovat zvlášť,
abychom sprchový kout co nejkomfortnější umístili do
příslušného rohu nebo ke stěně. Základem je rozměr
sprchové vaničky. Pro pohodlí by měla být nejméně
80 x 80 cm velká, vejde-li se větší, jen dobře. Vaničky
se obezdívají a obkládají stejně jako velké vany. To
platí zejména pro akrylátové a smaltované, výborným
řešením jsou ovšem moderní lité z mletého dolomitu
pojeného pryskyřicemi. Jsou těžké, tvarově naprosto
stálé, takže je můžete postavit přímo na podlahu nebo
usadit do podlahy, nebudou se prohýbat ani pohybovat. Vyrábějí se s protiskluzovou povrchovou úpravou
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a na jejich čištění lze použít jakékoliv prostředky,
povrch se nepoškodí. Tvary vaniček jsou velmi různorodé, čtverce, obdélníky, ovály, kruhy, rohové vaničky
– je z čeho vybírat. Tady už ovšem přichází k dalšímu
prvku, u kterého je třeba si uvěřit, jestli a v jaké kvalitě
a ceně je k příslušnému tvaru vaničky dostupný. Jde
o stěny boxu opatřené dveřmi. Že jsou praktičtější
posuvné jsme si již řekli,, také to, že speciální sklo je
bytelnější, tvarově stálejší a lépe se udržuje, než polykarbonát. Ještě dodejme, že dveře by měly jít co nejvíce rozevřít. Pak se bude sprchový kout nejen pohodlně
čistit, ale také bude lépe větrat a vysychat.
Co dělá sprchový kout tím, co je, je samozřejmě sprcha. Když už jste se rozhodli investovat, promyslete
dobře, jak vám má sprchový kout sloužit. Někomu
skutečně stačí jednoduchá sprcha, ale mluvíme-li
o koupelnové relaxaci, kdo nemá k dispozici kombinaci s vanou, určitě zauvažuje o sprchovém panelu. Je
vybaven masážními tryskami, ty luxusní jsou dokonce
složeny ze zadního dílu a dvou bočních, takže na vás
voda tryská z několika úhlů. Panely mívají i integrované sedátko, u něj se vždy udává údaj o nosnosti, který
při výběru rozhodně nepodceňujte a pořiďte si raději
nosnost vyšší – nikdy nevíte, jestli u vás nepřespí korpulentnější přátelé, kteří o nosnosti uvažovat nebudou
a prostě se ve sprše posadí. Malá nosnost pak může
znamenat velkou katastrofu.
Základem sprchování je sprchová hadice s hlavicí.
I tady máte možnost volby mezi jednoduchou sprškou
a hlavicí, na níž se dá nastavit jednolitý proud i různý
stupeň dělené vody až po nejjemnější mlžení, které
je právě pro relaxaci velice příjemné, můžete pod ním
přitom strávit delší čas, aniž plýtváte vodou.

Toaleta a bidet
Bidet jako běžná součást osobní hygieny z českých
koupelen vymizel v souvislosti s miniaturizací příslušenství při výstavbě panelových bytů. Dokonce spadl
do kategorie “buržoazního luxusu a nevkusu“, což
sice dnes působí jako dobový vtip, nicméně tomu tak
opravdu bylo. Naštěstí se s rychlým nástupem dovozu
zahraniční sanitární keramiky a vybavení koupelen
dočkal brzké rehabilitace také bidet. To bohužel
neznamená, že si ho každý může pořídit, protože i po
rekonstrukcích bytových jader se do většiny příslušenství zkrátka nevejde. Nové byty už s ním ale většinou
počítají a je to dobře, protože používání bidetu pro
hygienu intimních partií patří k dobré péči o naše
zdraví, nikoliv k nadbytečnému přepychu. Aby si tuto
očistu mohl dopřát skutečně každý, přišli výrobci
s kombinací WC mísy a bidetu. Jde buď přímo o 2 v 1,
nebo o dodatečně namontovanou bidetovou spršku.
V poslední době se stále častěji kombi mísa nebo
sprška nahrazuje bidetovým elektronickým prkénkem. Jedná se o inteligentní WC prkénko, které se dá
jednoduše nainstalovat na záchodovou mísu téměř
jakýchkoliv rozměrů, klasickou i závěsnou. Elektronic-

ké bidety jsou velice praktické, protože vám na toaletě či v koupelně nezaberou žádné místo navíc. Další
výhodou je také jednoduchost ovládání a moderní
design. Elektronické bidety vám budou při správném
zacházení bezproblémově sloužit 10 až 15 let. Sedátko
i víko jsou zhotovené ze speciálního antibakteriálního
materiálu, který zaručí minimální nutnost čištění, stačí
pouze otřít vlhkou houbou.
Přídavné elektronické bidety, oproti těm běžným, nabízejí hned několik funkcí. Kromě klasického mytí je to
také příhřev vody a sušení teplým vzduchem, které je
možné regulovat v různých intenzitách. Sedátka jsou
vyhřívaná a vybírat si můžete i z různých masážních
programů. Uvedení bidetového prkénka do chodu
je snadné, potřebujete pouze přívod studené vody
a zásuvku na 230 V. Přídavné elektronické bidety jsou
tou nejvhodnější volbou pro ty, kteří mají na toaletě
málo místa na to, aby se tam vešel obyčejný bidet.
Pro ty, kdo myslí ekologicky, je tu ještě jeden plus pro
elektronické bidetové prkénko – zakrátko zjistíte, že
nepotřebujete toaletní papír, očištění a osušení je totiž
dokonalé. Toaletního papíru se přitom spotřebuje na
světě neuvěřitelné množství, přitom je to produkt dále
nerecyklovatelný. Instalací prkénka ta nejen prospějete své osobní hygieně, ale také omezíte svůj podíl na
spotřebě dřeva a kácení lesů.

a čistě vyprané prádlo brzy ztratí vůni a naopak získá
lehce zatuchlý pach. Takže bílé prádlo skladujme raději v prádelníku jinde.
Naopak skříňka pod umyvadlem je záležitostí jak praktickou, tak estetickou. Uvnitř se schová propletenec
hadiček přívodů vody k umyvadlu a třeba i k pračce
i odpadních trubek a koupelnu pohled na ně nehyzdí.
Zároveň se sem vejdou například prostředky na praní

Koupelnový nábytek
Probrali jsme základní sanitární zařízení, zbývá tedy
doplnit, že ani koupelna se neobejde alespoň bez
nějakého nábytku. Krémy, dekorativní kosmetika,
voda po holení, manikúra, odličovací tamponky – to
vše je potřeba někam schovat, nechcete přece, aby se
vám to povalovalo po okraji vany. Ideální je závěsná
skříňka nad umyvadlem se zrcadlem. Dejte pozor při
jejím věšení – poměřujte ho tak, aby se v zrcadle viděli
všichni členové domácnosti. Když jsou výškové rozdíly
velké, volte podlouhlé vysoké zrcadlo, nikdo si pak
nebude muset stoupat na špičky nebo naopak pokrčovat kolena.
V koupelně by neměl chybět ani koš na prádlo, je zde
ideálně umístěn, protože z něj nic není cítit v bytě,
navíc většinou máme pračku umístěnou v koupelně,
takže prádlo nemusíme nikam přenášet. Koš na špinavé prádlo je taková chytrá Horákyně – ani zavřený, ani
otevřený, ale něco mezi tím. Z příliš otevřeného se line
odér nošených ponožek a prádla, v příliš zavřeném
se prádlo zapařuje. Dobré jsou tedy třeba koše nebo
skříňky proutěné nebo z umělého ratanu, zkrátka
pletené, tedy lehce větrající. Koš může být ale umístěn také ve skříňce třeba zavěšený na dvířkách – tam
je prádlo po většinu času zavřené, ale skříňka netěsní
natolik, aby se v ní neobměňoval vzduch.
Skříňky na ručníky, předložky a župany patří spíš do
kategorie lákavých propagačních fotografií. Pokud
nemáte v koupelně okno, kterým prostor pravidelně
větráte, je zde stále poměrně vysoká vlhkost vzduchu
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a úklid.
Ještě jeden zařizovací prvek bychom neměli opomenout. V bytech musíme někde sušit prádlo, zvláště pokud nemáme balkon. Šnůry na prádlo tedy můžete mít
nad vanou. Moc parády tady sice nenadělají, ale když
v bytě není jiné řešení, nedá se nic dělat. Šikovné jsou
skládací věšáky, které se dají postavit do vany i na podlahu, zaberou ovšem dost místa. Šňůry můžete vyřešit
také věšákem přišroubovaným na zeď, ze kterého se
lanka roztáhnou a konzolkou se zachytí protější stěně.
Když prádlo seberete, šňůry srolujete a v koupelně je
zase pěkně naklizeno.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz
Zdroje: elektronickebidety.cz,
modrastrecha.cz, koupelny.cz, santech.cz

Prodej koupelnového vybavení l Eshop
Široký výběr van, sprchových koutů, sanitární keramiky,
vodovodních baterií, kuchyňských dřezů, koupelnových
doplňků, ohřívačů vody, ale také topení, kotle a radiátory.

Sprchový kout 90x90 - Ag3090
s vaničkou z litého mramoru SEMI 90

AKCE 6990,- s DPH

AKCE
AKCE
Vana MIAMI
160cm/170cm

X 70cm

3255,-/3589,- s DPH

AKCE

Termostatická hlavice
RAS-CK

129,- s DPH

Prodejna - Budějovická 144, Praha 4, 14000,
Otvírací doba: Po-Pá 9-18
Telefon 261 264 077, 608 961 317
e-mail: info@koupelny-kaplan.cz

www.koupelny-kaplan.cz

ZAŘIZUJEME SI
DOMÁCÍ DÍLNU
I když nejste zrovna kutilové, kteří potřebují denně trávit čas nějakými opravami,
zdokonalováním obydlí, prací na zahradě, tak vám i tak občas nezbude nic jiného,
než po nějakém nářadí sáhnout a opravit si porouchanou věc co nejrychleji. Proto
patří k vybavení každé domácnosti nářadí, které dovolí něco vyvrtat, přibít,
obrousit, zalepit a běžným způsobem opravit. Domácí nářadí se hodí zkrátka při
údržbě domu, interiéru i zahrady.

Nábytek by měl být takový, kde
můžeme vše uložit přehledně a systematicky. Každý uživatel by měl
vědět i poslepu, že kam sáhne, najde
svou žádanou věc. Drobné předměty
neponecháváme volně, ale využíváme
různých dóz, krabiček. Tam ukládáme různé matičky, hřebíčky, šroubky
apod. Pro tyto drobné předměty
slouží dobře také nástěnné organizéry s drobnými šuplíčky. Nejlepší je,
když je můžeme umístit ve výši očí.
Snadno na ně dosáhneme a dobře
vidíme, co vybíráme. Ruční nářadí je
nejlépe uložit do zásuvek pracovního
stolu. Zvláště to, které potřebujeme
nejčastěji.

Základ všeho – pracovní stůl
Pokud je pro vás práce kolem bydlení zároveň koníčkem, oceníte jistě zařízení celé domácí dílny. Určitě
má výhodu v tom, že nářadí nehledáme kolem celého
domu a pod přístřešky, ale najdeme ho vždy na určitém místě...

Dílna, nebo dílnička?
Nejprve se musíme rozmyslet, k čemu prostor dílny
vlastně budeme využívat. Jinou dílnu bude mít modelář, jiné zařízení zvolí ten, který pracuje na zahradě
a v garáži. Podle těchto nároků zvolíme i velikost místnosti. Někomu může stačit pouze kout v garáži, někdo
si bude žádat celou místnost. Často poslouží i zahradní domek. Záleží i na tom, jaké nářadí, případně
materiál, budeme v dílně uchovávat. Někde musíme
dávat pozor na vlhkost, někde i na tepelné podmínky,
zvláště tehdy, budeme-li v dílně trávit více času, a to
i v zimě.

Čím dílnu vybavit?
Při rozhodování, čím vybavíme dílnu, hraje hlavní roli
prostor. Podstatné jsou rozměry, ale i umístění oken –
denního světla, dále jsou důležité i dveře – např. jejich
rozměr. Ne všechno nářadí a přístroje do dílny dostaneme dveřmi. Stejně tak sledujeme zdroje tepla.
Domácí dílna není žádné odpočinkové místo, i když
v případě realizace koníčků má i svou relaxační roli.
Nemusíme zde však dbát na estetiku, detaily a na
další atributy, týkající se bytového zařízení. Zde je na
prvním místě praktičnost, a pak bezpečnost. Možná
i v obráceném pořadí. Při vybavování musíme přemýšlet dopředu. Vyhneme se tak chybám, které nám
mohou později znepříjemnit život. Máme na mysli
třeba hluboké šuplíky, které stále přerovnáváme a nic
v nich nemůžeme najít, vysoké skříně, ke kterým musíme přisouvat stoličky, nedostatečné elektroinstalační
vybavení apod.
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Ponk, nebo-li pracovní stůl, je nejdůležitější součástí vybavení. Jeho konstrukce by měla odpovídat účelu. Měl by mít dostatek
místa, ale zároveň i množství úložných ploch a odkládacích míst. Materiál se odvíjí opět od toho, komu
bude stůl sloužit. I když pořízení nebude levnou záležitostí, vyplatí se pořídit si uzamykatelný stůl s masivní
pracovní deskou (120x60x84 cm). Praktická je nastavitelnost výšky. Vnitřek tvoří většinou zásuvky a skříňka
pro vyšší a objemnější předměty. Stůl lze pořídit kolem
5 000 Kč. Levnější variantou je stůl z plechu. Neoplývá
však zrovna svou stabilitou, proto je třeba jeho nákup
promyslet.

Co by na stole chybět nemělo?
Určitě by tam měl být připevněn kvalitní svěrák. Vyrábí
se buď z oceli, nebo z tlakové hliníkové slitiny. Svěrák
je ke stolu přišroubován, proto promyslíme umístění. Nemůže být třeba uprostřed. Jednotlivé typy se
vyrábějí v rozličných provedeních. Nutné je sledovat
rozměry a tvar, velikost rozevření a možný úhel otočení. Napevno bývá také instalována kotoučová bruska.
Jsou různé velikosti – od malých s průměrem kotouče 150 až 200 mm, po větší, kterými např. brousíme
zahradní nářadí. Větší stojí kolem 2500 Kč. Přednost
bychom měli dát brusce, ve které můžeme vyměnit
kotouč a připevnit ochranný kryt. Své místo zde může
mít i stojanová vrtačka, která usnadní mnohou práci
kutila. Naopak variabilní mohou být různé stojany na
vrtačky, šňůry apod.

Úložný systém
Žádná domácí dílna se neobejde bez úložných prostor.
Většinou čím více, tím lépe. Nářadí je uloženo přehledně a nemusíme nic hledat. Nemusí jít nutně pouze
o skříně a skříňky. Na stěny se hodí např. plechové
korpusy nebo malé plastové boxy. Průběžně je můžeme doplňovat dle potřeby, jsou přehledné a často
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RT-CD 18/1 LI

23.423.40
RT-VC 1420

AKUŠROUBOVÁK
+ 32 DÍLNÝ BIT BOX

2490,3590,-

2390,-

41.770.00
RG-AW 1139

AKU SEKAČKA

sle

1590,-

Kč

34.130.60
GE-CM 36 LI

33v%
a

VYSAVAČ PRO MOKRÉ
I SUCHÉ SÁNÍ

9990,11990,-

Kč

Kč

4490,-

17v%
a

35v%
a

OKRUŽNÍ PILA MINI

2990,-

sle

1490,-

Kč

2290,-

sle

37v%
a

Kč

33v%
a

sle

31v%
a

43.309.80
BT-CS 860 KIT

VODÁRNA
DOMÁCÍ AUTOMAT

sle

sle

Ý BIT
32 DÍLN MA
AR
BOX ZD

Akumulátor
Doba nabíjení
Počet převodů
Točivý moment
Počet otáček

18 V, 1,5 Ah Li
3 hodiny
2
23 + 1 Nm
0 - 320, 0 - 1 350 / min

LASER

Příkon
Sací výkon
Hlučnost
Objem nádoby

44.125.50
BT-BG 150

BRUSKA
DVOUKOTOUČOVÁ

690,890,-

Kč

22v%
a

Systém baterií (Li-Ion) 2 x 18 V / 3 Ah
Doba nabíjení 1 hodina
Záběr 36 cm
Objem sběrného koše 40 litrů
Výška sečení 6 st. (25 - 75 mm)
Vhodné pro trávník až 300 m2

750 W
180 mbar
70 dB
20 l

43.008.20
BT-SM 2534
DUAL

34.302.76
BG-MT 3360 LD

3990,-

7490,-

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

POKOSOVÁ PILA

33v%
a
sle

5990,-

10990,-

Kč

Kč

Příkon
Max. dodávané množství
Max. dopravní výška
Sací výška max
Spouštěcí tlak

1 100 W
4 100 l / hod.
48 m
8m
1,5 bar

34.310.14
BG-RT 7530

34.007.10
BG-PM 46 S

34.002.80
BG-EM 1336

4990,-

1990,-

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

KULTIVÁTOR ELEKTRICKÝ

1990,2590,-

450 W
6 000 / min
23 mm
10 mm

Příkon
Otáčky
Řezná hloubka
Vnitřní otvor

33%
a
slev

Kč

7490,-

ELEKTRICKÁ SEKAČKA

2490,-

Kč

Kč

sle

23v%
a

20v%
a

sle

sle

32v%
a
sle

Přípojka
Příkon
Otáčky
Brusný kotouč

230 V / 50 Hz
150 W
2 950 / min
150 x 12,7 x 16 mm

34.019.40
BG-BC 25 S
BENZÍNOVÝ
KŘOVINOŘEZ

2 350 W / 2 100 W
4 500 / min
250 x 30 mm / 48 Z
90° / 45°: 340 x 75 mm / 240 x 75 mm
340 mm

45.000.58
BAVARIA BLACK

3490,-

490,-

4690,-

Kč

Motor
Příkon
Pracovní šířka / hloubka
Nože
Hmotnost

45.016.41
BG-PC 1235 KIT
PILA ŘETĚZOVÁ
MOTOROVÁ

2990,4290,-

Příkon
Otáčky
Pilový kotouč
Max. řezná šířka
Šířka záběru max.

1 pístový, 4-taktní
4.4 kW / 6 HP
600 mm / 230 mm
6 ks / 260 mm
39.5 kg

590,-

Kč

750 W
300 mm / 200 mm
4 ks / 220 mm
8,5 kg

8220set
PLS 10T 400V

KOZA NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

Kč

Výkon
Pracovní šířka / hloubka
Radličky
Hmotnost

sle

12490,15990,-

Kč

1 válcový, 4 taktní
2,75 kW / 3,75 HP
46 cm
60 litrů
5 st. (32 - 70 mm)

sle

749,890,-

Kč

sle

Motor / Objem
Příkon
Sečení dvojitou strunou
Řezná šířka nože
Hmotnost

2 taktní / 25 ccm
0,75 kW
43 cm
23 cm
7,2 kg

8088
PS 750 I PRIMEX
ČERPADLO PONORNÉ
KALOVÉ

1190,1490,-

20v%
a
sle

99,149,-

Kč

34v%
a
sle

slev

Objem
Výkon
Délka lišty
Řezná rychlost
Objem palivové nádrže

37,2 ccm
1,2 kW / 1,6 HP
35 cm
19 m / s
310 ml

43.309.69
BCS 64/1

990,-

Pracovní výška cca
Délka cca
Průměr polena
Max. zátěž

60 - 64 - 68 cm
80 cm
30 cm
150 kg

42.584.79
BRH 1500/1

790,-

1690,-

990,-

Kč

Přípojka
Příkon
Štípací síla
Průměr špalku
Hmotnost

45.131.09
BCD 18/1 2B
AKUŠROUBOVÁK

PILA OKRUŽNÍ

1290,-

Kč

Í KŘÍŽ
ŠTÍPAC A
ZDARM

26%
a

ITELNÁ
ROZPOJ
HŘÍDEL

16v%
a
sle

,
, ŘETĚZU
PŘILBY
VČETNĚ C A BRAŠNY
RUKAVI

30v%
a

230 V / 50 Hz
1 300 W
36 cm
36 litrů
3 st. (25/42,5/60 mm)

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ

NABÍJEČKA BATERIÍ

22v%
a

Přípojka
Příkon
Záběr
Objem sběrného koše
Výška sečení
34.251.51
BG-PS 1,5

10.508.50
BT-BC 10 E

ŠTÍPAČ DŘEVA
+ ŠTÍPACÍ KŘÍŽ ZDARMA

17v%
a

Motor
Příkon
Záběr
Objem sběrného koše
Výška sečení

400 V / 50 Hz
3 500 W
10 t
70 - 350 mm
105 kg

45.201.30
BHA 2000/1

VRTACÍ KLADIVO

2190,-

Kč

Kč

23v%
a

Přípojka 230 V | 50 Hz
Nabíjecí napětí 12 V
Nabíjecí proud 7.1 A arith. / 10 A eff.
Hmotnost 3 kg
Automatická regulace nabíjecího proudu
Vhodná pro bezúdržbové a gelové akumulátory

sle

349,449,-

Kč

1,5 l
2l
3 bar
0,4 kg

40.073.40
BAC 200/20

PISTOLE OPALOVACÍ

23v%
a

Max. plnící množství
Objem nádrže
Max. provozní tlak
Hmotnost

KOMPRESOR
BEZOLEJOVÝ

22v%
a
sle

1990,2990,-

33v%
a
sle

Kč

sle

20v%
a
sle

NAVÍC
BATERIE BALENÍ
TÍ
SOUČÁS
Příkon
Max. dodávané množství
Max. dopravní výška / hloubka
Max. velikost částeček
Délka kabelu

750 W
12 500 l / hod.
8/8m
cca 35 mm
10 m

Příkon
Hloubka řezu
Hloubka řezu
Kotouč

1 200 W
90°: 65 mm
45°: 44 mm
185 x 20 x 2,3 mm / 24 Z

Akumulátor
Doba nabíjení
Točivý moment
Počet otáček

18 V, 1 Ah
3 - 5 hodin
16 + 1 Nm
0 - 550 / min

Přípojka
Příkon
Síla
Vrtání (beton)

230 V, 50 Hz
1 500 W
3,8 J
32 mm

DOBRÁ PRÁCE ZAČÍNÁ KVALITNÍM NÁŘADÍM

Příkon: Stupeň 1
Stupeň 2
Teplota: Stupeň 1
Stupeň 2

1 000 W
2 000 W
350 °C
550 °C

Přípojka
Motor
Sací výkon
Objem vzdušníku
Pracovní tlak

230 V / 50 Hz
0,9 kW
140 l / min
20 litrů
max. 8 bar

průhledné, takže se nemusíme v drobnostech přehrabovat. Na skoby se pak zavěšují menší pořadače na
šrouby. Většinou je pořídíme do 900 Kč (cca 60 šuplíčků). Velmi praktické jsou děrované desky v různých
velikostech. Připevníme je na stěnu a do děr zasuneme
háčky. Přesně tak, jak nám to bude vyhovovat. Většinou sem zavěšujeme menší nástroje – kleště, klíče,
rukavice atd. Pokud nám ještě zbude místo, stává se
oblíbenou magnetická lišta. V úrovni očí pak jen přichytíme vše, co se magneticky přichytit dá.

Dražší nářadí a nástroje
Finančně náročnější nářadí si žádá také náročnější
zabezpečení. Proto se rozhodneme pro kovové skříně
se zámkem. Některé mají i police, zásuvky a děrované
stěny na zavěšení háčků. Kovové skříně jsou dražší –

kolem 10 000 Kč. Plastové jsou naopak levnější, ale na
druhou stranu nevydrží tak dlouho, jako první možnost.
V dílně se neobejdeme bez polic a regálů. Opět jsou
výhodnější kovové než plastové. Předem bereme
v úvahu, co do polic budeme ukládat a podle toho vybíráme nosnost. Kovová je zhruba do 300 kg, plastová
pouze do 90 kg.

Světlo
Světlo je velmi důležitá věc. Samozřejmě, že nejlepší
je světlo denní, ale mnozí z nás se uchylují do své dílny
spíše ve večerních hodinách. Proto musíme mít v dílně
elektrickou přípojku, která koneckonců zajistí přívod
elektřiny i pro jiné přístroje. Např. elektronický zabezpečovací systém. Pro větší prostor se hodí centrální

pem času dokupovat. Co tedy patří mezi základ?
Určitě vrtačka, aku šroubovák, bruska, pila. To je nářadí, které potřebujeme poměrně často a vyplatí se do
něj investovat. Pokud je budeme vybírat, podle čeho
bychom se měli rozhodovat?
V první řade záleží na druhu pohonu. Vybíráme mezi
elektrickým, akumulátorovým, se spalovacím motorem nebo i ručním. Elektrické nástroje jsou nejrozšířenější. Akumulátorové má však výhodu variability
v pohybu, nejsme odkázáni na šňůry a kabely. Počítat
však můžeme s vybitím přístroje. Se svými nároky pak
porovnáváme jednotlivé parametry přístroje. Něco
od něj očekáváme, máme určité finanční možnosti.
V tom musíme mít jasno. Tzv. hobby nářadí slouží jen
k občasnému užití. Výrobci většinou chtějí zapůsobit
i lákavým designem, ale přece jenom, dlouhá životnost
by pro nás měla být více rozhodující. Naopak při vysoké frekvenci pak raději sáhneme k profi nářadí. Rozdíl
v cenách zaznamenáme však na první pohled.
Pokud se nějaké práci chceme věnovat spíše výjimečně,
není problém si nářadí i půjčit ve speciálních půjčovnách. Za den nás to mnoho nestojí, je však třeba počítat s několikatisícovou zálohou, která je však vratná.

Co tedy v žádném případě nesmí
chybět?
Stůl a svěrák jsme už jmenovali. Určitě ale v dílně
musíme mít kladivo (nejlépe různých velikostí), šroubováky – jak křížové, tak ploché. Místo šroubováků je
někdy třeba užít imbus. Další podmínkou jsou kleště
– kombinačky, sikovky a štípačky. Klíče různých velkostí jsou samozřejmostí. Nesmí chybět různé pilky, pily
a pilníky. Určitě je vhodná i rozbruska. Vrtačky a sady
vrtáků také nikdo nezapomene. Potřebné jsou i různé druhy smirklpapírů, gumové kladivo, různé metry,
vodováha, svěrky a další drobnosti.

Dárky pro kutily

zářivka, nicméně nad stolem a dalšími ukotvenými
přístroji by měla být zvláštní lampa. Pokud koupíme
natáčení, určitě chybu neuděláme. Vhodné je také
počítat s přemísťování, tudíž se díváme po lampách
s klipsou.

Na nářadí se šetřit nevyplácí
Jestliže jsme vyřešili základní zařízení dílny, pustíme
se do shánění nářadí. Investovaný čas se rozhodně
vyplatí. Koupit něco jenom proto, že to je v akci nebo
ve slevě, není zrovna prozíravé. Mnohdy mohou tyto
předměty pouze plnit skříně, aniž bychom je použili.
V lepším případě je sice použijeme, ale třeba jenom
dvakrát. Pak se zničí. Z toho vyplývá, že základem
všeho je dobrý materiál. Kvalitní nářadí je však drahé,
proto musíme počítat i s tím, že leccos budeme postu-

Některé potřeby je nutno mít i doma. Krabice od bot
se brzy potrhají, a tak hledáme něco praktičtějšího.
Svou službu splní v tomto případě praktický box – kufřík. Některé mají dvoupatrové členění, různé přihrádky, krabičky apod. Malá „dílna“ je tak vždy po ruce.
Stačí zaklapnout a můžeme ji snadno přenést tam,
kam potřebujeme.
Pro práci ve výškách se osvědčil praktický opasek.
Nemusíme držet šroubovák v ústech, kleště věšet na
zápěstí apod. Do kapsiček opasku můžeme uložit vše,
co potřebujeme. Nemusíme tak potom neustále slézat
a vylézat žebřík. Opasky mají i různé kovové spony,
kam lze leccos zavěsit – např. metr. Určitě bychom měli
mít nejméně dva – svinovací a pevný skládací.

Bezpečnost je důležitější
než nářadí samo
Domácí dílna je přesně to místo, kde kromě spousty
radostí můžeme zažít také mnoho nepříjemností.

Během chvilky může dojít k úrazu, ani nevíme jak.
Většina z nich je však naprosto zbytečná. Stačilo by
dodržovat bezpečnostní zásady a využívat nabídky
různých ochranných pomůcek.
Na bezpečnost už myslíme při plánování dílny. Dodr-

žujeme bezpečnost elektroinstalace, nejlépe je přenechat tuto práci odborníkům. I tak je vhodné použít
do dílny gumovou podlahu, nejen kvůli elektrice, ale
i k omezení možnosti uklouznutí. Někdy stačí pouze
gumové protiskluzové rohože, které rozmístíme ve
zvláště frekventovaných místech.
Přístroje a nářadí můžeme mít jakékoli. Ale bez našich
rukou nám budou úplně k ničemu. Proto si ruce chráníme jako první. Je to logické, protože právě na rukou
bývá největší množství úrazů. Odnáší to nejen pokožka, ale i celé prsty a nehty. Nejklasičtějším ochranným
prostředkem jsou rukavice. Na trhu si vybereme z různých druhů - podle střihu, materiálu i životnosti. Některé jsou pouze jednorázové. Většinou nahrazují tzv.
gumové prsty – návleky, které slouží k ochraně palce
a ukazováčku. Užívají se hlavně při práci s chemikáliemi, jako jsou ředidla, barvy a další agresivní roztoky.
Při celodenní práci jsou však mnohem příjemnější rukavice s textilním vnitřkem. Chrání před zimou a zmírní pocení. Někteří dokonce využívají rukavice kožené,
které mají polstrování přizpůsobené práci s kladivem,
pilou apod. Novinkou jsou i rukavice z teflonových
vláken, které zase využijeme při práci s ostrými předměty. Ostrým nářadím bychom se však říznout neměli.
Naopak, tupý se snadno vysmekne a nedrží v řezu.
Tlakem pak mohou prasknout násady, které bývají
příčinou nejednoho úrazu.
Oděvy...
V domácí dílně si nechceme připadat jako v práci, kde
musíme dodržovat podmínku pracovní kombinézy.
I když – nic proti. Doma si ale dáme pozor hlavně
na to, aby nám nevlály rukávy ani jiné části oděvu.
Zapínání bychom měli mít až ke krku, zvláště pracujeme-li třeba se svářečkou nebo s něčím, od čeho létají
jiskry. To jsou pak třeba i svářečské boty a kožená
zástěra. Pokud ale s ohněm nepracujeme, stačí pevné

protiskluzové boty. Opatrní musíme být na tkaničky,
abychom si na ně nešlápli.
Pozor musíme dávat i na oči. Málokdo na to myslí, ale
ten, který už problém s očima zažil, ví, o čem je řeč.
Takový člověk určitě nezapomene na plastové brýle. Je
to otázka pár desítek korun a rozhodně je tato investice nutností. Hodí se při každém řezání, broušení,
nástřiku i čištění. Místo brýlí se někdy užívá i ochranný
štít, který opět volíme podle typu práce. Nejčastěji se
používá při práci s nebezpečnými kapalinami.
Na hlavě si chráníme i vlasy a pokožku. Rozhodně by
nám vlasy neměly vlát. Při zachycení do stroje by mohlo dojít i ke skalpování vlasové pokožky. Čepice navíc
ochrání před nečistotou a před drobnými nárazy.
Pokud bude naše práce hlučná, je třeba chránit i sluch.
Buď použijeme mušlové chrániče zvuku, nebo špunty
do uší. Pokud nás hluk bude provázet častěji, vyplatí
se určitě chrániče mušlové, sluchátkové. Nabízejí se
v různých cenových relacích i kvalitách. Nejkvalitnější
jsou zřejmě ty, které používají sportovní střelci.
Prašné prostředí také zdraví nepřispívá. Stále obvyklejším vybavení dílen se tedy stává respirátor. Přichytí
se k obličeji gumičkou. Zachycují pevné částice i prach.
Někdy můžeme využít i celé masky, ale to je pak třeba
dát pozor na filtr. Ty se dělí na protičásticové a plynové. Práce s jedy však stejně do domácí dílny nepatří.
Navíc by byla i protizákonná.
Na závěr jsme se zeptali pana Vlastimila Čápa, který
má s vybavením dílem dlouholeté zkušenosti na jeho
názor.
„U vybavení domácí dílny bych upřednostňoval především oddělení místnosti, pokud možno i mimo bytový
prostor. Nezapomeneme na své okolí a i pro nás je
mnohem pohodlnější, pokud se nemusíme obávat
hlučnosti, světla, špíny a konečně všeho, co domácí
dílna přináší. Vždy je dobré poradit se s odborníkem
v dané oblasti – elektrika, voda apod. Prokonzultovat
své nároky tak, aby byly v souladu s jistotou bezpečí.
Dalším důležitým bodem je absolutní přehlednost
(musíme vědět, kam co ukládáme) a místo. Přeplněná
dílna se jinak stane skladištěm, což není vhodné ani
pro práci, ani pro relaxaci v případě našich koníčků.
Pokud máme prostor více, doporučuji oddělit místnosti i podle zpracovávaného materiálu – jinak vypadá
autodílna, jinak dřevařská dílna apod. Kromě základních, již zmíněných věcí v článku, bych doporučil různé
vychytávky, jako jsou nákolenky, různé chrániče, pevná
obuv, deky, hadry a i polystyrén, na kterém se třeba
dobře pracuje v případě, kdy musíme dlouhodobě
klečet na kolenou.“
Mgr. Vlastimil Čáp, restaurátor, výtvarník
Text: Milada Schieblová, foto: SAMphoto.cz
Zdroje: ceskykutil.cz, mujdum.dumabyt.cz, svetbydleni.
cz, bastler.cz, ireceptar.cz

DŮM

za cenu bytu
Toužíte po vlastním domě, ale nemůžete si ho
postavit kvůli vysoké pořizovací ceně?

Neztrácejte naději – s námi váš dům snů postavíte za mnohem nižší
cenu v porovnání s konkurencí !

Jsme odborníci na výstavbu
					nízkoenergetických thermodomů
PROČ STAVĚT THERMODŮM?
tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn a stropů výrazně snižují náklady na vytápění domu
zvýšení užitné plochy při stejné zastavěné ploše o cca 10% oproti zděným konstrukcím
výstavbu je možné provádět prakticky po celý rok, minimalizace mokrých procesů
HLAVNĚ:cenová dostupnost,finanční úspora oproti zděné stavbě

PROČ STAVĚT PRÁVĚ S NÁMI?
dlouholeté zkušenosti s výstavbou thermodomů
realizace individuálních projektů našich klientů
vysoká variabilita a množství úprav vnitřní dispozice, rozměrů a vzhledu domu
bezplatné poradenství při výběru domu a financování celého záměru
HLAVNĚ:profesionální zpracování, individuální přístup ke každému

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat !
email: thermodum@seznam.cz
tel: 776 11 88 22

www.thermodum.cz

JARNÍ DOMOV

Otevřete okna dokořán! Cítíte tu vůni? To se probouzí jaro a s ním mizí zimní
šeď, dny se prodlužují, sluníčko nabírá na síle a nalévá energii také do našich
myslí a rukou. Pusťme se tedy do vymetání broučků, pavoučků a nočních můr,
které se u nás v zimě zabydleli, dejme volnost fantazii a barvám, vyhrňme si
rukávy... Zkrátka, pusťme se do obnovy našeho domova, ať se zaskví v plné kráse.

JAKO NOVÝ

Kdo má dům, prochází kolem něj ve chvíli, kdy nám
zima dává sbohem, s troškou obav. Co napáchaly
mráz a sníh na fasádě? Není poškozená nějaká taška
na střeše nebo okapy? Tohle okno jsme si letos slíbili
vyměnit, tam je třeba natírat plot, také garážová vrata
by nejspíš potřebovala nějakou renovaci. A příští zimu
už se v podkroví opravdu nechceme klepat ve studených peřinách, takže dojde na výměnu oken a pořádné zateplení. Kolem domu je pořád co dělat, tak si
jarní práce pěkně naplánujte, nepřežeňte to, udělejte
si rozpočet i časový rozvrh, ať vám zbude také trocha
času na to, abyste si svůj domov užívali v klidu a pohodě.
V bytě je to jednodušší, ale i tady s jarem vykouknou zažloutlé malby na stěnách. Možná by to chtělo
vyměnit tapetu, na které se podepsaly drápky vašeho
domácího miláčka. Kuchyň jste vygruntovali při předvánočním úklidu, ale už tehdy vám tanulo na mysli,
že když už dosluhuje lednice, možná si pořídíte menší
a tím pádem vám zbude místo na nějakou skříňku.
Při té příležitosti už by to chtělo také vyměnit poškrábanou pracovní desku. V obýváku se po Vánocích na
podlaze vrší knihy, bude třeba promyslet nějakou knihovničku. Nová televize – ten úžasný dárek, co vám
přinesl Ježíšek – je sice báječná, ale na starém stolku
se jen taktak udrží. Co ji pověsit na stěnu a pod ní si
pořídit jen moderní nízké skříňky?
Jaro je prostě inspirativní období. Dokonce i když
neplánujete ani to vymalování či přetapetování a nepotřebujete žádné radikálnější proměny mobiliáře,
určitě si dopřejete aspoň nové záclony, závěsy, barevný
ubrus, pestré či naopak moderní černobílé polštářky,
nějaký nový dekorativní prvek. Protože jaro rozkvétá
venku za okny, budete si chtít kousek přinést také
domů, a tak zatoužíte po velké váze na kytici šeříků
nebo naopak po nějakých maličkých kalíšcích na sněženky, fialky a konvalinky.
Tak tedy vzhůru do toho, půl je hotovo!

Okna – renovace nebo výměna?
Zase jste se vztekali při vánočním úklidu, že se vám
okna špatně umývají, lak se drolí a škrábanců na skle
zase přibylo? Nejspíš je na čase místo jarního mytí
pomyslet na pořádnou renovaci. Máte na výběr – jestli
rámy nejsou shnilé a sklo nemá nenapravitelné vrypy,
přistoupíte asi k lakování. Vězte, že je to odborná práce, takže pokud s tím nemáte zkušenosti, obraťte se
raději na profesionálního lakýrníka. Okna vysadí, starý
lak odstraní a opálí, rámy vykytuje a dá jim několik
vrstev nátěru. Nějaké malé okénko zvládnete třeba
svépomocí, v každém případě ale okna a dveře lakujeme vždy naplocho, aby podkladová barva ani svrchní
lak nestékaly a kapičky za sebou nenechávaly cestičku,
která už nepůjde napravit.
Pravidelnou údržbu potřebují jednou za tři až pět
let také moderní dřevěná okna z lisovaného dřeva.
Jejich životnost je nepoměrně vyšší než u starých
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dřevěných, lisovaný profil z několika vrstev je vždy
hloubkově napuštěn proti plísním a hnilobě. Přesto je
nelze nechat bez povrchové úpravy, kterou je časem
potřeba obnovit. Správný lak nebo vosk si nechte
doporučit ve specializované prodejně, většina výrobců
tzv. Eurooken doporučuje, jakými přípravky je dobré
rámy ošetřovat a jistě je nejlepší se tohoto doporučení
držet. Pokud ho ovšem už nemáte k dispozici, pozvěte
lakýrníka na obhlídku, aby zjistil, z čeho přesně okna
máte a čím byly rámy původně napuštěné, podle toho
zvolí materiál na nový nátěr.
Plastová okna mají mnoho výhod – rámy jsou bezúdržbové, dobře se myjí, skla jsou osazena vakuově
dvojitá i trojitá, takže vám už nebudou vlát záclony
při průvanu se zavřenými okny. Dnes výrobci nabízejí
velkou škálu tvarů i dělení skel také u plastových oken,
přesto se jistě nehodí všude. Ve starých městských
domech vám je památkáři nejspíš ani nepovolí a u stylových venkovských domků by také působila jako pěst
na oko. Všude tam se výměna oken trochu prodraží,
někde půjdou použít alespoň typizovaná Eurookna,
jinde ovšem bude třeba nechat okna vyrobit na míru.
Mnoho firem nabízí v některých termínech podstatné
slevy, nebojte se tedy objednat výměnu na chladné
měsíce – šikovní řemeslníci okna vymění za dva dny.
První den vybourají stará a osadí nová okna, druhý
den dodělají parapety a zednické úpravy kolem oken,
takže se nemusíte bát, že by vám byla v bytě při této
renovaci zima.

Dveře a garážová vrata
Když už budete měnit či renovovat okna, vezměte to
najednou s dveřmi do domu a garážovými vraty – při
větší objednávce dosáhnete u firmy lepší ceny a navíc
máte záruku, že použitý materiál bude stejný, nebude
se ani o tón lišit barevností od oken.
Renovace garážových vrat bývá dost oříšek. Ta stará
plechová výklopná jdou dost špatně zateplit i zabezpečit. Jestli se jich tedy ještě nechcete zbavovat a na
zateplení garáže vám nesejde (třeba ji máte mimo
dům), tak jen pořádně promažte všechny páky, ať vám
vrata chodí hladce, no a když jsou oprýskaná, dejte jim
nový nátěr, třeba ve stejné barvě, jakou budete natírat
plot.
Popřemýšlejte ale, jestli by se vám nevyplatila garážová vrata nová. Moderní vrata na dálkové ovládání zpříjemní život, navíc je snadno opatříte bezpečnostním
zařízením. Ať zvolíte rolovací nebo výsuvná, sendvič
se dnes běžně opatřuje zateplením a izolací u podlahy
i u stropu, takže vám do garáže nepotáhne.

Dřevo pod střešní krytinou
Opravy střechy sice nepatří ke každoročním nutným
pracem, přesto je dobré pravidelně dělat prohlídky
– vždycky vyjde levněji včasná oprava než pozdější
nutná kompletní rekonstrukce. Vlhkost pod střechou
působí na veškeré dřevo, a že je ho tady hodně – kro-

Komerční prezentace

Nejvyšší bezpečnost,
špičková kvalita
a vyjímečný design
kování od
spojuje bezpečnost s funkčností
a designem. To nejdůležitější, co každý
člověk mj. od svých dveří a oken očekává je vysoká kvalita, uživatelský komfort
a naprostá bezpečnost proti vloupání.
Firma GU toto vše plně svojí komplexní
nabídkou špičkových produktů splňuje.
NEVIDITELNÉ PANTY, přesněji řečeno skryté panty
s označením UNI-JET SC / CC
Dokonalý vývoj a precizní zpracování zaručující bezproblémový chod při váze křídla až 130 kg. Velkým
úhlem otevření – až 100 st. se zvyšuje komfort užívání
lepším a neomezeným výhledem z okna.
Důležitou stránkou je hlavně bezpečnost. Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC splňuje svojí technickou
výjimečností za použití adekvátních uzavíracích protikusů třídu bezpečnosti RC2 dle ČSN EN 1627 - 1630.
Povrchová antikorozní úprava ferGUard taktéž vysoce
převyšuje požadavky norem a zvyšuje tak užitnou
hodnotu celých oken prodloužením jejich životnosti.
Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC se hodí na
všechny běžně používané materiály – dřevo, PVC
a hliník.

Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost,
spolehněte se na výrobky!

Více na

WWW.G-U.com

vy, střešní latě, podbití – to všechno může začít hnít
nebo podléhat houbám, také dřevokazný hmyz je váš
nepřítel. Nejčastěji bývá dřevo napadáno červotočem
umrlčím, tesaříkem krovovým a pilořitkou velkou.
Z hub to jsou například dřevomorka domácí, trámovka
trámová a koniofora sklepní. Pečlivé ošetření dřeva
před pokládkou střešní krytiny by mělo být samozřejmostí, tehdy je nejvhodnější máčení nebo hloubková impregnace přípravkem proti škůdcům, houbám
a plísním – předstupni hniloby. Pravidelná kontrola
a opravy pak prodlouží život celé střechy i o několik
desetiletí, při opravách nám pak už ovšem nezbývá
než natírat nebo na přístupných místech použít stříkací pistoli, s níž je práce rychlejší a pohodlnější. Nátěry
lze používat v interiéru i exteriéru k péči o podlahy,
dřevěné konstrukce střechy či o dřevěné obložení. Novější výrobky, které obsahují regulátory růstu, působí
trojím likvidačním účinkem (adulticidní, larvicidní,
ovicidní). Což znamená, že spolehlivě ničí hmyz ve
všech jeho stádiích. Již napadené dřevo je třeba očistit
od starých nátěrů, špíny a nečistot tak, aby na 1m2 povrchu dřeva byl dodržen minimální příjem. Pokud není
možné dřevo očistit nebo pokud chcete zvýšit účinnost
nátěru, aplikujte přípravek injektážně. Před aplikací
dalších nátěrů je vhodné nechat ty předchozí dobře
zaschnout. U dřeva nebo částí konstrukčních prvků,
které byly napadeny houbami je nutností odstranit
minimálně 0,5m od napadeného místa. Kontrolujeme
také okolní zdivo z důvodu výskytu podhoubí těchto
dřevokazných hub. Pokud je zdivo napadené podhoubím, vyčistěte ho, odstraňte omítku a postižené místo
opalte hořákem. Poté aplikujte ochranný přípravek.
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Nátěr či postřik je vhodné provádět při teplotách 5
- 30 °C. Životnost bývá kolem deseti let podle druhu
vybraného prostředku.

Nátěr střešních tašek a eternitu
Zde se podíváme na možnost ochrany střešních krytin,
které jsou nejběžnější u rodinných domků. Střešní tašky a eternitové desky jen zdánlivě odolají všemu kromě mechanického poškození. Mají samozřejmě velkou
výhodu v tom, že pokud třeba po zimě některá taška
praskne, poměrně snadno ji lze vyměnit. I tyto krytiny ovšem mají své přírodní nepřátele – řasy, mechy
a lišejníky, jejichž spóry zaletí i do výšky a snadno se na
taškách a eternitu zachytí a množí. Spolehlivou ochranou proti nim je nátěr, který zvýší životnost střechy až
o dvacet let. Provádí se jak na nové střechy, tak i na
staré, které jsou již mechem či lišejníkem porostlé.
Při renovaci musí nejdříve být krytina důkladně vyčištěna tlakovou vodou nebo při menším zamoření
alespoň důkladným okartáčováním. Při té příležitosti
je vhodné vyčistit také okapové žlaby a svody. Pokud
jde o střechu, která byla již v minulosti natírána, musí
se odstranit zbytky předchozího nátěru. Před aplikací
ochranných nátěrů se provádí také odmaštění povrchu
střechy benzínem nebo jiným doporučeným chemickým přípravkem. Dalším bodem je aplikace penetračního nátěru, který sjednotí povrch, zlepšuje přilnavost
následné aplikace ochranného nátěru a snižuje nasákavost natírané krytiny. U nepenetrovaných podkladů
se dostává pojivo z barvy do podkladu, tím dochází
k uvolňování plniva a pigmentů a vzniku nehezkých
fleků. Nátěr má navíc malou odolnost a životnost.

Držitel certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009, člen Sdružení výrobců stínící techniky

Stěny a stropy bez prasklin

A STÍNICÍ TECHNIKY
VÝROBCE ROLOVACÍ
POVRCH

BEZ

PRASKLIN

Špičkové produkty pro perfektní finální úpravy

Tmely, nátěry, výztužné pásky a rohové profily Sheetrock nově v rodině Knauf | Úprava povrchu
sádrokartonu před malováním | Úprava povrchu betonu a jeho celoplošné dokonalé vyhlazení |
Úprava a vyrovnání omítkového systému

HOTLINE 844 600 600
www.knauf.cz
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PŘEDOKENNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
MARKÝZY, ŽALUZIE
VJEZDOVÉ BRÁNY
Alupra s. r. o. Pražská 323, Loděnice u Berouna, tel.: +420 776 075 711, e-mail: alupra@alupra.cz, www.alupra.cz

Poté následuje aplikace samotného ochranného nátěru, na který je po penetraci střešní krytina náležitě
připravena. Konečný nátěr se provádí ve 2-3 vrstvách
buď bezbarvou silikonovou impregnací nebo polyuretanovou či akrylátovou barvou. Oprava nebo preventivní nátěr střešní krytiny není samozřejmě záležitost
jednoho dne a náklady jsou na 100 metrů čtverečních
podle použité technologie mezi 15 a 50 tisíci korunami, rozhodně se ale vyplatí. Nová střecha vás vyjde
minimálně na desetinásobek.
O okapech již padla zmínka. Připomeňme ještě jednou, že při kontrole střechy byste je na jaře rozhodně
měli pročistit až po svislé svody a odvod dešťové vody
do kanalizace. Staré plechové okapy potřebují pravidelně natírat. V městském prostředí s agresivním spadem, ale také v krajích, kde panuje tuhý mráz a v okapech v zimě leží sníh, budete natírat častěji, obecně
platí, že bude potřeba tuto práci udělat asi jednou za
pět let. Už proto stojí zato se zamyslet, zda není lépe
staré okapy nahradit novými „bezúdržbovými“. Takové jsou okapy plastové, ale také měděné, případně
vyrobené z odolného pozinkovaného plechu se svrchní
vrstvou HB polyesteru.

Nezapomeňte na komín
Od roku 2011 platí vyhláška, jejíž výklad dodnes není
mnoha majitelům domů – a tedy i komínů – úplně jasný. Hlavním oříškem je tu rozdíl mezi kontrolou a revizí. Zatímco kontrolu spalinových cest a výběr tuhých
znečišťujících částí a kondenzátu jsme povinni prová-
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dět jedenkrát ročně, čištění spalinové cesty u kotlů
na pevná a kapalná paliva třikrát ročně a u plynových
jedenkrát ročně, revize je něco jiného. Je nutné ji
provést pouze pokud došlo ke změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při
vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních
konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revizi
spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním
technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi,
zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání
pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty.
Už se v tom vyznáte? Až se u vás tedy objeví kominík,
obcházející majitele nemovitostí, nedejte si namluvit, že je nutné u vás provést revizi, ale požádejte ho

Systém TOKOZ

PROfessional

Česká firma TOKOZ a.s. přinesla na trh vlastní
patentovanou cylindrickou vložku s unikátním
zamykacím systémem, postaveném na principu
otočných lamelových stavítek. Tento systém
zamykání je odborníky právem považován za
jeden z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších
na světových trzích.

Tato technologie vykazuje mimořádnou
odolnost proti všem běžným způsobům
vloupání:
 100 % odolnost proti planžetování a vyhmatání
 100 % odolnost proti bumpingu
 odolnost proti běžnému odvrtání
 vysoká ochrana v exteriéru (prach,
mráz, voda, mastnota)
 vysoká životnost v náročném prostředí

Produkty TOKOZ PRO jsou vhodné
jak pro zabezpečení bytů a rodinných
domů, tak i pro firemní a průmyslové
objekty.
Všechny produkty je možné zapojit do
systémů klíčů, kde je pak možné kontrolovat přístupová práva daných osob.
Cílem firmy TOKOZ a.s. je vyrábět produkty té nejvyšší kvality, které splňují
požadavky pro třídy 3. a 4. Tyto třídy
určují nejen odolnost proti různým
metodám překonání, ale také určují
životnost, tedy dobu, po kterou musí
produkt kvalitně a spolehlivě fungovat
i při velkém namáhání.

Rodina produktů TOKOZ PRO zahrnuje jak cylindrické vložky, tak i visací
zámky a jiné přídavné uzamykatelné
mechanismy.

To zvláště oceníte u hlavních dveří bytů
a domků nebo různých prostorů ve firmách, které se několikrát denně zamykají a odemykají. Důkazem je i pětiletá
záruka, která je na produkty TOKOZ
PRO poskytovaná.
U domácností pak jistě oceníte již zmíněnou 100% odolnost mechanizmu
proti různým metodám překonání.
Tento systém je speciálně vyvinut pro
náročné klimatické prostředí, kde se
střídá prach, voda a mráz a u průmyslových firem i mastnoty nebo oleje.
Ostatní produkty zde mohou velice
snadno „zalehnout“, ale TOKOZ PRO je
díky své konstrukci vysoce odolný.
Cylindrické vložky TOKOZ PRO patří mezi nejbezpečnější uzamykací systémy na českém i světovém trhu.
 bezpečnostní cylindrické vložky certifikované dle ČSN EN 1303, ČSN EN 1627
a dle NBÚ
 mechanismus je uzamčen pomocí
otočných stavítek
 komponenty uzamykacího mechanismu jsou z nerezového materiálu
 modulární konstrukce - snadná přestavbarůznýchdélekumožňujestěhování
vložky do dveří s různou tloušťkou a rychlou výrobu na míru
 možnost sjednocení na společný uzávěr a možnost hlavního a generálního
klíče se všemi výrobky TOKOZ PRO

SOUTĚŽ

1 - TOKOZ PRO 400
2 - TOKOZ PRO 300
3 - UZ PRO 240
4 - X safety BOX III
5 - GAMA 50 CS
6 - KONTI PRO

Vyhrajte s produkty TOkOz!
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1

6

4

Na stránce www.tokozpro.cz odpovězte
na 3 snadné otázky a vyhrajte
produkty firmy Tokoz.

2
2
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www.tokozpro.cz

byty-domy-zahrady

|
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pouze o kontrolu a čištění – to vás přijde zhruba na
500 Kč.
Když zprávu o kontrole a čištění nebudete mít, nikdo
vás pokutovat nebude. Pokud by ovšem došlo k požáru způsobeném kvůli vašemu chybně fungujícímu komínu, můžete dostat pokutu až 25 000 Kč a v každém
případě budete mít potíže s pojistným plněním. Takže
pozvat si kominíka dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb se
tedy rozhodně vyplatí. Přinejmenším vám kotel či kamna dobře potáhnou. Po zimě jsou tyhle práce na místě,
protože mráz a sníh mohly komínové těleso poškodit.
Kominíkovi zajistěte přístup na střechu, neřešte to až
na poslední chvíli – jeho čas totiž není levný a zbytečné zdržení vám určitě napočítá.

Malovat nebo tapetovat?
V žertu se říká, že než v bytě malovat, je jednodušší
se přestěhovat jinam. Jistě, malování je taková malá
dynamitová exploze v našem obydlí, ale nedá se nic
dělat, výmalba stárne, je zažloutlá, mastná, prostě
špinavá. A tak si vyhrneme rukávy a pustíme se do
pořádné očisty místností. Protože vymalovaná místnost
je opravdu jako nová – když si k malování přidáme
nutnost pohnout nábytkem, znamená to, že ho při
té příležitosti také důkladně očistíme ze všech stran,
uklidíme vnitřky skříní, zbavíme se zbytečných věcí
a vše naleštíme. To ovšem až po malování. Není třeba
se ho ale zas tak moc bát, dnešní malířské firmy vám
často v rámci služby pomohou s vystěhováním nábyt-
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ku, úklidem i konečným nastěhováním skříní zpět na
místo, kam po malování budou patřit.
Rozhodnutí o čistých stěnách tedy padlo, teď je třeba
si vybrat – budete malovat nebo tapetovat? Nebo si
podle moderního trendu vymalujete a tapetou ozdobíte jen některou stěnu? Svépomoc je fajn, jenže
řemeslo je řemeslo a ne nadarmo se dlouho učí. Takže
pokud chcete mít perfektní práci, raději si pozvěte
odborníky. Už proto, že současné interiérové trendy
si nepotrpí na čistě bílé stěny, ale žádají si barevnost
nebo dokonce speciální techniky výmalby, které dodají
vašemu pokoji skutečně osobitý ráz.
Pojďme se podívat, jak je to s tapetami. Nabídka je
opravdu široká – od obyčejných papírových až po
omyvatelné vinylové, od hladkých až po plasticky vzorované. Často sáhneme s hobby marketu po něčem, co
se nám líbí a teprve pak zjistíme, že se to nehodí na
podklad, na který chceme lepit, do vlhkého prostředí
koupelny nebo málo větrané kuchyně a podobně –
tapety jsou zkrátka na různé použití a podle toho je
třeba je vybírat. Nákup přes internet je už tedy skutečně spíš sázka do loterie. Stanislav Petřek, který se
prodejem tapet zabývá řadu let, rozhodně doporučuje
návštěvu odborné prodejny: „Prodejen s tapetami
ubylo, protože lidé nakupují přes internet nebo ve
velkých obchodních domech s domácími potřebami.
Jenže když si vybíráte malbu na zeď, také se poradíte, jaký typ barvy použít, aby dobře držela a sloužila.
U tapet se předpokládá ještě delší životnost, takže

odborná porada je rozhodně na místě, jen ten, kdo má
s tapetováním zkušenosti a zároveň sleduje novinky
na trhu, vám dokáže poradit. Navíc ve specializované
prodejně máte čas promyslet celý design pokoje, vybrat
třeba bordury, lemy, doplňky na ozdobení nábytku – to
vše je tu pohromadě a s prodavačem v klidu proberete,
co je pro vás vhodné a samozřejmě také jak to nalepit.
S malými kousky si možná dokážete poradit sami, na
tapetování celých stěn je ale lepší vzít si tapetáře, zejména pokud volíte tapetu se složitým vzorem.“
Drobným doplňkem pro výzdobu interiéru jsou dnes
velmi oblíbené obrázkové fólie. Chcete, aby se vám za
sedačkou proháněli motýli nebo vám od podlahy rostl
strom? Popřípadě uložíte kočku spokojeně na podhlavník křesla u stěny nebo si za hlavou postele necháte
poletovat proud bublinek. To vše je možné a mnohem
víc. Obrázků je velký výběr. Fólie nejsou tapety – ty kvalitní samozřejmě dobře drží na zdi i na dřevě, ale stejně
snadno se dají bez poškození podkladu zase sloupnout.
Nezapomínejte ale, že malba okolo obrázku bude
stárnout jinak než pod ní – po nějaké době tedy bude
obrys obrázku v každém případě vidět a vy budete muset po sloupnutí fólie stěnu přemalovat.
Co se nosí v malbách? Vzhledem k minimalistickému
pojetí zařízení bytů se interiér dnes často oživuje a individualizuje právě použitím barev nebo ozdobné tapety.
Jednoduchá pravidla o tom, že svislé pruhy místnost
opticky zvyšují a vodorovné prodlužují, není asi třeba
připomínat, stejně jako to, že pokud chceme místnosti
zachovat světlo, nesmíme to přehnat s použitím sytých
barev. Tmavý strop na nás bude padat, do paneláku
s nízkou světlostí místnosti se tedy určitě nehodí.
Pokud nechceme prostor vyzdobit pestrými tapetami
a potrpíme si na klasické vymalování, máme pořád řadu
možností, jak zdobit. Podle šablon můžete olemovat
pod stropem nebo i svisle část malby bordurami – dbejte ale při výběru vzoru na styl nábytku, bordura by ho
měla vhodně doplnit. Zajímavou možností je rozmývaná malba, která na stěně působí trochu jako mramor
a velmi dobře vypadá v interiérech zařízených alespoň
kouskem starožitného nábytku. Barvami můžete lemovat dveře, okna, výklenky, nosné pilíře. Můžete mít
polovinu stěny v jedné barvě a druhou polovinu v jiné.
Vždy ale platí, že méně je více, a pokud si s kombinací barev moc nevíte rady, vezměte raději na poradu
interiérového architekta nebo alespoň malíře, který má
pro barvy dobrý smysl – nejlépe to poznáte, když vám
převede pár fotografií svých prací. Malíři, kteří nabízení
speciální druhy výmalby, nejsou zdaleka všichni v telefonním seznamu. Za tyto práce také zaplatíte mnohem
vyšší cenu a nebudou hotové do druhého dne. Povedené dílo ale udělá z vašeho bytu skutečný originál.
Váš domov bude vonět čistotou a vy se v klidu můžete
oddat čekání na léto a promýšlet jen drobné doplňky,
kterými si budete dělat radost jistě po celý rok.
Text: Gabriela Koulová
Foto: SAMphoto.cz

Jen u firmy Hörmann

Dálkové ovladače Hörmann pro pohony garážových
vrat / vjezdových bran
(obrázek v originální velikosti)

Pohodlné a bezpečné:
dálkové ovládání BiSecur
• Větší komfort díky dotazu na polohu vrat
• Dvousměrný rádiový přenos, stejně bezpečný
jako internetové bankovnictví

• Elegantní designový dálkový ovladač
(nositel ceny red dot)

Premium partner
českého národního týmu

STAVÍME

NOVÝ DŮM
Již při projektování nového domu hraje výběr stavebního materiálu významnou
roli. Projektant rozmýšlí, jakou bude mít zvolený materiál v budoucí stavbě funkci,
stavební firma či zedník upřednostňují snadnou manipulaci a vliv na rychlost
práce, investor klade důraz na vyvážení ceny a kvality. Z čeho je dům postaven,
by si však měl pohlídat zejména budoucí uživatel.

Právě jemu je totiž dům určen. Vedle rychlosti stavby,
ceny materiálu a v poslední době velmi zdůrazňovaných tepelněizolačních vlastností je pro něj důležité
i příjemné prostředí a zdravé mikroklima v místnostech budoucího domu. A na ně má zvolený stavební
materiál velký vliv.
Jiný pocit v nás vyvolává pobyt v moderní budově
s řízenou teplotou, vlhkostí a cirkulací vzduchu, zcela
jinak se jistě cítíme ve venkovském stavení z 19. století.
Mikroklima v místnosti neumíme přesně rozpoznat
a definovat jako například teplo a chlad, vlhkost
a sucho, ale vnímáme jej a významně nás ovlivňuje.
Pokud není optimální, po čase můžeme začít pociťovat
příznaky, jako je únava, ztráta soustředění, nevolnost
apod.
Mikroklima v místnosti vytváří a ovlivňuje obvodový
plášť budovy a materiály, ze kterých je vytvořený. Pro
představu jej můžeme přirovnat k oblečení pro sportovce určenému do extrémních podmínek. To musí
nejen dobře tepelně izolovat, ale zároveň i přirozeně
regulovat vlhkost, musí „dýchat“. Stejně tak je na
stavbu domu dobré vybrat materiál, který má nejen
vysoký tepelný odpor, ale zajistí i optimální vnitřní
mikroklima.

Přirozené a zdravé mikroklima
Studie prof. Ing. Miroslava Jokla, DrSc., která hodnotila vliv různých materiálů na vnitřní prostředí, posuzuje
mikroklima a jeho vnímání člověkem podle tří faktorů: tepelně-vlhkostních toků v interiéru (mikroklima
tepelně-vlhkostní), plynných složek neboli pachů
v ovzduší (mikroklima odérové) a elektrostatického
pole umožňujícího tvorbu tzv. aeroiontů v interiéru
(mikroklima elektroiontové).
Současné nízkoenergetické a pasivní domy dosahu-
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jí vysokých tepelněizolačních hodnot, podle druhu
zvoleného stavebního materiálu se však liší vlastnostmi
při vytváření dalších druhů mikroklimatu, odérového a elektroiontového. Vysoká koncentrace pachů
v ovzduší sice přímo neohrožuje zdraví člověka, ale
negativně působí na jeho soustředění, způsobuje ztrátu chuti a pocit nevolnosti. Jedny z nejnižších pachových emisí byly zaznamenány u cihel (0,043 mg/m2h),
tradičního přírodního stavebního materiálu, který je
u nás zároveň jedním z nejrozšířenějších.
Předností cihel je také jejich propustnost pro elektrické pole. Na rozdíl od železobetonových konstrukcí
a konstrukcí s ocelovým skeletem, které elektrické
pole odstiňují, se tak v cihelných domech mohou tvořit
aeroionty, záporně a kladně nabité částice elektrického pole. Vzduch s vyváženým poměrem negativních
a pozitivních iontů má zásadní vliv na celkovou náladu
a pohodu člověka a také na zdravý spánek. Pokud je
vzduch chudý na jakékoli ionty, je vnímavějšími osobami označován jako těžký, pokud má optimální poměr
pozitivních a negativních iontů – jako třeba po bouřce
– je popisován jako lehký a čistý.

Jaké cihly vybrat?
Samozřejmě záleží na tom, jaké cihly vybereme.
Cihly lze dělit nejenom podle tvaru a provedení nebo
určení, ale i podle váhy, barvy a materiálu. Proto jsou
některé děrované, další plné. Z jedněch se staví příčky,
druhé se hodí například pro jednovrstvé obvodové zdivo, další do vícevrstvých systémů. Vyrábějí se speciální
cihly pro nosné stěny, a to pro venkovní i vnitřní, cihly
voštinové, betonové i vápenopískové. Lícové můžeme
mít jak plné, tak děrované. Stavět lze i z cementotřískových desek, překladů, příčkovek, thermobloků,
stropních vložek nebo tvárnic.

Nabídku cihelných výrobků lze v současnosti rozdělit
do následujících základních kategorií:
Pro zdivo vnější – cihly v tloušťce 365 až 490 mm s tepelně-izolačními vlastnostmi dle normy.
Pro zdivo nosné – cihly v tloušťce 140 až 365 mm, které slouží především jako nosné vnitřní.
Pro nenosné zdivo – cihly 65 až 115 mm sloužící pro
nenosné příčky staveb.
V současnosti je cihla produktem automatizovaného
výrobního procesu, ve kterém jsou pečlivě sledovány
všechny rozhodující parametry. K nim patří:
Rozměry cihly, u nichž se sleduje i rovinnost a rovnoběžnost ložných ploch výrobku. Tvar a uspořádání
zdicího prvku, směr otvorů v něm a poměrný objem
těchto otvorů. Objemová hmotnost a pevnost cihly
v tlaku. Tepelně-izolační vlastnosti, zda cihla splňuje
hodnoty dané normou. Trvanlivost, mrazuvzdornost
a nasákovost cihly s ohledem na její deklarovanou
použitelnost. Propustnost vodních par prostřednictvím
faktoru difúzního odporu cihelného výrobku a přídržnost cihly deklarovanou hodnotou počáteční pevnosti
ve smyku.
Než se pustíte do stavby či rekonstrukce, je důležité si
ujasnit, zda potřebujete zdít novou obvodovou nebo
vnitřní nosnou zeď, případně jen příčku oddělující
světnice. Výběr materiálu také záleží na tom, co od zdi
dále očekáváte. Tím myslíme například nosnost nebo
tepelně-izolační a akustické vlastnosti.
Pálená cihla je pevná a trvanlivá, má dobrou akumulaci tepla i zvukově-izolační vlastnosti. Vzhledem k malé
velikosti cihel je také možné vyzdít z nich i poměrně
složité tvary. Je to však úkol pracnější, vyžadující přípravu malty za mokra.
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Uchytily se také cihly vápenopískové, které jsou oproti
cihlám z pálené hlíny ještě pevnější a vynikají velkou
únosností, což umožňuje stavět zdi tenčí. Odolávají
jak horku, tak i mrazu a často se používají i na komíny
a krby. Z hlediska vzhledu zaujmou velkou přesností
tvaru s ostrými hranami. Tento materiál se však nepoužívá jen na výrobu cihel běžných rozměrů, ale i na
různé tvarovky a zdicí bloky.
Oba druhy cihel se nabízejí i ve štípaných variantách.
Štípaná cihla je velmi dekorativní a používá se hlavně
na fasády a jiné pohledové zdi, zpravidla ovšem jako
součást zdicího systému tvořeného více vrstvami. Ve
snaze zlepšit tepelně-izolační vlastnosti se objevily
cihly duté nebo děrované. Díky vzduchovým komůrkám jsou také lehčí, takže méně zatěžují podklad.
Od dutých cihel je už jen krok k tvárnicím. Ty mohou
být vyrobeny stejně jako cihly, tedy pálené z hlíny, ale
dnes se už mnohem více používají tvárnice z porobetonu. Mění se rovněž způsoby zdění. Zatímco u pálené
cihly se pořád používá hlavně malta, tvárnice a podobné zdicí prvky (ať už z jakéhokoliv materiálu) mohou
být spojovány speciálním lepidlem, nebo s využitím
spoje pero-drážka.
Zmínili jsme se o vícevrstvých zdivech. Co to znamená?
Jde o systémy, kde každá vrstva má svůj účel a dohromady tvoří jeden funkční celek. Například vnitřní zeď
může být z omítnutých nosných zdících bloků, vnější
z pohledových cihel a mezi nimi je vrstva izolační.
Existuje velké množství kombinací, ale mělo by vždy jít
o materiály, které jsou si technologicky blízké a určené ke společnému použití v uceleném systému. Je
proto lépe se poradit s odborníky, než vymýšlet vlastní
řešení. Jedno je však jisté – cihlami (při jejich správném

použití) nic nepokazíte.
Určitě bychom se měli více zastavit u tepelně izolační
cihly typu „therm“.
Tyto cihly se vyznačují především dobrým tepelným
odporem splňujícím normu. Z tvarového hlediska jde
o cihly svisle děrované. Tento druh cihel je vyráběn
mnoha výrobci v různých modifikacích.
Výhody izolačních cihel:
• vysoká pevnost
• dobré tepelně izolační vlastnosti
• dobrá prostupnost vodních par
• ideální podklad pro omítání
Novinkou na trhu je řada Porotherm EKO+, což jsou
cihly vyrobené pouze z přírodních materiálů a ve vnitřní konstrukci cihly byly tradiční kosočtverce nahrazeny
obdélníkovými „dutinami“, dosahují výborných tepelněizolačních vlastností.
Cihly mají také výborné zvukověizolační vlastnosti,
dům z nich je tedy klidným domovem oproštěným od
rušivých zvuků zvenku i ze sousedních místností. K příjemnému pocitu útulného a klidného domova přispívá
také tepelná stabilita cihelného domu. Protože mají
cihly schopnost akumulace tepla, nedochází v domě
z tohoto materiálu k tzv. lednicovému efektu, typickému pro lehké konstrukce, kdy se stavba sice rychle
vyhřeje, ale také velmi rychle vychládá.
Pro pohodlné bydlení je velmi důležitá propustnost
vodních par, jejichž kumulací vzniká v interiéru prostředí ideální pro vznik hnilob a plísní. Řešením je
rekuperační systém, který odvádí a přivádí vzduch
s požadovanou vlhkostí. Cihelný materiál je pro vodní
páry přirozeně propustný, dá se říci, že „dýchá“, proto
stavby z něj žádné dodatečné řešení nezbytně nepo-

třebují. Navíc, lehké obvodové tepelněizolační konstrukce je nutné skládat z několika vrstev s rozdílnými
vlastnostmi propustnosti vodních par. Jejich nesprávná
skladba může zapříčinit problémy s vlhkostí v konstrukci. U jednovrstvého cihelného zdiva toto riziko
logicky odpadá.

Ke slovu přichází izolace...
Pokud kromě izolačních cihel chcete dopřát svému
domu i další izolační vrstvu, rozhodně nezapomeňte
na tepelné izolace. Tepelné izolace zadržují vzduch,
zpomalují jeho proudění a výrazně snižují tepelné
ztráty. V dobře zatepleném objektu se tak udrží dostatek tepla i během zimních měsíců. Díky tomu můžete
ušetřit za vytápění svého domu a zároveň zvýšit jeho
hodnotu.
Mezi nejúčinnější tepelné izolace patří látky s vysokým obsahem vzduchu – skelná vata, kamenná vata
nebo extrudovaný a expandovaný polystyren. Izolovat
můžete šikmé i ploché střechy, stropy, stěny, ale také
podlahy. Nejlepších výsledků samozřejmě dosáhnete
zateplením celého domu.
Víte, že: vnější izolace je zpravidla lepší než vnitřní?
U vnitřního zateplení totiž může docházet ke kondenzování vlhkosti v blízkosti podlah, stropů nebo rámů
oken.
4 základní typy tepelných izolací

Skelná vata (izolační vata)
•
•
•

kvalitní tepelná izolace vyráběná rozvlákňováním
skla
pro stěny, stropy, podlahy nebo střešní konstrukce
spolehlivý způsob, jak snížit náklady na vytápění
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•
•

velmi dobře chrání před únikem tepla i hlukem
nejpoužívanější tepelná izolace

Kamenná vata (izolační vata)
•
•
•
•
•

osvědčená tepelná izolace vyrobená tavením čediče
vhodné řešení pro stropy, střechy, podlahy i stěny
pomáhá výrazně snížit náklady na vytápění domu
izolace proti hluku, požáru a ztrátám tepla
vyšší hmotnost než běžná skelná vata

Extrudovaný polystyren XPS
•
•
•
•
•

moderní izolace s nízkým součinitelem tepelné
vodivosti
ideální pro důkladné zateplení podlah, stěn
a střech
vysoká pevnost v tlaku, minimální nasákavost
různé barevné kombinace a provedení
vhodné do prostor s trvalou vlhkostí

Expandovaný polystyren EPS
•
•
•
•
•

tepelná izolace dodávaná v deskách o velikosti 0,5
x1m
vhodné pro nezatížené konstrukce, stěny, střechy,
podlahy
oblíbená tepelná izolace, která nabízí celou řadu
výhod
univerzálnost, odolnost proti stárnutí, recyklovatelnost
nízká objemová hmotnost a tepelná vodivost

Stříkané tepelně izolační pěny
Tento typ izolace najde uplatnění např. v různých
typech sendvičových konstrukcí, jejichž nosnou kostrou je buď dřevěný, nebo ocelový rám. Dále lze tepel-
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ně izolační pěnou zateplit zděné domy, půdy, stropy,
stěny a podlahy, exteriéry. Pěnu lze aplikovat na
jakýkoliv podklad.
Použitím izolační pěny je u obalových konstrukcí dosaženo vysoké vzduchotěsnosti, což je mimo jiné základním předpokladem správného fungování jednotek
nuceného větrání - rekuperace. Pěna vytvoří vzduchotěsnou bariéru bez nutnosti provedení parozábrany.
Funguje také jako akustická izolace. Výhodou tepelně
izolační pěny je rychlá aplikace, také životnost, která
je dána životností stavby a zcela kompaktní izolační
vrstva bez jakýchkoliv netěsností a spojů. Je to ideální
technologie pro dodatečné zateplování podkroví a pro
rekonstrukce.

Tepelně izolační omítky
V souvislosti se zateplením, musíme hovořit i o tepelně
izolačních omítkách, které jsou nejjednodušším, ale
samo o sobě ne zcela dostačujícím řešením. Plášť domu
je omítnut hmotou vylehčenou zpravidla perlitem či
polystyrenem. Toto řešení je rozhodně lepší než žádné
zateplení. Uplatní se zvláště u památkových objektů,
kde nelze měnit vzhled fasády.
Stavba vlastního domu je investicí, která se v životě
neopakuje příliš často. Vyplatí se proto dobře si předem rozmyslet, co vše od ní očekáváme, a podle toho
volit vhodný stavební materiál. Jeho výběr je pro následné správné fungování domu a kvalitní, pohodlné
a zdravé bydlení velmi důležitý. Vnitřní zařízení, okna
nebo dveře totiž vyměníme relativně snadno, nosné
obvodové konstrukce však nikoli
Zdroj: cihly. net, ceskykutil.cz, izolace-tepelne.cz
Foto: SAMphoto.cz

ZIMNÍ ZAHRADY
A TERASY NA JAŘE

Než se opravdu ohřejeme na
sluníčku a při posezení v zahradě se nebudeme ohlížet po
svetru či plédu, zbývá ještě pár
týdnů chladnějšího přechodného období. Kdo by ale seděl
v obýváku, když zahrada se už
zelená a vzduch se tetelí svěžím jarem. A tak se postupně
přesouváme blíž a blíž zeleni
– nejprve na verandu nebo do
zimní zahrady, pak na terasu.

Prosklená veranda nebo ještě lépe zimní zahrada by
měla při současných možnostech využití izolačních
skel, zateplení a pohodlného vytápění součástí každého projektu na nový domek. Přívětivost tohoto
světlého prostoru vás sem bude přivádět velmi často,
jsou majitelé domů, kteří přistaví třeba i druhou zimní
zahradu, aby měli jednu společenskou a druhou třeba
jako pracovnu. Denní světlo nám totiž dodává energii,
cítíme se vitálnější, lépe naladění. Pryč je doma, kdy
zimní zahrada byla považována za luxus, tento drobný komfort si dnes může dopřát prakticky každý, kdo
staví. A ten, kdo dům již má, určitě bude hledat místo,
kam zimní zahradu přistavět nebo alespoň rozšířit
zádveří na obytnou verandu s řadou velkých oken.
Terasa, na kterou vede francouzské okno z obývacího
pokoje nebo kuchyně je pak další samozřejmostí moderního bydlení v rodinném domě. I městské byty dnes
nabízejí často alespoň balkony, kam lze umístit stolek
a židle, luxusnější městské bydlení nabízí kaskádovité domy s terasami nebo atriové byty s miniaturními
zahrádkami. Ano, chceme ven, chceme dýchat čerstvý
vzduch, chceme se těšit z paprsků slunce i přívětivého
stínu pod pergolou či markýzou, chceme se obklopit
zelení alespoň zavěšenou na stěnách a rozmístěnou okolo nás v truhlících a květináčích. Stále více si
uvědomujeme, že člověk je součástí přírody a dnešní
přelidněný svět se tak snaží přenést jí alespoň kousek
tam, kde trávíme velkou část života – k našemu domu
nebo bytu.

Zařizujeme zimní zahradu
Na prvním místě bychom měli zdůraznit, že přestože
tuto místnost nazýváme zahradou, není primárně
určena k pěstování rostlin, ale k životu lidí. Zkrátka to
není skleník, i když pokud jste skutečně vášnivý pěstitel různých pokojových a zejména exotických rostlin,
můžete se jimi v zimní zahradě obklopit po libosti. Pro
někoho je příjemné ukrýt pohodlnou sedací soupravu
či „čtecí“ křeslo do malého soukromého pralesa. Většina z nás ale bude s množství rostlin zacházet uvážlivě,
vynikne zde i jen několik třeba mohutnějších soliterních exotek, zato si sem dáme pohodlný nábytek se
vším, co zde potřebujeme. Někdo jen posezení na
vypití šálku kávy, jiný třeba i televizor, hudební soupravu, pracovní stůl, minikuchyňku. Nešetřete na zařízení,
dopřejte si pohodlný nábytek a drobnosti, které vám
chvilky v zimní zahradě ještě více zpříjemní.
Studené zimní zahrady, v nichž se netopí a teplota
v zimě v nich klesá i pod 5 °C, zařizujeme především
na letní měsíce. V zimě v nich budou bydlet jen rostliny. Letní nábytek by měl být především lehký, vzdušný,
abyste si ho snadno vynesli i na terasu nebo do zahrady. Jako dobré řešení se v tomto případě jeví plastová
křesílka s odnímatelnými čalouněnými sedáky a opěrkami, která ani v zimě nebudou v chladném prostoru
nijak trpět. Nabídka plastového nábytku je dnes už
široká a tvary i barvy zdařile imitují dřevo nebo kov.
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Šikovné je si i v chladné zimní zahradě zařídit malou
letní kuchyň, nejlépe i se samostatným přívodem vody.
V létě velice oceníte, že si můžete přímo v zimní zahradě uvařit kávu, sáhnout do chladničky pro studený
džus nebo zde v teplém deštivém počasí grilovat při
rozevřených oknech. Na zimu ovšem nezapomeňte přívod vody uzavřít – při velkých mrazech by vám mohla
zamrznout.
Temperované zimní zahrady udržují teplotu nejméně
na 5 °C, za slunečných dnů v nich máte i v zimě kolem
15 °C. Sem už tedy budete chodit po většinu roku alespoň ráno posnídat, od jara do podzimu tu pak budete
trávit i příjemné chvíle s knížkou, posedíte tu s rodinou i s návštěvou. Do takového skleněného pokoje se
hodí již stálý nábytek, šikovný je kov, nejlépe hliník
opatřený plastovou povrchovou úpravou – působí lehce a nijak netrpí ve vlhkém prostoru s výkyvy teplot.
Kdo si potrpí na ušlechtilé tvary, najde v moderním
designovém nábytku z plastu vyrobené úžasné kousky
– pozor ale, aby se na nich také dobře sedělo a nebyly
opravdu jen na ozdobu. Čalounění by mělo být opět
odnímatelné – z tepla domu si přinesete suché a nahřáté sedáky a opěrky, takže se i v chladnějších dnech
hned příjemně posadíte.
Temperovaná zimní zahrada je šikovným místem také
pro malou domácí tělocvičnu. Najděte tu tedy koutek
pro rotoped nebo jiný váš oblíbený stroj na cvičení.
V létě si půjdete zacvičit ráno nebo navečer za chládku, v zimě tu najdete ideální místo na cvičení, protože
se tu dobře dýchá a v chladnu je pohyb zdravější a příjemnější, než ve vydatně vytopeném pokoji.
Teplé zimní zahrady obvykle širokým průchodem
přímo navazují na obytný prostor domu a teplota zde
nikdy neklesne pod 15 °C. Jejich zařízení by tedy mělo
korespondovat s vedlejšími místnostmi, průhled do
zimní zahrady by měl lahodit oku a přímo vábit svým
pohodlím a útulností. Sem se tedy hodí masivnější
sedací soupravy dřevěné, proutěné nebo ratanové,
s pohodlným čalouněním a polštáři, ušák nebo houpací křeslo s pěknou stojací lampou do čtecího koutku,
odkládací stojan na časopisy, pokud máte dost prostoru, přidejte i klasický jídelní stůl se židlemi. Z hlediska
pěstování rostlin bude tato zimní zahrada tropická
– bude tedy potřeba v ní udržovat vyšší vzdušnou
vlhkost. Proto pokud volíte dřevo, pak by mělo být
tvrdé exotické, aby ve vlhku tolik netrpělo. Stejný
problém je s ratanem – takže do zimní zahrady volte
raději umělý. Od přírodního je prakticky k nerozeznání, snadno se čistí a ve vlku netrpí.
Pro udržení vzdušné vlhkosti si mezi rostliny pořiďte
jednu nebo i více fontánek. Určitě najdete takové,
které vhodně doplní interiér – ať už dáváte přednost
jednoduché kráse skleněných nebo kovových misek
nebo si rádi dopřejete něco tvarově bujařejšího, třeba
i keramickými stromky a ptáčky. Kdo má dostatek
místa, může si v zimní zahradě vybudovat malé jezírko
s vodními rostlinami. Živá voda navozuje pocit harmo-
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nie a klidu. Mezi tropickými rostlinami se bude úžasně
vyjímat i akvárium s pár pestrými rybičkami a vodními
rostlinami – tady ovšem s odparem vody moc nepočítejte, raději zvolte zakryté s automatickým filtrování,
jinak budete muset každých několik dní podstoupit
časově náročné čištění skel.

Ještě krok a jsme na terase
Do teplých dnů už zbývá jen chvilka, a tak nás pobyt
venku láká čím dál víc. A až nám sluníčko opravdu
dopřeje venku snídat, večeřet, číst si knížku nebo
při pěkné hudbě se věnovat nějakému „sedavému“
koníčku, určitě nebudeme postávat na zápraží. Terasa u rodinného domu rozšiřuje obytný prostor a více
než polovinu roku trávíme převážně na ní. Nejlepší je
samozřejmě taková, z níž přejdeme snadno rovnou do
zahrady, na ní si připadáme nejvíc jako v přírodě. Terasy ovšem můžeme mít také v prvním patře na střeše
garáže, pak sem vede třeba francouzské okno z ložnice nebo z chodby. Zatímco terasu před domem, kde
plynule navazuje na terén zahrady, můžeme ponechat
bez zábradlí, jakmile je zvednutá nad terén nebo
umístěná na střeše, zábradlí se stává nutným bezpečnostním prvkem.
Terasu dlážděnou nebo dřevěnou? Ta první vydrží
déle, i když i na ní je třeba počítat s tím, že se dlaždice
rozbije nebo praskne mrazem v zimě – nezapomínejte
tedy při pokládání venkovní dlažby koupit o něco víc
dlaždic, abyste měli pro takové případy náhradu. Každá výrobní série se totiž malinko liší barvou i tloušťkou
a do přesně stejné dlaždice byste se později jen těžko
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strefili. Údržba dlažby je snadná. Po zimě je dobré
zkontrolovat spáry a případně je opravit, aby se nevydrolovaly dál a dlaždice se neuvolňovaly.
Dřevěné terasy se hodí víc k chatám a chalupám, nebo
ke stavbám, kde je dřevo uplatněno i na domě – roubenkám či dřevostavbám s dřevěným obložením štítu
a podobně. Můžete využít praktickou skládačku, která
je k dostání v hobby obchodech. Patří k ní trámky na
podložení a dřevěné čtverce, které se skládají jako parkety na drážku. Můžete ale na terasu použít i silnější
prkna, v každém případě dobře ohoblovaná a vyhlazená, nechcete si přece zadírat třísky do chodidel, až
si na terasu vyběhnete bosky. Že je třeba dřevo pro
venkovní použití napustiti proti houbám a plísním
a ošetřit lakem, který budete muset tak jednou za dva
roky obnovit, to asi není třeba vysvětlovat. I tak se
smiřte s tím, že v našich povětrnostních podmínkách
dřevěná terasa vydrží maximálně deset let, pak budete
muset položit dřevo nové. Pokládat na terasu podlahu
z velmi drahých exotických dřev je trochu nadbytečný
luxus, i když pokud je terasa trvale chráněna zastřešením před deštěm a sněhem, můžete o tom uvažovat. Exotická tvrdá dřeva je nutné každoročně raději
dvakrát – na jaře a na podzim - ošetřovat speciální
politurou, aby si zachovala pěknou barvu a hlavně aby
nehnila a nepodlehla houbám. Jejich krása tak vynikne
a bude směle konkurovat jakékoliv dlažbě.

Proti dešti a prudkému slunci
Na terase se sedí příjemně, i když z nebe padá teplý déšť. Stejně jako před oslepující září slunka se ale

musíme chránit, abychom se cítili dobře. Na jižních a jihozápadních stranách, kam se slunce opírá po většinu
letního dne, se vyplatí uvažovat o pevném zastřešení.
Opěrné trámy jsou pak ozdobou samy o sobě, když
k nim vysadíte nějakou popínavou rostlinu, budou
ještě zajímavější. Střechu je možno řešit jako trámovou
konstrukci porostlou vínem pravým či psím, nebo ji
můžete zasklít nejlépe matným sklem, přes které slunce nepronikne. Pokud chcete mít skutečně dokonale
stínící zastřešení, můžete použít mléčný polykarbonát.
Plech moc doporučit nelze – na slunci se rozpálí a pod
ním je k nevydržení. Když máte možnost navázat na
krov domu přes terasu střechu šikmou, budete nejspokojenější – odpadá totiž problém s údržbou a uklízením střechy rovné. Nezapomeňte, že déšť ze střechy
terasy je třeba směrovat stejně jako déšť stékající ze
střechy domu do okapu.
Kdo zastřešení nechce, ochrání se před sluncem velmi
dobře markýzou. Ta se sroluje do kazety umístěné na
domě nebo na krovu střechy a buď ručně, nebo na
motorový pohon se rozbalí do potřebné délky nad
terasou, když ji potřebujeme. Sofistikované automatické systémy umí dokonce reagovat na počasí, markýza
se tedy sama sroluje, když začne foukat příliš silný vítr
nebo prší. Ano, když prší, je markýza bohužel k ničemu – v plátnu se vytvoří vana, která pak v určitou
chvíli přeteče – a zákon schválnosti praví, že určitě
dostanete plnou dávku ledové dešťovky přesně za
krk. Větší potíž je ovšem v tom, že když plátno mokne
a pak na slunci vysychá, rychle stárne. Barvy se vybělují a plátno samo se brzy začne trhat, protože vlákna

jsou zpuchřelá. Přestože je plátno markýz opatřeno
impregnací, ta na něm věčně nevydrží. Pokud tedy
investujete do ne zrovna levné markýzy s motorovým
pohonem navíjení a třeba i digitálním čidlem hlídajícím počasí, namoknout ji raději nenechávejte. Pokud
chcete i tak na terase sedět i v dešti, vezměte za vděk
starým dobrým slunečníkem. Jeho plátno sice také
trpí, rozhodně vás ale vyjde levněji pořídit si po dvou
třech sezónách nový slunečník než novou markýzu.
Pod velký slunečník se pohodlně vejde stolek pro čtyři
lidi a za mírného deště se tady moc hezky sedí. Pozor
ale i tady na vytváření van a nečekané sprchy za krk.
Zkrátka při mírném deštíčku ano, při větším lijáku ale
raději vše stáhnout a hupky pěkně domů třeba ke
krbu do zimní zahrady.

Nábytek na terase
Výrobci a jejich designéři se ve vývoji zahradního a terasového nábytku předhánějí, takže je z čeho vybírat.
Než ale propadnete poslednímu trendy kousku, pořádně se zamyslete, jak vám má na terase nábytek sloužit. Budete tady stolovat pravidelně nebo jen občas?
Chcete si dopřát siestu na terase v leže? Chystáte se
nábytek přenášet do zahrady? To všechno jsou faktory, podle kterých si vyberete nábytek buď bytelný,
třeba z ušlechtilého dřeva nebo kovaný, nebo lehký,
snadno přenosný hliníkový, ratanový nebo jednoduchý plastový. Mnoho výrobců dnes nabízí celou škálu
od stolů, stolků, židlí, sedacích souprav až po lehátka
a servírovací stolky. Korunou často používané terasy je
pak letní kuchyně. Může mít podobu třeba pojízdného
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velkého grilu, v jehož skříňce je dostatek místa na nádobí a různé ingredience. Nebo si postavíte na terase
krb s grilem a udírnou a budete se opájet příjemnou
vůní hořícího dřeva? Nebo na zastřešenou terasu
dokonce přestěhujete kompletní letní vaření a naistalujete si sem malou kuchyňku se sporákem a pár
skříňkami, abyste zde mohli plnohodnotně vařit, když
je v kuchyni příliš horko a všichni kromě kuchaře jsou
stejně venku? Všechny tyto možnosti asi nepromyslíte
předem. Terasa má ale tu výhodu, že ji můžete časem
třeba rozšířit, zastřešit, vybavení doplňovat podle
toho, nakolik budete tuto příjemnou součást vašeho
domu využívat.
Abyste si týdny na terase maximálně prodloužili, pořiďte si na chladnější jarní a posléze podzimní večery
topidlo. Krb vás na terase neohřeje, zato plynové topidlo, které tak trochu připomíná pouliční lampu, je na
tento účel vymyšlené. Funguje na propan butanovou
bombu a dostatečně ohřeje prostor kolem stolu pro
zhruba čtyři osoby.
Při zakládání nebo úpravách terasy nezapomeňte také
na osvětlení. Jedna žárovka nasvěcující prostor ze
stěny domu nestačí. Pokud má stůl, židle a lavice své
pevné místo, měl by mít také svou lampu či lustr. Dobře osvětlený by měl být také koridor mezi zahradou
a vchodem do domu, cestička, po níž si i večer můžete
bez obav ze zakopnutí zajít do zahrady a zase se přes
terasu vrátit domů. Takové vyznačení cestičky nemusí
být silné, dobře poslouží třeba solární světýlka, která
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se přes den nabijí a večer nám pak posvítí na cestu.

Obklopeni květinami
Terasa bez rostlin je jak velbloud bez hrbu. Teprve
rostliny ji skutečně zútulní a dodají jí ten správný
vzhled. Jak přibývá teplých dnů, pomalu stěhujeme na
terasu pokojovky, které mají rády letnění. Dopřejeme
jim ale napřed pobyt v nějaké chladnější místnosti
a nebudeme netrpěliví, na terasu je definitivně přeneseme až když skončí noční mrazíky. Mnoho z nich nám
v létě terasu zkrášli květy a připomenou atmosféru
teplých krajů. Pokud jste tedy milovníci středomoří,
nechte na terase v létě vykvést třeba ibišky a oleandry.
V teple domu už nám také začínají obrůstat muškáty a ohlížíme se po petunkách, begóniích i jiných
truhlíkových květinách. I ty ale patří ven až v květnu
po mrazech. Od března ale můžete vysévat trpělivé
a odolné afrikány nebo lichořeřišnici, tyhle vděčné
rostliny vám pak budou radostně kvést po celé léto.
Výběr balkonových – tedy pardon – terasových rostlin je nepřeberný. Pamatujte, že méně je více, slaďte
barvy a vzrůst rostlin a hlavně jim dopřejte pěkné
nádoby. Na terase je totiž na ně vidět ze všech stran,
a tak různé dekorované květináče, truhlíky nebo třeba
soudky či kamenná korýtka, barevné plecháčky a kbelíky osázené správnými rostlinami dodají vaší terase
pestrost a při správném výběru a rozmístění také styl.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz
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Duše zahradníka je neposedná a celou zimu netrpělivě čekala, až sejde sníh
a skončí mráz, aby bylo možno zase každý den spěchat k záhonům, potahovat
vyrážející rostlinky očima, kochat se zelení trávníku a konečně už i nějakými těmi
kvítky a rašícími sazeničkami zeleniny. Tak tedy vzhůru, zahradníku, už je nejvyšší
čas všechno nachystat, týdny letí a příroda nečeká, to my musíme sladit svůj rytmus
s jejím, jsme přece také její součástí.

PROBOUZÍME PO
ZAHRADU ZIMĚ

Možná se vám zdá, že je ještě spoustu času, ale než se
zahrada opravdu na jaře probudí, musíme ještě mnoho věcí zkontrolovat, možná i dokoupit nebo alespoň
opravit zahradní náčiní a nářadí, promyslet, co budeme vysazovat a vysévat do skleníku, co do pařeniště
a co počká až přímo na upravené záhony. Sněženky
a bledule hlásí konec zimy, skutečným ohlašovatelem
jara je ale zelenající se tráva.

Sekačka na jaře jako nová
Stalo se vám, že jste naposledy posekali ještě v listopadu? Při loňském dlouhém pěkném podzimu by nebylo
divu. Sekačka pak možná šla do garáže bez údržby, už
na ni nějak nezbyl čas. Hleďte to tedy rychle napravit,
první sekání na sebe nedá dlouho čekat.
U elektrických sekaček je to jednodušší – můžete je
obrátit kolečky nahoru a bez obav se pustit do čištění,
konzervace plechu, broušení a kontroly motoru. Benzínovou sekačku obrátit nikdy nesmíte – olej by zaplavil
vzduchový filtr, ten by se ucpal a znehodnotil – museli
byste ho vyměnit za nový. Sekačku můžete jen překlopit přes madlo a to něčím zatížit, aby v této poloze
držela. To se hodí ale spíš jen pro průběžné sezónní
čištění, na kompletní údržbu nezbývá než benzínovou
sekačku postavit na nějaké vyšší podpěry, abyste k ní
měli přístup zespodu. Není snad třeba upozorňovat,
že při údržbě musí být sekačka pečlivě zajištěná proti
spuštění – u elektrických je to snadné, kabel prostě
nesmí být v zásuvce, u benzínových strojů odpojíte
zapalovací svíčku.
Všechny zbytky trávy, zachycené listí, větvičky, přischlé
nánosy hlíny musí pryč. Jistě sekačku čistíte po každém
použití, teď je ale třeba to vzít důkladně. Na špatně
přístupná místa vezměte na pomoc hrubý štětec, kterým se dostanete do všech štěrbin i k hřídelím koleček.
Zkontrolujte, jestli někde není promáčknutý nebo dokonce proražený plech. S malým poškozením si poradíte – stačí ho opatrně vyklepat kladívkem. Větší poškození ovšem vyžaduje výměnu dílu, pak se neobejdete
bez odborného servisu. Jsou plechy v pořádku? Pak
zkontrolujte také kolečka, nesmí se viklat. Někdy stačí
dotáhnout pár šroubků, někdy je nutné kolečka vyměnit za nová. Pokud jsou v pořádku a už na nich nikde
není tráva ani hlína, přestříkejte je ochranným olejem.
Podle typu sekačky zvolte buď plastické mazivo, nebo
olej – je dobré si schovat návod k použití, protože tam
se dovíte, čím kolečka promazat. Prohlédněte všechny
šroubené spoje na sekačce i na madlu, co je potřeba,
dotáhněte. Zkontrolujte také sběrací vak, poškozený
vyměňte za nový. Jestli jsou lišty sekačky dost ostré,
to jste jistě poznali při sekání. Nabrousit je můžete
brusnou pastou, pokud jsou ovšem břity již zakulacené, tedy hodně opotřebené, musíte koupit lištu novou,
výměnu určitě zvládnete sami.
Motoristé to dobře znají – svíčky, olej, klínový řemen,
karburátor, to vše potřebuje kontrolu i u benzínové
sekačky. Svíčky je potřeba vyjmout, očistit jemným
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smirkovým papírem od uhlíkového prachu, v případě
zhoršeného zážehu motoru vyměnit za nové. To ale
nestačí, musíte zkontrolovat také rozestup elektrod
a seřídit ho přesně podle údaje z návodu k použití.
Sekačky mají buď papírový, nebo molitanový vzduchový filtr. Pokud je papír zašedlý nebo černý, je na
místě vložit nový. Molitan stačí pořádně vyprat v mýdlové vodě, vymáchat a usušit, pak je znovu připraven
sloužit. Také hadička od karburátoru musí být dobře
průchodná, pokud je někde přehnutá tak, že vznikl
nevyrovnatelný zlom, raději vložte novou. Změřte
hladinu oleje a doplňte ho na úroveň doporučenou
v návodu na sekačku. Příliš volný nebo zpuchřelý klínový řemen je třeba vyměnit. U elektrických sekaček
je na místě zkontrolovat pečlivě hlavně každý centimetr kabelu – vláčením v trávníku nebo po betonu se
mohl poškodit, někdy může prostě stářím a střídáním
vlhkého a suchého prostředí zpuchřet. Výměnu kabelu
svěřte raději odbornému servisu – do elektriky by se
laik neměl pouště sám.
V každé zahradě se najdou místa, kam se s pojezdovou
sekačkou nedostanete. K vaší výbavě tedy patří také
vyžínač,, neboli strunová sekačka. Kontrola motoru
u benzínových zahrnuje stejné práce, jako u pojezdových sekaček, elektrické opět potřebují především
prohlédnout přívodový kabel. Pro dobré vyčištění celého těla vyžínače je nejlépe vyjmout kazetu se strunou,
pak se dostanete všude. Zkontrolovat podle parametrů návodu k použití je třeba také napětí struny.
Vyžínač se nosí na popruhu přes rameno – i ten by měl
být v dobrém stavu, neroztřepený, pevný. Kdo vyžínač
používá, ví, že čas od času se struna musí vyměnit –
před prvním jarním použitím je pro to nejvhodnější
doba, ať už se v rámci údržby do výměny pustíte sami,
nebo využijete služeb odborného servisu.
Výhody automatických sekaček jsou neoddiskutovatelné. Po dobrém nastavení sekají za vás, ve dne i v noci,
dokonce i v dešti, a to tak potichu, že neruší vás ani
sousedy. Je to ovšem velmi sofistikované zařízení, takže kromě základního očištění se do větší údržby sami
nepouštějte, využijte službu autorizovanému servisu,
kde vám robota perfektně připraví na jarní trávník
a přesně podle parametrů vaší zahrady nastaví, kde se
má pohybovat a průběžně sekat.
Pokud ve vašem vybavení ještě není, možná nastala
správná doba na koupi. Jarní období by vůbec mělo
patřit k tomu, kdy se zamyslíme nad tím, zda má smysl
starší nářadí opravovat, či zda nepřišel čas na nákup
nového.

Kontrola nářadí a nádob
Pokud jsme vyřešili sekačku, měli bychom se poohlédnout po zahradním domku také po dalších nezbytných
zahradních pomocnících. Možná potřebuje pila nabrousit, ta řetězová vyčistit, promazat nebo dokonce
vyměnit řetěz. Rýče, lopaty a lopatky, hrábě a hrabičky
možná budou chtít trošku obrousit rez a napustit,
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v každém případě je nutné vyzkoušet, jestli náhodou
přes zimu dřevěné násady neseschly nebo naopak
je nepostihla hniloba a ke jsou pochybnosti, raději
hned teď vyměnit za nové – když vám násada od rýče
zůstane ulomená v ruce ve chvíli, kdy už jste se pustili
do rytí záhonku, je to pro zlost. No a jakmile se udělá
hezky, zaslouží vyklidit a vyčistit celý zahradní domek
nebo kolna. Možná je zapotřebí chopit se barev a dřevěné stěny nebo alespoň okenní rámy nově ošetřit.
Nezapomeňte použít před natíráním lakem nebo barvou přípravek proti hnilobě dřeva, ať vám domeček na
všechny ty zahradní potřeby slouží dlouhá léta.
Při úklidu vám jistě projdou rukama i truhlíky a květináče. Také ty si zaslouží pořádně umýt. Popraskané
plastové a keramické nádoby rovnou vyhoďte, s těmi
už nic nepořídíte, udělejte si radost nákupem nových.
Na trhu je jich nepřeberné množství, pokud často ces-
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tujete, možná stojí za úvahu investovat do samozavlažovacích, máte-li rádi klasiku, jistě u vás najdou místo
ozdobné keramické květináče. Naplánujte si, zda
budete předpěstovávat sadbu a jaké rostliny plánujete
na okenní parapety, na terasu či schodiště, zajeďte si
do zahradnictví a pořiďte šikovné sadbovače, spolu
s novými truhlíky a květináči za ty, které dosloužily.
Dřevěné truhlíky pěkně přebruste a nově natřete, ať
vám na oknech dělají parádu. Hýřit barvami při tom
ale nemusíte – nezapomeňte, že v nádobách mají vyniknout hlavně květiny.

Trávník po zimě
Konečně tedy vyrážíme na zahradu a samozřejmě na
prvním místě je kontrola trávníku. V dnešní době už
sekačka dávno nepřináší jen úlevu od ručního kosení,
ale se všemi přídavnými zařízeními je plnohodnotným

pomocníkem při pěstování krásného trávníku. Takový vertikutátor, který proseká po zimě mech a pustí
vzduch ke kořínkům trávy, aby se mohla pěkně nadechnout a růst, to je neocenitelný zahradní nástroj.
I když na malý trávník si nejspíš vystačíte na tenhle
po zimě nezbytný úkon s železnými ostrými hráběmi,
nebo si vertikutátor na jednorázové použití vypůjčíte
v půjčovně. Půjčovnami neopovrhujte – stane se, že
potřebujete dlouhý žebřík na komín, řetězovou pilu
na pokácení stromu, nebo právě vertikutátor na jarní
držbu trávníku – a člověk nemusí mít všechno doma,
ostatně šetření místem i peněženkou patří k dobrým
vlastnostem, takže zvažme, co je pro nás nutné a co
potřebujeme opravdu jednou za rok nebo dokonce za
několik let.
Vraťme se ale na trávník, i když zpočátku jen opatrně,
protože na promrzlý nebo ještě hodně promáčený

trávník bychom šlapat neměli, můžeme tak rostlinky
trvale poškodit a navíc šlápotami vytvoříme cestu nevítaným hostům – plísním a hnilobě. Nebojte se, smutný
trávník brzy ožije a zazelená se. Tráva je velmi odolná
rostlina, ovšem pokud chcete mít hustý porost, na kterém můžete spokojeně relaxovat, potřebuje celoroční
péči. Trávník se probouzí k životu, když teplota půdy
stoupne na asi 5 °C. Sotva se tak stane, je třeba se chopit hrábí a důkladně zbavit celou plochu odumřelých
částí trávy po napadení plísní sněžnou, suchých zbytků
nadzemních částí rostlinek a zároveň lehce provzdušnit povrch půdy.
Asi tři týdny po prvním vyhrabání, když už se kořeny
pod zemí i rostlinky nad zemí vzpamatovaly, je tedy
vhodné „pustit vzduch ke kořenům trávy“. Ideálním
pomocníkem je vertikutátor, mechanika podobná
sekačce, ovšem s noži vertikálními, které se zanořují
několik milimetrů do půdy, rozsekají mech a také růžice dvouděložných plevelů, které do trávníku nepatří.
Provzdušnění by mělo být krokem jarní údržby trávníku těsně před prvním kosením, tedy asi v polovině
dubna.
První jarní přihnojení by ale mělo následovat hned po
prvním vyhrabání, tedy v březnu. Půda je po zimě vysílená, některé živiny trávník spotřeboval, jiné vyplavila
voda mimo kořenovou zónu. Pro rozvoj kořenového
systému mladého trávníku je v této době důležitý
fosfor, u starších trávníků je třeba dodat hlavně dusík
podporující růst nových výhonů. Ideální je použít granulované hnojivo pro trávníky s dlouhodobým účinkem. Ve vlhkém prostředí se z něj postupně uvolňují
živiny, takže jedno použití vystačí na osm až deset týdnů. Když zvolíte klasické travní hnojivo, bude dobré
proceduru opakovat zhruba po čtyřech týdnech.
V našich podmínkách je třeba trávník obnovovat doséváním do vyschlých nebo vyležených míst, případně
i „zahušťovat“ dosetím v celé ploše. Po očistě tedy na
prořídlá místa rozhodíme travní semeno a hrabičkami
ho lehce zapravíme do nakypřené zeminy. Nezapomeňte, jakou travní směs jste použili při zakládání
trávníku, dosévat byste totiž měli vždy stejnou. Boj
s plevely nikdy neskončí, semínko pampelišky nebo
bodláku k vám zaletí i z velké dálky. Tyto plevely je
nejlepší likvidovat ještě nevzrostlé, prostě je vydloubněte, tráva místečko rychle zaroste. Perfektní anglický
(golfový) trávník je směs několika druhů jednoděložných travin. V tom běžné českém ovšem najdeme často
jetelíček, sedmikrásky, pampelišky, z hlediska trávníku plevel. Abyste se jich úplně zbavili, bude třeba se
spolehnout na chemii a použít některý ze selektivních
herbicidů – hubí právě plevely, zatímco trávě neuškodí. Vhodnou dobou pro jejich použití je duben po
prvním posekání. Nechte působit týden až čtrnáct dní,
pak po dalším sekání prázdná místa dosejte.
Krátce střižený hustý zelený pažit zdobí před domem
i kolem terasy a záhonků. Pokud máte k dispozici
opravdu velkou zahradu, přecházející pohledově do
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okolních luk a strání, můžete si část osázet volněji.
I tady budete samozřejmě prořezávat a sekat, zároveň
ale bude místo budit zdání svobodného růstu. I trávníku tak můžete dát volnost a nechat ho zarůst lučními
květinami, případně už při zakládání použít směs,
která semena lučních květin již obsahuje. Koutek s vlčími máky, pryskyřníky, kopretinami, lupinami, zvonky, diviznami, rozrazilem, růžovým jetelem, na vlhké
loučce z jara i pomněnkami a blatouchy vás potěší
svou divokou krásou. Smiřte se ale s tím, že aby louka
měla opravdu svůj půvab, posekáte ji sice jen dvakrát
ročně, zato kosou nebo srpem – na vysokém trávníku
se sekačkou neuspějete.

položí sem tmavou fólii proti plevelům a na ni zeminu
nahrne. Pro pravidelné pletí pak zbývají jen plevely
rašící z navátých semínek.
Pokud máte záhony již několik let založené a nechcete
je nijak tvarově měnit, zkontrolujte, zda je jejich lem
dostatečně pevný. Ať už máte záhonky ohraničené
cihlovým lemem, kameny nebo jen rostlinami, je třeba,
aby vše pevně drželo, protože jinak vám zušlechtěnou
zeminu odplaví první větší déšť. Možná je proto právě
v tuto chvíli i správná doba na výměnu obrubníků, či
zbudování nových chodníčků mezi záhony. Prázdné
záhony dobře přeryjeme, prohnojíme podle toho, co
se na nich chystáme pěstovat a zeminu rozhrabeme
– pak bude za pár neděl připravená k vysévání nebo
výsadbě sazenic. Záhony s keři a trvalkami ošetřujeme
také do hloubky, ovšem opatrně, abychom neporušili
kořeny. Přihnojovat pak budeme ke každé rostlině
zvlášť podle toho, co potřebuje ke zdárnému růstu.
Kombinovaným nebo dusíkatým hnojivem přihnojujeme také ovocné stromy – a u jabloní a hrušní samozřejmě nezapomeneme na jarní řez.
Skalničky se probouzejí k životu brzy, takže úprava
skalky patří k jedněm z prvních jarních kroků. Ostříháme přerostlé a oschlé trsy trvalek, zkontrolujeme
pevné usazení kamenů, dosypeme zeminu tam, kde ji
vyplavilo jarní odtávání sněhu.

Pařeniště pro vlastní sadbu

Obnovujeme záhony
Pokud zakládáte na jaře nové záhony, je začátkem
března nejvyšší čas je podle plánku vyměřit, natáhnout
po obvodu provázek uvázaný na kolíky a pustit se
do rytí. Chce to obrátit půdu asi 25 – 30 cm hluboko.
Hrubě zryté drny nechte obrácené asi dva týdny, pak
je rozbijte a ze záhonu odstraňte všechno, co sem nepatří – kameny, kořeny stromů a keřů, podzemní části
vytrvalých plevelů. „Drnovka“ většinou není připravená uživit ušlechtilé rostliny, takže než začnete něco
vysazovat, je třeba půdu zúrodnit. Na každý čtvereční
metr zapravte do svrchní vrstvy 3 - 5 kg dobře rozleželého kompostu a 30 - 50 g Cereritu nebo jiného
univerzálního bezchloridového hnojiva dusík-fosfor-draslík s přídavkem hořčíku (NPK). Pro vápnomilné
rostliny přidejte jemně mletý vápenec (50 - 100 g/m2),
pro rostliny milující kyselou půdu nevápněnou rašelinu. Těžkou půdu vylepšete pískem, písčitou naopak
těžší zeminou, v obou případech asi desetilitrový
kbelík na metr čtvereční záhonu. Zeminu rozmělněte,
uhrabejte a máte ještě dva tři týdny na to, abyste ji
postupně zbavovali plevelů, které rychle začnou rašit.
Čím dříve je odstraníte, tím méně budou mít možnost
se vám na záhonu. Kdo chce boj s hluboce kořenícími
plevely vyřešit skutečně radikálně, místo pro záhon
nejprve 20-30 cm hluboko zbaví celé vrstvy zeminy,
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Skleník je báječná věc, ale možná se teprve chystáte si
ho letos pořídit. Pařeniště je ovšem základním pomocníkem zahradníka. Docela stačí bednění (alespoň
metr vysoké), pokud ale můžete mít pařeniště stále
na jednom místě někde pěkně skryté za domem, kam
ale svítí jarní sluníčko, vyplatí se zbudovat ho z cihel
či betonu, dát mu do základů drenážní trubku, kterou
bude odtékat přebytečná voda, zkrátka odborně ho
založit. Na vrstvě listí nebo slámy, které postupním
tlením zajistí přirozené teplo, navršíme zeminu a v ní
si předpěstujeme právě tak sazeničky zeleniny jako
okrasných letniček, můžeme zde později řízkovat
keře – pařeniště má zkrátka velké využití. Aby dělalo
čest svému jménu, je třeba ho zakrýt – nejlépe snadno otvíracím oknem, přes které v chladných jarních
nocích pro jistotu budeme přehazovat ještě slaměnou
rohož. V prvních jarních dnech sem pak vyséváme
všechny rostliny, které bychom jinak mohli na záhon
sít až v květnu. Z pařeniště ale budeme mít tou dobou
již pěkné rostlinky, které přesazené na volný záhon
budou rychle dorůstat a zdobit či přinášet užitek kuchyni.

Cesty a cestičky
Pochozí koridory jsou také součást zahrady, na to, jak
již jsme zmínili, na jaře nesmíme zapomenout. Pokud
jsou jen vyštěrkované, svedeme preventivní boj s plevelem a použijeme na něj nejspíš nějaký chemický
hubič – herbicid. Kdo se chemii striktně vyhýbá, bude
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muset zakleknout, vytrhávat, vyrývat, uhrabávat znovu štěrk. Tady je základ cestiček vyložený nepropustnou fólií velice výhodný, zvažte tedy, jestli se právě
letos na jaře nepustíte do obnovy a nezaložíte cestičky
znovu. Plevel zlikvidujeme také na cestičkách vydlážděných, pokud je máme vyspárované, opravíme spáry,
případně vyměníme prasklou dlaždici. Bílý písek okolo
domu je parádní, bohužel má tendenci zarůstat řasou.
I na tu ale existuje pomoc, chemický likvidátor řasy. Po
jeho použití pak bílý písek několikrát přehrabte, aby
zbytky řasy zapadly pod něj a na povrchu se skvěly
opravdu jen krásné bílé kamínky.

Voda je život
Zalévání na sebe nedá dlouho čekat, kontrolu tedy
potřebuje automatický zavlažovací systém, pokud tento malý luxus na zahradě máte, stejně jako hadice na
kropení i docela obyčejná konev. A pochopitelně zdroj
vody – pokud máte k dispozici starou studnu, dejte
ji konečně letos na jaře do pořádku – používat na
zalévání vodu z vodovodního řadu je drahé plýtvání
stále ubývající pitnou vodou. Kdo má u domu vlastní
čističku, může si vybudovat přečerpávací nádrž – voda
z čističky je na zalévání stoprocentně vhodná. Ani
dešťovka by neměla přijít na zmar, najděte si tedy sud,
který postavíte pod vyústění okapu (pokud ho máte
zaústěný do kanalizace, je možné na odtokovou rouru
pořídit uzavíratelnou odbočku, pod kterou právě sud
postavíte a budete do něj jímat dešťovou vodu na
zalévání. Jistě si sem nedáte nějaké škaredý plechový
barel – krásný dřevěný sud bude ale naopak ozdobou
zahrady u domu, ten plechový nebo plastový můžete
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něčím oplést nebo alespoň pěkně natřít.
Zahradní jezírka všech velikostí na jaře potřebují
důkladnou očistu. Je třeba odstranit napadané listí,
pročistit dno, zpevnit uvolněné břehy, odstranit uhnilé
zbytky vodních rostlin. Pokud používáme na zásobení
vodou čerpadlo, také jemu věnujeme pozornost, zkontrolujeme jeho funkčnost a případně ho rychle ještě
dáme opravit nebo nahradíme novým. Teprve když
je jezírko vyčištěné, zamyslíme se nad tím, zda do něj
letos vysadíme nový leknín nebo jen osázíme pobřežní vodu bahenními rostlinami. Kdo na jezírko nemá
prostor, může si dopřát alespoň maličkou vodní plochu
třeba ve skalce, vybetonovaný malý bazének. Dejte si
dobře poradit v odborné prodejně, jaký beton použít,
či zda nebude lepší pořídit jen plastovou nádržku.
Takové maličké jezírko budete muset pravidelně čistit
a doplňovat do něj čistou vodu, radost ale udělá nejen
vám, ale také ptákům, kteří sem budou chodit pít
a koupat si peříčka. Umístěte ho tedy tak, aby k němu
ptáci měli pohodlný a nerušený přístup – pohled na ně
vám bude přinášet každodenně dobrou náladu.
Jinou kapitolou jsou zahradní bazény – to ovšem patří
k zahradničení opravdu jen okrajově. Na jaře potřebují
zcela speciální údržbu, vyčištění, dodání chemie, kontrolu veškerého technického vybavení. Pro zahradníka
je ale zajímavější jejich okolí – je zde vlhčí vzduch než
jinde na zahradě, takže zde mohou růst i keře a květiny, které vyšší vzdušnou vlhkost potřebují. Možná právě letos si nějaké vyberete a vysadíte, aby okolí vašeho
bazénu nebylo holé a působilo jako nedílná součást
vašeho malého soukromého kousku přírody.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz

ŽIVÉ PLOTY

OZDOBA ZAHRAD
Ohrazování pozemků patří k dávným praktikám lidského společenství. Nejprve
se pole a stáda chránila před divokou zvěří, pak před nenechavými sousedy.
Až úplně na konci je oplocování pro ochranu soukromí. V některých
oblastech i u nás dlouho přetrvával zákaz budování plotů
zděných či dřevěných, a tak jedinou možností byl plot živý.
Z nutnosti se časem stal estetický záměr. Dnes jsou živé
ploty velmi oblíbené a zahradníci se předhánějí
v nabídce dřevin, které lze takto využít.

Živý plot je nejen pohledově pěkný, ale zároveň
poskytne i dostatečnou ochranu před vniknutím na
váš pozemek. Všechno záleží na výběru rostlin a na
tom, jak je budete udržovat. Jsou země, kde živý plot
je chloubou majitele nemovitosti, jeho vizitkou pro
veřejnost. Typickým příkladem je Británie. Pojí se s tím
i různé kuriozity. Ve Skotsku se například tak dlouho
předháněli v tom, jak vysoké túje dokáží jako oplocení pozemku vypěstovat, až zasáhl zákon. Skotsko
je totiž převážně protestantskou zemí a nepsaným
zákonem je, že by do vašeho domu měl vidět nejen
Bůh, ale i sousedé. Za neproniknutelnou hradbou se
zřejmě mohou dít hříšné věci... Pěstitelé tradičních tújí
tak dostali jasné nařízení – plot nesmí být vyšší než
tři metry. Působí to sice trochu komicky, ale popravdě
řečeno, něco na tom je. Domy ukryté za vysokou hrad-

vé a neopadavé. Z těch prvních jmenujme pro začátek
tradiční ptačí zob, pámelník s bílými kuličkami plodů,
pustoryly (nepravé jasmíny) a zlatice neboli forsythie,
ale také třeba habr, olši nebo buk – i ty se dají při
vhodném výběru odrůdy a pravidelném tvarování použít na plot. Ty druhé pak ještě rozdělíme na listnaté
(například dřišťál, zimolezy, cesmína, mahonie, skalníky, ale také dnes moderní bambus) a jehličnaté.
Co zvolit? To záleží především na lokalitě, která
předurčuje, co od živého plotu očekáváte. Opadavé
ploty obecně bývají méně náročné na ovzduší i půdu,
obměna listů jim umožňuje snáze přežít i v městském
vzduchu plném zplodin. Právě na takových místech ale
chceme od plotu také to, aby působil jako pročišťovací bariéra – když kolem vede frekventovaná silnice,
vyšší stále zelený plot zachytí vysoké procento prachu
a výfukových plynů. Opadavý plot přidává zahradě
barevnost v podzimních měsících, kdy se listí zbarvuje
do červena, žluta a hněda. V zimě pak propouští na
pozemek a k domu více světla. Neopadavý plot ovšem
zase chrání vaše soukromí celoročně a je i pevnější bariérou proti chladnému zimnímu větru. Takže rozmýšlejte pečlivě. Neméně důležité samozřejmě bude, zda
se chystáte sázet na místě osluněném nebo stinném,
v lokalitě chladné či teplejší, na půdě základně vápenaté nebo kyselé. Pro všechny případy se ale najdou
vhodné druhy opadavé i neopadavé. A kdo si nemůže
pomoci a i od živého plotu žádá nějakou úrodu, najde
i dostatek druhů na „jedlý“ živý plot.

Kam se hodí zelený plot

bou nejsou zrovna ozdobou lokality, i když v tomto
případě je samozřejmě mnohem horší, když je to
hradba z cihel či betonu. U nás živé ploty nemívají tak
nebezpečný vzrůst, jejich pěstitelé si zakládají spíše na
dobrém zastřižení, vytvarování. Hustý živý plot z jehličnanů nebo z trnitých keřů dostatečně ochrání před
zloději i zvířaty, bude-li asi 180 cm vysoký a alespoň
metr široký.

Opadavý, či neopadavý?
V zásadě rozlišujeme dva druhy živých plotů – opada-
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Obecně řečeno se dá říci, že při vhodném výběru
rostlin můžete mít živý plot kdekoliv a u jakéhokoliv
typu typu domu. Staré nebo pseudostaré stylové vily si
o pěstěný živý plot například z tújí, v městské výstavbě pak třeba z bobkovišní nebo klasických fosythií
přímo říkají. Dokonce i tam, kde vilu obklopuje plot
z ušlechtilých kovaných mříží, může být doplněn ještě
o řadu plotu živého uvnitř zahrady, obojí se bude
krásně doplňovat a přímo na trávník či k bazénu vám
nikdo neuvidí. Moderní menší domky jednoduchého
stylu mohou být samozřejmě obklopeny živým plotem
také. Pokud máte velký pozemek a jeho zadní části
oplocujete jen nepříliš zdobným drátěným pletivem,
rozhodně před něj vysaďte také keře. Pletivo zakryjí
a navíc vytvoří skutečně neprůchodnou bariéru. Živý
plot může být ale i součástí zahrady – oddělíte tak například užitkovou zeleninovou zahrádku od okrasné,
vytvoříte příjemné zákoutí pro posezení, kde budete
chráněni před větrem, rozdělíte rozlehlou zahradu na
menší celky. Oddělování malých zahrádek u řadových
domků by mělo být vždycky dohodou mezi sousedy,
jednomu se může líbit to, jinému ono a rozhodně je
lepší najít kompromis než se zbytečně připravovat
o kus pozemku tím, že si široký zelený plot vysadíte
oba.
Ve venkovských lokalitách je dobré vždy vycházet

Výsadby živých plotů a okrasných zahrad
Konzultace zdarma, obsáhlé rady, kompletní návody, doporučení a fotogalerie na webu.
V nabídce služby produkce, projekce, realizace, specializace na habry – vše za přijatelné ceny.
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z přirozeného okolního porostu, živým plotem si tak
sice vymezíte své soukromí, zároveň ho ale propojíte
s okolní krajinou. Směrem do luk a polí je tak vhodné vysázet třeba volně rostoucí plot z bezu černého,
hlohyně, trnky, dřínu, díváte-li se do nedalekého lesa,
určitě se budou hodit na plot smrčky, ale také třeba
habry, buky nebo javory.
Dnes ovšem zahradnictví nabízejí nejrůznější dřeviny,
které u nás nejsou původní. Pozor na choulostivé druhy, vavříny nebo oleandry sice obdivujeme na zelených
plotech ve Středomoří, u nás se jim pár let může také
dařit, pak ale přijde jedna tužší zima a je s nimi konec.

Výsadba a údržba živého plotu
Tradiční praxe říká, že živý plot se má zakládat koncem léta, to ale platí hlavně při výsadbě prostokořenných sazenic. Dnes se většinou kupují sazenice v kontejnerech nebo alespoň s balem zeminy zapakovaném
v jutě, ty můžete vysazovat klidně i na jaře. Samozřejmě se musíte smířit s tím, že vám první rok nejspíš
nepokvetou, zato budou mít dostatek času pevně
zakořenit. První rok jim poskytujeme hlavně pečlivé
přihnojování, okopávání a zálivku, řez přijde na pořad
až v příštím roce, kdy už zesílí a nasadí nové výhony.
Obecně platí, že tvarovaný živý plot se má stříhat
v létě, aby zastřižené větvičky stihly ještě zregenerovat
a na jaře vyrazily nové výhonky.
Jaký tvar zvolíte, to je jen na vás, nejčastěji se však
plot střihá obdélníkově, to znamená do rovných na
sebe kolmých ploch. Zajímavou možností pro skutečně rozlehlé zahrady je kaskádový sestřih. Plot můžete
vytvořit z řad různých dřevin, které se budou postupně
snižovat. Kdo si troufne, může dlouhý živý plot vytvarovat už výsadbou a později střihem třeba do vln, získá tak velice efektní zahradně architektonický prvek.
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Nikdy raději nestříhejte plot tak, že nahoře bude širší
než u země – horní větve by bránily přístupu světla
ke spodní části plotu a ten by začal dole prosychat
a opadávat.
Nůžky na stříhání živého plotu by měly mít dlouhé
čepele s ostrou špičkou, abyste se snadno dostali do
houští větviček a odstřihli právě tu, kterou potřebujete
zkrátit. Na nízký plot stačí nůžky s delšími dobře vyváženými rameny, na vysoké ploty a keře se hodí nůžky
s teleskopickou rukojetí, se kterou se ze země dostanete i do výšky dva až tři metry. Na dlouhý vzrostlý
plot si nejspíš časem koupíte křovinořez, projedete
s ním rovným řezem delší plochu. Na výběr máte
elektrický nebo naftový. Naftové jsou hlučné a těžší do
ruky, k elektrickým ovšem zase potřebujete dostatečně
dlouhý kabel, takže volte, co se nejlépe bude hodit
právě na váš plot.
Než začnete živý plot tvarovat, natáhněte si provázky. Jen tak zachováte linii, jak si přejete – z blízka při
stříhání si ji totiž nemůžete uvědomovat – je to jako
s věšením obraz na stěnu. Začněte vertikálním řezem,
to znamená vytvarujte obě strany plotu, teprve po
srovnání bočních stran zarovnejte horizontální řezem
vrchní linii plotu.
Nezapomínejte, že živý plot potřebuje také zálivku
a řada druhů rostlin také přihnojování buď směsí kompostu a rašeliny nebo naopak provápněním zeminy.
Jehličnany potřebují vláhu i v zimě, takže pokud není
mráz, neprší nebo nenapadne sníh, je dobré je občas
zalít, samozřejmě nejlépe ráno, když čekáme den, kdy
je nad nulou a nehrozí, že voda na kořenech přes noc
zmrzne. Péče o stříhaný živý plot musí být pravidelná a žádá si dost času i namáhavé práce. Odmění se
vám ovšem celoroční krásou, vždyť i opadavé dřeviny
v mnoha případech v zimě zdobí bílé, červené či černé

bouble, pastva pro oči i pro ptáky.

Volně rostoucí živé ploty
Když se vám do pravidelného udržovacího řezu
nechce, neznamená to ještě, že musíte na živý plot
rezignovat. Volně rostoucí živé ploty jsou sice náročnější na prostor, jsou ale ideální pro účely pohledových
zábran a oddělení nežádoucích průhledů do zahrady.
Správnou volbou a skladbou dřevin můžeme založit
celoročně krásné porosty, zajímavé po celý rok svým
listem, květenstvím, okrasnými plody nebo barvou
či strukturou dřeva. V porovnání s tvarovanými ploty jsou ovšem náročnější na prostor, hlavně na šířku.
Vhodnými dřevinami jsou například dřišťály, dříny,
mrazuvzdorné odrůdy ibišků, tavoly a tavolníky, pustoryl (krásně vonící nepravý jasmín), trojpuk, hortenzie,
kaliny, keřové růže, šeříky. Výběr je opravdu bohatý.
Můžete samozřejmě vysadit jen jeden druh, u volně
rostoucích živých plotů ale dosáhnete mnohem výraznějšího efektu, když bude sestaven z různých keřů.
Může vám tak postupně rozkvétat, probarvovat listy,
nasazovat barevné plody. Volte ale vždy takové druhy,
které mají přibližně stejné nároky na teplo, světlo
a hlavně složení půdy.

Trny – krása a dokonalá ochrana
Trní rozhodně neznamená nějaké nevzhledné roští.
Právě naopak, keře s trny na větvích nebo s tvrdými
pichlavými listy jsou dekorativní, ať už jim ponecháte
volnost růstu nebo je pečlivě stříháte do pravidelných
tvarů. Nebudou to ovšem ani trnky ani plané růže,
ty se do živých plotů nehodí, nikdy totiž nezhoustnou. Výběr jiných rostlin je ale bohatý, ať už chcete
plot opadavý nebo stálezelný, případně si troufnete
na prostřídání různých druhů pro zpestření pohledu
z okna i z ulice.
Pro milovníky růží se nabízí plot z růže svraskalé.
Nebude nijak vysoký, keře narostou tak do metru a půl
výšky, rozbují ale také do stejné šířky. Tu je dobré omezovat stříháním, aby plot měl pěkný tvar. Růže svraskalá je mrazuvzdorná a rozrůstá se pozemními výhony
skutečně bujně. Nehodí se tak příliš do kombinované
výsadby, protože šlahouny se protáhnou i pod jiné
keře a v houští trní je budete u země obtížně odstraňovat. Nejlépe tedy vypadá plot z této růže jednodruhový. Její bílé nebo růžové květy v květnu a červnu
sladce voní a velké kulaté šípky zdobí keře později.
Listí se s podzimem postupně probarvuje do zlata
červena, ale opadává poměrně pozdě, jeho výměna
probíhá vlastně průběžně. V zimě keř zdobí červené
šípky a brzy z jara už zase vyrážejí nové lístky. Můžete
ji vysázet i tam, kde jiné druhy trpí exhalacemi z aut,
růže svraskalá to zvládne i u frekventované ulice.
Trnité větve má také kdoulovec japonský. Kvete na
starším dřevě na jaře kvítky bílými i červenými, podobnými květům jabloní. Z nich se pak vyvinou malá žlutá
„jablíčka“, která můžete ponechat na keři pro ozdobu

až do mrazů. Když je přenesete do pokoje, dlouho
vám budou příjemně provoňovat vzduch. Lahodný
je z nich i čaj, tvrdá jablíčka stačí nakrájet na plátky,
zalít horkou vodou a nechat vyluhovat. Kdoulovec je
původem z Japonska, u nás se mu ale dobře daří na
slunci i v polostínu až do tisíce metrů nad mořem. Dá
se pěkně tvarovat, takže z něj můžete vytvořit až dva
metry vysoký šlechtěný živý plot.
Hledáte dekorativní trnitý keř pro univerzální použití? Pak se vám jistě zalíbí hlohyně šarlatová. Drobné
kožovité zelené lístky ji budou zdobit po celý rok. Listy
totiž opadají, ale až po několika vegetačních obdobích, takže trnité větvičky jsou jimi obrostlé stále. Jarní
drobné bílé kvítky se promění ve žluté nebo ohnivě
oranžové bobule, kterými je keř obsypaný od podzimu
do jara, dokud je nesezobou ptáci. Hlohyně potřebuje
těžší jílovitohlinitou půdu s kyselejší reakcí, jinak snáší
dobře i plné slunce a období sucha. Dlouhé výhony je
v živém plotu třeba zakracovat, keře se dají dobře tvarovat a hustý plot dosáhne výšky až okolo dvou metrů.
Některé keře vás nezaskočí trny na větvičkách, zato
mají tak ostré špičky tuhých listů, že sáhnout do nich
bez pevných rukavic skoro není možné. V Anglii je
symbolem Vánoc cesmína ostrolistá, v místech s kyselejší půdou se daří také mahóniím. Zatímco cesmíny
jsou trochu choulostivější na pravidelnou závlahu
a potřebují na zimu přikrýt před ostrým sluncem i mrazem, mahónie snášejí dobře i suchá místa a odolávají
mrazům i v horských oblastech. Tento rozdíl je třeba
zohlednit při výsadbě, pokud chcete z obou stálezelených keřů vypěstovat živý plot, který bude zajímavý
především různou velikostí, tvary a zbarvením listů.
Vždycky je lepší sázet několik cesmín a několik mahónií vedle sebe, abyste jim snáze dopřáli, co potřebují.
Mahónie rozkvétají od prosince do května voňavými
latami žlutých kvítků, které se později promění v černé
bobule.
Cesmíny jsou ve svých domovských subtropických krajích vysoké stromy, u nás však vytvářejí spíše keřovité
porosty. Jsou to dvoudomé rostliny, takže abyste se
dočkali dekorativních červených bobulí, které vystřídají jemně růžové laty květů a vydrží pak na keři až
do příštího jara, musíte vysadit samčí i samičí keř vedle
sebe. Některé odrůdy mají také dvoubarevné listy s bílými nebo žlutými lemy. Mahónie a cesmíny vypadají
nejlépe jako volně rostoucí, protože ale hodně bují do
šířky, v živém plotu je budete muset trochu zastřihovat. Cesmíny se tvarují lépe, mahónie spíše zbavujte
starých dřevnatých větví, tak budou houstnout mladými výhony. Bobule obou keřů jsou pro člověka jedovaté, ptáci na nich ale hodují celou zimu – nevadí jim jed
ani ostré špičky listů.

Co naroste nejrychleji
Pro netrpělivé zahradníky, kteří chtějí skrýt své soukromí před pohledem ze sousední zahrady, schovat
zeleninovou zahrádku za pěkným předělem nebo se
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zbavit co největšího množství hluku a prachu ze silnice
co nejdříve, se jistě nehodí jehličnaté túje či smrky ani
bobkovišně nebo bučiny. Potřebují něco, co vyroste
nejlépe už za rok do potřebné výšky i hustoty a přitom
vypadá dlouhá léta pěkně. Máme pro vás dva dobré
tipy, jilm sibiřský a bambus.
Vznosné jilmy se zvláštní rozpraskanou borkou byly
odedávna součástí přirozených lesních porostů na našem území, později se staly okrasou zámeckých zahrad
i městských parků. Počátkem 20. století je ale postihla
epidemie houbového onemocnění grafióza, která
postupně jilmy u nás téměř vyhubila. Byly sice vyšlechtěny odolnější odrůdy, skutečnou renesanci jilmů ale
nakonec zajistila sama příroda. Objevila se totiž jiná
houba, která grafiózu ničí. Jilm sibiřský, ideální pro výsadbu rychle rostoucích živých plotů, je navíc proti grafióze vysoce odolný. Ideální čas pro výsadbu je v říjnu
a počátkem listopadu, sazenice do zimy stihnou dobře
zakořenit a na jaře rychle vyrazí. Ani jarní výsadba ale
není nemožná, jen přírůstek bude skutečně velký až
v dalším roce. Jilm se ročně rozroste do výšky i do šířky
o více než metr. Za dva roky budete mít tedy hustý
dvoumetrový plot, který se dá velmi dobře tvarovat,
nepotřebuje žádné zvláštní půdní podmínky a stejně
dobře roste v teplých oblastech jako v chladném podhůří. Na budoucí široký a hustý plot je nejlépe rozmístit sazenice ve dvou řadách v rozestupu asi 30 cm, také
jednotlivé rostliny sázíme asi 30 cm od sebe. Zajímavě
může vypadat ale i netvarovaný plot z voně rostoucích
jilmů, které upravíte jen na výšku. I když potřebujete
dlouhé oplocení, nemusíte se bát finanční náročnosti,
kvalitní sazenice dostanete již okolo 30 Kč za kus.
Životnost jilmu sibiřského použitého na živý plot je až
šedesát let, přitom si udržuje hustotu spodních větviček, takže je od jara do podzimu od země krásně zelený. Na zimu ovšem opadá, takže pokud chcete raději
něco zeleného celoročně, co rychle naroste, můžete
začít pěstovat bambus.
U nás se v zahradách začal objevovat až asi před dvaceti lety, zejména s módou japonského stylu. Přestože
se zdá, že tato travina s dřevnatějícími stonky u nás
nemá nejlepší podmínky, existuje více než třicet druhů, kterým se u nás daří dobře a nevyžadují žádnou
speciální péči. Mnoho druhů je opadavých a využívají
se především jako solitéry k jezírkům, efektní například i barevnými červenými nebo žlutými dřevnatými
stébly. Pokud chcete získat rostlinu, která vám rychlým
a bujným růstem zaručí soukromí ve vaší zahradě, pak
je pro živý plot zajímavou možností neopadavý bambus Phyllostachys flexuosa. Jeho štíhlá hustá žlutozelená stébla dorůstají do výšky tři až pět metrů, dají se
dobře stříhat a odnožováním se trsy rozrůstají bujně
i do šířky. Tento druh bambusu vysazujeme nejlépe
na jaře, když už je půda prohřátá. Připravte mu dobře
prohnojenou půdu a podobně jako trávník ho později přihnojujte dusičnatými hnojivy. Už v první roce
vám uvedený druh vyžene do dvoumetrové výšky a na
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podzim ho můžete začít zastřihovat, aby houstl od
země. Špatně snáší přemokření, zejména v zimě, zajistěte mu tedy dobrou drenáž, pak se mu bude dařit
a mnoho let bude tvořit zajímavý ve větru šustící živý
plot, zelený po celý rok. Spokojeně roste i v písčitých,
zasolených a vápenatých půdách. Tento druh bambusu
pochází z Číny, u nás je plně mrazuvzdorný, pokud by
listí mráz přece jen poškodil, na jaře obrazí znovu.

Do mokré louky
Máte na hranicích pozemku přemokřený trávník
a přesto byste tady chtěli mít zelený plot? I na taková
místa existuje jednoduché řešení – plot z vrbového
proutí. Vrba bílá se na jaře tak jako tak stříhá, aby
se i staré stromy pěkně rozkošatěly novými výhony.
Ne nadarmo se říká, že pomlázka se po Velikonocích
může zazelenat. Vrbové proutky se ujímají velice
snadno, stačí je šikmo seříznout a zapíchnout do
země, která bude mít stálou vlhkost. Už za pár dnů
budete pozorovat, že pupeny na větvičkách se nalévají
a otevírají se první lístky. Vrbičky můžete i pokroutit
(pozor – ne přelomit!), proplést, vytvořit z nich jakási
oka plotu – stejně se budou zelenat a porostou. Takto
„upletený“ vrbový plot se ideálně hodí k oddělení
mokré loučky od zbytku zahrady. Pokud jím předělíte
místo, kde vlhkosti není přirozený dostatek, budete
muset hlavně zpočátku dost zalévat, půvab vrbového
plotu vám ale bude určitě stát za tu trochu námahy.

Sklizeň z plotu
Někteří zahradníci mají nejraději rostliny, které nejen
zdobí, ale také nesou plody dobré pro konzumaci.
Maliny a ostružiny se potřebují o něco opírat, hodí se
tedy dobře k drátěnému plotu, kde je snadno vyvážete
k okům. Pravý živý plot s chutnou sklizní pak můžete
vysázet třeba z lísky, dřínu, bezu černého, kustovnice
čínské. Velmi oblíbeným keřem se v posledních letech
stal muchovník. Nese plody, které vypadají i chutnají
jako velké borůvky. Na rozdíl od kanadských borůvek
nepotřebuje pravidelné přidávání rašeliny, vystačí si
i s chudší půdou. Výnos lahodných modrých plodů přitom bývá velký, navíc keř rodí postupně, takže sklizeň
neproběhne naráz, ale mlsat budete v létě čtyři až pět
týdnů.

Ploty pro alergiky
Už jsme zmínili, že zelená bariéra slouží nejen jako zábrana před vniknutím a nežádoucími pohledy, ale také
jako ochrana před větrem a přirozená čistička vzduchu. Alergici jistě ocení, že i pro ně existují vhodné
rostliny, z nichž je možno živý plot vysadit, aniž by je
trápil svými pylovými zrnky či vůní silic. Právě živý plot
může být tím pravým protipylovým filtrem, zachytí
se na něm drobná pylová zrnka, která ze sousedství
přináší vítr. Nejlepší pro alergiky je výsadba zimostrázu
nebo samičích rostlin tisu.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz

SOUKROMÁ
Pokud jste se letos rozhodli pořídit si venkovní bazén, je v první řadě velice důležité
si ujasnit velikost, vybavení, umístění a finanční otázku celé akce. Vzhledem
k dnešním možnostem v bazénové technologii je výběr bazénu opravdu složitou
záležitostí, která se skládá z několika fází jako jsou zemní práce, stavební
příprava, technická příprava, napojení na elektriku, doprava bazénu, umístění
bazénu, zapojení bazénové technologie, dokončovací stavební práce, zapojení
řídících systémů. Každá z těchto fází se ještě dělí na další a další možnosti.

PLOVÁRNA

na vaší zahradě

Tím se objevuje při stavbě bazénu mnoho možností
a variant.
Nejlepší řešení je kontaktovat odbornou firmu, kde
vám rádi udělají cenovou nabídku a v případě nějakých dotazů vám je zodpoví a nabídnou vám i vybavení bazénu. Nepodceňujte počáteční porady s odbornou firmou, určitě se vám to v budoucnu vyplatí.
Pokud nechcete být zaskočení koncovou cenou vaší

dalších dílů, svárů a ostrých hran umožňuje vyrábět
ladné oblé tvary nejen bazénů, ale i schodů. Konstrukce bazénů a jejich povrchová úprava umožňuje
ponechat vodu v bazénech celoročně bez obav z poškození mrazem a zaručuje trvanlivost povrchu, který
při správné údržbě nebledne a neztrácí lesk.

Nerezové bazény

Pojďme si udělat malý výlet do říše bazénů!

Nerezové bazény, které jsou vhodné jak do venkovních, tak vnitřních prostor, se stále více prosazují nejen
ve veřejné, ale i v soukromé sféře. K jejich největším
výhodám patří snadná údržba a téměř neomezená
životnost, která mnohonásobně převyšuje životnost
ostatních materiálů používaných k výrobě bazénů.
Povrch nestárne, nepraská a zachovává si původní
vzhled. Dále je potřeba zdůraznit minimální nároky na
provoz a údržbu, neboť tento ekologicky nezávadný
materiál se snadno čistí a neusazují se na něm tolik
nečistoty. Pro nerezové bazény hovoří také jejich jednoduchá a rychlá stavební příprava (jedná se většinou
o samonosné konstrukce na základové desce.), krátká
doba realizace a možnost umístění i v těžko přístupných prostorách, jako jsou například sklepy, střechy
apod. Výhodou nerezových bazénů je možnost dodatečného přičlenění jakýchkoliv doplňků, jakými jsou
vzduchovače, lehátka, hlavice, rolety, dnové perličky, či
ozdobné vodní prvky (vodotrysky, řeky, kaskády, osvětlení, chrliče apod.), a tím i zvýšení jejich atraktivity.

Bazény s keramickým jádrem

Plastové bazény

Tajemství technologie spočívá v sendvičovém jádře
z keramiky v kombinaci s povrchovou ochrannou vrstvou, která je mimořádně odolná vůči ultrafialovému
záření. Není divu, že tato technologie byla vyvinuta
v Austrálii, v krajině snad s nejvyšším počtem slunečných hodin a s obrovskými zkušenostmi v oblasti instalací bazénů. Keramické sendvičové jádro způsobuje, že
bazén je mimořádně odolný vůči zkroucení, je parotěsný a jádro slouží mimo to i na izolaci. Povrchová
ochranná vrstva optimálně chrání pod ní ležící vrstvu
barvy před povětrnostními vlivy. Kromě toho jsou v ní
zabudované speciální pigmenty, které dodávají bazénu překrásný trojrozměrný vzhled. Výhodou těchto
bazénů je hladký povrch, který lze snadno čistit, má
dokonalou tepelnou izolaci a je odolný vůči nárazům.
Keramický bazén tvoří TOP mezi bazény jak v designu,
tak v životnosti.

Bazény jsou vyráběny z polypropylenu tloušťky 5mm
(možno i silnější), většinou světle modré barvy. Tento
materiál je mrazuvzdorný, zdravotně a hygienicky
nezávadný, stabilizován proti UV záření a povětrnosti,
poměrně barevně stálý, snadno svařitelný a netříštivý.
Nejčastějšími tvary jsou ovál, obdélník se zaoblenými rohy, kruh, osmička či ledvina. Většinou jsou tyto
bazény určeny pro zabudování do země. Může se
zabudovat celý nebo částečně (využití pro ty, kdo mají
problém se spodní vodou). Kruhové bazény se mohou
využít i jako volně stojící, na rovném a tvrdém povrchu.

realizace, tak je důležité předem vědět, kolik vás bude
stát například stavební příprava, doprava, montáž,
zaškolení, konečné úpravy atd. Dle zkušeností odborníků není vše po slevách a dotacích vždy to nejlevnější
a hlavně kvalitnější!

Bazény sklolaminátové
Tyto bazény jsou vyráběny z polyesterové pryskyřice
vyztužené skelným vláknem. Materiál je známý jako
laminát nebo sklolaminát. Je natolik variabilní, že je
možné připravit takové složení komponentů, které dokonale odpovídá požadavkům a potřebám finálnímu
výrobku. Trvanlivost a pevnost použitého materiálu
dává předpoklad k životnosti více než 30 let. Technologie výroby monolitu tělesa z jediného kusu bez mnoha
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Plachty na bazény šijeme na zakázku ze
2 druhů materiálů:
1. kašírovaná folie POE - 130, 175, 250 g/m2
2. plastel (autoplachtovina) - 620 g /m2
plachty mohou být různých tvarů
(obdélník, čtverec, kruh, ovál, jehlan,
sedlová střecha ap.)
KONTAKT:
Čs.armády 16 ( areál PREX )
253 01 Hostivice, okr. Praha - západ
Tel./fax ( +420 ) 220 981 066
E-mail: plachtarnahostivice@atlas.cz
Kontaktní osoba: pí Kolářová, Pasáková
Provozní doba:
			

WWW.PLACHTARNA.CZ

Po - pá 7.00 - 15.00h
St - 7.00 - 17.00h

Plastové bazény se skimmerem

Uvedení bazénu do provozu

S trubkou – horní hrana bazénu je zakončena trubkou z polypropylenu o průměru 32 mm, pod kterou se
pokládá dlažba. Jde o ekonomicky i stavebně nenáročnou variantu.
S posedovým lemem - hrana bazénu je zakončena
lemem o rozměrech 10 x 10 cm, o který je bazén přesazen nad terén. Výhodné řešení z hlediska splavování
nečistot do bazénu, stavebně jednoduché, při špatné
údržbě se lem ovšem snadno může poškrábat.
S dlažbou - na hranu bazénu je posazena dlažba, tj.
bazénový lem šířky 30 cm, na který dále navazuje dlažba okolí bazénu. Tato varianta je sice stavebně náročnější, bazén s ní ale působí velmi efektně.

Po prvním napuštění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Poté změříme
a upravíme hodnoty pH na 6,8-7,6, k čemuž slouží celá
řada chemických přípravků. Většina z nich se prodává
i ve startovacích sadách, které obvykle obsahují všechny přípravky, potřebné k uvedení bazénu do provozu,
ale i k průběžné údržbě. Nejenže snižují či zvyšují
hodnotu pH vody, mají počáteční šokovou dezinfekci vody, dezinfekci proti řasám, vločkování, ale mají
i tester pro bazény 4v1, jež stanoví obsah volného
a celkového chloru, hodnoty pH a alkalinity.

Průběžné ošetřování bazénové vody
Ošetření bazénu je nutné provádět 1x týdně a to:
• Kontrolou a úpravou hodnoty pH
• Kontrolou a úpravou obsahu aktivního chloru
nebo aktivního kyslíku
• Proplachem filtrační vložky (písek, křemelina nebo
zeolit)
• Doplněním dávky chloru (tablety) nebo aktivního
kyslíku
• Preventivním přidáváním dávky přípravku proti
nárůstu řas
• Preventivní dávkou vločkovacího přípravku
• Čištěním stěn bazénu
• Odstraňováním hrubých nečistot

Když něco není v pořádku
Plastové bazény s přelivem
Vedle horní hrany bazénu je vytvořen žlab zakrytý
mřížkou. Voda se nejprve odvádí do retenční nádrže
gravitačním potrubím a odtud již probíhá klasická
filtrace jako u skimmerových bazénů. Bazény s přelivem mají reprezentativní vzhled, lepší cirkulaci vody
a na stěnách neulpívají nečistoty. Stavební náročnost
je ovšem poněkud vyšší, a to především u základové
desky. Výroba bazénu také vyžaduje velmi pečlivý
návrh filtrace, retenční nádrže, ale hlavně gravitačního
potrubí. Tyto bazény byly velmi oblíbené hlavně na
začátku bazénové éry v devadesátých letech, kdy byly
ostatní technologie velmi drahé nebo nedostupné.

Zastřešení
Pokud už bazén máme, je pak dobré přemýšlet
i o jeho zastřešení. Hlavní důvod, proč si pořídit
zastřešení na bazén je bezpečnost, ohřev vody a tím
i prodloužení koupací sezony
o čtyři měsíce (nepotřebujete žádný solární systém),
možnost koupání i při nepřízni počasí
a větší soukromí při koupání. V současné době se vyrábí různé tvary zastřešení, které mají různou povrchovou úpravu a je jen na vás, který typ si zvolíte.
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Při zvýšeném provozu bazénu, například v době dovolených, je dobré kontrolovat častěji obsah chloru,
případně zvýšit dávku chlorových tablet či kyslíkového
přípravku. Je nutné měřit také častěji pH bazénové
vody a prodloužit dobu filtrace. Na hodnotě pH závisí
také příjemný pocit při koupání. Při hodnotách nad
7,6 se totiž ve vodě mohou vyskytovat zákaly, které
mohou způsobit ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních přípravků, zápach po chloru i podráždění očí
a pokožky. Kontrola pH musí být prováděna pomocí
testovací soupravy. Při pH pod 6,8 může docházet ke
zvýšené korozi kovu a betonu a také k blednutí barev
bazénu. A to byste přece nechtěli!

Bazénové příslušenství
Nesmíme opomenout ani mechanickou údržbu bazénu. Pro usnadnění tohoto procesu je důležitá volba
příslušenství.
Nejpoužívanější bazénové nářadí je vysavač, nebo
síťka na odstranění nečistot ze dna, či hladiny bazénu
(vyplatí se investice do poloautomatických vysavačů,
které výrazně pomohou s nejčastější údržbou). Mezi
další pomocníky patří i teploměry, kartáče, teleskopické tyče a řada dalších doplňků pro pohodlný a příjemný provoz bazénu.
Zdroj: Stachema.cz
Foto: SAMphoto.cz

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ POLOOR

45 %

AKČNÍ
SLEVA

+420 724 771 507

www.poolor.cz

Návštěva technika a zaměření v rámci ČR a SR zdarma
Zastřešení 3×6 m již za 59 000 Kč vč. DPH
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které mají zdravotní problémy
s pokožkou. Koupání je pak dokonce
zdravější než v Mrtvém moři.
Toto vše vám nabídnou unikátní
patentované bazény Biodesign, které
vypadají jako přírodní jezírko.
Realizace bazénů Biodesign je mnohem
kratší než u klasických bazénů a je
šetrná k okolí stavby. Během tří týdnů
můžete mít na zahradě kompletní
hotový bazén Biodesign. Zajišťujeme
kompletní dodávku na klíč včetně
zemních prací.
Pokud chcete vidět bazén Biodesign
a materiály, z nichž je možno jej vyrobit,
přijďte nás navštívit do naší prodejny
v Říčanech, nebo zavolejte a my
přijedeme za vámi. Kromě bazénů
Biodesign máme v nabídce všechny
druhy běžných bazénů. Jsme rovněž
specialisté na rekonstrukce a servis
klasických bazénů.

H ab

Kde trávíte nejvíce času, když jste na
dovolené u moře ?
Pravděpodobně jste nejraději ve vodě na
mělčině, kde se bavíte, hrajete si
s dětmi, opalujete se a nebo se jen tak
osvěžujete a rozhlížíte kolem.
Představte si, že jste doma v bazénu,
který má vlastní pláž s pozvolným
vstupem do vody, mělčinou pro děti,
místo pro relaxaci s bublinkovou
masáží, vodními masážními tryskami,
a dokonce i místo pro plavání
s protiproudem.
Přestavte si parné léto a dlouhý čas,
který můžete v takovém bazénu prožít,
namísto toho, abyste se jen osvěžili
a po chvíli zase vylezli - tak jako
u běžných bazénů.
Představte si bazén, který si můžete
kompletně přizpůsobit a který nádherně
zapadne do vaší zahrady a bude ji
zkrášlovat po celý rok, neboť je vyroben
z přírodních materiálů.
Vodu v bazénu můžete mít standardně
chemicky ošetřenou, případně slanou
jako v moři, nebo dokonce s minerály
(Magnesium, Potasium) pro osoby,

á

BAZÉN NEMUSÍ BÝT JEN NA PLAVÁNÍ!

Ano, opravdu je to tak, i když se vám na první
pohled zdá, že naopak místo zabírá. Ve skleníku
totiž můžete pěstovat zeleninu, ovoce, ale také
předpěstovat sadbu květin i v období, kdy na
zahradě kvůli chladu ještě nebo už nic neporoste.
Takže získáváte delší čas a tím i větší úrodu, vaše
zahrada je tedy o skleník plodnější a vlastně větší.

SKLENÍK

ZVĚTŠÍ ZAHRADU

Velikost skleníků nezávisí jen na rozloze zahrady.
Zvažovat byste měli hlavně to, co od něj očekáváte.
Pokud vám stačí, že v něm vypěstujete pěkná rajčata
a papriky a prodloužíte jim dobu dozrávání, nemusíte
se prostorově nijak rozmachovat, stačí skleníček 2,5
x 3 metry. Cítíte-li ale, že tím to pro vás jen začne, že
budete chtít experimentovat s různými odrůdami,
pěstovat si ve skleníku krásné hrozny vinné révy nebo
bohatou úrodu kiwi, pak si raději rovnou pořiďte skleník větší. Stejně tak jestli nejste zrovna pěstitel zeleniny, ale toužíte po květinách a dřevinách, které u nás
nepřečkají zimu, budete chtít asi skleník větší. Vždyť
pak je příjemné v něm trávit i chvíle, kdy se zrovna
nerýpete v zemině, ale prostě se třeba při kávě za podvečerního chládku kocháte ve vyhřátém skleníku krásou svých výpěstků. Z malého na větší rozšiřovat dost
dobře nejde. Protože musí mít pevné základy, takže
pokud nemusíte šetřit místem, raději rovnou postavte
skleník dostatečně velký.

Kde je správné místo
Optimální zahradnické umístění je v ose sever-jih, na
zahradě ale vždycky takové řešení nenajdete, takže
ohlídejte důležité aspekty funkční i estetické, s tím si
zahrádkář jistě vystačí. Skleník můžete sice schovat
v zadní části zahrady, vždycky na něj ale bude odněkud vidět, je to nápadný prvek zahradní architektury.
Na to pomýšlejte, když pro něj vybíráte místo. V každém případě by měl svou orientací odpovídat orientaci
zahrady a domu, pak bude působit souměrně a nebude rušivou stavbou. Rostliny ve skleníku potřebují
teplo a světlo, zvolte tedy místo co nejvíce osluněné.
Pozor na to, aby vám na skleník nemohla padat třeba
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jablka nebo sníh ze střechy, konstrukce a hlavně prosklení by to nemusely vydržet. Ze šikmé střechy stékají
za deště proudy vody, kolem skleníku je tedy vhodné
udělat drenáž a rozhodně sem neumísťovat záhony se
suchomilnými rostlinami.
Velmi praktické je umístění skleníku ke stěně domu
nebo ke zděnému plotu. Zeď slouží jako akumulátor
tepla a během jarního a podzimního období je uvnitř
tepleji, takže doba využití se zase o něco prodlužuje.
Ještě o další týdny ji můžete protáhnout, pokud budete pamatovat na přípojku elektřiny již při budování základů. Na podlahu pak můžete dát vyhřívací elektrickou rohož nebo hřeje vzduch elektrickým topidlem.
Skutečně teplé skleníky, které využíváme i v zimě
třeba pro pěstování tropických rostlin, musejí mít
nejen dobré vytápění, ale je nutné zvolit zcela jinou
konstrukci i výplně. Konstrukce by měla mít přerušený
tepelný most, jako výplně musí být použito dvojsklo,
komůrkový polykarbonát o síle alespoň 20 milimetrů,
případně vhodnější komůrkové plexisklo. Pro běžnou
potřebu jarního a podzimního příhřevu si ale s rohoží
nebo přímotopem vystačíte. Mít zavedenou elektřinu
se ovšem hodí i proto, že dny na jaře, kdy už chceme
ve skleníku pracovat, jsou ještě krátké, a tak je příjemné moci si zde rozsvítit. Blízký zdroj vody na zalévání
byste také měli vyřešit před zahájením stavby, mít
u skleníku vyvedenou zahradní vodu zvyšuje komfort
jeho obhospodařování.
Zbývá dodat, že na stavbu skleníku sice nemusíte mít
stavební povolení, nicméně vždy je dobré informovat
o plánovaném umístění sousedy a dbát, aby jim skleník nerušil výhled nebo stékající dešťová voda nemohla z jejich trávníku udělat bažinu.

profesionální přívěsy

VZ-3 Exclusive

NP 26 sklopný

VZ 33 B2

HANDY-20

HOBBY-2

PUMA B2 2600 kg

VZ-31 minibagr

KANGAROO-15 B

ATLAS-B2

PANTER-B2

DELTA B2 2600 kg

CARGOALU-1

DONA skříň

P RO F I

ADAM plato

ADAM rampa

AGADOS s.r.o.

p ř í vě s y
za T
Vy b e re O P ce n u
si k a žd
ý!

Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí
dálnice D1: Exit 146 (Velké Meziříčí – východ)
Otevírací doba prodejny: po–pá 7.00 –16.00 hod
Tel: +420 566 653 311, Fax: +420 566 653 368, E-mail: obchod@agados.cz

PORTHOS

www.agados.cz

ALUX 3

Převezete všechno!

za výhodné ceny

Seznam prodejců naleznete
na www.agados.cz

Konstrukce a výplně
Svařovat podomácku ocelovou konstrukci už dnes naštěstí nemusíte, firmy, které se výrobou skleníků zabývají řadu let, mají jistě mnohem víc zkušeností a dodají
vám skleník typizovaný, ale klidně vám ho postaví i na
míru. Právě tak si můžete nechat připravit stavebnici,
kterou si sami smontujete, nebo vám firma postaví
skleník na klíč na připravený betonový nebo zděný
věnec. Konstrukce jsou nabízeny hliníkové, ocelové
nebo z žárově pozinkovaného plechu. Hliník je materiál luxusní, prakticky bezúdržbový, ovšem aby byla
konstrukce stabilní a snesla větší vítr i zatížení sněhem,
musí být profily ze skutečně kvalitního materiálu.
Takový se u nás nevyrábí, hliníkové skleníky jsou tedy
problematické právě tím, že nesnesou zátěž na střechu
a nárazový vítr. Podstatně pevnější je konstrukce ze
svařovaných ocelových profilů. Můžete ji mít žárově
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pozinkovanou, jinak si ji musíte sami natírat. U těchto
konstrukcí je největší problém se zasklíváním. Sklo se
totiž k profilům často lepí silikonovým tmelem, čímž
odpadá možnost použití polykarbonátu. Nejčastější
a nejkvalitnější variantou jsou skleníky s konstrukcí
ze žárově pozinkovaného plechu, který je profilován
tak, aby vydržel zatížení sněhem i větrem. Vrstva zinku
může být ještě práškovým vypalovacím lakem, takže
si můžete zvolit barvu podle toho, co hodí k vašemu
domu. Tyto konstrukce jsou většinou šroubované a pomocí speciálních příchytek se k nim šroubují i výplně.
Můžete tedy použít jak sklo, tak polykarbonát a když
dojde k rozbití jedné tabulky, snadno ji vyměníte.
Nejkvalitnější výplně jsou z rozptylového skleníkového skla. Mají dobrou prostupnost světla, přitom ho
ale rozptylují a paprsky slunce tak rostliny nespálí
jako pod sklem čirým. Obvykle se používá sklo o síle 4

dveře by měly být tak vysoké, abyste se při vstupu
nemuseli ohýbat. Můžete si vybrat z dveří na pantech
nebo posuvných. Pantové jsou bez problémů roky plně
funkční, pokud ale potřebujete ušetřit prostor, zvolíte nejspíš dveře posuvné. Rozhodně vybírejte kvalitu
s pojezdovými kolečky nebo ložisky, posun lišty po liště
je pro skleník naprosto nevhodný, protože vodicí lišta
se zde snadno zanáší nečistotami a její čištění je dost
obtížné. Laciné dveře bez koleček nebo ložisek vám
tak brzy nepůjdou rozvírat a při násilnějším posunu se
může jejich konstrukce začít kroutit. Dveře se umísťují na kratší straně skleníku, tedy pod štítem. Velmi
praktické jsou dveře, které mají v horní části větrací
vyklápěcí okénko.
Větrání ve skleníku je vůbec důležitá záležitost. Rostliny potřebují čerstvý vzduch stejně jako vodu a slunce, také vy musíte ve skleníku dobře dýchat. Většina
rostlin ale nesnáší průvan, takže otvírací tabulky nikdy
neumísťujte proti sobě. Okna bývají nabízenou součástí konstrukce a je jen na vás, zda zvolíte mechanicky
výklopná nebo si k nim pořídíte elektrický pohon.
Podkládání otevřené tabulky kusem dřeva byste měli
při dnešních možnostech výškově regulovatelných
pantů zapomenout, určitě je lepší zvolit pohodlí
kvalitní mechaniky. Velmi praktické jsou automatické
otvírače oken vyráběné na bázi roztažnosti kapaliny.
Nepotřebujete k nim přívod energie a přesto samy
zajistí otevření okna a vyvětrání skleníku i v době vaší
nepřítomnosti. Otevřenými dveřmi byste měli větrat co
nejméně – proud chladného vzduchu od podlahy totiž
nedělá dobře kořenům rostlin v záhonech. Vždy je
lepší mít okna umístěna ve výšce, i proto je automatické otvírání skvělou vymožeností, protože se k oknům
nemusíte natahovat.

Zařízení se hodí

mm, které odolá i běžnému letnímu krupobití. Jinou
možností je použití plastu, tedy komůrkového polykarbonátu o síle 4 až 6 mm. Je to materiál lehký a odolný,
hodí se tedy velmi dobře třeba tam, kde hrozí rozbití
skleněné tabulky kamínkem odstřeleným od kola okolo jedoucího auta.

Dveře a větrání
Nejprve ještě pár slov k výšce skleníků, se kterou
souvisí i výška dveří. Práce na záhonech nebude vždy
vyžadovat ohnutá záda, protože rostliny můžete mít
umístěné i na policích upevněných ke konstrukci,
případně máte ve skleníku stolek, na které si chystáte
sazenice, řízkujete, přesazujete a kdoví co se ještě za
práce na stolku najde. Výška skleníku by tedy měla
v nejvyšším bodu hřebene činit alespoň dva metry, pak
i pod sešikmením budete moci chodit vzpřímeně. Také

Už jsme zmínili, že ve skleníku by neměl chybět
pracovní stolek nebo alespoň širší police v pracovní
výšce, ponechte si tedy při budování záhonů na něco
takového místo. Stavebnicové konstrukce skleníků
mívají uvnitř i úchyty na poličky. Tam zejména na jaře
umístíte květináčky se sadbou, můžete tu ale také
pěstovat některé rostliny „v patře“. Pokud tyto úchyty
vaše konstrukce postrádá, je k dispozici řada různých
regálů, jejich umístění ve skleníku ovšem vyžaduje
prostor od podlahy, což je méně praktické. Pro většinu
zahrádkářů je místo ve skleníku vyvažováno zlatem,
pěstuje se tedy hlavně „na výšku“. Zatímco venku
na záhonu necháte okurky volně rozrůst do šířky, ve
skleníku budete chtít pěstovat víc sazenic, takže je
bude potřeba vyvazovat. Okurkám to nevadí, naopak,
k plodům může více světla, a tak lépe rostou. Okurky
se dobře vyvazují na síť s velkými oky z vlascového
vlákna, které snese velkou zátěž. Síť snadno zavěsíte
právě na všelijaké úchyty, které jsou součástí kvalitnějších konstrukcí.
Máte-li do skleníku zavedenou elektřinu, jistě oceníte
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i další pomocníky a „urychlovače“. Praktické jsou například zahřívací podložky, na které postavíte nádoby
s předpěstovávanou sadbou. Podložka bude udržovat
v zemině stálou teplotu, což semínkům i mladým rostlinkám, ale také kořenícím řízkům dělá dobře.
Pro ulehčení práce vám poslouží závlahový systém.
Mlžení není ve skleníku vhodné, v našich podmínkách
způsobuje rychlé množení plísní. Lepší je tedy rozvod

kapénkové závlahy přímo ke kořenům rostlin. Sofistikované systémy se spínají automaticky podle toho, jak
je půda vyschlá, můžete si ale dopřát alespoň levnější
rozvod hadic s otvory pro kapkovou zálivku, které
budete spínat sami.

Zkuste alespoň pařeniště nebo fóliovník
Možná se vám skleník na zahrádku nevejde. Nebo se
vám prostě nelíbí představa, že budete mít na zahrádce na očích skleněnou stavbu. Pokud ale chcete mít
vlastní sadbu a prodloužit si sklizeň třeba ředkviček,
pořiďte si alespoň pařeniště. Není na zahradě tak
nápadné a nějaké kout pro něj určitě najdete. Teplé
pařeniště neznamená uměle vyhřívané. Tato možnost
sice existuje, z hlediska obslužnosti je ale poměrně
nepraktické instalovat do pařeniště tepelné kabely
nebo vyhřívací žárovky, natož nějaká kamínka. Princip pařeniště je založený hlavně na tom, že se vyhřívá
samo a my jen v krajních případech ještě více omezíme
tepelné ztráty. Základem vyhřívání pařeniště je rozkládající se organický materiál, vrstva postupně tlejícího
listí, ale hlavně živočišný, nejlépe koňský hnůj. Dobře
založené teplé pařeniště pak potřebuje jen každoroční obnovení zeminy v celé výšce, jinak zde nemusíte
ani přihnojovat, protože hnůj dodá do svrchní půdy
rostlinám potřebné živiny. Pěstební vrstvy ale budete
řešit až před prvním výsevem či výsadbou, teď nám jde
o stavbu takového pařeniště. Vyberte mu v každém
případě místo nezastíněné stromy, nejlépe někde za
větrem. Pak zvolte materiál. Pokud opravdu počítáte
s tím, že pařeniště bude mít své stálé místo, je nejlepší mu udělat pevné základy, vylít zkrátka připravené
bednění betonem, který pod zemí přežije dlouhé roky
a nebudete s ním mít žádné problémy s prorůstáním
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kořenů z okolí. Vybetonovat můžete i podlahu, živiny
tak nebudou unikat do země. V takové betonové stavbičce je ovšem potřeba dávat pozor na správné množství zálivky, nejlepší je na to při stavbě pamatovat a ve
stěnách instalovat několik odtokových trubek, které
odvedou přebytečnou vodu, kdybyste to se zálivkou
přehnali nebo pařeniště zůstalo otevřené při velkém
dešti. Kdo má obavu z betonové stavby a nechce riskovat, že ji bude s obtížemi jednou bourat, může teplé
pařeniště vytvořit jednoduše dřevěné – stačí zapustit
prkna z tvrdého dřeva půl metru do země a na dno
pařeniště volně položit třeba pár dlaždic – spárami
mezi nimi bude prosakovat přebytečná voda.
Nad základy a nad úrovní okolního terénu pak máme
tu část pařeniště, kde předpěstováváme sazenice,
přirychlujeme okurky, v chladné podzimu ještě pěstujeme třeba ředkvičky nebo vyséváme v létě semínka
choulostivějších dvouletých rostlin, které zde v pohodě
přečkají zimu. Pro pohodlné zahradničení je šikovné
mít pařeniště postavené vyšší, abyste se k němu nemuseli moc ohýbat. Zase ale ne tak vysoké, abyste museli
příliš zvedat ruce při otevírání oken. Do teplého pařeniště budete potřebovat přístup prakticky každý den –
musí se zalévat a také sem budete chodit pro petrželku, pažitku a bylinky nebo sklízet okurky. Myslete tedy
na pohodlnou obsluhu. Z tohoto hlediska jsou praktická okna posuvná, pro dobré větrání a prohřívání jsou
ale lepší okna uložená šikmo a vyklápěcí. Opěrných
pantů se zarážkou, která udrží okna otevřená, je velký
výběr, od jednoduchých až po automatická s teploměrem, které se otvírají při určité teplotě, kdy by se už
rostliny pod sklem přehřívaly. Nástavby na podzemní
část pařeniště můžete postavit z prken, z cihel, opatřit
je okny se skly nebo s polykarbonátem. Nejsnadnější
cesta je sáhnout po některém hotovém pařeništi, které
se dá koupit zpravidla u firem, které vyrábějí skleníky, a na spodní stavbu ho jen dobře připevnit, aby ho
neshodil vítr nebo prudký déšť.
Menší hotová pařeniště jsou ale použitelná i jinak.
Můžete je přenášet tam, kde zrovna potřebujete pro
zeleninu nebo sazenice květin větší teplo, můžete ho
prostě položit na záhon, navršit do něj zeminu a pěstovat v něm raný i pozdní salát, ředkvičky, v létě v něm
rychlit okurky. Speciální vysoké „rajčatovníky“ zaručí
větší úrodu rajčat nebo paprik. Ty už ale patří spíše do
kategorie fóliovníků, tedy miniskleníků, jejichž kostra
se jednoduše přetáhne průhlednou fólií.
V malém „studeném“ pařeništi můžete přes zimu
ochránit třeba muškáty před mrazem. Hodí se k zazimování různých hrnkovek, na jaře pak do něj i na terase či balkoně můžete dát zeminu a pěstovat květiny,
zeleninu, nebo třeba jahody. Vybírejte z konstrukcí,
které vám umožní do pařeniště dobrý přístup, větrání
a zároveň spodní část může posloužit jako police nebo
úkryt pro zahradnické potřeby.
Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz
Zdroje: limes.cz, A. Vondrák: Stavíme skleníky
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