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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tak tady máme konečně trochu zimu,
na horách napadl sníh nám se to
zase nelíbí. Moc mrzne a moc sněží a zkrátka je moc zima… A potichu všichni doufáme, že se stane
to, co vloni, kdy jsme ze zimních
bund přeskočili rovnou do plavek.
Ale protože podle meteorologů má
být přece jen ještě pár zimních dní,
možná se vám pro chvíli, kdy budete
zalezlí v teple domova, bude hodit
něco hezkého ke čtení. A právě proto jsme tu my s přísunem předjarní
inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak
postupovat, pokud si přejete mít zařízený domov podle nových trendů.
Poradíme vám, jak si zařídit moderní kuchyň, jaké volit barvy či materiály. Nezapomeneme ani na ložnici

a na trendy v podlahách. Provedeme
vás také kompletní stavbou. Řekneme si nejen něco o materiálech, které
použít, ale i třeba o střešních krytinách a oknech.
V neposlední řadě nesmíme samozřejmě zapomenout ani na zahradu.
Tentokrát vám poradíme, jakou zaINZERCE
hradní techniku si pořídit, aby byl
pro vás jarní nástup co nejjednodušší
a co si můžete teď na jaře připravit.
Tak jako v každém čísle ani v tomto nebude chybět rubrika novinky.
Jejím účelem je představit vám zajímavé designové vychytávky, které
byste jinak možná přehlédli… Možná budete překvapeni, z čeho všeho
lze vybírat a jak je trh rozmanitý.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Praktičnost vítězí. A to nejen v barvách nebo materiálech,
ale také ve vybavení moderního bydlení.
BYDLENÍ

INZERCE
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Čím dál víc lidí bydlí v menších bytech. Jednak jde
o otázku peněz, jednak o to, že mají třeba tolik práce
a zájmů, že nechtějí obhospodařovat velké prostory, ať
už v bytě, nebo v domě. Oblíbenost malých bytů tedy
stoupá, ale abychom v nich byli spokojení, musíme vědět, jak v nich ušetřit místo, aby bylo bydlení plnohodnotné. Často se tedy v následujícím roce budeme v obchodech setkávat se skládacími stoly, židlemi, které se
dají nasázet na sebe, nebo se stoličkami, které poslouží
třeba i jako noční stolek. Oblíbený bude i nábytek, který se dá do sebe zasouvat, aby nezabíral místo.

Barvy, které budou hitem
Neo mint neboli pastelově zelená barva, ta bude zdobit příští rok nejmodernější interiéry. Pokud chcete jít
s dobou, při výběru doplňků se zaměřte právě na tuto
barvu. V kombinaci s bílou a světlým dřevem dostanete
do kolen každého bytového designéra. Pokládáte se za
odvážného jedince? Pak si pastelově zelenou ozdobte
celé zdi. Sáhnout můžete po barvě i tapetách. V případě, že na takto radikální krok připraveni nejste, pořiďte
si v barvě neo mint pouze doplňky: ubrusy, deky nebo
dekorační polštáře.
Dále hraje prim kombinace růžové s petrolejově zelenou, ale tahle kombinace není pro každého. Designéři
proto nezapomněli představit i jiné barvy. Příští rok se
mimo jiné ponese ve znamení elegantní šedé a jejích
odstínů. Šedivou nepodceňujte; ačkoliv se jedná o neutrální barvu, s interiérem dokáže divy. Její výhodou je,
že každé její zabarvení vytvoří v interiéru základ, který
umožňuje použití dalších barev.
Můžete vsadit i na stříbrnou
Pokud chcete dodat vašemu interiéru trochu puncu, luxusu, třpytu a zároveň nevšednosti, zvolte barvu stříbrnou! Díky svému lesku prozáří každý interiér, a tím ho
také dokáže opticky zvětšit. A právě zakomponování
stříbrných detailů do interiéru se stává v posledních letech velmi trendy. Těžko bychom hledali místnost, kam
se tato stylová barva nehodí. Nejčastěji ji používáme
v obývacím pokoji, ložnici, ale výjimkou není ani kuchyň a koupelna!
Jemné odstíny stříbrné se skvěle hodí k ostatním barvám z neutrální škály, kam patří bílá, černá, šedá, kávová i béžová. Pokud vám přijde stříbrná příliš chladná,
zkuste ji doplnit jemnou růžovou či vanilkově žlutou.
Stříbrná je silně univerzální, a tak lze kombinovat se
dřevem, kovem, ale i kamenem.
Stříbrná je všestranná a objevuje se ve větší či menší
míře v mnoha designových stylech – v minimalistickém,
skandinávském, glamour, hollywoodském, elegantním
i puristickém. Pokud se rozhodnete do interiéru vnést
stříbrný třpyt, máte dvě možnosti. Buďto stylové stříbrné doplňky nakoupíte, nebo si je sami vyrobíte, a to
nejlépe ze starých kousků, které už máte dávno doma.
Stačí vám k tomu pouze stříbrná dekorovací barva ve
spreji, kterou lze dnes v drogérii sehnat za několik desí-
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tek korun. Nalakovat můžete tak stolní lampičku, vázu,
staré zrcadlo, opěrky u extravagantního křesla, fotorámečky, či dokonce oprýskané kliky od dveří.

Tradiční rozdělení bytu je out
Nemovitosti jsou v dnešní době velmi drahé, což vede
k jedné věci: naše obydlí jsou stále menší a menší. Není
divu, že se mění tradiční rozdělení místností. Například
se spojuje kuchyň s obývákem.
Kuchyň může časem znamenat jídelní stůl a židle přímo
u kuchyňské linky, zatímco obývák bude představovat
útulné zákoutí s gaučem a televizí a ložnice se bude
nacházet jen metr od něj, v podobě postele a možná
paravanu, abychom navodili soukromí. A abychom
se zde mohli bez problémů pohybovat, pořizujeme si
skládací nábytek. Židle, stoly, pohovky. Pokud daný nábytek zrovna nevyužíváme, šup s ním někam, kde nebude překážet. Protože spousta lidí pracuje z domova
a očekává se, že se jejich počet bude ještě zvyšovat, je
potřeba místo aspoň na malý pracovní stolek a kancelářskou židli. Ve velkých bytech zase podle odhadů
dostanou víc prostoru domácí posilovny. Osvěta totiž
konečně dokázala přesvědčit dost lidí, že není jedno,
co jedí, a rozhodně není jedno, jestli pořád sedí u počítače, nebo jdou aspoň 3x týdně cvičit. Zároveň s domácí
posilovnou ušetří čas, který by strávili na cestě do té
klasické a pak z ní domů.

Udržitelné bydlení a přírodní motivy
Ochrana životního prostředí a udržitelnost se stávají
hlavní otázkou i v interiérovém designu. V Evropě se
začínají stavět domy z takzvaného konopného betonu
a interiér domu či bytu může být zařízen alespoň z části
tak, aby neškodil životnímu prostředí. Skvělou volbou
jsou přírodní materiály jako kámen, dřevo, textil, ale
i sláma či vlna. Právě ty patří mezi zástupce eko-stylu,
jenž vyjadřuje úctu a zodpovědnost k přírodě. V praxi to může vypadat třeba takto: korková či bambusová
podlaha, na oknech rolety z přírodních textilií nebo paletový nábytek. V eko interiéru by také neměla chybět
spousta živých rostlin.
Přírodní motivy se budou objevovat i na stěnách ve
formě tapet či jako potisk textilií. Právě stěny a jejich
vzhled budou v následujícím roce středem pozornosti.
Do módy se totiž vrací 3D tapety. Vynikají prostorovým
zvětšením místnosti. Dnes už je na trhu nespočet typů
a motivů tapet, záleží jen na vašem vkusu.
Záleží vám na vašem zdraví? Samozřejmě! A to se odrazí v roce 2020 I v našich interiérech. Jak přesně? Například v důrazu na kvalitní spánek. Ten má na naše zdraví
stejně velký vliv jako zdravé jídlo nebo pohyb. Investicí
do chytrých matrací, které monitorují tělesné funkce
a měří dobu spánku, bude přibývat. V ložnicích a na
pohovkách dále objevíme polštáře s odvážnými a výraznými vzory. Ty celý prostor dokonale rozzáří a zajistí
originální vzhled.
Novinkou se stanou designové koberce, zavěšené na

Nemusí být vždycky klika...
DVEŘE – TOLIKRÁT JE BĚHEM DNE POUŽIJEME, ŽE SI MNOHDY ANI NEUVĚDOMUJEME, JAK VYPADAJÍ A UŽ VŮBEC NE, JAKOU ESTETICKOU
FUNKCI V INTERIÉRU MAJÍ. PŘITOM PRÁVĚ ONY JSOU TÍM DETAILEM,
KTERÝ KORUNUJE CELKOVÝ VZHLED NAŠEHO DOMOVA. A MNOHDY
HRAJE VÝZNAMNOU ÚLOHU I TO, JESTLI MAJÍ KLIKU, NEBO NE...

Typ otevírání je skutečně důležitým aspektem při výběru vnitřních dveří. Vybrat si
můžete v zásadě z následujících možností:

Co je dobré vědět o typu otvírání
•
•
•

•

Otočné dveře – jsou zavěšeny pomocí dveřních závěsů na zárubni a otevírají
se jedním směrem.
Kyvné dveře – známe je také pod názvem „lítačky“. Do zárubně jsou zavěšeny pomocí speciálního závěsu. Lze je otevírat na obě strany.
Posuvné dveře na stěnu – jejich křídla se posouvají těsně podél stěny. Pro jejich instalaci nejsou nutné větší stavební úpravy. Jsou buď jednokřídlé, které
se posouvají na jednu stranu, nebo dvoukřídlé, ty se pak posouvají na dvě
strany.
Posuvné dveře zasouvající se do stěny.

Nemusí být vždycky klasika
V současné bytové architektuře se znovu prosazují posuvné dveře, které jsou užitečné nejen jako ozvlášťňující prvek, ale jsou dobrou volbou v případech, kdy se
potýkáte s prostorem. Dveře tohoto typu se otevírají v zásadě dvěma způsoby.
Tím prvním je otevírání „na stěnu“, což znamená, že jejich křídla se posouvají
těsně podél stěny. Pro jejich instalaci nejsou nutné větší stavební úpravy. Jsou buď
jednokřídlé posouvající se na jednu stranu, nebo dvoukřídlé, ty se pak posouvají
na dvě strany. Dalším typem jsou pak posuvné dveře zasouvající se do stěny, kdy
se dveřní křídlo se zasouvá do pouzdra ve stěně na straně stavby, zárubeň kompletně obkládá otvor ve stěně.
„V současné době jsou velmi žádány moderní posuvné dveře. A zvolit si je můžete
i ve skleněné variantě. Celoskleněné dveře značky Hörmann jsou k dispozici jako
křídlové dveře s dřevěnou zárubní či zárubní VarioFix nebo jako posuvné dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem. Nicméně jako posuvné dveře můžeme
našim zákazníkům nabídnout všechny dveřní motivy řady BaseLine, DesignLine
a GlassLine. Díky těsnicímu kartáči na dveřním křídle a volitelnému dorazovému
těsnění v rámu poskytují posuvné dveře Hörmann optimální ochranu před pachy, hlukem a průvanem,“ říká Ivo Havel, manažer interiérových dveří společnosti
Hörmann

Kam s nimi?
Posuvnými dveřmi ovšem nelze vybavit celý byt nebo dům. Mimo jiné proto, že
nejsou vhodné pro každou místnost. Zajímavě vypadá jejich osazení například
mezi koupelnou a toaletou, pokud jsou přímo vedle sebe a tvoří vlastně jakýsi
propojený prostor.
Častou součástí i menších bytů je šatna. A právě tu je vhodné oddělit od okolí
posuvnými dveřmi. Prakticky tak uzavřete šatnový prostor, získáte neokoukaný
interiérový prvek, a pokud máte šatnu například vedle ložnice, můžete na dveře
zvnějšku umístit zrcadlo nebo praktický příruční věšák.
Ale do samotné ložnice se tento typ dveří příliš nehodí. Ta je místem, kde uléháme
ke spánku, a proto by mělo být oázou klidu a pokoje. Napomoci tomu můžeme
i správnou volbou dveří, které by měly být protihlukové, a pokud možno neprosklené. To proto, že v ložnici by měla být po zhasnutí skutečná tma a ticho. Správnou volbou proto nejsou ani nejmodernější typy posuvných dveří, protože ani ty
nedokáží zajistit naprostou protihlukovou ochranu.

Novinky pro každého
Společnost Hörmann je na evropském trhu znám hlavně jako producent garážových vrat a pohonů. Nicméně v posledních letech se prosadil také v segmentu
vysoce kvalitních interiérových dveří. Jejich sortiment je široký a neustále obohacovaný mnoha novinkami. Tak je tomu i v letošním roce.
Například velmi žádaná řada interiérových dveří ConceptLine se v současnosti
rozšiřuje o sérii plátěných povrchů navržených v módním retro stylu. V moderní
bytové architektuře má stále své místo také využití skleněných prvků. Proto společnost Hörmann přichází s nabídkou celoskleněných dveří, které se perfektně
hodí právě ke kombinaci s dveřmi ConceptLine. A protože dokonalost tkví v detailu, inovací se dočkalo i kování pro celoskleněné dveře. Novinkou je i posuvná
lišta, která se hodí jak k dřevěným, tak celoskleněným dveřím.
Zákazníci často požadují sortiment v retro stylu. Na tento požadavek reaguje nová
řada interiérových dveří Montana zahrnující několik produktů, které se výborně
hodí do rekonstruovaných interiérů stejně jako do interiérů nových, v rustikálním
stylu. Naprostou novinkou je pak odstín „Taupe“, který nabízí nenápadnou eleganci a luxus, vhodný zvláště do moderních objektů. Rozšíření motivů se dočkal
rovněž povrch Groove s hlubokými drážkami a také barevná řada povrchu Duradecor (o odstín „kartáčovaná bílá“).
Více informací o výrobcích naleznete na

www.hormann.cz.

zdi. Právě ty se stanou dominantou celé místnosti a vytvoří tak velmi luxusní nástěnnou dekoraci. Trendy pro
příští rok hlásají, že nejvíce se budou prodávat koberce
inspirované japonskými zahrádkami a koberce vyrobené fair trade za pomocí přírodních barviv.

Budiž světlo – kov, sádra, keramika
Interiérové osvětlení je ústředním aspektem designu
vašeho domu či bytu. Můžete ovlivňovat atmosféru
vašeho domova jen podle toho, jak umístíte osvětlení
a druhem příslušenství, které používáte. Osvětlení se
rovněž mění dle typu místnosti. Co funguje v obývacím
pokoji, nemusí nutně fungovat v kuchyni nebo v ložnici. Osvětlení musí podpořit funkci a pocitově vhodně
doplnit každý prostor. Stejně jako každá jiná součást
interiéru se design svítidel stále mění. Technologie je
jedním z důvodů těchto změn. Protože výrobci přicházejí s pokročilými LED svítidly a výjimečným designem.
Použití kovu je stále v kurzu ve všech možných verzích.
Poté, co byla měď a mosaz na prvním místě, designová svítidla budou nyní stále více žádaná i ve stříbrném
provedení.
Svítidla vyrobená ze speciální sádry nebo z keramiky
v sobě skrývají mnohá zajímavá tajemství. Vybrat si můžete z velkého množství různých tvarů, stylů i velikostí.
Od miniaturních, která nepřesahují 10 cm, až po svítidla, která dosahují délek 150 cm a jsou právem považována za dominanty interiéru.
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Sádrová a keramická svítidla najdou uplatnění prakticky v každém prostoru, který obohatí neobvyklými světelnými variacemi. Díky svým jednoduchým elegantním
tvarům mohou doplňovat stejně tak dobře moderní
jako klasicky laděný interiér. Na výběru typu osvětlení
a vhodného svítidla si dejte vždy záležet, protože právě díky němu se budete ve svém bytě cítit „jako doma“.
Hlavní výhodou sádrových a keramických svítidel je
možnost barevné povrchové úpravy, díky které dokonale sladíte osvětlení s interiérem. Svítidla se dají přetírat
všemi barvami vhodnými k interiérovému nátěru zdí.
Mohou tak být, v případě vypnutí, rafinovaně ukrytá na
stěně či stropě a jejich krása se naplno rozvine teprve
při rozsvícení, kdy rozehrají hru světla a stínů. Při každé
barevné úpravě pokoje si můžete vytvořit úplně nové
stínidlo, barevně uzpůsobené přesně vašim požadavkům. V nabídce je více funkčních variant. Jednak to jsou
svítidla ze spodní strany uzavřená sádrovým nebo keramickým materiálem. Vyrábí se s ostře řezanými hranami
nebo zakulacené a díky tomu je možná instalace opravdu v každém interiéru. Uzavření ze spodní strany zajistí rozptyl světla jen do horních partií stěny, tedy nad
samotné svítidlo. Tvar horního otvoru dodá tvar paprsku vystupujícího světla. Takto osvětlený prostor působí
opticky větším dojmem a jeho výhody oceníme hlavně
při odpočinku a relaxaci. Je-li takové svítidlo instalováno v dostatečné výšce, dokáže díky odrazu světelného
paprsku od stropu příjemně osvětlit celý prostor.
Osvětlení jako umělecký zážitek

Další velká skupina těchto nástěnných svítidel není
z dolní strany uzavřena nebo jsou krytá sklem. Světlo
se tedy rozptyluje nad i pod svítidlo a vytváří zajímavou
evětelnou kresbu na zdi. Velmi působivě osvětluje interiér v dolní i horní části. Ideálním místem pro použití
takového svítidla jsou například dlouhé stěny schodiště, kde má světlo možnost dosáhnout svým paprskem
a rozplynout se na větší ploše. V případě, že instalujete
svítidlo vodorovně, dosáhnete zajímavého světelného
efektu například na dlouhé zdi v chodbě. Použitím více
kusů nástěnných svítidel je možné si v interiéru tvořit
zajímavé světelné obrazce a povýšit tak osvětlení interiéru na umělecký zážitek. Svítidlo se stane unikátním
doplňkem v prostoru a dominantou, ať už je barevně
přiznáno nebo důmyslně skryto ve stejném hávu jako
stěny. Další zajímavou variantou osvětlení je umístění
světelných zdrojů za různě tvarovanou sádrovou nebo
keramickou desku. Svit žárovek pak vytvoří nádherný
světelný obrys tvaru přední desky. Takové osvětlení je
velmi dekorativní a vhodné k doplnění klidové atmosféry nejlépe v obývacím pokoji nebo v ložnici.

Pro chládek i bezpečí
Stále více lidí vybavuje své domovy předokenními roletami nebo venkovními žaluziemi. Stínicí prvky totiž
v sobě spojují několik výhod, které bydlení výrazně
zpříjemňují. Musí ale být kvalitní. Zřejmě nejdůležitější
výhodou moderní stínicí techniky je, že výrazně zvyšuje
bezpečnost každého domova. Zvláště pečlivě zkonstru-

ované předokenní rolety totiž pro zloděje představují
překážku, přes kterou je obtížné se dostat. Rolety i venkovní žaluzie lze navíc vybavit elektrickým pohonem
a napojit je na centrální systém. Například při odjezdu
na několikadenní dovolenou pak člověk jen naprogramuje automatické stahování a vytahování na určitý čas.
Pokud si zloděj dům či byt tipuje k vykradení, při pohledu na střídavě vytažené a stažené rolety nebo žaluzie
ho nenapadne, že uvnitř nikdo není. Systémy jsou navíc
navrženy tak, aby ani při obsluze nemohlo dojít ke zranění. To ocení zvláště rodiče malých dětí.
Podobně účinně stínicí technika ochraňuje i soukromí.
Moderní typy venkovních žaluzií dokáží zajistit, že při
správném nastavení do interiéru bude normálně pronikat světlo, případní zvědavci na ulici tam ale neuvidí.
Rolety pak okna dokážou zakrýt úplně. Správně nastavené rolety nebo žaluzie samozřejmě také výrazně uleví od stále častějších letních veder. Například venkovní
žaluzie dokáží zadržet až 94 % tepelné energie a odstíní až 80 % světelného záření. Díky tomu snižují nutnost
draze klimatizovat a jsou téměř desetkrát účinnější,
než vnitřní typy. Navíc zajišťují optimální světelné podmínky a umožní dlouhý a kvalitní spánek i v létě, kdy
jsou krátké noci. Podobné vlastnosti mají i předokenní
rolety. Ty navíc v zimě pomáhají se zadržováním tepla,
které uniká přes okna.
Venkovní roleta nebo markýza?
Dříve často platilo, že venkovní žaluzie nebo rolety

BYDLENÍ | 11

vzhled domu spíše kazily a dojem z nich byl rozpačitý.
Dnešní výrobky jsou už ale navrženy s ohledem na design tak, aby fasádu naopak vhodně doplňovaly. Kvalitní výrobci u žaluzií i rolet nabízí několik typů lamel. Ty
je pak možno nalakovat až do tisíců různých barevných

odstínů, a sladit tak jejich vzhled nejen s fasádou, ale
také dveřmi či garážovými vraty. V případě předokenních rolet jsou dokonce na výběr speciální fólie s několika vzory imitace dřeva. I ty jsou navíc velmi kvalitní
a věrohodné. Nehrozí tedy, že by působily nepatřičně.
Rolety navíc chrání před působením slunečního záření
nebo nečistotami. Jejich životnost je tím pádem delší.
Venkovní roletu lidé ocení i při intenzivní bouřce, dešti
nebo v případě velkých krup. Dokáže totiž tlumit hluk
a chrání střešní okno před poškozením. V noci navíc
poskytne úplné zatmění pro ničím nerušený spánek.
V jižních zemích, jako je například Itálie, jsou venkovní rolety naprostým standardem. Při stavbě každého
rodinného domu s nimi lidé automaticky počítají. Letní počasí u nás se navíc začíná tomu italskému velice
podobat, takže bychom se mu měli stejně jako Italové
umět přizpůsobit. Pokud obyvatele domu nebo bytu
řeší přehřívání prostor, ale zároveň si přejí mít ničím nerušený výhled z okna, alternativou k venkovní roletě je
předokenní markýza. I ta dokáže snížit teplotu v místnosti.
Vhodně zvolená stínicí technika má tepelně izolační
schopnosti, v zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě naopak přispívá
k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně
zlepšuje vnitřní klima místností.
Stínění jako součást tepelné izolace střechy
Trendem či nutností moderního bydlení jsou často pod-
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střešní obytné prostory, které rozšiřují využití prostoru
uvnitř domu a nabízejí i nové možnosti stylu, chcete-li
formátu bydlení s výhledem k obloze. Tuto skutečnost
si uvědomil stát, začal lépe vnímat specifika podkrovního bydlení a vypsal dotaci na pořízení venkovního
stínění v rámci rekonstrukce podkroví. Tento příznivý
posun v myšlení se děje na
pozadí ještě stále platného
teplovzdušného
konceptu tepelné ochrany budov
z konce minulého tisíciletí,
který jen kuse, neohrabaně nebo vůbec pracuje se
sálavými ději v ovzduší a se
slunečním zářením. Věřme,
že se to změní a že předpisy o tepelné ochraně budov
budou stále víc v souladu
s reálnou přírodou, kde má
vzduch jen odvozenou roli.
Dobrou zprávou je, že na
pořízení venkovních stínicích předmětů pro střešní okna lze získat dotaci
z programu Nová zelená
úsporám v rámci rekonstrukce podkroví. Tento institut lze považovat za další řešení letního přehřívání,
a sice zejména v podkrovních místnostech, které jsou
v létě exponovány teplem nejvíce. Žadatel musí mít
stínicí techniku a její popis v projektu, potom zažádá
o podporu rekonstrukce a následně vše doloží.

Nezapomeňte na dveře
To, že jsou důležitým designovým prvkem dveře, asi nemusím zdůrazňovat. V materiálech jednoznačně vede
dřevo, krásné dřevěné dveře jsou šperkem, který dozdobí každý interiér.
Moderním trendem jsou posuvné interiérové dveře. Ty
mohou být ve stěně i po stěně. Posuvné dveře po stěně
potřebují větší volný prostor, a to na stěně vedle dveří, ve směru, kam budou posunovány. Toto provedení
dává vyniknout i křídlu dveří. Tato varianta umožňuje
využít speciální kování, které je zcela skryto pohybem
dveří směrem na stěnu. Dveře se dají využívat jak s obložkovou zárubní, tak i bez ní. Pokud hodláme dveře
zamykat, musíme použít dorazový hranol. Výhodou
je to, že horní garnyž se dá efektně sladit s povrchem
dveří a navíc všechny typy posuvných dveří umožňují
bezbariérovost. Nejčastěji se s posuvným typem moderních dveří setkáváme v šatnách, také v ložnicích nebo
kuchyních. Využít se však dají i v mnoha dalších prostorách jako například v koupelnách, chodbách, obývacích
pokojích, halách atd.
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Nebojte se skla
Neopomenutelným materiálem používaným při výrobě
dveří je sklo v atraktivních podobách a úpravách. Vedle
satinovaných, mléčných a graficky zdobených ploch se
nabízí možnost přenesení vlastního motivu na plochu
nebo zapečení textilií, přírodnin a jiných materiálů přímo do skla.

liv jiné sklo, takže běžnými čistícími prostředky určené
třeba na mytí oken. Jejich velkou výhodou je, že jsou
absolutně odolné proti vlhkosti, takže pro koupelny
a kuchyně ideální.
Vybírat můžete samozřejmě i z nepřeberné nabídky
barev a dekorativních motivů přes kytky, stromy, ornamenty, písmo nebo podobizny známých tváří. Pokud

Grafosklo má ještě jednu výraznou výhodu. Díky použití speciálních fólií se sklo ani při důrazné snaze (a to
se musíte opravdu hodně snažit!) nerozbije. Zatímco
kalené sklo se třeba při úderu velkým kladivem na roh
skleněných dveří rozpadne na malé kousky, od nichž
ovšem nehrozí nebezpečí pořezání, Grafosklo pouze
popraská, ale zůstane vždy v celku.
Kromě malých dveřních skleněných výplní je možné si
pořídit i dveře celoskleněné nebo takové, jež jsou součástí celoskleněné stěny.Vybírat můžete ze skla čirého, matného, pískového nebo v barevném provedení.
Všechny typy skel jsou vyrobeny z ezpečnostního skla,
takže v případě rozbití se sklo rozpadne na malé tupé
střepy a nikoho nezraní.
Skleněné dveře se dají vsadit do pantů nebo můžete
využít posuvné varianty, kdy se umístí do příčky nebo
do kolejnice umístěné na stěně. Tato varianta je velmi oblíbená v malých bytech, kde řešíte každé místo.
Nemusíte se obávat, že by se s těmito dveřmi špatně
manipulovalo, naopak jsou snadno ovladatelné a tiché.
Skleněné dveře se snadno udržují, stejně jako jakéko-

si nebudete moci vybrat, na skleněné dveře se může
umístit i vámi vybraná fotografie.
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Neviditelné dveře
V poslední době se prosazují takzvané neviditelné dveře a skryté zárubně. Díky nim dveře doslova splynou
se zdí a mohou se stát prakticky nepostřehnutelnými.
Tento nový prvek vnáší do bydlení nové možnosti a je
na umění designérů, jak jej využijí. Možnosti jsou neomezené. Tím, že dveřní zárubně sjednotíme s hloubkou
stěny, můžeme dveře naprosto potlačit, nebo je naopak
nechat vyniknout tím, že zvýrazníme jejich povrch zajímavým dekorem. Dveře ve stěně již nejsou orámovány
zárubněmi, ale jsou ohraničeny pouze tenkou spárou
mezi okolní stěnou a dveřmi. Můžeme z nich udělat
nový nástěnný prvek jako třeba obraz.
Výhodou neviditelných dveří je i to, že na ně můžeme
nanést materiál shodný s okolní stěnou. Toho lze dosáhnout několikerým způsobem. První volbou jsou standardní dřevěné dveře s kartonovým povrchem, který
umožňuje nanesení tapety, nebo shodnou výmalbou se
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sousedící stěnou. Druhou volbou jsou dveře pro případ,
že je okolní zeď jednobarevná nebo obložená dýhou či
laminátem. Na svém povrchu totiž tyto dveře mohou
nést různé materiály – jako například sklo, dýhu či laminát, a pokud je stejný materiál použitý jako obklad
sousedící stěny, je o neviditelné dveře opět postaráno.
Efekt dveřního kování
Co se týká dveřního kování, je dnes v popředí především nerezová ocel, mosaz, nikl nebo titan, stejně tak
najdeme i kování hliníkové. Tyto kovy se kombinují, kování se dostává i různých povrchových úprav. Lze si vybrat samozřejmě z lesklého nebo matného kování, které perfektně doplňuje současné trendy v interiérových
dveřích. Kliky a kování propůjčují dveřím konečný a dominantní vzhled, udávají jejich styl a současně mohou
zvýšit i jejich bezpečnost. Důležitý je výběr materiálu,
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který by měl být odolný, a vhodně zvolit i povrchovou
úpravu kliky. Populární je v současné době například
kování z kvalitní mosazi opatřené vrstvou chromu nebo
niklu. Prim hrají i moderní materiály, typicky jsou to barevné kovy, slitiny hliníku. Všechny tyto materiály zajišťují vysokou kvalitu, odolnost a trvanlivost.
Velmi trendy jsou v současné době černé kliky a kování,
které vypadají v interiéru velmi dobře.
Kliky a zámky
Bytoví architekti označují kliky za šperk, který dodává
dveřím a potažmo celému interiéru celkový vzhled. Důležitý je každý detail – od materiálu přes rozměr a tvar
klidy. Dnes je trendem minimalismus a sjednocení stylů,
takže se sjednocuje například kování u oken i dveří. Kliky na dveřích mohou být nenápadné, ztrácet se v nich,
ale stejně tak mohou vystupovat a pracovat s kon-

budou mít v nabídce i nadále.
Nezapomeňte na bezpečí
Samostatnou kapitolu tvoří vchodové bezpečnostní
dveře.Při výběru bezpečnostních dveří není rozdíl, jestli
chráníme přístup do bytu nebo do domu. Kde však nastane rozdíl, je parametr teplotních rozdílů. Vchodové
dveře do domu zpravidla oddělují exteriér od vytápěného zádveří. Vstupní dveře do bytu ale oddělují byt
pouze od nevytápěné chodby. Odlišné rozdíly teplot
tak budou hrát zásadní roli při výběru konstrukce dveří.
Konkrétní požadavky na nové vchodové dveře budou
vycházet z parametrů vašeho domu nebo bytu. U vstupu do domu budou mít smysl dveře s přidanou tepelnou izolací, v bytě možná oceníte hlukovou izolaci.

Vybíráme vchodové dveře
Od vchodových dveří požadujeme komfort, bezpečnost, snadné ovládání, nadčasovost, nenáročnou údržbu a dlouhou životnost. Nejdříve se zaměřte na výběr
materiálu vstupních dveří, který mimo jiné rozhodne
o tom, kolik vás budou ve výsledku stát. Nejdostupnější bývají plastové dveře, jejichž ceník pro vás může být
příjemným překvapením. Neznamená to ale, že jsou
vždy nejlevnější. Cenově dostupné jsou také dřevěné
dveře, a pokud máte štěstí, v akcích najdete i hliníkové
dveře za zajímavou cenu.

trastem. U levnějších klik se používají nástřiky, zatímco dražší a elegantnější kování je opatřeno například
vrstvou chromu, niklu nebo mosazi. Stále oblíbenější
je lesklý chromový povrch, který vyniká svojí odolností
a tvrdostí, nebo nadstandardně titanový povrch s dlouhou životností.
Součástí dveřního kování jsou zámky, které samozřejmě
plní bezpečnostní funkci. Můžete vybírat z dozických
zámků používaných k oddělení místností, ze zámků s cylindrickou vložkou, které zamezují vstupu cizích osob,
až po zámky s různým stupněm zajištění bezpečnosti.
Oblé tvary, kombinace netradičních materiálů a tmavé
barvy: to jsou základní trendy, které budou populární
v letošním roce v oblasti kování. Kdo by se však bál, že
na trhu již nesežene dosud tolik populární dveřní kování a kliky v hranatých tvarech, nemusí mít strach. Ty
se budou z trhu vytrácet jen velice pomalu a výrobci je

Osvědčené dřevo
Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, zaručují
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale
není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů.
Vzhled dveří má být podle architektů maximálně jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily. I díky
výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní
v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu.
Opět je populární také dub, smrk, borovice a modřín, zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické
dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou takzvané sesazenky.
Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého
kusu originál. „Natur“ vzhledu se dosahuje speciálními
odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak
a zároveň mu zachovají původní dezén.
MDF, ocel, hliník
Pod označením MDF se skrývají dveře z dřevovláknitých
desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, nízkou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto
desky se využívají jako nosné a lze na ně nanášet lamináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy.
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu
představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové
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dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní
technologií. Jejich charakteristickou vlastností je elegantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře jsou
odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže se nedeformují a nedochází k prověšení jejich křídel. Také
hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové domy.
Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající vlastnosti.
Jejich pořizovací cena je o něco vyšší a setkat se s nimi
můžeme zejména u novostaveb. Vyrábějí se také vchodové dveře dřevohliníkové, což znamená, že je rám
dveří skrytý za fasádou, celé křídlo je z venkovní strany
hliníkové a z vnitřní strany z přírodního materiálu. Na
první pohled působí hliníkové dveře luxusním dojmem
a hodí se především pro novostavby nebo moderně
pojaté rekonstrukce. Dlouho vydrží v perfektní formě,
mají dlouhou životnost. Patří ale k cenově nejdražším.
Plastové a prosklené vchodové dveře
Tento typ dveří nemusí být primárně levný a současné plastové dveře nelze srovnávat s výrobky z 90. let.
Technologie, které se dnes používají, dávají vzniknout
zajímavým designovým výrobkům. Příkladem je výroba vstupních dveří ze speciálního sklolaminátu, které
poměrně dobře vypadají. Výhodou plastových dveří je
snadná údržba a nižší cena. Nehodí se však všude a je
třeba počítat s tím, že za nějakou dobu mohou vyjít
z módy. Plastové dveře jsou oblíbené pro svou stabilitu,
odolnost a dlouhou životnost. Jsou k sehnání v široké
paletě barev, takže se dají bez problémů sladit s domem a jeho okolím. Barevná úprava se provádí pomocí
moderních technologií, a tak dnes již plastové dveře
odolávají i prudkému slunečnímu záření.
Ač se to může zdát zvláštní, i prosklené vchodové dveře
mohou být jednou z možností, kterou budete při výběru mít. Správný výběr je v tomto případě naprosto
klíčový. Jak můžete tušit, zvýšené nároky budou kladeny, jak na tepelnou izolaci, tak na bezpečnost. Zatímco
bezpečnost je zajištěna použitím bezpečnostního skla,
tepelná izolace souvisí s konstrukcí dveří. Skleněná výplň s dvojsklem by měla být dostatečná z hlediska prostupu tepla, s trojsklem však budete mít zaručenou větší tepelnou izolaci.
Požadavky na bezpečnost
Vchodové dveře musí být vždy bezpečné. Důležité je
proto vybrat nejen odolný materiál, ale i celkové provedení dveří. Zajímejte se proto o zámek, kterým jsou
dveře osazené, případně zvažte zámky ovládané mobilním telefonem nebo čipem. Častým mýtem, který se
v souvislosti s bezpečností dveří objevuje, je že čím více
jisticích čepů použijete, tím lépe. Důležitá je především
certifikace dveří, která stanovuje tzv. bezpečnostní třídu. Nyní existuje 6 bezpečnostních tříd označovaných
zkratkou RC a číslicí. Stupeň bezpečnostní třídy je určen
tím, co musí vydržet bezpečnostní prvek při případné
snaze o překonání zlodějem a jeho nářadím. Nejde
tedy pouze o počet jisticích čepů.
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U vchodových dveří zvažte pořízení bezpečnostní třídy
minimálně RC3. Tyto dveře musí odolat pokusům při
páčení, použití šroubováku, ručního nářadí nebo mechanické ruční vrtačky. Dveře v kategorii RC4 zase odolávání vrtání, sekání, páčení i přenosné akumulátorové
vrtačce. Další dva stupně, RC5 a RC6 už odolávají sofistikovanějším metodám a elektrickým nástrojům, jako je
například bruska nebo pila.

Základní funkcí každých vchodových dveří je zamykání.
Dveře zamyká zadlabací zámek, který je ovládán cylindrickou vložkou. Dveřní kování překrývá dveře v oblasti
zamykací vložky, slouží jako ochrana vložky a jako madlo, aby se dveře snáz otevíraly.
Lidé si někdy pořídí dobré bezpečnostní dveře, ale aby
ušetřili, namontují do nich vložku, která není bezpečnostní. Pro všechny vstupní dveře (nejen ty hlavní, i pro
boční/zadní vstupy apod.) je nezbytné pořizovat vždy
tzv. bezpečnostní vložku, která je mnohem odolnější
proti napadení zlodějem. Stejně tak musí být bezpečnostní i dveřní kování, doporučujeme kování s tzv. bezpečnostním překrytem vložky, které vložce poskytuje
další ochranu před napadením.
S výběrem vhodné zamykací vložky je vhodné nechat
si poradit od odborníka (poradí také např. jak zjistit
správné rozměry vložky). Pro vyšší bezpečnost je vždy
lepší pořizovat vložky s klíči, které jsou chráněné bezpečnostní kartou. Je to ochrana před neoprávněným
kopírováním klíčů – další klíč je možné vyrobit pouze
majiteli, který se musí prokázat předložením bezpečnostní karty. Velmi praktické jsou i zamykací vložky
s knoflíkem. Z vnitřní strany můžete dveře pohodlně
zamknout i odemknout pouze otočením knoflíku – nepotřebujete klíč.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock. com
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Porcelánové lampy
Porcelánové vypínače
Porcelánové kování
Porcelánové doplňky
Umyvadla a toalety
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OBÝVÁK
PROSTOR PRO CELOU RODINU

Obývací pokoj slouží k setkávání s rodinou i přáteli. Někdy ale
do něj musíme umístit třeba také jídelní a pracovní kout. Jak to
vše skloubit?

INZERCE
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Jak dříve vypadal klasický obývák, si možná ještě vybavíte. Většinou mu vévodila nábytková sestava, která
zabírala většinou celou stěnu od podlahy až ke stro-

Comeback velkého jídelního stolu

pu, naproti ní byla umístěná sedačka se dvěma křesly
a uprostřed konferenční stolek. Celá podlaha byla pokrytá kobercem. Zda pod ním je nevzhledné linoleum
nebo krásné dřevěné parkety, nikdo neřešil. A jestli je
vůbec taková místnost dostatečně funkční a užitečná,
většinou také ne.

slednému odpočinku, dostává se po čase ke slovu zase
velký jídelní stůl, který se dá využít i při větší rodinné
oslavě. Sestavy nábytku nahrazují nízké nebo závěsné
skříňky, mizí televizní stolky, protože televize se stále
častěji věší na zeď. Dalším velkým trendem ve vybavení
nábytkem a doplňky je přizpůsobení se životnímu stylu
konkrétní rodiny. S tím pak souvisí, zda tam je, či není
televize, knihovna atd. Naopak nezbytnou součástí moderního obýváku je wi-fi připojení.

Obývací plocha dohromady s kuchyní
V posledních dvaceti letech se výrazně změnilo vnitřní
uspořádání domů a bytů. Obývací pokoj už není separé, ale stal se nedílnou součástí společných prostor, jako
jsou kuchyň a jídelní zóna. Dnes se obývací pokoj mění
spíše na obytnou kuchyni. Tady pracujeme, odpočíváme, vaříme, stolujeme, lenošíme, bavíme se… K tomu
potřebujeme hlavně prostor, vše uspořádané, uklizené,
jednoduché a čisté.
Má nábytková souprava jídelní části ladit s tou v kuchyni nebo v obývacím pokoji? Záleží na našem pocitu.
Obecně platí, že jídelní část by měla být od ostatních
oddělena malým prostorem, krbem, zástěnou, opticky
kobercem na podlaze pod jídelním stolem či konferenčním stolkem. U jídla se setkává celá rodina, v menším
prostoru proto uplatníme rozkládací stůl, případně
skladné stohovací židle.
Při výběru svítidel musíme stále rozlišovat mezi kuchyní a obývákem, i když se nacházejí v jednom prostoru.
Nad pracovní desku se obvykle vybírá světlo studené,
které je ostřejší a lépe se při něm vidí na práci, v obýváku zase uvítáme osvětlení teplejší a tlumenější, doplněné třeba o stmívač.
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Vzhledem k tomu, že došlo k vzájemnému propojení
míst určených k přípravě jídla, jeho konzumaci a ná-

Stále oblíbenější jsou také solitéry. Jedná se o předmět
nebo kus nábytku, který poutá pozornost svou originalitou, výjimečností, ať už se jedná o materiál či způsob
zpracování. Co se týká nábytku, existují různé možnosti, jak obývací prostory zařídit. Vybrat si můžete , buď
kompletní sestavu, či jednotlivé části z variabilních programů, jako je třeba komoda, a rozmístit je samostatně
do prostoru. Máte tak zaručeno, že celek bude ladit,
přestože se jedná o solitérní kousky.

Beton, kámen a barvy
Co se týká materiálů, jsou kromě těch tradičních (což
jsou především dřevo a kůže), velmi módní napřílad
beton, kámen či červené kovy. Z textilií se poslední dobou těší velké oblibě samet, který se používá především
k čalounění solitérního nábytku a stejnobarevných dekoračních polštářků.
Do současných obýváků proniká také větší barevnost.
Neznamená to, že designéři zanevřeli na osvědčenou
béžovou a šedou, ale doplňují je i výraznějšími odstíny.

Vytvořte zóny
Aby váš obývací pokoj byl místem odpočinku, ale i místem, kde to žije, rozdělte si své činnosti do zón. Co to
znamená? Vytvoříte si několik oblastí, ve kterých se pak
budete v pokoji dobře orientovat. Věci, které v obývacím pokoji máte, by měly byt rozděleny podle funkce
do podobných kategorií a měly by být tedy co nejblíže
u sebe. Jedině pak budete mít přehled o tom, co kde
máte a kolik toho máte. Pokud budete vědět, k čemu
vaše místo slouží, bude pro vás daleko jednodušší rozeznat a odstranit věci, které do obývacího pokoje nepatří. Díky jednotlivým zónám budete vědět, jak si rychleji
obývací pokoj uspořádat a zorganizovat.
Rozkládací pohovka, pohodlná křesla, sedací kostky
a konferenční stolek zpravidla tvoří ústřední uskupení
obývacího pokoje. Naproti němu může být nábytková
stěna s televizí, s hudebním přehrávačem, s knihovnou.
V malém interiéru využijeme nejen kvůli hostům kvalitní rozkládací pohovku určenou k občasnému či k trvalému spaní — liší se od sebe stupněm tvrdosti a výplní
matrace. Vyplatí se investovat do pohovky s úložným
prostorem pro přikrývky a polštáře.
Ve větším prostoru necháme vyniknout rozmístění pohovky, křesel a stolku třeba i z více než z jedné sestavy.
Velkorysý interiér to unese, můžeme se těšit z kombinace různých stylů a barev. K soukromí při sezení ve velkém obývacím pokoji přispějí samostatná křesla s odkládacím stolkem nebo područkou.
Pospolitost pohovek a křesel zachováme, když je umístíme na jeden velký koberec, nebo ji narušíme menšími
kusovými koberci u jednotlivých kusů nábytku. Častou
variantou je ponechání dvojice pohovka - stolek na jednom koberci, na zbytku plochy vynikne podlaha.
Místo pro práci by mělo být v dobře osvětlené části obývacího pokoje, stranou od rušnějších zón. K oddělení
prostoru napomůže zástěna - policová, květinová nebo
s knihami. Samostatný pracovní stůl vyžaduje dostatek prostoru, alespoň 150 x 80 cm. V menším interiéru
může být zakomponovaný do nábytkové stěny, rohovým typem zaplníme nevyužitý kout v místnosti.
Nezapomeňte na knihovnu. Knihovna je sama o sobě
na pohled hezká. Hřbety knih jsou pestré a barevně pokoj dotváří. Navíc knihovna svým způsobem vypovídá
o povaze svého majitele. Velké množství knih ukazuje
na vzdělaného člověka se zájmem o okolní svět. V knihách hledáme informaci nebo radu, mohou se také stát
předmětem diskuze s přáteli a známými.

Úložné prostory
Trend směřuje ke vzdušným jednoduchým nábytkovým stěnám. Více se podobají policovým systémům než
skříňkám. Na zeď je rozmístíme podle svých představ.
Policové díly bývají z jedné strany kryté či volné z obou
stran. Existují také typy s vloženými, výsuvnými nebo
otočnými boxy. Prostor vyčleněný televizi nebo jinému
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médiu lze zakrýt zástěnou, aby se na spotřebič neprášilo. Zástěna navíc skryje světla stand-by režimu spotřebiče, případně digitálních hodin, a neruší tak možného
nocležníka.
Kromě úložných prostor v pohovce poskytují místo pro
drobnosti i sedací kostky s odklopným víkem nebo konferenční stolek s policí pod deskou. V interiéru menších rozměrů maximálně využijeme prostor stěn, ať už pro vestavěnou skříň, nebo rozmístění polic či designových věšáků.
Součástí mnoha obývacích pokojů jsou i hudební nástroje. Pokud máte doma křídlo nebo piano, udržujte ho bez zbytečností a nechte vyniknout jeho krásu
a zvuk. Všechny noty, stojany a další pomůcky by měly
mít také své místo. Pokud vám to prostor nedovoluje,
bude možná nejlepší tyto pomůcky vždy uklidit a na
hraní znovu vytáhnout. Obývací pokoj by měl opravdu
sloužit všem a nejen jednomu hudebníkovi.

Křesla, stolky i taburety
Je dobré sedací soupravu kombinovat s křesly. Záleží
samozřejmě na prostoru, který máte k dispozici. V případě velice malého prostoru jsou křesla dokonce jedinou možnou variantou. Pokud disponujete větším interiérem, je dobré pořídit kompletní set sedací soupravy
s křeslem nebo zakoupit křeslo v podobném designu či
naopak zvolit kontrast vůči ostatnímu vybavení v místnosti. Adekvátní je neopomenout ani takové maličkosti, které plní minimálně dvě funkce, jsou praktické
a zároveň pěkné. Jedná se o různé stojany na časopisy
a noviny, pestré skládací boxy, taburety, odkládací stolky apod. Tento druh nábytku má specifické určení. Neslouží vždy jen k odkládání věcí. Co se týče praktické
stránky, je vhodné zvolit výšku, která je shodná s výškou sedáku pohovky či křesla. Je to pro lepší odložení
skleničky či televizního ovladače. V módě jsou tzv. nízké
konferenční stolky. Jejich výška odkládací plochy je jen
několik centimetrů nad podlahou. Výjimkou nejsou ani
stolky, které nemají nohy, a jsou tak přímo na zemi.

Hračky a hry
Jste fanoušci deskových her? Skvělé. Mějte je všechny
na jednom místě. Můžete je mít v úložných skříňkách
nebo na policích. Pokud máte chytrý nábytek, můžete
právě deskové hry ukládat do úložných taburetů nebo
do konferenčních stolků. Pokud máte v obývacím pokoji i dětskou hernu, mějte pro hračky přichystané
koše, do kterých hračky vždy nejpozději večer uklidíte.
Pokud to ale jde, učte děti vracet hračky do svých pokojů, které jsou na to přeci jen lépe uzpůsobeny a mají
tam své místo.

Příroda a zvířata
Pro někoho je obývací pokoj opravdovou oázou, a tak
je jeho součástí i mnoho rostlin nebo zvířat v akváriích
a teráriích. Mít obývací pokoj plný rostlin je nádherný
relax, o to větší péči si ale tento pokoj zaslouží. Rost-

Vítejte ve světě luxusních doplňků
z hovězí a ovčí kůže

•
•

•
•

Nejsme pouze dovozci a prodejci. Většinu naší současné nabídky
tvoří naše vlastní produkty.
Všechny kožené výrobky z hovězí kůže jsou vyrobeny z brazilských
hovězích kůží, které jsou ve světě pojmem a které si sami dovážíme.
Kůže neztrácejí svoji kvalitu, nepouští chlup a svým majitelům slouží
dlouhá léta.
U nás naleznete i širokou nabídku produktů z těch nejjemnějších
islandských ovčích kůží.
Pokud neobjevíte v nabídce to, co hledáte, kontaktujte nás. Rádi
pro Vás vyrobíme koberce, taburety nebo polštáře přesně podle
Vašich představ.
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Firma, TRUHLÁŘSTVÍ LEITL, byla
založena roku 2000. Zabýváme se
výrobou dřevěného masiv nábytku
a replik lidového nábytku z konce
19. století.

Na zakázku vám vyrobíme repliky nábytku
z masivu v mnoha variantách provedení
a v kvalitní povrchové úpravě. Další službu,
kterou vám můžeme nabídnout je renovace vašeho starého, i částečně poškozeného dřevěného nábytku, popř. vykoupení
vašeho starého selského nábytku.
Tento dřevěný nábytek, antik, vyrábíme
z přírodního masivu. Přírodní dřevo je nejstarší a nejpřirozenější surovinou pro výrobu nábytku, proto jsou naše repliky nábytku z masivu příjemné jak na pohled, tak
i na dotek. Masivní nábytek svým vzhledem vytváří klidný a útulný domov.
Povrchovou úpravu nábytku provádíme
voskováním, čímž je zaručena absolutní
nezávadnost nábytku. Voskování je ekologicky neškodné, velmi stálé, má antistatické vlastnosti a chrání dřevěný nábytek
proti škůdcům

liny můžete v tomto případě mít buď ve velkém na
jednom místě nebo roztroušené po místnosti. Nicméně
je dobré hlídat nejen správné zalévání, ale třeba i to,
zda se nám zemina neválí i jinde, než bychom chtěli.
V případě živých tvorů je péče o to potřebnější. Zvažte
i v tomto případě, kam umístit všechny potřebné věci,
k péči o rostliny i zvířata. Krásná konvička na zalévaní
nebo stylová síťka na ryby může být také krásnou součástí vašeho obývacího pokoje, jen vždy pozor na to,
aby těch věcí patřící k jedné zóně nebylo zbytečně moc.

Barvy a osvětlení
Barvy bychom měli volit spíše tlumené, vzájemně si neodporující a vždy je vhodně doplnit přírodními materiály, které navozují pocit tepla. Snažíme se nepoužívat
velké množství odlišných barev, naopak, vše by mělo
směřovat k dvěma až třem tónům. Osvědčená je kombinace bílé nebo okrové barvy se dřevem, velmi důležité
jsou také zelené rostliny. Interiér můžete doladit nejen
nábytkem, ale také výmalbou, specializované obchody
dnes nabízejí neuvěřitelnou paletu barev. Velmi důležitým prvkem interiéru je osvětlení. Nejde jen o samotné
světlo, ale také o vytvoření útulné a příjemné atmosféry. Centrální lustr proto nezapomeňte doplnit o menší
zdroje osvětlení, například bodové lampy nebo lampu
na čtení. Mějte na paměti, že velmi důležitou roli hrají
vlastnosti světelného zdroje - žárovky. Úsporné zářivky
mají nízkou spotřebu energie, produkují však často studené a nepříjemné světlo. Při jejich výběru proto vždy
sledujte charakteristiky uvedené na obalu a pořizujte
zdoje označené jako žluté světlo.

Kvalita a pohodlí
Nábytek do obývacího pokoje musí splňovat vaše požadavky, neboť se nejedná o levnou záležitost. Doporučujeme nákup takového nábytku, kde se dají různé
moduly dokupovat. Variabilní obývací stěny si tak mů-
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žete dle své nálady nebo potřeby měnit. Přestože jsou
v oblibě lamina, tak nikdo neprohloupí, když si pořídí
nábytek vyrobený ze dřeva. A pokud chcete mít doma
efektní obývací stěnu, tak se nebojte kombinovat dřevo se sklem, sklo s plastem nebo kov se sklem. Sedací
soupravy patří k naprostým základům. Musí být pochopitelně jak pohledné, tak pohodlné, jakož i zapadnout
do celkového konceptu místnosti. Budeme-li o něco
konkrétnější, mezi vyhledávané druhy jistě patří kožené sedací soupravy, jež jsou pěkné i kvalitní zároveň.
Do menších interiérů se potom například hodí sedací
soupravy rohové, anebo menší gauč a křesla do obývacího pokoje.

Efektní geometrie
Nadále zůstává velice populární skandinávský styl. Fenomén posledních let v podobě skandinávského designu se objevuje v interiérech, ale také jen na dílčích
kusech nábytku. Jednoduchý tvar, černo-bílá kombinace či kov s přírodním materiálem jsou typickými znaky.
Stejně tak i minimalistická dekorace. V interiérovém
designu jsou používány geometrické tvary, jak již ve
výše uvedeném skandinávském stylu, tak rovněž i v moderním pojetí. Trojúhelníky, obdélníky i šestiúhelníky
se v obývacích pokojích objevují čím dál častěji. Třeba
na kusových kobercích, které rozdělují zóny v prostoru.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Jednička
na trhu
bezvodých
pisoárů

Ekologické
sanitární vybavení
E C O S T E P. C Z | E C O S T E P. S K | E C O S T E P. H U
E S H O P. E C O S T E P. C Z

LOŽNICE
JAKO Z POHÁDKY

28 | BYDLENÍ

INZERCE

V posteli strávíme třetinu svého života. Zařiďte si proto ložnici
jako pro princeznu a probouzejte se odpočatí a plní energie.
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Ložnice je místnost, která by měla splynout s vaší osobností, protože právě zde potřebujete načerpat novou
energii. Kde jinde se člověku odpočívá lépe než v příjemném prostředí. Ložnice by měla být oázou relaxace
a kvalitního spánku. Rozhodující není její velkost, ale
správný výběr lůžka, roštu, matrace a také lůžkovin.
Dnes si už můžete sestavit spací prostor nejen podle
svého vkusu, ale také na svou míru tak, abyste měli ideální spánkový komfort.

dové pružení zajištěno pomocí komponentů ve tvaru
talíře či křidélka, které jsou rozmístěny buď po jen na
části, nebo po celé lehací ploše.

Komfortní matrace
Matrace by měla být vyladěna s typem roštu. Mějte na
paměti, že děti a „dorostenci“ potřebují tvrdší matraci, lidé s problémy se zády zase matraci ortopedickou,

Správná postel
Málokdo ví, že například špatný stav páteře způsobený nezdravým spánkem, může být až ze 60% příčinou
všech nemocí. Základem zdravého spaní je bezesporu
správná postel, která nám poskytne komplexní pohodlí, díky níž si dostatečně odpočineme a nebudeme se
budit celí rozlámaní. Přírodní materiály jsou trendy, zároveň ekologické a zdravotně nezávadné, tak kde jinde
by měly mít místo než v ložnici. Dřevo jako materiál na
rám postele samozřejmě vítězí a také v tomto případě
platí: čím méně chemie, tím lépe. Jeho nejlepší povrchovou úpravou je nátěr přírodními oleji, lepení pak
nejlépe bez formaldehydu a dalších agresivních látek.
Zdravý může být také design postele. Měla by stát na
nožičkách vysokých alespoň 30 až 40 centimetrů od
země, aby matrace mohla dýchat i zespod a dobře se
pod ní uklízelo. Úložné prostory pod postelí jsou sice
praktické, ale zvlášť pro alergiky naprosto nevhodné,
neboť se v nich usazuje prach, navíc uložit hned po
spánku polštáře a peřiny do uzavřeného prostoru není
příliš hygienické.

Pružné rošty
Kvalitní postelový rošt je důležitý základ každé postele. Vhodný rošt zvyšuje pohodlí, prodlužuje životnost
matrace i její správnou funkčnost a dýchání. Pružný lamelový rošt se skvěle se hodí pro pružinové, taštičkové,
latexové a pěnové matrace. Vyšší kategorii představují
rošty segmentové, které umí ideálně rozložit hmotnost
těla. Volit můžete rošty polohovatelné, nepolohovatelné a polohovatelné pomocí motoru. U pružných lamelových roštů jsou do rámu flexibilně uloženy lamely, které
reagují na jednotlivé tlaky, a tím umožňují optimální
polohu pánve, ramen a šíje. O kvalitě rozhoduje především sama konstrukce roštu. V prvé řadě je to počet lamel, jejich šířka a tloušťka a způsob jejich uchycení. Výhodnější je větší počet. Rošt musí být totiž dostatečně
odolný a matrace se nesmějí prohýbat. Odborníci říkají,
že by jich mělo být alespoň 28. Vyrábějí se z březového
či bukového dřeva nebo z umělých materiálů. Lamely
jsou vkládány do gumových úchytů nebo do výkyvných
pouzder s kuličkami. Lamely ale mohou být ještě různě
„vylepšeny“. U některých roštů jsou například lamely
potaženy korkem. Díky této úpravě je výrazně snížena
kluznost povrchu lamel, což pevně fixuje matraci. Ideální variantou pro lidi, kteří musí trávit na lůžku hodně
času, jsou rošty talířové nebo křidélkové, u nichž je bo-
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případně zdravotní. Nejoblíbenější jsou matrace se zónami pro zdraví a pohodlí, které mají rozdílnou tuhost
jednotlivých ložných ploch. Jádro matrace bývá tvořeno
zónovým sendvičem, který zajišťuje ideální polohu páteře v průběhu spánku. Anatomické tvarování matrace
na ložné ploše zajišťuje lehkou masáž a relaxaci zádových svalů a účinně předchází bolestem zad a ztuhlosti
svalů šíje. Masážní nopky příznivě ovlivňují prokrvení
svalů a pokožky. Jádro je konstruováno z kombinace tepelně modifikovaných pěn nové generace s vyšší
hustotou. Materiálů moderních matrací je ovšem mnoho: matrace ze studené pěny, líné pěny, latexu, novodobých pružin, biomateriálů… Než si některou z nich

Český výrobce zdravotních matrací,
lamelových roštů a postelí z masivu
Postel z masivu ONTARIO dub, dvoulůžko

10.990,-

19.990,-

Postel z masivu GABRIELA buk, dvoulůžko

ONTARIO
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17.990,-

GABRIELA
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JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

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

Více informací na

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

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

koupíte, v obchodě si je postupně vyzkoušejte. Nechte
své tělo, ať si vybere...

Lůžkoviny teplé i chladivé
Než si budete vybírat lůžkoviny, odpovězte si na několik otázek: jaká je pokojová teplota v ložnici během
všech ročních období, jestli máte zájem o tenčí či tlustší
přikrývku, zda potřebujete hypoalergenní provedení,
jestli má přikrývka odvádět vlhkost, zda potřebujete
standardní nebo prodlouženou velikost. Teprve když
budete mít v těchto parametrech jasno, vydejte se do
specializovaného obchodu. Lůžkoviny - tedy polštáře
a přikrývky mohou na první pohled sice všechny vypadat stejně, ale není tomu tak. Liší se materiálem povlaku, způsobem zpracování, druhem náplně a gramáží.
Správně zvolený ložní set by měl dobře pohlcovat vlhkost těla a mít dobré izolační vlastnosti. Mnozí z nás
si pořizují umělá vlákna kvůli jednoduché údržbě, dají
se prát v pračce na 40 °C. To samozřejmě neplatí pro
alergiky. Ke zničení alergenů je nutné prát na 90°C a ne
každý umělý materiál je pro ně vhodný. Trendem jsou
lůžkoviny pro různá roční období. Pro léto jsou ideální lehké přikrývky s výplní s nižší gramáží a chladivým
efektem. Pro celoroční používání jsou určené středně
hřejivé lůžkoviny, síla přikrývky je ale nevhodnější pro
jarní a podzimní období. Existuje pestrá paleta náplní:
od polystyrenových kuliček a polyuretanových tyčinek,
přes duté vlákno, ovčí rouno, pohankové nebo špaldové slupky až k prachovému peří.

přednost? Bavlněnému krepu, saténu, lnu, mikrovláknu, žerzeji, hedvábí nebo flanelu? Ať si vyberete kterýkoliv, pečlivě zkontrolujte jeho kvalitu. Nezapomeňte,
že v povlečení strávíte třetinu svého života a jakékoli
závadné látky mohou ohrozit vaše zdraví. Jistotu zdravotní nezávadnosti máte u evropské produkce. V EU je
u textilních výrobků tolerováno méně než 5% jiných
vláken, než je uvedeno na etiketě. Jak pro úpravu, tak
pro barvení jsou v EU používány pouze chemikálie, které prošly testy a nepoškozují zdraví. Asi nejvíc žádané
je povlečení vyrobené ze 100% bavlněné tkaniny ošetřené nežehlivou a nesrážlivou úpravou.

Boom mikrovláken
Umělé vlákno, takzvané mikrovlákno proniklo díky svým
vlastnostem i do našich ložnice. Povlečení z mikrovlákna včetně prostěradla je oblíbené díky vysoké hřejivosti,
snadné údržbě, rychlému schnutí, lehkosti a příjemnosti. Je zároveň anti-alergenní a mohou ho tedy používat
i alergici a lidé s citlivou pokožkou nebo děti. V zimě oceníte povlečení z mikroplyše s drobným chloupkem, které
vyniká dokonalou hřejivostí a přímo láká k zachumlání
se. Má zipový uzávěr, lehce se pere a rychle schne. Stejně jednoduše udržovatelný je mikroflanel, který je ještě
jemnější, sametově lesklý a hebký na dotek. Zjemněný
100% polyester (micro) často imituje zvířecí srst, proto
tento materiál využívají také výrobci hraček.

V módě je montage styl

Dobrý polštář je zásadním předpokladem kvalitního
spánku, protože poskytuje oporu vaší šíji a umožňuje
vaší páteři zaujmout během spánku správnou polohu.
Co se týká materiálu, je jen na vás, zda vám vyhovuje
víc paměťová pěna, latex, bavlna, molitan nebo peří.
Na trhu jsou i speciální polštáře - například krční, polohovací, vodní, chladicí, polštáře podporující cirkulaci
kyslíku nebo zabraňující chrápání. Nicméně nejdůležitější je, abyste si zvolili polštář odpovídající vaší nejoblíbenější spací poloze.

Teprve na druhém místě za materiálem je design,
a tady se otevírají nepřeberné možnosti. Stále vedou
květinové vzory, které nás asi nikdy nepřestanou bavit
a patří proto mezi nejprodávanější. Vsadit můžete jak
na tlumené barvy, pastelovou růžovou či modrou, tak
i na výrazné vzory. Záleží spíš na vašem vkusu a interiéru, do kterého povlečení pořizujete. Moderní design
nabízí takzvaný montage styl, tedy efektní mixování
motivů – třeba květiny a pruhy. Jestli chcete být styloví,
můžete mít na jednom povlečení květiny, pruhy i puntíky. Nebo volte povlečení, které je z jedné strany s dekorem květin, z druhé strany třeba s pruhy nebo jednobarevné. Možné je zkrátka vše. V moderních ložnicích se
zabydlel trend geometrických vzorů na jednobarevném
podkladu. Vybírat můžete ze spousty hravých podob
i nápaditých obrazců: nabízejí se rovné linie, spletité
čáry, průsečíky kruhů, kruhy, prolínající se elipsy. Do snů
ale můžete vstupovat i pod motorkami, auty, africkými
šelmami a třeba i pod mobilem. Aby vám nebylo líto,
že ho v noci musíte odložit, můžete usínat pod jeho
ikonami na povlečení. Ať už zvolíte jakýkoliv motiv, na
povlečení rozhodně nešetřete. Probuzením v posteli,
oděné do krásného, stylového povlečení, bude každý
start do nového dne nesrovnatelně příjemnější, a to ať
už vstáváte v jakýkoliv čas.

Zdravotní nezávadnost povlečení

Co na okna?

Na povlečení je nejdůležitější materiál. Čemu dáváte

„Nahá“ okna působí smutně. Vhodně zvolená záclona

Volte hustší prošití
Můžete si pořídit vyvařovací lůžkoviny, antistresové, antibakteriální, seniorské, protiroztočové, vše v různých
velikostech a konfekčním zpracování. Významným kritériem pro kvalitu přikrývek je jejich prošití, které stabilizuje výplň. Jako praktické se jeví kazetové prošití do
malých čtverců, případně do pruhů na šířku přikrývky.
Jakýkoliv typ výplně, ať už se jedná o peří či jiný materiál, zůstává totiž rovnoměrně rozdělen po celé ploše
přikrývky a nenastane to, že by se výplň lůžkoviny při
spánku sesypala dolů. Čím hustší je prošití, tím lépe přikrývka přilne k tělu.

Polštář na míru
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rázem zútulní a ozdobí celý prostor. Vzhledem k tomu,
kolik prostoru záclony zaberou, dejte si při výběru pozor, aby zapadly do stylu pokoje. Záclony jako utkané
z jemné krajky dodají ložnici nádech francouzské smyslnosti, dlouhé splývavé záclony propůjčí prostoru vzdušný půvab a eleganci. Aby si záclony zachovaly svoji bělostnou krásu, nezapomeňte je alespoň dvakrát ročně
vyprat. Proti sluníčku se zpravidla chráníme stíněním.
Když však chcete prostor skutečně zatemnit, nabízí
se využít závěsy (nebo jiné stínění) typu black-out či
dim-out. Textilie má vést od stropu až na zem a okno

představovat stojací lampu se stmívačem a bodovým
světlem pro čtení a třetí bude sloužit už jen jako náladové osvětlení. Tato kombinace tří zdrojů vám v ložnici
garantuje ideální podmínky pro vše, co vás napadne.

Co v ložnici dýcháte?
Pro zdravý spánek je velmi důležitý čistý vzduch. Domácí prach je často doprovázený roztoči, kteří žijí v čalouněném nábytku, pokrývkách, povlečení a matracích.
Sám o sobě je také alergenem, který trápí největší část
alergiků v Evropě. Jeho zdrojem často bývá i pouliční
prach, zbytky ze spalovacích motorů a další. Skutečně
účinně ho lze ze vzduchu vyčistit jen s čističkou vzduchu s kvalitním HEPA filtrem, nebo elektrostatickým
filtrem. Zvláště v ložnici by měla být téměř samozřejmostí. Mějte ale na paměti, že čistička vzduchu dokáže
eliminovat pouze ten prach, který je již ve vzduchu. Je
důležité čističce vytvořit ideální prostředí, aby zvládla
odvést co nejlepší práci. Proto je vhodné, abyste před
spuštěním vytěsnili zdroje prachu z domácnosti. A to se
vám podaří kvalitním vysávacím pomocníkem. V ložnici
nejvíc oceníte antibakteriální vysavač, který spolehlivě
ničí až 99% všech roztočů, bakterií a virů kombinací sacího výkonu a HEPA filtru. Pokud je vybaven i UV
lampou, můžete si být jisti, že jste pro zdravý vzduch
v ložnici udělali vše, co jste mohli. UV záření s vysokou
intenzitou proniká strukturou mikroorganismů a nenávratně poškozuje molekuly DNA. Tím zabraňuje jejich
reprodukci a způsobuje odumření.

Proti suchu a elektrosmogu

překrývat s určitým přesahem, aby slunce nebo světlo
z pouliční lampy nepronikalo do místnosti ze stran. Většinou jsou jednobarevné (funkčnost má přednost). Do
ložnice samozřejmě lze použít i dekorativnější textilie.
Neměly by vás však z pohledu barev či vzorů rušit při relaxaci nebo být v příliš velkém kontrastu s povlečením.

Nejméně tři zdroje světla
Ložnice se od všech ostatních místností liší v mnoha
ohledech. Je určena nejen pro odpočinek a spánek, ale
také pro čtení knih nebo romantické chvilky ve dvou.
Tomu by se měl přizpůsobit také výběr osvětlení. Zatímco v jeden moment budete vyžadovat silný světelný
zdroj, abyste si mohli oblečení srovnat do skříně, v další
oceníte tlumené osvětlení, případně malou lampičku
nasměrovanou na stránky knížky. Pro jaké osvětlení se
rozhodnout? Využití pouze jednoho zdroje světla v ložnici vždy bude určitým kompromisem, a to i v případech, kdy se rozhodnete pro lampu s možností regulace
intenzity světla. Pokud se nechcete omezovat, vsaďte
minimálně na tři samostatné zdroje, přičemž jeden
bude hlavní v podobě stropního svítidla, druhý bude
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Ještě jeden problém vám může kazit kvalitu spánku,
a potažmo i zdraví. Tím je vysoká suchost vzduchu. Suchý vzduch způsobuje nejen kašel, ale též bronchitidu,
chronickou rýmu, zánět nosohltanu, častá onemocnění
dýchacích cest, ale také vysušuje a dráždí pokožku, pálí
nás oči, máme popraskané rty, jsme unavení. Babičkovským řešením může být sice vlhká utěrka položená na
topení, ale sofistikovanější možností je zvlhčovač vzduchu, který mění vodu na vodní páru, kterou následně
rozptyluje do vzduchu. Za nejlevnější zvlhčovače zaplatíme v řádech stokorun, za ty nejsofistikovanější dáme
až deseti tisíce, přičemž dovedou vzduch i čistit. I svým
vzhledem zvlhčovače kopírují potřeby konkrétních
místností, ty do dětských pokojů jsou hravé, do ložnic
elegantní . Některé nabízí i LED osvětlení.
A ještě jeden problém závěrem: máte-li v ložnici počítač, pak pozor. Veškeré elektrospotřebiče vyzařují umělá elektromagnetická pole. A právě ty našemu organismu neprospívají. Především v ložnici je klíčové zbavit
se všech elektronických zařízení a neusínat s mobilem
u hlavy. To si raději natáhněte klasický budík. A když
to občas nedopadne jinak, než že usnete s mobilem či
tabletem v ruce, pořiďte si do ložnice orgonit, což je
nerost, který umí elektrosmog částečně pohltit.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Probouzejte se
s radostí

Získejte matrace Porto v akci 1+1 ZDARMA

doprava zdarma
30 nocí na vyzkoušení

www.i-matrace.cz

OD PODLAHY
Ať už se stěhujete do nového domova nebo chcete
svůj stávající zmodernizovat, jistě uvažujete o nových
podlahách.
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Většina podlahových krytin na trhu má odstíny béžové, krémové a bílé, které vytvářejí bezpečné kombinace s neutrálními odstíny. Co se týče vinylu a dlaždic
LVT, hlavní trendy v oblasti textury představují imitace
staršího dřeva ovlivněného působením času, ale také
kamene a betonu. Beton jako materiál zasáhl výrazně
v posledních letech design coby industriální trend a stal
se oblíbeným v komerčním i domácím prostředí. Jeden
z odvážnějších trendů mezi podlahovými krytinami je
posun k velmi tmavým barvám. Barvu dřevěného uhlí
i odstíny tmavě hnědé dnes můžeme spatřit i na nejméně obvyklých místech; speciálně to bývají kuchyně
a koupelny, kde dosud vládly velmi světlé barvy kvůli
optickému zvětšení prostoru. Je to jakýsi příklon k industriálnímu stylu, ale také přímá reakce na neutrální
odstíny, které bývají s těmito místnostmi tradičně spojovány.

Barva a účel
Celkový dojem z interiéru výrazně ovlivňuje nejen materiál, ale i barevný odstín podlahy. Menší a tmavší místnost rozjasní světlejší barva podlahy, což platí i o výmalbě stěn. Světlá podlaha místnost opticky zvětší, jelikož
světlé barvy světlo odrážejí. Tmavou podlahu ocení zejména milovníci kontrastů. K tmavé podlaze se výborně
hodí světlé stěny, které zdůrazní přirozenou strukturu
jednotlivých lamel. Při výběru barvy podlahy je dobré
zohlednit také barvu nábytku. Na dosažení kontrastu
k tmavému nábytku volte světlejší odstín podlahy a naopak, ke světlému nábytku můžete vybrat tmavší odstín
podlahové krytiny.
Každá místnost v interiéru má specifické vlastnosti a náročnost užívání. Koupelna je nejvíce vystavena zvýšené
vlhkosti vzduchu a přímému kontaktu podlahy s vodou.
Podlaha v kuchyni musí častěji odolávat mechanickému
poškození i nehodám s vylitými tekutinami. Neznamená to však, že v koupelně a kuchyni musí být pouze podlaha z keramické dlažby. V dobrém podlahovém centru vám doporučí podlahovou krytinu i do náročnějšího
prostředí. V současnosti je například stále v kurzu propojení kuchyně s obývacím pokojem. Interiéroví designéři však už nedoporučují použít dvě různé krytiny, ale
jen jednu, která prostor sjednotí a opticky zvětší.

Jakou podlahu do které místnosti
Obývací pokoj slouží k relaxaci a odpočinku, takže můžete vybírat z méně odolných podlahových krytin. Skvělou volbou je klasické masivní dřevo, levnější třívrstvé
nebo dvouvrstvé podlahy. Dále jsou velmi oblíbené i laminátové podlahy nebo obyčejné PVC. Ložnice je stejně
jako obývací pokoj místností klidu, relaxace a pohody,
proto by podlaha měla být útulná, příjemná pro bosou
nohu a hřejivá. Vhodnými materiály jsou dřevo, linoleum, korek, tvrzený vinyl, laminát i koberec. Do dětského pokoje vybírejte takový materiál, který je příjemný
na dotek, hřejivý, zároveň odolný a dobře udržovatelný.
Mezi ideální materiály patří například linoleum, vinyl,
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korek nebo dřevo. Laminát také není špatný, jen je pro
dětské nožky chladnější. Stékající voda, vylitá omáčka,
rozbité nádobí, upadlý nůž – běžné domácí katastrofy,
které se nám stávají právě v kuchyni. Aby tohle všechno
podlaha přežila, je nutné zvolit vysoce odolnou podlahovou krytinu. V tomto případě je skvělou volbou laminát, vinyl a PVC. V koupelně bývá pořád mokro a vlhko.
Proto vybírejte odolnou podlahu, která zvládne dennodenní vlhkost a bude se snadno udržovat. Doporučujeme laminát, vinyl, PVC, ale klidně i dřevěnou podlahu
vhodnou do těchto prostor.

Proč je dřevo stálicí
O podlaze z masivního dřeva se hovoří i jako o „věčné“
podlaze. Po uložení se přebrousí, vytmelí a povrchově
upraví (nejčastěji nalakuje), lak chrání dřevo 15 až 20
let, pak se znovu přebrousí a nalakuje. Deskové (palubkové) podlahy se přibíjejí či šroubují na podkladové
dřevěné hranoly (tloušťka 20 až 35 mm, materiál – smrk,
borovice, dub). Tloušťka je navržena na rošt s rastrem
0,5 m. Masivní vlysové parkety s perem a drážkou lze
celoplošně lepit k podkladu podobně jako lamelové
parkety (lamparkety) bez pera a drážky.
Parkety jsou náročnější na údržbu. Povrch dřevěných
parketových podlah vyžaduje různou úpravu za použití
laku, vosku nebo olejů, v závislosti na namáhání. Podlahy ze dřeva jsou více či méně náchylné na poškrábání,
proto je vhodné pod nábytek a nohy židlí dát podložky.
Po čase se možná podlaha poškrábe a ztratí na kráse.
Pak ji stačí přebrousit a znovu nalakovat.
Nalepené vlysové parkety s tloušťkou kolem 20 mm
mají dlouhou životnost, protože je lze až 4 × obrousit a znovu přelakovat. Při pevném nalepení mají velmi
dobré zvukově izolační vlastnosti.
A při montáži na hranoly palubkovým způsobem lze
snadno zabudovat tepelnou izolaci.

Vintage je trendy
Určitě jste si už dávno všimli, že jedním z módních trendů je jakoby opotřebovaný, několikrát natřený a ledabyle obroušený nábytek. Tomuto stylu se povšechně říká vintage, a pokud jste mu propadli, můžete si
nechat položit i vintage podlahu, která bude vypadat,
jako kdyby se po ní desítky let šlapalo. Dojem opotřebení se dá navodit různými technikami. U dřevěné podlahy se používají zejména techniky ručního nebo strojového škrábání, řezání či katrování. Tento zajímavý
efekt vzniká záměrným narušením hladkého povrchu
dřevěné nášlapné vrstvy ve směru kolmém na strukturu přírodního materiálu. Výsledkem je na dotek hrubší
povrch se zářezy, což vyvolává vzhled blízký surovému
dřevu. Přirozená kresba dřeva se zvýrazňuje pomocí
dlát škrábáním. Ke kartáčování se používají hlavně ocelové kartáče, jimiž se odstraňuje měkká vrchní vrstva.
Postupy lze také kombinovat a obvykle se doplňují další
povrchovou úpravou.

Plovoucí podlahy
Plovoucí podlaha v místnosti jakoby plave, protože
není pevně spojena s podkladem. Díky tomu se dá i demontovat, takže se s ní můžeme i stěhovat. Plovoucí
podlaha není příliš masivní a těžká, nevyžaduje tedy
tak pevný podklad jako třeba dlažba. Její montáž je
rychlá, protože jednotlivé dílce jsou daleko větší než
třeba u parket a drží pohromadě díky zámkovým spojům.Technologie je dost tradiční, nové jsou však použité materiály. Jednotlivé díly, vrstvené lamely, mohou
být dřevěné, laminátové nebo korkové. Vyrábějí se
v mnoha dezénech dobře imitujících různé druhy běžných a exotických dřevin, stejně jako například mramor,
parkety nebo starou palubkovou podlahu. Jsou k dostání i v pastelových barvách.Ačkoli je cena při výběru
podlahové krytiny zpravidla prvořadým kritériem, vaše
rozhodování by nemělo v žádném případě jít na úkor
kvality. Mnohé prodejny pravidelně lákají například
na laminátovou podlahu za velmi nízké ceny, jde však
o produkty, které vydrží jen krátce a brzy vás bude čekat jejich výměna. Takovéto podlahy nebývají odhlučněné, jsou tvrdé a vlní se, což vašemu bydlení určitě
nepřidá na komfortu. Šetřit se určitě nevyplatí ani na
protihlukových vrstvách.

Elegantní keramika
Podlaha z keramické dlažby je velmi častou volbou
zejména v rodinných domech. Výhodami keramické
dlažby jsou především odolnost a dlouhá životnost.
Podlaha vydrží desítky let, aniž by se nějakým způsobem znehodnotila. Dobře odolává vodě a chemikáliím.
Snadno se udržuje, je nehořlavá a ekologická, zvláště
vhodná pro alergiky. V létě příjemně chladí, v zimě
(v případě podlahového vytápění) má velice dobré vodivé vlastnosti. Navíc patří mezi ekologické materiály,
do ovzduší neuvolňuje škodliviny. Nabízí se velmi velký
výběr co do formátů, velikostí, ale hlavně vzhledů a povrchových úprav. Je však také pravdou, že dlažba má
svá specifika. Především je velmi tvrdá, takže se nehodí pro lidi, kteří mají problémy s dolními končetinami.
Chodit a stát na tvrdé dlažbě je poměrně namáhavé na
nohy a klouby.

Kamenný koberec
Velice zajímavým, ale v interiéru méně obvyklým prvkem je kámen. S kamenným kobercem vdechnete každému prostoru punc originality a díky jeho výhřevnosti
získáte skutečné teplo domova. Kamenný povrch kombinuje to nejlepší, co od podlah požadujete. Jednotlivé
kamínky jsou vyplněny speciálním pojivem, a povrch
je proto hladký a nepropustný. Zároveň si zachovává
veškeré výhody kamene – vysokou pevnost a odolnost.
Díky tomu jej lze použít i na frekventovaných místech,
jako jsou vstupní haly či chodby.
Estetická hodnota a možnost libovolně kombinovat
jednotlivé vzory říčních kamínků či drceného italského
mramoru potom láká k položení i v ostatních místnos-
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tech, jako jsou kuchyně, obývací pokoje či koupelny.
Kamínkový koberec je ideálním povrchem v kombinaci
s podlahovým vytápěním, ale i bez něj vyniká dobrou
tepelnou vodivostí. Ve srovnání s klasickým kamenem
či dlažbou je totiž o poznání teplejší. Výhodou kamenného koberce je rovněž jeho snadná aplikace na oblé
hrany či svislé povrchy do výšky až 30 cm.

Krytiny z PVC a vinylu
K levnějším variantám podlahové krytiny s množstvím
vzorů patří PVC nebo vinylová krytina. Krytiny z PVC
dělíme na heterogenní a homogenní. Heterogenní se
skládají z více vrstev – z vrchní vrstvy PVC a ze spodních
měkkých a izolačních textilií. Na podlahu se vinylová
krytina lepí speciálními lepidly. Tloušťka krytiny se pohybuje v rozpětí od 0,7 do 4 mm. Homogenní podlahoviny nejsou určeny pro domácnosti. Parkety s vrchní
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vrstvou z PVC s tloušťkou 3 až 10 mm se ukládají plovoucím způsobem, tedy bez připevnění k podlaze. Krytiny z PVC můžete nalepit do různých místností domu.
Ideální uplatnění najdou například v kuchyni.
Vinyl patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak
klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obchodech
se stále častěji setkáváme s praktičtějším formátem –
pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké paletě
barev a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy, ale na
rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna poškozených míst. Vinylová podlaha je pouhým okem nerozeznatelná od přírodní dřevěné krytiny. Dokonale imituje
i staré, patinované dřevo s prasklinami, suky či zářezy
po pile, což nahrává v současnosti oblíbenému vintage
stylu.

Už jste slyšeli o sametovém vinylu? Jde podlahovou
krytinu známou pod obchodním názvem flotex a je to
vinylová podlaha s dvoumilimetrovými nakrátko střiženými nylonovými vlákny. Skvěle tak v dětském pokoji
nahradí koberec. Flotex je na dotek hebký, jemný a výborně tepelně a zvukově izoluje. Je nenasákavý a hypoalergenní. Navíc hraje všemi barvami a do dětského
pokoje je jako stvořený.

Antibakteriální marmoleum
Pokud chcete přírodní linoleum, zvolte marmoleum.
Jde o plovoucí podlahu z přírodních materiálů, která
má skvělé užitné vlastnosti a dá se s ní kreativně pracovat. Nepleťme si však linoleum/marmoleum s vinylem.
Přes jistou podobnost se vyrábí z jiného materiálu – lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky a dalších sloučenin. Velkou výhodou marmolea je jeho široká barevná
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škála, vzor a tloušťka. Tento podlahový materiál je velice odolný proti poškození, vhodný pro alergiky, protože odpuzuje bakterie, je na dotek příjemný, pružný
a tlumí zvuky. Vyrábí se v mnoha barvách, což je výzva
pro designéry, kteří barvy kombinují a jsou schopni vytvořit jednolitou podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem. Marmoleum je proto ideální kupř. do
dětského pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné kombinace. Na výběr jsou lamely ve tvaru obdélníků nebo
čtverců v různých stálobarevných odstínech.
Tento materiál má antibakteriální vlastnosti, a proto je
ideální pro děti, alergiky a astmatiky. Podlaha je vhodná i na podlahové vytápění. Na zmírnění krokového
efektu je na spodní straně podlaha ošetřena vrstvou
korku. Povrch marmolea je přirozeně antistatický. Na
rozdíl od PVC po čase tmavne. Marmoleum lze esteticky kombinovat s ostatními přírodními podlahovinami. Větší poškození na podlaze se dají opravit místně.
Výhodou marmolea je odolnost proti vodě a vlhkosti,
vysoká trvanlivost, dobrá zvuková izolace a ekologická
likvidace.

Ekologický korek
Korek potěší zejména příznivce ekologického bydlení,
protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních podlahových krytin. Díky moderním technologiím si můžete pořídit dezénové korkové podlahové „chuťovky“ či
příjemnou jednobarevnou podlahu zvanou linokork,
která v sobě spojuje výborné vlastnosti lina a korku
a navíc je dostupná v mnoha barvách. Stejně jako dřevo
je však korek daleko méně vhodnou krytinou pro podlahové vytápění než keramika, cihla, kámen, laminát
či vinyl. Klasická korková podlaha je také náchylnější
k poškození. Menší vady je možné bez problémů opravit, rozsáhlejší ale radši přenechte odborníkům. Korek
musíme také dost často pečlivě čistit, abychom zabránili
zachycení a usazování nečistot na jeho povrchu.

Trendové lité podlahy
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Vedle kamenných koberců si můžete pořídit i litou podlahu, například na bázi cementové stěrky, nebo epoxidovou či polyuretanovou. Povrch může být pružný,
lesklý nebo průhledný. Litá podlaha vytvoří jednolitý
povrch bez spojů, což je nespornou výhodou pro design, pro nějž se otevírají nekonečné možnosti. Lze je
téměř libovolně tónovat a vkládat do nich různé materiály, které se po zalití a zatvrdnutí stanou součástí
podlahy.
Společnou vlastností všech litých podlah je snadná aplikace, tedy lití připravené směsi na předem připravený
podklad, a schopnost samonivelace, čili dosažení perfektně vodorovného povrchu díky gravitaci. Tento typ
podlahy se často používá v místnostech vystavených vysoké zátěži, například v garáži, ve sklepě či na chodbě.
Donedávna byly lité podlahy především součástí různých komerčních prostorů, postupně si však své místo
nacházejí i v domácnostech. Výhodami jsou možnost
protiskluzové úpravy, odolnost vůči chemikáliím a vodní páře, vysoká hygienická a zdravotní nezávadnost
a snadná údržba. Nevýhodou je pocitový chlad a náročná oprava poškozených míst.

Designová cementová stěrka
Milovníkům moderny, minimalismu a neotřelosti by
neměla uniknout novinka na trhu s podlahovými krytinami, a tou jsou designové cementové stěrky. Jsou
inovativní, nadčasové, ale také praktické a jedinečné.
Designové stěrky jsou směsi speciálně zušlechtilého
cementu a polymerů, díky čemuž jsou mírně elastické
a skvěle přilnavé ke všem hladkým a pevným předmětům. Mohou tak zdobit nejen podlahu, ale také stěny,
kuchyňské linky nebo schody. Vyznačují se vysokou
odolností v oděru a jsou odolné vůči UV záření a přírodním podmínkám. Jsou voděodolné, praktické, skvěle se udržují a péče o ně není vůbec náročná. Také jsou
vhodné pro podlahové vytápění. Jejich vzhled je vždy
unikátní díky ruční aplikaci. Své uplatnění najdou v každé místnosti.
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Optický klam 3D podlah
Chcete-li opravdu něco extra, pořiďte si 3D podlahu.
Jde o moderní a velmi nadčasový design. Dekorativní
3D prostorové podlahy nabízejí moderní systém litého
polymerového povrchu. Mají velkou životnost a jsou
značně odolné vůči vysokým teplotám, navíc jsou vodě
odolné a obnovitelné. K tomu, abyste získali 3D podlahu, stačí přinést fotku, která bude v podstatě přenesena realizátorem v podobě trojrozměrného obrazu na
podlahu. Toto efektní řešení nabízí optické zvětšení
prostoru a neobvyklý zážitek z optického klamu. Velmi
často 3D podlaha volně přechází do trojrozměrné stěny.
Jako nejžádanější příklady můžeme uvést trojrozměrné
obrazce navozující pocit, že v podlaze je propast či naopak vyvřelina a také často se objevující 3D prasklina,
kráter nebo třeba rozbouřená hladina oceánu. Obrázky
z hlubin moří a oceánů nebo fotky písečných pláží zalitých sluncem evokují v lidech velmi příjemné pocity,
navozují uvolnění a zanesou vás alespoň v myšlenkách
do světa bez starostí a problémů. Mají tedy i psychologický efekt.
Celoplošné koberce
Celoplošné koberce představují klasiku, která v současnosti ustupuje plovoucím podlahám. Nejčastěji se vyrábějí z polyamidového vlákna barveného ve hmotě,
což zaručuje jejich mimořádnou odolnost proti otěru
a stálobarevnost. V nabídce jsou také kobercové čtverce, které se používají zejména tam, kde se předpokládá
opotřebení jen určité části pokladené plochy. Jejich výhodou je to, že opotřebované kusy se dají snadno vyměnit. Podklad pod kobercem by měl být rovný, pevný
a čistý. Hrbolky a nečistoty pod kobercem se často vyrýsují, čímž ho mohou trvale zdeformovat nebo poškodit.
Kvalitu koberce zásadně ovlivňuje použitý materiál. Při
výběru máme pouze dvě možnosti - buď zvolíme koberec s umělým vlasem, nebo přírodní materiál. Mezi nejčastěji využívaný umělý materiál patří polyamid neboli
nylon, který je mimořádně pružný a trvanlivý. Koberce
s umělým vláknem vybíráme do zatěžovaných prostor,
konkrétně do obývacího nebo dětského pokoje.
Dalším oblíbeným materiálem je polypropylen, hlavně
kvůli nižší ceně, dobrému odvodu vlhkosti a barevné
stálosti. Záleží na tom, pro jakou variantu koberce se
rozhodneme. Některé jsou svými vlastnostmi lepší do
obývacích, jiné do dětských pokojů nebo pracoven. Čím
je hustota vláken vyšší, tím má koberec delší trvanlivost
a je odolnější proti oděru.
Nejoblíbenějším přírodním materiálem je jednoznačně
vlna, která poskytuje koberci jedinečný vzhled, přirozenou krásu a neocenitelné vlastnosti. Vlněné koberce
jsou nenáročné na údržbu, odpuzují nečistoty a rozlité
tekutiny do sebe jen tak nevsáknou. Na přírodních vláknech je skvělé, že navíc dýchají, takže absorbují vlhkost,
a naopak u suchého vnitřního vzduchu ji předávají do
ovzduší. To znamená, že vytvoří příjemné klima, které
mj. ocení i alergici.
Také koberce vyrobené z rostlinných vláken mají tep-
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lý a přirozený vzhled, přijímají i odevzdávají vzdušnou
vlhkost. Tyto koberce lze navíc ekologicky likvidovat,
takže s nimi šetříme i životní prostředí. Oblíbené jsou
koberce vyrobené ze sisalu, který je velmi odolný a dostupný v široké škále barev.

Údržba a čistění
Při výběru podlahy myslete také na péči o podlahu a její
čištění. Dřevěné podlahy udržujte bez prachu a špíny,
proto je pravidelně zametejte a vysávejte. Písek a kamínky totiž mohou podlahu poškrábat. Dřevěná podlaha se nesmí umývat příliš často – k mokrému způsobu
čištění přistupte, až když jiné způsoby čištění (suché,
sprejové) nejsou postačující. Laminátová podlaha se
udržuje a čistí podle podobných zásad jako dřevěné
podlahy. Také omezte mokré způsoby čištění, které
mají za následek zčernání a nabobtnávání hran ve spojích. Vyhněte se i aplikaci různých leštidel – čím je podlaha lesklejší, tím jsou stopy nohou na ní viditelnější.
Vinylovou podlahu snadno očistíte běžným smetákem,
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vysavačem nebo vlhkým mopem. Na čištění používejte
neagresivní čisticí prostředky a na podlaze nikdy nenechávejte kaluže vody. Čištění litých podlah je jednoduché, nevyžadují žádnou speciální údržbu. Na čištění se
používají dostupné neagresivní čisticí prostředky.

údaje o jeho hlučnosti. Určitě jste si vědomi, že důkladný úklid podlah umí být časově velmi náročný, a proto
je dobré vědět, že dnes existují i vysavače, které umí vysávat i vytírat zároveň. Což je při každodenním úklidu
opravdu znát…

Vysavače i vytírače…

Inteligentní vysávání

Vysavač je standardní součástí domácnosti. Dnes můžeme vybírat od modelů za pár korun až po špičkové
přístroje za tisíce. Ve všech případech ale platí pravidlo: vysavač musí plnit to, co od něj vyžadujete. Jinak
bude vybírat majitel psa, student na kolejích či velmi
zaneprázdněný člověk. Při výběru by nás mělo zajímat
hlavně to, jak přístroj vysává, jakou má spotřebu, jak
čistý vzduch vyfukujejak tedy kvalitně filtruje. Se zákazem spotřebičů s příkonem nad 1 600 W přibyla prodejcům povinnost označit vysavače energetickými štítky.
Dozvíme se tedy,, jaký je příkon vysavače či účinnost při
vysávání tvrdých podlah a koberců, najdeme zde i roční
spotřebu energie, třídu emisí prachu z vysavače a také

Kdo chce jít s dobou, jistě se poohlíží po robotickém
vysavači. Ty dražší jsou vybavené špičkovým navigačním
systémem, který jim umožňuje orientovat se v bytě tak,
aby nezabloudily, dokázaly se vždy vrátit do dobíjecí
stanice a také aby čistily ta nejšpinavější místa v domácnostech. Modernější modely jsou navíc vybavené i infračervenými senzory, které brání tomu, aby do něčeho
narazily, senzory nečistot jim umožňují poznat, co se
má čistit. Poradí si s kobercem i parketami. Dokonce
podle povrchu takový chytrý robot sám přizpůsobí sací
výkon. Vysavač jde nastavit tak, že nejprve vyčistí jednu místnost a poté přejede do místnosti druhé. Nebo
i do třetí – a přitom si stále pamatuje, že nabíjecí zá-
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kladna je třeba v prvním pokoji a jezdí se do ní nabíjet.
A hlavně funguje na „zavolání“. Stačí pomocí mobilní
aplikace zadat povel. Ať jste, kde jste. Vysávání si můžete i načasovat, takže váš pomocník vyrazí v předem
nastavený čas a než přijdete z práce domů, je uklizeno.
Ne všechny automatické vysavače jsou kulaté. Výrobci
vytvořili vysavače, které mají D-tvar a dostanou se tak
i do hůře dostupných míst. Pořízení robotického vysavače tedy nemusí nutně znamenat, že se veškeré nečistoty z prostoru místností nahromadí do rohů místností
a pod postele. Menší kapacitu sběrného koše u robotických vysavačů vám již dnes pomůže vyřešit například
vysavač, který má automatické vysypávání, takže ve
chvíli, kdy se nádoba naplní, sama se vysype a vysavač
funguje dál...
Vysavače s mopy
Na trhu lze objevit dva základní typy přístrojů, které
vytírají. První fungují jako vysavač, jenž má přidanou
funkci vytírání, druhé jsou přímo specializované robotické mopy. Ty jsou určené výhradně k vytírání, čemuž
odpovídá i jejich styl pohybu, který vychází ze stylu
pohybu skutečného mopu. Přes jedno místo přejedou
vícekrát a vychylují se ze své trasy do stran do písmene
V. Zájem zákazníků o robotické vysavače s funkcí mopování v poslední době poměrně rychle roste. Před samotným nákupem si rozmyslete, jestli chcete využívat
pouze suché mopování, kdy mop po vysávání ještě nasucho setře z podlahy jemný prach, nebo klasické mokré mopování. Pokud vám jde především o to, aby robo-
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tický vysavač podlahu důkladně vytřel, doporučil bych
pořízení sólo robotického mopu, který je v kategorii
robotického mopování nejúčinnější. Robotické vysavače a mopy mají v sobě zabudovanou nádobku na vodu,
z níž se uvolňuje voda potřebná pro vytírání či mopování. Voda se uvolňuje buď přímo do nasazené čisticí
utěrky, anebo ji přístroj stříká v drobných dávkách před
sebe. Přístroje, které zvládají jak vysávání, tak vytírání,
mají speciální zásobník na prach a zvlášť nádržku na
vodu. Ty mohou být v přístroji zasazené buď obě najednou, nebo se vyměňují podle toho, jakou práci má
robot zrovna vykonávat. Obdobně jako u standardních
robotických vysavačů, také u těch se schopností vytírat
a mopů je jednou z nejdůležitějších vlastností schopnost
orientace v prostoru. Čím složitější terén bude muset
přístroj obstarávat, tím dokonalejší funkce pro samostatnou orientaci musí mít. Slouží k tomu nejrůznější
senzory, které jej zavčas zastaví, aby nespadl například
ze schodů, eventuálně nevrážel zprudka do překážek
apod. V případě vytírání je vysoce praktické, pokud má
přístroj také senzor sledující uvolňování vody. Pokud
se například někde za něco zachytí, bylo by nepříjemné, kdyby na stejném místě dál uvolňoval vodu. Pak
by pod ním zůstala louže, což zejména na dřevěných
podlahách může způsobit škody. Nejlepší modely mají
gyroskopickou navigaci s mapovací funkcí. Existují již
na trhu modely, kdy spolu komunikuje vysavač a mop
a vysavač nejprve vysaje a poté vše mop dočistí.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

DVAKRÁT MÉNĚ PRÁCE,
DVAKRÁT RYCHLEJI
Vysávejte a vytírejte zároveň
s novým čističem pevných podlah
Kobold SP600.
Více na www.vorwerk-kobold.cz

48 | BYDLENÍ

INZERCE

ŠETŘÍME

NA PROVOZU DOMÁCNOSTI
Snížit výdaje na energie můžeme všichni. Až už bydlíme ve starší budově
nebo se chystáme stěhovat do nového domova.
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Kvůli rostoucím cenám energie jsou nároky na vytápění budov a izolační vlastnosti konstrukcí stále přísnější.
Proto mají nízkoenergetické domy ve srovnání s běžnou
novostavbou jen třetinovou spotřebu tepla na vytápění. Nízkoenergetická stavba se vyznačuje kompaktním
tvarem bez zbytečných výčnělků, prosklenými plochami
orientovanými na jih, nadstandardní tepelnou izolací,
regulací vytápění využívající tepelné zisky, větráním
s rekuperací tepla a také spotřebou tepla na vytápění,
která je maximálně 50 kWh/m2/rok. Základním požadavkem na výstavbu takového domu je hlavně pečlivá
příprava projektu.

Energetická náročnost
Nízkých nákladů na provoz domu se dosahuje různými
způsoby. Proto se zajímáme, jestli je výhodnější získat
stejnou úsporu investicí do silnější izolace, kvalitnějších
oken, nebo do efektivní regulace vytápění. Zdroj tepla
ovlivní i další náklady na domácnost. Topíme-li elektřinou, využijeme levnější tarif i pro ostatní domácí spotřebiče. Při nízké spotřebě tepla se vytápění elektřinou
může celkově vyplatit. Z těchto důvodů se na dům, spotřebu energií a související investiční a provozní náklady
díváme jako na celek. A počítáme i s růstem cen paliv
a energií do budoucna. Nízkoenergetické domy(NED)
jsou zpravidla o něco dražší než běžná výstavba. Dobře připraveným projektem však můžeme dosáhnout
toho, že navýšení ceny nepřesáhne 10 % proti běžnému domu.

Vhodné místo, tvar a dispozice
Aby dům mohl využívat sluneční energii (tzv. pasivní
solární zisky), měla by být většina prosklených ploch
orientována na jih. U NED využijeme i bohatší prosklení. Pozemek má na této straně poskytovat dostatečné
soukromí a zároveň nesmí být zastíněn lesem nebo zástavbou v okolí. Sluneční energie se dá využívat třeba
teplovzdušnými nebo teplovodními solárními kolektory. Orientovat větší prosklené plochy na východ či na
západ je nevhodné. Neosvědčila se ani šikmá střešní
okna, která se přehřívají. Orientace oken na sever zase
významně zvyšuje ztráty tepla. Dům má být chráněn
i před větrem. Vítr nejen intenzivně ochlazuje stěny, ale
může proniknout i dovnitř konstrukce. Tím se izolační
efekt podstatně snižuje, zejména pokud není stavba
postavena kvalitně. Dům má mít co nejkompaktnější
tvar. Vyvarujeme se přízemního, půdorysně rozlehlého
domu, stejně tak jako domu s mnoha výčnělky, výklenky, zalomeními, balkóny, arkýři, vikýři či nikami. Jednoduchý tvar domu je výhodný i z hlediska vyloučení
tepelných mostů, kterými z domu odchází teplo. Povrch
pláště vůči obestavěnému objemu musí být zároveň co
nejmenší. Obvyklým tvarem NED je proto dvoupodlažní
podélný kvádr, orientovaný svou delší stranou k jihu.

Stavební konstrukce
Obvodový plášť domu, tedy stěny, střecha, okna, dveře
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i podlahy, musí mít vynikající tepelně technické vlastnosti. Nabídka stavebních systémů pro NED je rozmanitá, např. zděná stavba s kontaktním zateplením, masivní nosná konstrukce v kombinaci s lehkými obvodovými
prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující hrubou tepelnou izolaci. Důkladné tepelné izolace
(z certifikovaných systémů) v síle až 50 cm jsou jedním
ze základních prvků NED. Izolují se nejen venkovní zdi,
ale i vnitřní konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (garáž, sklep, půda aj.).
Také podlahy a stěny přilehlé k terénu musí mít důkladnou izolaci; chránit dům jenom zapuštěním do země je
nedostatečné. Stěny se nestavějí pouze z cihel či tvárnic, byť termo-izolačních, naopak se používá nosné zdivo co nejtenčí – kolem 24-30 cm u dutinkových cihel
– doplněné tepelnou izolací. U moderní dřevostavby je
vhodná pouze difuzně otevřená třívrstvá konstrukce,
kdy je parotěsná rovina na vnitřní straně, obvykle tvořená OSB (dřevoštěpkovou) deskou.

Dokonale těsnící okna
Okna jsou významnou součástí domu, ten bývá často
bohatě prosklený, aby ztráty nebyly vyšší než solární
zisky. Používají se proto nejčastěji okna s trojsklem. Vliv
na kvalitu okna má i jeho správné osazení a dotěsnění. Kvůli nežádoucímu vzniku tepelných vazeb (místa,
kde se stýkají dvě konstrukce a tvoří kout) a tepelných
mostů (místa, kde je konstrukce či izolace zeslabena)
věnujeme pozornost konstrukčnímu řešení detailů
a zejména dodržování technologických postupů při
stavbě. Důležité je mj. správné napojení tepelné izolace a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem,
napojení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví
atd. Těsnost budovy je nový požadavek, aby do domu
nepronikal nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa, otevřeným krbem atd. Jinak by spotřeba energie nekontrolovatelně rostla.

Větrání a vytápění
Řízený systém větrání vždy zajišťuje dostatečný přívod
čerstvého vzduchu a na rozdíl od větrání okny se v NED
nemusíme o nic starat. Vzduch se zároveň filtruje, případně i zvlhčuje, což sníží prašnost a zvýší komfort
v domě.
Hlavním důvodem pro řízené větrání je možnost využití tepla z odváděného vzduchu. Nejčastěji se používá
tzv. rekuperační výměník, ve kterém znečištěný vzduch
odváděný zevnitř předává teplo čerstvému vzduchu
přiváděnému zvenčí. V zimě se přiváděný vzduch ohřívá, v létě ochlazuje. Rekuperace může být nahrazena
tepelným čerpadlem, které odebírá teplo z odpadního
vzduchu a ohřívá přiváděný vzduch, případně vodu pro
vytápěcí systém. Výhodou je vyšší účinnost, nevýhodou
vyšší cena.
Základním principem vytápění musí být rozumné hospodaření s energiemi. V NED nejde prvoplánově o běžné zásobování teplem, ale spíš o pokrytí zbytkové po-

ZÁLOŽNÍ ZDROJE 230V
pro kotle, oběhová čerpadla a ventilaci
Výpadek proudu z rozvodné sítě nezpůsobí jen zhasnutí světla,
zapříčiňuje celou řadu mnohdy závažných problémů. Nejhorší
z nich je zřejmě přehřátí a následné poškození teplovodní topné
soustavy nebo termického solárního systému. Sinusové záložní
zdroje proudu 230V ochrání před poškozením a zajistí bezproblémový provoz libovolného zařízení po dobu výpadku.
Primárně jsou zdroje určené pro oběhová čerpadla topení,
krbová kamna s výměníkem, automatické kotle na tuhá
paliva, plynové kotle a odtahové ventilátory, kotelny a řídicí
elektroniku.
Vhodné jsou pro celou řadu dalších zařízení, například elektrické
pohony garážových vrat a vjezdových bran, počítače, vysílače,
chlazení, požární ventilátory a čerpadla, domácí vodárny...
Ve stálé nabídce máme zdroje o výkonech od 60 W do 3 kW; s vestavěnou baterií pro krátkodobý provoz a pro dlouhodobé zatížení
zdroje s připojitelnou externí baterií.
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třeby tepla. Vhodné je zkombinovat pasivní a aktivní
využívání sluneční energie, optimálně zvolený vytápěcí
systém, nízkoteplotní nebo ideálně teplovzdušný, a již
zmíněné regulované větrání se zpětným získáváním
tepla. Dáme přednost využívání obnovitelných zdrojů
energie.
Důležitý je správně navržený systém, který není zbytečně přeplněný předraženými technologiemi. Třeba
sluneční kolektory na ohřev vody mají smysl spíš ve vícečlenných domácnostech, kde je vyšší spotřeba teplé
vody, případně na ohřev vody v bazénu. Pokud se mají
využívat i na podporu vytápění, je potřebné tomu přizpůsobit vytápěcí systém a je otázka, zda to bude ekonomicky efektivní.

Ekologický přístup
Na druhou stranu bereme stavbu nízkoenergetického
domu i z pohledu ekologického a citlivého přístupu
k přírodě. Dům s nízkou spotřebou energie se lépe vyrovná s výpadkem vnější dodávky energie. Díky silným
izolacím a solárním prvkům je téměř energeticky nezávislý, a tedy bezpečný. Nízká spotřeba je také přijatelnější z pohledu růstu cen energií. Lépe se zaplatí dražší
energie, jestliže je její spotřeba nižší. Proto je i stavba
nízkoenergetického domu ohleduplnější k životnímu
prostředí.
Nízkoenergetická budova spotřebuje k vytápění interiéru nejvýše 50 kWh/(m2a), což představuje opravdu
vysoké úspory. Samozřejmostí je zateplení obvodových
stěn domu, instalace tepelně izolačních oken a dveří,
kvalitní zateplení půdy či alespoň stropu posledního
podlaží (pokud má dům šikmou střechu) a také zateplení základů. Nízkoenergetické domy jsou již schopné
využívat k vytápění obnovitelné zdroje energie jako
zdroje jediné, nikoli pouze doplňkové. Nízkoenergetické domy také splňují nároky na vzduchotěsnost, avšak
stále ještě nedosahují hodnot pasivních domů.

Pasivní, nulové a aktivní domy
V pasivních domech je využíváno pouze teplovzdušné
vytápění spojené s rekuperací vzduchu a tedy i tepla.
Pasivní domy mají optimální parametry tepelné izolace
a musí být absolutně vzduchotěsné, proto je také před
kolaudací prováděn test vzduchotěsnosti. Při výstavbě
pasivního domu je dbáno na precizní provedení všech
konstrukčních detailů. Nejčastěji jde o montované stavby, často dřevostavby, ovšem i pasivní dům lze postavit
z mnoha různých stavebních materiálů včetně broušených cihel, které jsou nově v dutinkách zateplovány.
Potřeba tepla na vytopení interiéru pasivního domu je
menší než 15 kWh/(m2a).
Srovnáme-li potřebu tepla běžné novostavby a pasivního domu, je až 10 krát nižší. Pasivní dům tak prakticky nepotřebuje ani doplňkový zdroj tepla (s výjimkou zmíněné rekuperace), přičemž využívá zbytkové
teplo zvenčí, které se dovnitř dostává velkými plocha-
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mi oken směřujícími na jih. Pasivní dům dále využívá
se i tělesného tepla obyvatel domu a tepla z elektrických spotřebičů. Ideálním pasivním domem je v podstatě eskymácké iglú, jemuž stačí k vyhřátí tělesná
teplota jeho obyvatel a jedna zapálená svíčka. Důležitý je v tomto případě i tvar kupole, proto mají
mít pasivní domy co nejjednodušší kompaktní tvar.
Ten může být samozřejmě zvenku ozvláštněn obkladovými materiály pergolou či zimní zahradou.
V nulových domech (v zahraničí označovaných jako
Energie plus) najdeme kromě parametrů běžných pro
pasivní domy i rozsáhlou plochu fotovoltaických panelů. Ušetříme tedy také na elektrické energii, kterou si
vyrobíme sami a která je potřebná k fungování rekuperace a dalších technologií. Potřeba tepla na vytopení interiéru je zde menší než 5 kWh/(m2a)! A domy aktivní?
Ty jsou osazeny tak velkými plochami solárních systémů
(především fotovoltaikou), že mohou energii dokonce
odevzdávat do veřejné rozvodné elektrické sítě.

INZERCE

Rozdíl mezi nízkoenergetickou a pasivní
výstavbou
V zásadě lze postavit nízkoenergetický i pasivní dům ze
stejných materiálů, ovšem v druhém případě se používá silnější vrstva tepelné izolace a tepelně odizolovány
jsou i základy (nikoli jen extrudovaným polystyrenem
z boku). Parozábrany a další instalované prvky včetně
otvorových výplní pak musí zajistit naprostou vzduchotěsnost. Odlišný je i způsob bydlení, protože v pasivním domě zásadně nevětráme okny ani dveřmi. Nejde
pochopitelně o striktní pravidla: abychom na někoho
z okna zavolali, otevřít musíme. Stejně tak do domu
vstupujeme otevřenými dveřmi. A pokud si nedovedeme představit život bez plápolajícího ohně v krbu či
kamnech, i zde lze nalézt řešení. Nakonec určitý malý
doplňkový zdroj tepla se při dvacetistupňovém mrazu
hodí i v pasivním domě...

Historie pasivních domů
Výraz pasivní dům přišel z německy mluvících zemí, český překlad vychází z německého „passiv Haus.“ Faktem

je, že v sousedním Německu a Rakousku se problematikou nízkoenergetické a pasivní výstavby důsledně
zabývají už velmi dlouho. Poprvé se výraz passiv Haus
objevil už v roce 1988 a stál za ním Dr. Wolfgang Feist, který při svém vědeckém pobytu na univerzitě ve
švédském Lundu prohlásil, že je třeba využít potenciál,
který plyne z vylepšené techniky energetických úspor.
U pasivních domů jde především o docílení maximální
tepelné ochrany, která by umožnila opuštění konvenční
způsoby vytápění, čímž by se snížily investiční náklady
na výstavbu.

Dřevostavba je pro pasivní dům ideální
Současné technologické konstrukční postupy dřevostaveb výstavbu pasivních domů přímo předpokládají.
Základem konstrukce každé montované dřevostavby
jsou sendvičové izolované panely s výbornými tepelně
izolačními vlastnostmi. Základním kritériem pro dosažení pasivního standardu je pak vzduchotěsnost celého
pláště včetně střechy, základů a výplní stavebních otvorů – oken a dveří.
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Velkou výhodou montovaných dřevostaveb je rychlost
jejich výstavby. Není problém postavit na připravenou
základovou desku hrubou stavbu během několika dnů.
Dobu výstavby ovlivňuje konkrétní volba stavební konstrukce a systému výstavby domu. Jednotlivé díly jsou
nejprve připraveny ve výrobní hale a poté montovány
na místě stavby. Tepelnou izolaci tvoří buďto minerální
vata či polystyrénové desky, popř. jiné materiály (například izolace z konopí). Minerální vlna či polystyrén
se umisťuje mezi dvě sendvičové desky, nebo na vnější
část nosné konstrukce. V sendvičových konstrukcích se
nejčastěji používají OSB desky (slisované velké dřevní
třísky) a obdobné materiály. Úprava stěn bývá z interiérové strany zakončena nejčastěji sádrokartony.
Dřevostavba se staví za absence takzvaných mokrých
procesů, čili na sucho. Díky tomu je možné stavět po
celý rok, bez ohledu na venkovní teploty – dřevostavba
nemusí vysychat. Navíc můžeme dům začít užívat ihned
po jeho dokončení. I fasádu je možné realizovat suchou
cestou, nikoli tedy jako tenkovrstvou stěrkovou omítku, aby dřevostavba vypadala zvenčí jako zděný dům,
ale fasádním, nejlépe dřevěným obkladem.
Dřevostavba je i přes své výborné tepelně izolační
schopnosti velice subtilní konstrukcí, která nám ušetří
obytný prostor, respektive zmenší potřebu zastavěné
plochy až o 10%. Subtilní jsou i obvodové konstrukce
i vnitřní příčky. Dřevo jako stavební materiál přitom
nabízí zdravé vnitřní prostředí a díky svým vlastnostem
umožňuje využít úsporné technologie pasivních domů.

Úsporné spotřebiče
Nicméně šetření se zdaleka netýká jen domů a jejich výstavby. Až několik tisícovek ročně utrácejí domácnosti
zcela zbytečně. A to jen kvůli používání starých elektrospotřebičů, zejména ledniček a praček. Víc než deset let
stará lednička totiž spotřebuje za rok na elektřině až
o 5000 Kč více než nová, energeticky úsporná. A přitom
se v domácnostech stále používá několik miliónů kusů
staré bílé techniky. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že
i relativně malá námraza v lednici způsobuje výrazné
zvýšení spotřeby elektřiny. Proto odborníci doporučují
pravidelně spotřebič odmrazovat, v ideálním případě si
pořídit lednici s beznámrazovou technologií No Frost.
S přibývajícími lety energetická náročnost spotřebiče
stoupá. Lednice starší deseti let zvyšuje své nároky o cca
1–2 % ročně proti původním tabulkovým hodnotám.
Proto lednici udržujeme v optimální teplotě. Třeba snížení teploty o 2 °C znamená zvýšení spotřeby energie
o 15 %. Nežádoucí námraza větší než 3 mm navyšuje
spotřebu energie až o 30 %. Ledničku umístíme co nejdále od zdrojů tepla.
Současné pračky mají třikrát nižší spotřebu energie
a vody. Snížením teploty vody při praní z 90 °C na 60
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°C ušetříme asi 25 % energie. A při použití kvalitních
pracích prášků lze snížit teplotu vody o 20 °C.
Zacházet se naučíme i s novou troubou, kterou během
pečení zbytečně neotevíráme. Při každém otevření klesne teplota v troubě o 20-40 °C. Troubu zbytečně nepředehříváme, pokud to není v receptu výslovně napsáno!
Energetický štítek poradí
Energetické štítky slouží jako návod při výběru úsporných modelů. Na základě požadavků evropské legislativy smějí být od 1. prosince 2013 uváděny na trh pračky a myčky s energetickou třídou minimálně A+. Od
července 2012 platí stejná podmínka i pro chladničky
a mrazničky. Třída A+ bude nyní pro některé kategorie spotřebičů nejhorší dostupnou třídou na evropském
trhu a spotřebitelé tak ze sedmi tříd na energetickém
štítku fakticky volí pouze mezi třemi nejvyššími označeními A s jedním, dvěma či třemi. Obdobná nařízení
pro minimální energetickou účinnost, tzv. ekodesign,
se v současné době týkají více než 20 kategorií spotřebičů. Jsou mezi nimi také světelné zdroje, televizory
či klimatizace. Pro většinu kategorií tzv. bílé techniky,
spotřebičů (chladničky, myčky nádobí a pračky) již třída
A neznamená úsporný výrobek, ale naopak výrobek,
který se již nesmí dodávat do prodejen.
Jak spotřebič vybrat
Spotřebiče, které mají nižší cenu, mívají obvykle vyšší
spotřebu elektrické energie. Je tedy jen na vás si spočítat, zda se vám vyplatí menší počáteční investice a budete mít větší náklady na provoz spotřebiče nebo si
raději na začátku za spotřebič připlatíte víc peněz, ale
provoz spotřebiče bude levnější.
Abyste dokázali správně určit, která z variant je pro vás
finančně výhodnější, záleží to zejména na četnosti používání spotřebiče. Například, pokud si pořídíte lednici, která je obvykle v provozu po celý rok, je provozní
spotřeba důležitým faktorem a téměř vždy se vyplatí
připlatit za lednici s nižší spotřebou.
Naproti tomu, pokud spotřebič používáte jednou zřídka a na krátkou dobu, je na zváženou, zda se vyplatí
připlácet za maxiúspornou verzi spotřebiče několik tisíc
nebo dokonce desítek tisíc korun, když se vám investované prostředky ve finále za uspořenou energii nevrátí.
Příkladem může být např. indukční varná deska. Pokud
ji kupujete jen proto, abyste ušetřili za energii a ne
také kvůli jiným vlastnostem a budete ji využívat jen
velmi sporadicky, vyplatí se zvážit koupi třeba o polovinu levnější sklokeramické varné desky s vyšší spotřebou.
Nakonec totiž zjistíte, že by se vám investice do indukce při vaší frekvenci vaření vracela třeba 10 let, kdy už
bude pomalu čas na výměnu nového spotřebiče. A to
ani nezmiňujeme další faktory, jako je většinou nutná
investice do nového nádobí.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

8. VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH
A NULOVÝCH STAVEB
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STRÁŽCE

RODINNÉHO
KRBU
Pro harmonický domov je charakteristická příjemná atmosféra a pocit
pohodlí. Krb či krbová kamna interiér efektně zútulní a zároveň vytopí.
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Teplo s bonusem krásy v podobě otevřeného ohně si
mohou dopřát majitelé rodinných domů. Projekt krbu
je vhodné navrhnout už při samotné stavbě domu, není
to ale podmínka. Pokud bydlíte v bytě, neznamená to,
že si krb nemůžete pořídit. Postupným vývojem přišly
na trh i produkty, ve kterých se topí elektřinou nebo
bio lihem. Právě díky nim si můžete vychutnat ohýnek
i v bytovém interiéru.

paliva doslova vyletí komínem bez užitku.

Krb nebo krbová kamna?
Předtím, než se rozhodnete, kterou z variant vytápění
zvolíte, měli byste si ujasnit praktický záměr. Velkou výhodou krbů a kamen je jejich energetická nezávislost
v případě výpadku energie a finanční úspora. Dřevo patří dlouhodobě mezi nejlevnější palivo. Obojí má příznivý vliv na zdraví člověka.
Aby krb nebyl jen dekorativním doplňkem, ale citelně snížil náklady na
bydlení, měla by být jeho tepelná
účinnost co nejvyšší. Otevřené krby
mají sice u nás nejdelší tradici, ale
objem získaného tepla neodpovídá vysoké spotřebě paliva. Jedná se
o otevřené ohniště napojující se na
komín a z pohledu obsluhy představuje pracnější variantu. Při otevřeném krbu je nutné hlídat také vlhkost
vzduchu, protože otevřené topeniště
ji znatelně snižuje.
Krbová kamna se vyznačují vysokou
účinností (i přes 80 %). Poskytují ekonomické vytápění při malé spotřebě
paliva. Některá krbová kamna jsou
navíc vybavena automatickou regulací sekundárního přívodu vzduchu.
Tím se dosahuje nejen nízkých emisních hodnot, ale hlavně nižší spotřeby
paliva, která šetří peníze.

Rustikální,nebo moderní?

Hlavní zdroj tepla
Pokud chcete krb nebo krbovou vložku využívat jako
hlavní zdroj tepla nebo alternativu k plynovému či
elektrickému vytápění, volte výkon podle velikosti vytápěného prostoru. Rozmyslete si, jestli budete vytápět
jen jednu místnost, nebo budete teplo rozvádět i do
dalších prostor.
Záleží také na věku samotné stavby. Starší objekty většinou potřebují výkonnější krb či kamna, protože zdivem
utíká více tepla než u moderních staveb. Při nedostatečném výkonu nedokážete místnosti dostatečně vytopit,
budete krb přetěžovat, což se odrazí na jeho životnosti.
U většího výkonu, než je pro daný prostor potřeba, je
nutné neustále snižovat přívod vzduchu, proto dochází k nedokonalému spalování. Krb a komín se zanášejí
dehtem, což znamená daleko častější čištění. Navíc část
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Správně vybraný krb se může stát
dominantou celé místnosti. Je na
vás, jestli dáte prostor klasice, nebo
otevřete dveře modernímu designu.
Za typ klasických krbů můžeme bez
pochyby označit krby s kachlovým
obložením. Nepůsobí nijak dominantně a výrazně.
Jsou určeny především pro milovníky klasické elegance, výborně se hodí do rustikálně zařízených interiérů.
Neztratí se ani v moderních interiérech, kde dokážou
vytvořit příjemný kontrast. Výhřevné kachlové krby
vyhoví širokou nabídkou designových variant tradiční
venkovské chalupě i modernímu interiéru. S výměníkem zvládnou prostřednictvím trubek a radiátorů vytopit bez problému celý domek. Často jsou dominantou
prostoru.
Moderní krby vynikají svým neotřelým designem a zpracováním. V trendově zařízeném prostoru působí atraktivně. Krbové vložky do moderních krbů jsou vyrobené
z nejkvalitnějších materiálů, které zaručují jejich vysokou životnost. Ať už zvolíme krbová kamna s rustikálními nebo hladkými velkoformátovými kachly, většinou
pod keramickým kabátem skrývají různé vychytávky.

Při jejich výběru by nás vedle vzhledu měly zajímat také
praktické otázky typu: způsob a četnost přitápění, druh
topiva, výška komína, jeho tah. Důležité je napojení kamen do zdi horním či zadním kouřovodem a jeho průměr, který musí být stejný jak u kamen, tak u komína.
A to není zdaleka vše.

Pozor na výkon
Výkon kamen se odvíjí od velikosti vytápěných prostor a tepelných ztrát konkrétní nemovitosti. Raději
se o něm poradíme s vyškoleným prodejcem, je totiž
třeba znát hodnotu tepelné ztráty u různě izolovaných
domů. Například u středně izolovaného domu je to 35
W/hod/m3. Má-li stavba 100 m2 a stropy vysoké 3 m,
pak její objem činí 300 m3. Tuto hodnotu vynásobíme
hodnotou tepelných ztrát: 300*35 = 10 500 W = 10,5
kW. Pro středně izolovaný dům s plochou 100 m2 tedy
budou ideální kamna nebo krbová vložka s nominálním výkonem 10–11 kW, což je 60 až 70 % maximálního
možného výkonu. Toto rozmezí je vhodné pro pravidelné vytápění. Podceníme-li výkon kamen a budeme je
dlouhodobě přetěžovat, zkrátíme jejich životnost. Když
naopak zakoupíme příliš výkonná kamna, budeme neustále tlumit přívod vzduchu a přikládat málo, abychom
nepřetápěli. Zbytečně tím zakouříte skla, připravíte se
o jejich oplach prouděním sekundárního vzduchu. Navíc topný systém nebude fungovat optimálně, takže výsledkem budou zadehtovaná kamna a spalinové cest.

Různé teplo i efekt
Kachlové krby často kombinují sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu. Sálavá
jednoplášťová kamna šíří teplo celým svým povrchem.
Kachle akumulují teplo, které postupně uvolňují. Celokachlová kamna tak hřejí ještě dlouho poté, co oheň
vyhasne, hodí se do pokojů s vysokými stropy. Konvekční dvouplášťová kamna uspokojí majitele rozsáhlejších
pokojů. Teplo vytvářené v prostoru mezi spalovací komorou a venkovním opláštěním se uvolňuje přes vzduchové otvory obložení. Tepelný komfort v interiéru je
rovnoměrnější, povrch kamen má nižší teplotu, není
tak nebezpečný třeba pro děti.
Chceme-li teplo krbových kamen využít efektivně, volíme typ s teplovodním výměníkem. Tato kamna jsou
vhodnou alternativou k hlavnímu vytápění, některé výměníky jsou totiž schopny dávat do zásobníku vody i 75
% z celkového tepelného výkonu kamen. Tepelný zásobník přijímá tepelnou energii i z dalších zdrojů, jako
jsou např. solární zařízení, topný kotel. Vytvořené teplo se ze zásobníku využívá podle potřeby pro zásobování ústředního vytápění, pro ohřev vody. Výměník se
dá do kamen kdykoliv doplnit, eventuálně jej vyjmout
a nahradit záslepkou, což se vyplatí v případě zapojení
nebo odpojení otopného systému. Zjednodušuje se tím
celkový servis kamen.
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Čím topit a jak
Druh topiva určuje cena a možnost jeho skladování.
Běžné krby jsou schopné pojmout až 35 centimetrů
dlouhá polena, nejlépe důkladně proschlá. Dlouho hoří
tvrdé dřevo jako dub, buk, na podpal využijeme břízu,
smrk. Topit můžeme také dřevními peletami či briketami z dřevní nebo rostlinné biomasy a uhelnými briketami, záleží na doporučení výrobce.
K vytápění je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu,
pro nízkoenergetické a pasivní stavby je lepší externí
přívod. Montuje se tam, kde není možné zajistit ohništi potřebné množství vzduchu z vytápěných místností.
Jde o potrubí, které přivádí venkovní vzduch do krbové vložky s výměníkem. Vzduch tak můžete přivádět ze
sklepa, střechy, půdy či přívod umístit na fasádu.

INZERCE

Ekologické a úsporné vytápění slibují kamna s terciárním přívodem vzduchu, který se předehřívá ve vnějším
plášti kamen, kam proniká soustavou otvorů v jejich
zadní nebo boční části. Kamna si ho sama přirozeně
nasávají tahem komína a zásobují plamen kyslíkem podle potřeby. Podporují tak sekundární spalování plynů
uvolněných z paliva primárním hořením. Prodlužuje se
doba hoření, snižuje celková spotřeba paliva a klesá
obsah škodlivin, které odejdou komínem. Aby kamna
nekouřila, nastavíme ještě před otevřením dvířek ovladače vzduchu tak, že proud vzduchu směřuje zespoda
pod rošt.
U nejčastějšího typu kamen, kdy se primární a sekundární vzduch ovládá zvlášť, zavřeme sekundární vzduch
a otevřeme primární. Když se plamen rozhoří a prou-

dění vzduchu vytáhne kouř do komína, pootevřeme
dvířka, čímž přiživíme plamen. Do komína odejde další
část kouře. Teprve potom můžeme naplno otevřít a přikládat. Do krbových kamen přikládáme zhruba dvakrát
denně.

Zvažte i způsob topení
Ať už jde o krb nebo kachlová krbová kamna, teplo
mohou do prostoru odevzdávat třemi způsoby – konvekcí (prouděním vzduchu), sáláním, nebo obsahují
teplovodní výměník a jsou součástí systému ústředního topení. Podle toho, jaký způsob je pro váš dům nejvhodnější, byste si měli zvolit typ krbu nebo kachlových
krbových kamen. Zvláštním případem jsou přitom krby
a kachlová kamna s teplovodním výměníkem – zatímco
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první dva typy vytápějí jen místnost, v níž stojí, tento
je součástí vytápěcího systému podobně jako kotel. Na
přímé vytápění místnosti se používá jen část tepla vznikajícího při hoření, zbytek se přes výměník odevzdává
vodě v okruhu centrálního vytápění. Jelikož jsou součástí systému topení, jejich parametry a způsob instalace by měl navrhnout projektant vytápění.
Teplovzdušné (konvekční) krby a kachlová krbová
kamna mají obvykle vyšší tepelný výkon, hodí se proto
hlavně do starších domů či chalup. Vytopíte jimi jednu
místnost, u krbů s využitím rozvodů i víc. Akumulační
(sálavé) krby a kachlová kamna obsahují akumulační
hmotu, která během hoření teplo akumuluje a potom
ho postupně sálá do místnosti. Uvolňují tedy teplo
rovnoměrně delší dobu (i po vyhasnutí ohně). Tepelný
výkon se tak rozloží a sníží na hodnotu vhodnou i do
dnešních novostaveb s nižší tepelnou náročností.
To, zda budou topit hlavně konvekcí, nebo sáláním, určuje u krbů konstrukce vložky i typ a materiál obestavby (izolační, nebo akumulační).

biolíh doporučuje při jejich provozu pravidelně větrat.
Samozřejmě, s větráním odchází I drahocenné teplo.
Proto v zimě větrejte krátce, ale intenzivně (zhruba 5
minut tzv. luftem), aby stěny nestihly vychladnout.
Kromě klasických krbů na dřevo jsou řešením také elektrické nebo tzv. bio krby. Ty jsou určeny především do
prostorů, kde není možné umístit klasický krb. Rovněž
jsou ideálním řešením pro ty, kteří chtějí získat realističtější dojem z ohně. Další výhodou je, že takový krb
zabírá mnohem méně místa než klasický.

Biokrby jsou trendy

Druhy a umístění krbu na biolíh
Bio krby lze velmi snadno instalovat. Nepotřebujete
k tomu žádné povolení, kominíka ani žádného jiného
specialistu. Za zhruba deset patnáct minut můžete krb
na biolíh přenést z obýváku třeba do ložnice a pozorovat plameny z postele. Nebo si ho postavit na terasu či
do zimní zahrady.
Na trhu se můžete setkat s různými typy bio krbů, které
se liší podle umístění a možností instalace. K základním
typům patří: volně stojící bio krby– jsou nenáročné na
instalaci a lze je postavit kdekoli, nástěnné bio krby
snadno zavěsíte na zeď třeba místo závěsného televizoru. Dále vestavné bio krby, jež vyžadují vybudování
stavebního otvoru. Stěna musí být nehořlavá, nehořlavý sádrokarton není problém. A nakonec bio krby zavěšené v prostoru, ty působí velmi elegantně a efektivně.
Při instalaci bio krbu je třeba dbát bezpečnostních doporučení od výrobce. Optimálně je vzdálenost od nábytku nebo jiného hořlavého vybavení asi 1 metr. Záleží ale na typu a kvalitě krbu. Pokud je krb na biolíh
uzavřený a zahřívá se po stranách jen velmi málo, lze
vzdálenost zkrátit. Pamatujte na to, že z 90 % stoupá
teplo z krbu nahoru, ke stropu.
K topení zvolte kvalitní bioethanol, náhražky se opravdu nemusí vyplatit. Litr biolíhu vydrží za běžných podmínek hořet asi 2 až 5 hodin a říká se, že provoz ekologického krbu je zhruba stejně nákladný jako provoz
klasického krbu. Kvalitní krb na biolíh bude rozhodně
vybaven regulovatelným hořákem, přirozenými odvody
tepla a bude z kvalitní konstrukce. Důležitá je možnost
snadného zhášení krbu, kdy pomocí regulační tyčky přivřete lištu hořáku, a krb zhasne. Což byste měli udělat
vždy, když z domova odcházíte.

Stručně řečeno jde o krb na biolíh. Jako jeho velkou
devizu výrobci uvádějí, že se hodí do bytů, protože ke
svému provozu nepotřebuje komín. Bio krby se dnes
vyrábí v různých typech a provedeních. K dispozici jsou
v odlišných designech, ať už ultra moderních nebo připomínajících tradiční klasické krby.
Hned na začátku je nutné podotknout, že bio krby
nejsou příliš výhřevné. A tak jde hlavně o atmosféru
a příjemnou podívanou než skutečné teplo. Přestože
si s opravdovými krby příliš nezadají, nelze je kategoricky zavrhnout. Výhřevnost krbů na biolíh je sice nižší
než u zdrojů spalujících dřevo, ale to neznamená, že je
nulová. Nejedná se tedy jen o imitaci ohně. V bio krbu
skutečně hoří plamen, který alespoň částečně dokáže
interiér vyhřát.
Výhřevnost většiny bio krbů na trhu se pohybujeme
mezi 2 až 5 kW, což není úplně špatné. Podobně jako
jiné zdroje je I bio krby možné regulovat (spalování
paliva, velikost plamenů apod.). Výkon krbu na biolíh
ovlivňuje také objem hořáku – například lihový krb
s objemem 3 litry by neměl přijít do místnosti menší 20
metrů čtverečních.

Biolíh nekouří
Lihový krb spaluje tzv. biolíh, proto se mu někdy říká
také bioethanolový krb nebo ekologický krb. Pokud si
ještě z hodin chemie pamatujete, tak bioethanol je alkohol. Při jeho spalování se do ovzduší uvolňuje oxid
uhličitý a vodní pára. Jiné zplodiny nevznikají.
S trochou nadsázky je tedy možné říci, že bio krby vydechují to samé, co my. Říká se, že množství námi vydechovaného oxidu uhličitého odpovídá zhruba tomu, co
do vzduchu vypustí dvě středně velké svíčky. Sami ale
dobře víte, jak může být vzduch rychle vydýchaný, především v menší místnosti. Proto většina výrobců krbů na
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Bio krby v sobě spojují účelnost, eleganci, moderní
design a luxus. Všechny starosti spojené s údržbou nákladného krbu v tomto případě odpadají. Není třeba
vynášet žádný popel ani skladovat dřevo v obytné části
domu či bytu. I přesto bio krb dokáže místnost účinně
vytopit. Při topení nevzniká žádný dým ani nepříjemný
zápach, při spalování vzniká pouze oxid uhličitý. Je proto potřeba dobře větrat, aby se vyměnil vzduch v místnosti.

Elektrické krby
Romantické chvilky strávené před krbem, kde plápolá

oheň už nemusí být pro majitele bytů sen. Elektrické
krby jsou výborným řešením pro byty či domy bez komína. Patří totiž mezi jediné krby, které komín nepotřebují. Díky svému vzhledu dotvářejí elektrické krby
nejenom estetický dojem tepla, ale také teplo vytvářejí.
Dekorace plamenů a hořících kusů či kousků uhlíků do-

kážou skutečně vytvořit dojem skutečného ohně.
Elektrické krby mohou být vkusným doplňkem v interiéru a naprosto do něj zapadnout použitím nejrůznějších
materiálů ze skla, dřeva a kovu. Navíc je možno vybírat
z různých druhů topných těles a korpusů. Do moderního interiéru můžete pořídit krbové vložky v matné oceli
v kombinaci se dřevem, naopak do tradičních domovů
či na chalupy se hodí krbová ostění, která působí velice
vkusně. Do vestavěných krbů, kamen nebo roštů se výborně hodí světelné efekty žhnoucích polen buď volně
stojící nebo umístěné v koši. Zkrátka každý kus může
být originálem. Krb můžete navíc zavěsit nebo situovat
volně do prostoru. Další možností je umístění v nevyužitém rohu místnosti.
Elektrické krby se skvěle hodí do prostor, ve kterých se
nepočítalo s komínem, nebo jejich majitelé nechtějí investovat desetitisíce do celé krbové konstrukce. Elektrické krby jsou ve své podstatě kamna bez ohně, napájená z elektrické sítě.
Jak elektrické krby fungují?
Princip je ve své podstatě jednoduchý. Na rozdíl od otevřeného ohně v klasických krbech, elektrické krby nehoří reálným plamenem. Fungují tak zcela bez nutnosti
komína, což mnozí uživatelé velmi oceňují – odpadá
tak potřeba čištění a starosti s jeho údržbou. Elektrický krb tedy stačí zavěsit na zeď či postavit na podlahu
a zapojit do elektrické sítě.
Efekt ohně v elektrickém krbu vytváří větrák umístěný
v jeho spodní části. Ten nejdříve nasaje vzduch a ná-
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sledně rozvlní látku zbarvenou do zlata. Aby byla látka dostatečně vidět, je osvětlena malými LED diodami,
které podsvěcují plápolající látku a dotváří tak efekt
hořícího krbu.
Jednotlivé elektrické krby jsou vždy dodávány s příručním ovladačem, díky kterému můžete krb zapnout
a okamžitě navodit příjemnou romantickou atmosféru.
Dálkovým ovládáním také můžete regulovat „plamen“
krbu či volit, zda chcete, aby krby začal také topit. Tuto
funkci totiž většina lepších elektrických krbů obsahuje.
Teplo vycházející z elektrického krbu, je tvořeno elektrickou spirálou schovanou uvnitř krbu a efekt rozehřátého krbu je tak téměř dokonalý.
Výkon elektrických krbů
Výkon elektrického krbu přímo souvisí s topnou spirálou uloženou v krbu. Její výkon nebývá vyšší než 1kW,
a to ani v případě, že je elektrický krb používán též jako
topidlo. Nikdy proto nelze využívat elektrický krb jako
hlavní zdroj tepla v domě či bytě. Jeho teplo slouží spíše ke zvýšení pocitové teploty v místnosti. Pokud však
funkci výhřevu vypnete a budete využívat jen dekorační účel elektrického krbu, nepřevýší výkon elektrického
krbu 50 W, tedy energii srovnatelnou se zapnutou žárovkou.
Věděli jste, že zatímco u otevřených krbů uniká komínem
až 85 % tepla, z teplovzdušné vložky okolo 25 %, zatímco účinnost elektrických krbů je 100 %? Navíc efektivně
tvoří doplňkový zdroj tepla, o který se nemusíte starat.
Není třeba shánět, štípat či nosit dřevo. Celý systém můžete jednoduše ovládat z pohodlí sedací soupravy pomocí dálkového ovládání. Dokonce je možné i měnit barevný odstín plamenů od bílé, oranžové, až po červenou
a zelenou podle momentální nálady. Naprostou samozřejmostí je možnost regulace intenzity plamenů.
Výhody a nevýhody elektrických krbů
Jednoznačnou výhodou elektrických krbů je jejich jednoduchá a přívětivá údržba. Stačí je totiž koupit, zapojit do zásuvky a občas z nich utřít prach. Oproti běžným
kamnům a krbům si tak ušetříte práci se dřevem, instalací krbu a v neposlední řadě komínem. Právě nutnost
mít dostupný komín je pro mnohé důvodem zakoupení krbu elektrického. Mezi další pozitiva elektrického
krbu patří také dálkové ovládání, které vám umožní
manipulovat s velikostí „plamene“ a diktovat si, jak
moc bude váš elektrický krb hořet. Mezi oceňované
přednosti také často patří neprašnost, díky které není
nutné tak často v místnosti větrat.
A jaké má elektrický krb nevýhody? Samozřejmě jde
o pouhou imitaci ohně. Je pravdou, že reálný a elektrický plamen nejsou zcela srovnatelné. Praktickou nevýhodou je také malá výtopnost elektrického krbu. Při
koupi je proto třeba počítat s tím, že jde jen o dodatečné topné zařízení.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění.
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji
(viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální
zásob. teplem, elektrokotel, …). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc
bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na
vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do
našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu,
vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým.
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy.
U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný
kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je
systém voda-voda oproti
čerpadlům vzduch/voda
ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po
celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota
klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít
všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef
Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu,
kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá
se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda.
Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ
se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou
teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční
voda proudí z vnějšku těchto trubek.
Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na
trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být
minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ
Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do
stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu
velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.
Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný
faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný
faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která
má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového
topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála
COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické
energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do
radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší
úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora
se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu
elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace
navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz,
který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez
filtrace, údržby a servisních prohlídek.
Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR bylo v posledních letech každé druhé nově instalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála.

NA JAŘE CHCEME
Nechat si postavit nový rodinný dům obnáší řadu rozhodnutí a úkonů, které budete
muset udělat, než se budete moci do svého domova nastěhovat.

66 | BYDLENÍ

ZAČÍT STAVĚT

INZERCE
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Při výběru pozemku jsou důležité tři věci – lokalita, lokalita, lokalita. I když nejčastěji jde o hledání optimálního poměru mezi cenou parcely a dostupností nejdůležitějších aktivit, tedy práce a školy, nesmí se zapomínat
ani na vybavenost přímo na místě, jako jsou obchod,
školka, sportovní vyžití. Zkrátka, je třeba si promyslet
možnosti každodenního fungování rodiny. Zjistěte si,

zvýšit. Ve výsledku tedy nemusí být cenový rozdíl nijak
dramatický.
Důležitější jsou jiná specifika. Typový projekt máte
k dispozici prakticky okamžitě. Není však jednoduché
najít dům, který se vám líbí, má vhodnou velikost i vyhovující dispozici a zároveň pasuje na parcelu i orientací ke světovým stranám. Navíc podmínkou typových

zda je pozemek v územním plánu klasifikován jako
stavební parcela, zda případně existují regulativy na
jeho zastavěnost apod. Zásadními kritérii jsou i přístup
na pozemek a možnosti připojení na inženýrské sítě.
Při chybějící infrastruktuře počítejte s vyšší následnou
investicí a její předpokládanou výši si určitě ověřte.
Elektrická přípojka je nezbytná, pro zajištění vody a kanalizace máte na výběr z různých možností, a plyn považujte za praktický bonus. Kromě plochy pozemku je
důležitý i jeho tvar – na parcele široké 20 až 25 m lze
postavit dům o šířce 10 m a k němu garáž při dodržení potřebného odstupu od sousedů. Při šířce menší než
15 m buďte připraveni na kompromisy. Orientace na
světové strany zase ovlivní možnosti na využití zahrady
i dispoziční řešení domu. I proto je vhodné přizvat si už
v této fázi na pomoc architekta nebo mít alespoň představu o budoucí dispozici.

projektů je rovinatý pozemek se standardními rozměry.
Pokud máte atypicky tvarovaný, úzký či svažitý pozemek, nebo vyhraněnou představu o svém budoucím
bydlení, oslovte rovnou architekta. Tento krok se však
může vyplatit i na běžném pozemku. Originální dům
naprojektovaný přesně pro vás dokáže splnit vaše požadavky velmi detailně, navíc vám architekt umí v mnohém poradit či vysvětlit

Typový projekt, či na míru?
Ihned na začátku byste se měli rozhodnout, zda budete svůj budoucí dům hledat mezi typovými projekty,
nebo oslovíte architekta, aby vám navrhl stavbu šitou
na míru vašim představám i podmínkám okolí. Největší rozdíl mezi těmito dvěma cestami přitom nespočívá
v ceně. Projekt na míru je samozřejmě dražší, k základní ceně typového projektu je však potřebné obvykle připočítat i částku za úpravy, za situační nákres a projekt
přípojek. I zdánlivě malé změny mohou cenu podstatně
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Na co vše můžete získat hypotéku
Pokud se do stavby domu pouštíte, měli byste mít alespoň něco našetřeno. Čím víc peněz na stavbu domu
máte, tím lépe. U banky totiž můžete získat výhodnější
podmínky, především úrokovou sazbu. Dříve, než se do
hledání vhodného pozemku nebo plánování projektu
domu pustíte, objektivně zhodnoťte své finanční možnosti. Na jakou výši hypotéky dosáhnete, závisí na vaší
bonitě (porovnání příjmů a výdajů vaší domácnosti).
Počítejte s tím, že hypotéka je závazek na dlouhá desetiletí. Kromě hypotéky budete platit ještě energie, pojištění a mělo by vám zbývat i na drobné opravy a údržbu domu.
Hypotékou lze financovat nejen samotou výstavbu, ale
vše, co je pevně spojené s domem nebo pozemkem. Do
tohoto výčtu spadá například: koupě pozemku, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, výstavba
domu na klíč, kuchyňská linka, vestavné spotřebiče
nebo vestavné skříně či zahradní práce a oplocení.

Stavíte nový dům?
Už při stavbě nového domu myslete také na to:

aby byl Váš domov bezpečný.
Každoročně se tisíce domácností stanou obětí vloupání.
Zastavte se v KLÍČOVÉM CENTRU.
Pomůžeme Vám ochránit Váš nový domov před zloději.
Víme jak. Na zabezpečování domácností se specializujeme už více než 25 let.

Nedejte zlodějům šanci!

Zámky a mechanické zabezpečení

U nás pořídíte kvalitní bezpečnostní zamykací
vložky, zámky, kování…
zkrátka vše pro bezpečné dveře i okna.

Kamerové a alarmové systémy

Díky kamerám budete mít neustále přehled,
co se u Vás doma děje. Alarmy Vás upozorní na
otevřené dveře, rozbité okno i riziko požáru.

Elektronické přístupové systémy

Ztrácíte často klíče?
Odemykejte pohodlně kartou, čipem, kódem,
otiskem prstu nebo smartphonem.

Certiﬁkované bezpečnostní trezory

Máte doma důležité dokumenty, šperky, nebo
větší hotovost? Ochraňte je před krádeží
i požárem!

Kompletní zabezpečení
pro Váš domov

www.klicovecentrum.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903

Některé banky poskytují samostatné hypotéky, které
jsou určené přímo jen na koupi pozemku. Záleží především na vaší konkrétní situaci a výši našetřených peněz.
Optimální je, pokud si financování pozemku a stavby
domu necháte navrhnout od více finančních poradců
a oslovíte hned několik bank. Z více návrhů si můžete vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. Některé banky vám dají nízký úrok podle druhu vašeho
příjmu. Ve svém přístupu se mohou lišit a vaši bonitu
mohou posuzovat různými kritérii. K samotnému vyřízení hypotečního úvěru budete potřebovat následující:
doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz,
případně cestovní pas – trvalý nebo přechodný pobyt),
podepsanou žádost, ověření hypoteční bonity a registrů (dlužníků), zjištění, kolik korun si reálně můžete půjčit a potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů nebo
daňové přiznání.
Součástí dokumentace je i interní nebo externí odhad,
resp. ocenění nemovitosti. Bance je třeba poskytnout
podklady pro odhad ceny nemovitosti, například nabývací titul k pozemku nebo list vlastnictví. Vše je nutné
nechat prověřit také na katastrálním úřadě – na pozemku nesmí být jiná zástava, věcné břemeno nebo
exekuce. Součástí podkladů jsou také projektová dokumentace nebo technická zpráva. Banku bude zajímat
i přístupová cesta k pozemku a rozpočet stavby, stejně
jako kupní cena pozemku, cena domu nebo rezerva na
tzv. dokončovací práce.

Čerpání stavebního spoření
Zatímco jedni vidí ve stavebním spoření především
spořící produkt, další si ho sjednávají kvůli úvěru za
stavební spoření. Stavební spořitelny nabízejí dva typy
úvěrů: řádný a překlenovací. Na řádný úvěr má klient
nárok obvykle po dvou letech spoření, zároveň ale musí
naspořit dostatečnou sumu. Když podmínky nesplňuje,
může požádat o překlenovací úvěr. Ten slouží přečkán
doby do poskytnutí řádného úvěru. Oproti řádnému
úvěru se za překlenovací platí vyšší úrok a na rozdíl
od jiných půjček klient zpočátku neumořuje samotný
dluh, ale hradí pouze úroky. Podrobně jsme o překlenovacích úvěrech psali před časem. Kolik přesně vám
stavební spořitelna půjčí, závisí na cílové částce. Cílová
částka totiž představuje maximální výši úvěru. Přesněji:
v případě řádného úvěru lze čerpat pouze rozdíl mezi
naspořenou a cílovou částkou. Na její výši se proto musíte se stavební spořitelnou domluvit už při sjednání
smlouvy.
Zároveň se od cílové částky odvíjí poplatek za sjednání
stavebka – všechny stavební spořitelny na trhu vyžadují
jedno procento z cílové částky. Proto čím vyšší cílovou
částku nastavíte, tím víc za sjednání stevebního spoření
zaplatíte. Cílová částka je ale důležitá, i když skrze stavebko jenom spoříte. Pokud domluvený limit přesáhnete
– takzvaně přespoříte, stavební spořitelna může smlouvu vypovědět a navíc si za přespoření strhne poplatek.
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Z čeho budete stavět?
Spektrum stavebních materiálů je nepřeberné. Ještě
do 19. století šlo výhradně o přírodní materiály, které vycházely z kamene, dřeva, nepálených a pálených
cihel. Pokrok však nezastavíš, a tak se objevila litina,
ocel, kompozitní materiály – dřevotříska, sádrokarton,
beton, sklolaminát a podobně.
Nezoufejte však z takové přemíry možností. Položte si
otázku: Chci mít stavbu ze dřeva, cihel, či panelů? Chci
pasivní nebo energeticky úsporný dům? Chci jej dodatečně zateplovat? Ekonomické hledisko zde prakticky
nehraje roli, protože s trochou zjednodušení lze říci, že
hrubá stavba domu vyjde na takřka podobnou částku.

INZERCE

Klasická cihla nezklame
Jde o klasiku prověřenou staletími. Cihly jsou pevné
a nehořlavé. Mají horší tepelně izolační vlastnosti a výsledné dílo je nutné dodatečně kovat (např. 20 cm pěnového polystyrénu, minerální vata…). Výrobci si jsou
vědomi tohoto nedostatku, a proto nabízejí již zateplené cihly. Jsou sice dražší, ale odpadne nutnost dodatečného zateplování. Konstrukce domu je kompaktnější
a ušetříte zhruba tisíc korun za metr čtvereční za zateplení.
Stále oblíbenější jsou cihly nebo pórobetonové tvárnice
s integrovaným izolačním materiálem. Jedná se většinou o pěnový polystyren nebo minerální vatu umístěnou ve svislých dutinách tvárnice. Takovéto bloky se
stavějí na sebe, spojují se lepidlem, maltou nebo zdí-

cí pěnou a umožňují realizovat i pasivní dům, přičemž
jeho zdivo bude pouze jednovrstvé. Rychlost výstavby
limituje poněkud i doporučení, že je dobré hrubou
stavbu nechat přes zimu vymrznout.
Při porovnávání cen je nutné počítat také s cenou zdící
hmoty (pěny, malty). Zdící pěnu a tenkovrstvou maltu
však výrobci většinou ke svým produktům přidávají.
Naopak běžnou tepelně-izolační maltu musíte obvykle
koupit zvlášť. Pokud budete mít štěstí, můžete narazit
na různé cenové akce, které vám výslednou cenu materiálu ještě sníží, obchody se stavebninami mohou také
poskytovat množstevní slevy a další výhodné nabídky.
Pozor rovněž na hodnotu součinitele prostupu tepla
(U) výrobci ji často udávají při využití tepelně-izolační
omítky. Součinitele U samotných cihelných bloků proto
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bude většinou o trochu nižší. I tak jde ale o stavební
materiál s dobrými izolačními vlastnostmi.
Oproti páleným cihlám se pórobetonové (nebo plynosilikátové, jak se tento materiál také označuje) tvárnice
dají snáze řezat, hoblovat či do nich vrtat. Pojí se zdící pěnou, lepidlem nebo maltou. Stále oblíbenější jsou
cihly nebo pórobetonové tvárnice s integrovaným izolačním materiálem. Jedná se většinou o pěnový polystyren nebo minerální vatu umístěnou ve svislých dutinách
tvárnice. Takovéto bloky se stavějí na sebe, spojují se
lepidlem, maltou nebo zdící pěnou a umožňují realizovat i pasivní dům, přičemž jeho zdivo bude pouze jednovrstvé.

Vápenopískové bloky a skryté bednění
Vápenopískové bloky se ukládají nasucho, např. VPC,
VAPIS či skořepinové betonové tvárnice. Dají se užít jak
pro nosné, tak pro výplňové dělicí stěny, zejména pro
svou pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti. Tyto
systémy mají velmi nízký tepelný odpor, proto se masivně zateplují až 20 cm polystyrenu. Vápenopískové cihly
(VPC) se dají použít pro obvodové i vnitřní zdivo, hodí
se i pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. Někteří výrobci nabízí ucelené systémy vá-

penopískových cihel a izolačního materiálu.
Skryté bednění je bednění vylívané betonem. Systémy vychází z toho, že postavíte bednění, jehož částí je
z venku, zevnitř či z obou stran již od výrobce připevněná izolace – nejčastěji polystyren nebo jde přímo o be-
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tonové prefabrikáty. K výhodám patří rychlost výstavby,
vysoká pevnost a tenčí zdi. K nevýhodám patří ztížená
možnost dodatečných změn. Keramzitové tvárnice mají
vysoké hodnoty tepelného odporu a není je nutno zateplovat.

Umělý kámen
Velkou oblibu si v poslední době získal umělý kámen
jako obkladový material venkovních zdí. Obklady
z umělého kamene jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
a odolného betonu a dokonale imitují přírodní kámen, zejména pak břidlici, štípaný mramor, opuku,
pískovec, ale i další materiály. Umělý kámen vyrobený z betonových směsí je k nerozeznání od přírodní
kamenné struktury, přičemž jeho pořizovací cena je
však výrazně nižší. Obklady z umělého kamene mají
v závislosti na typu tloušťku od necelých dvou do tří
a půl centimetru. Je vhodný k použití jak na fasádní
obklady, kde odolává i extrémním vlivům počasí, tak
i na interiérové obklady ve funkci dekorativního prvku.
Výhodou obkladů z umělého kamene je také možnost
využití na zateplené fasády, na které není pro aplikaci
nutný žádný závěsný systém. U obkladů s pravidelnými

tvary panelů (kámen štípané struktury) není potřeba
spárování a montáž je velmi rychlá – díly na sebe navazují. Obklady se strukturou přírodního kamene mají
nepravidelný tvar panelů a je potřeba spárování. Další
výhodou umělého kamene je nižší hmotnost v porov-

FASÁDNÍ
A INTERIÉROVÉ
OBKLADY

KOMPLETNÍ SORTIMENT
A SEZNAM PRODEJCŮ NA:

WWW.MAGICRETE.CZ
Společnost Magicrete s. r. o. je výrobcem širokého spektra kvalitních
obkladových materiálů pro exteriérové a interierové využití.
Náš sortiment zahrnuje betonové obklady z umělého kamene, cihlové
pásky, ohebné desky z přírodní břidlice FLEXI – SLATE a kompozitní
obkladové panely LITE PANEL.
Vzorková prodejna společnosti Magicrete s.r.o.:
K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany
Tel./Fax: 257 951 521, Mobil: 605 255 512
www.magicrete.cz

naní s přírodním materiálem, což umožňuje širší využití,
a to zejména aplikace na sádrokartonové příčky nebo
montáž na zateplenou fasádu.

Nezapomínejte na kvalitní izolaci
Při stavbě domu je velmi důležité zvolit správnou izolaci,
ať už podlah, stěn, nebo stropu. Každá koruna, kterou
v tomto případě investujete, se vám desetinásobně vrátí
při platbách za energie. Výbornou, i když ne úplně známou izolací je pěnové sklo. Je vyrobeno z odpadového
obalového skla (z toho skla, co se hodí do bílého/zeleného kontejneru). Toto odpadové sklo se rozdrtí na střepy, pak se rozemele na jemnou moučku, laicky řečeno

se za vysoké
teploty zvulkanizuje a vznikne z toho pěnové sklo (vypadá to jako
pemza, nebo láva) - má spoustu malých buněk a je
lehoučké. Může se vyrábět v různých frakcích - tzn.
drobné ve formě štěrku, nebo ve větších „kamenech“.
Takovou perličkou je, že z cca 25 000 lahví od vína se
udělá pěnové sklo, které stačí na zateplení základové
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desky rodinného domu.
Používá se jako izolant především do základových desek, na drenáže, vysypávání kleneb a stropních prostor,
dále jako izolace do podlah, či jako izolace bazénů. Pokud je bazén obsypán místo hlínou pěnovým sklem, má
bazén teplotu o 5 stupňů vyšší než bazén, který je obsypán hlínou, nebo štěrkem. Dále se může používat jako
modelace terénů , atd.
Výhodou pěnového skla je: nehořlavost (nemůže shořet

jako
polystyren),
nenasákne
vodou (proto se používá v těch prostorách, kde je velká vlhkost, nebo podzemní
voda, protože izoluje a vodu nenasákne), je lehké (dá
se uhrabat obyčejnými hráběmi a není potřeba těžká
technika), je 100% ekologické. Je znovu recyklovatelné (z pěnového skla se dá zase zpět udělat sklo), nechutná hlodavcům ani ptákům (nechutná to na půdě
myším, strakapoud neudělá díru do fasády, jako to dělá
v případě, když je tam polystyren), má velkou pevnost
v tlaku (při zatížení si to „nesedá“). Jedná se o skutečně
revoluční materiál, který vás rozhodně nezklame.

PĚNOVÉ SKLO
JE 100% EKOLOGICKÝ IZOLAČNÍ MATERIÁL
VYROBENÝ Z ODPADOVÉHO SKLA
– nehořlavé
– nenasákavé vodou
– vysoká pevnost v tlaku

– odolné vůči hlodavcům
– znovu recyklovatelné
– nízká objemová hmotnost

Dřevostavba
Určitě nejznámější přírodní stavebnina je dřevo. Dřevěné stavby přežívají staletí a z hlediska životnosti jsou
zcela srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Dřevo je snad jediným stavebním materiálem, z něhož lze
vyrobit všechny prvky vytvářející dům. I když většina
lidí si ještě stále při slově dřevostavba vybaví srub, toto
pojmenování se používá na všechny rodinné domy, jejichž nosná konstrukce je zhotovena ze dřeva. Ve finále
může být tedy dřevostavba absolutně k nerozeznání
od klasického zděného domu a současně může být postavena z čistě ekologických materiálů, které zároveň
minimalizují spotřebu energie potřebné k vytápění, respektive chlazení stavby.
Pozor, nezaměnit dřevostavbu se srubem. Kupříkladu
na dřevostavbu rodinného domu se spotřebuje přibližně pouhých osm kubických metrů dřeva. Jde o sendviče,
jejich základem jsou dřevotřískové desky. K výhodám
této technologie jednoznačně patří tepelně izolační
vlastnosti a rychlost a čistota výstavby. V určitých ohledech i nižší cena. Nevýhodou jsou horší akustické parametry v domě. Dodatečné opatření by eliminovalo
relativně nižší cenu.
Jednu věc je však dobré mít na paměti: Nekombinujte zbytečně jednotlivé stavební materiály v případě
konstrukcí. Všichni víme, jak to dopadlo, když pejsek
s kočičkou vařili dort. Výrobci své produkty většinou
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dodávají jako certifikovaný systém. To znamená, že je
potřeba dodržet technologické postupy a skladbu jednotlivých materiálů. Vnitřní omítky musí korespondovat s vhodnou konstrukcí a o vnějších omítkách to platí
dvojnásobně.

Střechy a střešní krytiny
Pálená taška je tradiční, odolný a současným požadavkům vyhovující materiál (recyklovatelný, ekologicky
vyráběný) s dlouhodobou časovou stálostí a životností. Pro dosažení základní cihlové barvy se nepoužívá
žádné barvivo, dobarvováním však vzniká širší barevný
sortiment. Tašky lze rovněž glazovat či pokrýt engobou; hladký povrch zaručuje vysokou životnost – tašky
jsou méně nasákavé a nechytá se na ně mech. Pálená
taška se vyznačuje vysokým tepelným odporem, dobrou akumulační schopností a příznivým součinitelem
prostupu vodních par; mimoto dobře zvukově izoluje.
Vedle nejčastěji používaných „bobrovek“ pokládaných
na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí) se vyrábějí také vlnovky nebo esovky a mnoho dalších druhů (např. taška francouzská, románská,
holland, portugal).
Betonové tašky mají podobnou hmotnost jako pálené; lze je použít prakticky pro všechny typy střech
se sklonem minimálně 17°. Na rozdíl od jiných střešních krytin se pevnost betonových střešních tašek

s časem zvyšuje a zajišťuje tak jejich dlouhou životnost. Betonové střešní tašky jsou vhodné pro extrémní vlivy životního prostředí – například pro střechy
horských chat. Při zběžném pohledu na dům je betonová krytina v přírodní barvě jen těžko rozeznatelná od pálené, vyrábějí se ale i v dalších barvách, například i modrých, častá je višňová, hnědá a černá.
Ostatní barvy vznikají pomocí akrylátových nástřiků.
Vzhledem k tomu, že betonové tašky jsou ze všech krytin nejtěžší (45 kg/m2 až 77 kg/m2), vyžadují dostatečně dimenzovaný krov (až o 30 % větší spotřeba dřeva);
rozhodně jimi nelze nahrazovat jiné krytiny! Hmotnost
těchto tašek je vhodná jak pro střechy namáhané nápory větru (zatímco u plechových střech hrozí tzv. „podfouknutí“ a destrukce, betonové „se ani nehnou“), tak
pro střechy, které mají akusticky izolovat.

Vláknocementová krytina a asfaltový
šindel
Známý eternit, obsahující dnes zakázaný kancerogenní
azbest, je nahrazen obdobně vyhlížejícími, zdravotně
a ekologicky nezávadnými lisovanými deskami na bázi
cementu a umělých vláken. Kromě šablon vyhlížejících
shodně jako původní eternit se z tohoto materiálu
vyrábí rovněž desky vlnitých i hladkých profilů o různých velikostech. Tvrdý, otěruvzdorný a trvanlivý po-

vrch odolává povětrnostním vlivům a působení mechů
i prostředí („kyselé deště“). Šablony i desky se dodávají
v mnoha barvách (obvykle šedá, červená, hnědá, grafitová nebo černá). Používá se pro zastřešení obytných,
občanských a průmyslových objektů, na obklady fasád
a štítů a především staveb, kde nedovoluje konstrukce
krovu vysokou zátěž krytiny. Nevýhodou těchto krytin
je postupné křehnutí; poškozené prvky se obtížně vyměňují, protože střecha není pochozí.
V případě asfaltového šindelu jde o asfaltové pásy
s vnitřní nosnou vložkou (polyesterová textilie zesílená
sklem, skelné vlákno, skelná rohož apod.) vykrajované
do různých tvarů, které pak působí například jako napodobenina tašek. Je to cenově dostupná krytina vhodná pro pomocné stavby i pro rodinné domy. Její hlavní
výhodou je nízká hmotnost a snadná montáž, nevýhodou je u některých typů nižší trvanlivost (zejména
v místech s dlouhodobou sněhovou pokrývkou dochází
po krátké době k tzv. plešatění střech – sjíždějící sníh
odtrhává pískový posyp z pásů).
Asfaltové šindele se přibíjejí do dřevěného bednění
min. tloušťky 24 mm, slabší bednění musí být provedeno na drážku a pero. Krytina z asfaltových pásů je
určena především pro stavby, kde konstrukce krovu nedovoluje vysokou zátěž krytiny, dále pro stavby, kde je
nutno šetřit náklady. Pro atypické stavby a krovy je výhodou snadné přizpůsobení tvaru střechy nejrůznějším
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obloukům, vikýřům i mansardám. Nevýhodou těchto
krytin je nízká požární odolnost.

Vlnité bitumenové desky
Na našem trhu je prodáváno několik typů vlnitých bitu-

menových desek s různými rozměry i složením (vyrábí
se z recyklovaného papíru, z buničiny a jiných organických vláken, které neobsahují azbest) sycených bitumenem (živice jejíž základní složkou je asfalt). Někteří výrobci používají jiná pojiva (SBS-modifikovaný bitumen).
Obecně lze říci, že vlnité bitumenové desky jsou zatím
nejlehčí (cca 4 kg/m2) ze střešních krytin a jsou vhodné
i pro svépomocnou montáž. Zároveň jsou cenově nejdostupnější – cca 180 Kč/m2. Nevýhodou je nižší protipožární odolnost. Minimální bezpečný sklon střechy je
možný od 5o, desky se montují bez tepelného či chemického spojování (lepení, svařování apod.), takže se
mohou použít jen na šikmé střechy. Desky se montují
s přesahem na dřevěnou konstrukci (dřevěný rošt vytvořený z latí 5×3,5 až 6×4 cm). K roštu se desky připevňují
vruty popř. speciálními hřebíky a velkými podložkami.
Pokud nejde o otevřené přístřešky, je nutno na podkladní konstrukci vždy položit difúzní fólii zamezující
odkapávání kondenzátu páry a vzdušné vlhkosti do
podstřeší.

Plechové střešní krytiny
Většina z plechových krytin zároveň umožňuje použít
je i pro mírnější sklony střech; některé z nich lze dokonce položit na starší eternitové šablony či jinou stávající
krytinu bez jejich demontáže. Dodávají se buď jako taškové tabule (rozměrné pásy vylisované do tvaru skupiny tašek) nebo velkorozměrové rovné tabule, které se
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přibíjejí či jinak upevňují na souvislé bednění z prken,
stavebních překližek nebo desek OSB.
Cenově nejdostupnější jsou krytiny plechové, pro něž
se používá plech ocelový, který je proti korozi chráněn
buď pozinkováním, vhodnými nátěry, pokrytím plas-

tem, nebo kombinací uvedených povrchových úprav.
Kromě plechů ocelových se také používá hliník (jak bez
povrchové úpravy, tak pokrytý vrstvou polyesterového laku nebo eloxovaný.) Efektním, ale choulostivým
(a poměrně drahým) materiálem je titanzinek, jinými
náročnými materiály jsou nerez a měď.
Ocelový plech dodávaný v pozinkovaném provedení je
nutno opakovaně natírat, protože jinak by začal korodovat. Protože barvy jsou poměrně drahé, jsou náklady
za několik roků srovnatelné s mědí. Proto je výhodnější
pořídit si takovou střešní krytinu, která je již z výroby
pozinkovaná a následně opatřena několikavrstvým nátěrovým povlakem na bázi plastické hmoty. Vzhledem
k tomu, že kovy mají obecně značnou tepelnou roztažnost, musí být ochranná vrstva dostatečně pružná. Současné materiály odolávají i namáhání v tlaku, ohýbání
a deformacím, a přitom zůstávají pružné. Povrchová
vrstva bývá navíc pokryta posypem kamennou drtí či
pískem, na spodní straně jsou tyto pásy tašek zpravidla
opatřeny odolným nátěrem.

Jak správně vybrat střešní okno?
Ke střechám dnes neodmyslitelně patří obytné podkroví a tím pádem střešní okna. Podkroví se stejně jako
každá jiná obytná místnost neobejde bez prosvětlení
a větrání. V podstatě existují pouze dvě možnosti řešení – střešní okno nebo vikýř. Častějším řešením je střešní
okno. Jeho výběr není však tak jednoduchý. Základní
funkcí okna je především prosvětlit a provětrat interiér.

Jsme švýcarská firma působící
na českém trhu již od roku 1999

Dopřejte svému domu moderní vzhled

Vchodové stříšky
s orginálním designem

• Klasické i modulární stříšky
• Dlouhá životnost
• Jednoduchá montáž
• Vizuální atraktivita
• Stříšky s integrovaným LED osvětlením
Vchodové stříšky objednávejte na www.guttashop.cz nebo na tel.: 607 510 793

NAKUPUJTE NA:
www.guttashop.cz
Tel.: 607 510 793

•

Kamenná prodejna:
Gutta ČR - Praha, spol. s r. o.
Dolany u Kladna 9
273 51 Unhošť

Tento požadavek by však neměl zastínit další, neméně
důležitý, kterým je výhled z okna, a tedy i jeho správné umístění ve střeše. Dále je to otázka materiálu okna
a typu zasklení v závislosti na potřebných tepelně-technických parametrech. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na bezchybnou funkci okna bez nežádoucího
rosení, zatékání či protahování.
Rozměry a umístění
Nejprve se podíváme na rozměry a umístění střešních

oken. Co se jejich velikosti týče, základním doporučením je, aby plocha oken odpovídala přibližně 10–12,5
% celkové užitné plochy místnosti a součet šířky všech
oken by se měl rovnat 55 % délky místnosti. Aby byl interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty, je lepší použít více menších oken než jedno velké.
Výška okna pak ovlivňuje, jak hluboko do místnosti se
světlo dostane. Výškové umístění okna ovlivňuje nejen
prosvětlení místnosti, ale i naši psychiku. Je však třeba
si uvědomit, že okno bude ovlivněno výškou nadezdívky a užitností podkroví. Doporučuje se umístit spodní
část okna ve výšce 90 cm. V praxi to však u novostaveb
není reálné. Obvykle jen výška nadezdívky je okolo 1,1
m. Pokud se k tomuto rozměru připočítá tloušťka střešního pláště, pak se výška spodní hrany střešního okna
vyšplhá do výše 1,5 m nad podlahou. Výška horní hrany
pak samozřejmě v závislosti na výšce okna vychází do
výšky cca 2,1 m nad podlahou.
Dvojsklo nebo trojsklo?
Další otázkou, kterou je potřeba se při správném výběru
střešního okna zabývat, je materiál okna a typ zasklení
(dvojsklo či trojsklo). Zvolený typ zasklení a s tím sou-
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visející prostup tepla (koeficient Uw) se volí v závislosti
na celkovém zateplení domu. Pokud zvolíte trojsklo na
fasádní okna, pak je rozumné zvolit tento typ zasklení
i u střešních oken. Střešní okna by měla být naopak lépe
zateplena, což udává i ČSN – tepelná ochrana budov.
V souvislosti s oknem v trojskle je nutno zmínit, že konstrukce okna musí mít tomu odpovídající rám křídla, aby
ten nedegradoval dobré izolační vlastnosti skla. Při výběru okna je důležité sledovat koeficient Uw, který udává
hodnotu prostupu tepla celým oknem a nejen sklem.
Materiál střešních oken se
nijak neliší od materiálu, ze
kterého jsou vyrobena okna
fasádní, tj. převážně dřevo
nebo plast. Dřevěná střešní
okna mají nesporné estetické
i funkční vlastnosti, ale jsou
náchylná na zvýšenou vlhkost. Plastovému profilu naopak vlhkost nijak nevadí. Pokud víte, že pod oknem bude
chybět tepelné těleso nebo že
bude střešní okno zasazeno
hlouběji do střešního pláště
nebo bude umístěno v prostorách s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (nejen koupelny,
ale také ložnice nebo kuchyně), pak počítejte s možností výskytu kondenzátu. Pro
omezení kondenzace vlhkosti
na skle je potřeba vybrat kvalitní střešní okno s velmi dobrým celkovým součinitelem prostupu tepla. Vybavení
okna zateplovacím blokem, který napomůže ke zvýšení
vnitřní povrchové teploty okna, je další velkou výhodou
až nutností u všech střešních oken. Roto dodává tyto
zateplovací bloky automaticky ke všem oknům.
Všechna střešní okna mají v letním období problém
s přehříváním. Obzvláště pak okna umístěná směrem
na jih a západ. Přestože jsou okna vybavena vrstvami,
které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou 100%
jistotou je umístění rolet na exteriérové straně okna.
Možnost dodatečné montáže by měla být automatická
u všech střešních oken.
V neposlední řadě je potřeba, abyste pro montáž střešních oken zvolili zkušenou a proškolenou montážní firmu. Ani to nejlepší střešní okno nebude správně fungovat, pokud není správně napojeno na střešní plášť.
Základem je bezchybné napojení na hydroizolační folii
a na parotěsnou folii pomocí parotěsného límce střešního okna a zateplení zbylých prostor. Dále je nutné
správné seřízení každého střešního okna dle sklonu
střechy a seřízení spáry mezi křídlem a rámem, aby bylo
zamezeno protahování.

INZERCE

Balkónové dveře
Balkónové dveře bývají nejčastěji prosklené dveře na
balkón, lodžii, terasu, verandu nebo přímo na zahradu.
Říká se jim také francouzská okna a jsou velmi elegantní a stále oblíbenější. Každý dům a byt výrazně prosvětlí. Suverénně nejpoužívanější jsou plastové balkónové
dveře, často s dekorem dřeva, takže nakonec vypadají jako dřevěné, ale drží si všechny pozitivní vlastnosti
plastových dveří. Včetně ceny a dlouhé životnosti.
Posuvné balkónové dveře jsou praktické a vypadají elegantněji než klasické otevírání. A také ušetříte prostor.
Klasické balkónové dveře jsou zase o chloupek levnější.
Vždy záleží na dispozici vašeho domu a na vašem vkusu. Balkónové dveře jsou specifické tím, že jsou v podstatě něco mezi oknem a interiérovými dveřmi. Musí
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být odolné vůči povětrnostním vlivu zvenčí, musí být
dobře seřízené, abyste je mohli bez problémů a často
otevírat a zavírat.
Obecně platí, že plastová okna i dveře jsou nenáročné
na údržbu. Stačí je pravidelně mýt vodou (může být mýdlová voda), otírat prach a jednou za rok nechat seřídit
odborníkem. Pro delší životnost a správnou funkčnost
balkónových dveří si jednou za čas odborníka na seřízení opravdu pozvěte. A raději nečekejte až do doby,
kdy už budou dveře drhnout, skřípat nebo je nepůjde
pořádně dovřít. Když k vám přijde servisní technik seřídit okna a dveře jednou za rok, zaplatíte pár stovek
a o dveře je postaráno. Ideálně se na pravidelném seřizování dohodněte s dodavatelem francouzských oken.

Bezpečné dveře
Základem bezpečného domu jsou kvalitní bezpečnostní
vstupní dveře. Právě přes dveře se zloděj do objektu
dostává nejčastěji – a nezřídka si vybere nějaký zadní či
boční vstup nebo projde do domu přes špatně zabezpečenou garáž. Dobré je tedy nezaměřovat se pouze
na bezpečnost hlavního vchodu, ale všech vstupů do
domu. Bezpečnostní dveře se od interiérových liší svou
konstrukcí, musí poskytovat mnohem účinnější tepelnou i protihlukovou izolaci, nesmí jim vadit vlivy počasí
a především musí odolat pokusům zlodějů o překonání.
Bezpečnost dveří je vyšší pokud je dveřní křídlo vyztuženo ocelovým plátem, pokud je v nich namontovaný
kvalitní vícebodový zámek a dveřní křídlo dobře přiléhá ke kvalitní bezpečnostní zárubni vylité betonem. Ve
dveřích by pak měla být namontována bezpečnostní cylindrická vložka. Právě přes vložku se velká část zlodějů
pokouší o vloupání. Méně kvalitní vložky lze poměrně
snadno překonat buď nedestruktivními metodami jako
je vyhmatání nebo bumping, kdy si zloděj pomocí nástrojů odemkne bez jakéhokoliv poškození vložky nebo
dveří, a nebo destruktivně, například odvrtáním vložky nebo rozlomením příliš vyčnívající vložky. Požadujte
proto výhradně vložky, které mají certifikaci pro 3. nebo
ještě lépe 4. třídu bezpečnosti. Třída bezpečnosti udává
celkovou odolnost vložky proti napadení a před zloději
tak chrání mnohem spolehlivěji. Dodatečnou ochranu
vložce pak poskytuje bezpečnostní dveřní kování, ideálně s překrytem vložky. Ještě zvýšit bezpečnost dveří lze
instalací dodatečného zabezpečení, jako jsou přídavné
zámky a závory, který se spustí při neoprávněném otevření dveří.

Při výběru dodavatele preferujte osvědčené firmy, které kromě internetových stránek provozují také kamenné prodejny, kde se můžete osobně poradit, vyptat se
a konkrétní balkónové dveře si vybrat. Budete tak mít
i místo, kam se obrátit, bude-li potřeba dveře náhodou
reklamovat.
Plastové dveře vám vydrží dlouhá léta, spíše několik desetiletí. Dobře izolují, jsou cenově dostupná, máte nejširší výběr různých barevných provedení a dekorů. Ale
hlavně jsou plastové balkónové dveře velmi odolné, nevadí jim ani vlhkost, ani slunce, ani frekventované používání. Ještě delší životnost vašich nových balkónových
dveří vám zajistí zasklení balkónu.

Alternativu ke klasickým mechanickým systémům představují elektronické přístupové systémy, u kterých se dveře odemykají namísto klíče čipem, čipovou kartu, zadáním kódu, otiskem prstu, dálkovým ovladačem a nebo
stále častěji také smartphonem. Oproti klasickým klíčům
přinášejí tato řešení řadu výhod, z nichž hlavní je větší
pohodlí pro uživatele a snadná správa přístupových práv,
díky které odpadá výměna zamykací vložky a klíčů pokaždé, když klíč ztratíte. Mnoho těchto systémů nevyžaduje zásahy do dveří a díky vlastnímu napájení ani rozvody
kabeláží – požadavky na montáž se však liší a je dobré je
prověřit před dokončením stavby.
Velká část vloupání se však neuskutečňuje přes dveře,
ale přes okna, francouzská okna, balkony, terasy a podobně. Ze statistik vyplývá, že těmito cestami se do
domu dostane až 80 % zlodějů. Rizko se přitom netýká
pouze přízemí a nižších pater – nezřídka si zloději přinesou vlastní žebříky či lana, a nebo velmi často využívají nářadí volně přístupného v okolí domu. I zavřené
okno lze velice snadno a bez způsobení hluku během
pohých pár sekund otevřít. Proto je vhodné na veškerá
okna i balkonové dveře rovnou nainstalovat zamykací
kliky nebo okenní zámky, případně v rizikovějších ob-
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lastech investovat do bezpečnostních mříží.
Ideální je pak doplnit výše uvedené zabezpečení ještě o kamerový nebo alarmový systém, který znemožní
nepozorované vloupání. Nejjednodušším a nejlevnějším řešením mohou být jednoduché alarmy, které lze
snadno nainstalovat na okna, balkonové dveře i vstupní dveře a které spustí hlasitý zvuk při neoprávněném
otevření dveřního nebo okenního křídla.
Zastřešení vchodu
Když už hovoříme o vstupních dveřích, není od věci zmínit i jejich zastřešení. U tradičních domů se můžeme setkat s různými způsoby ochrany vchodového prostoru,
jako je například klasické zápraží apod. U moderních
budov je nejčastějším řešením přístřešek nad vchodové
dveře, který může mít také boční výplně.
Zastřešení vchodu by velikostí, designem i materiálem
měly odpovídat architektuře domu. U stylizované dřevostavby by asi betonová nebo ocelová kovová vchodová stříška trhla pořádnou ostudu.

Garážová vrata
Každému majiteli domu záleží na tom, aby na jeho objektu vše perfektně ladilo a nic nenarušovalo jeho jednotný ráz. K výrazným stavebním součástem domu již
takřka neodmyslitelně patří právě garážová vrata. Musí
však být nejen vzhledná, ale také funkční a praktická.
Pohyblivá část vstupu do garáže musí s ohledem na
komfort a bezpečnost splňovat řadu parametrů. Pokud máme garáž přímo v rodinném domě, představuje
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tento největší otvor do stavby riziko velkých energetických ztrát. V současném trendu úspor by tedy vrata být
„černou dírou“ pro teplo domova. Opomenout nesmíme ani jejich estetickou funkci v celkovém rázu domu,
vrata by měla tvořit harmonický celek s jeho celkovým
pojetím.
Rozhodnutí o volbě vrat by mělo být známo již při počátku stavby garáže kvůli zajištění stavební připravenosti pro jejich montáž. Jak je ale také vybírat? Různé
typy garážových vrat neexistují proto, aby si je zákazník vybíral podle nálady. Volba určitého provedení by
měla být ryze racionální a měla by vycházet z porovnání a následného zohlednění různých vlastností jednotlivých typů.
Výběr vrat určitě ovlivní stavební připravenost otvoru,
kde zejména u rekonstruovaného objektu může být
značně omezena možnost dalších dodatečných úprav.
Do rozhodování zasáhne také úroveň bezpečnosti
a zateplení. V případě, že se nad garáží nalézá obytná místnost, je nevhodné osazovat garáž výklopnými
nebo jinými neizolovanými vraty. Tyto konstrukce totiž
nejsou schopny zabránit tepelným únikům, což vede ke
snižování tepelné pohody v místnosti nad ní. A naopak
– pro samostatně stojící garáž, která nemá vytápění, je
zbytečné osazovat například tepelně izolovaná sekční
vrata.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

www.NOVETREZORY.CZ
profesionálové na prodej a výkup trezorů
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KDO STŘECHU
MÁ, BYDLÍ...
Střecha je dominantou domu. Chrání jej před povětrnostními vlivy a v neposlední řadě je dotváří z estetického hlediska. Střecha plní mnoho funkcí, takže její stavba
se musí dobře promýšlet.

INZERCE
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Konstrukce střechy

Střešní krytiny

Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce a střešního
pláště. Nosná konstrukce přenáší zatížení ze střešního
pláště do ostatních nosných částí domu a může plnit
i funkci jeho nosné vrstvy. U šikmých střech rodinných domů tvoří
hlavní nosnou konstrukci zpravidla
střešní dřevěný krov, který vyžaduje
kvalitní, vyschlé a dobře impregnované dřevo. Klasická tesařská stavba krovů je vysoce odborné dílo,
vyžadující znalosti a praxi.
U ploché střechy tuto funkci většinou plní stropní konstrukce stejného stavebního systému, ze kterého
je dům postaven. V obou případech
musí být konstrukce dimenzována
tak, aby dokázala přenést trvalá
zatížení, t.zn. váhu střešní krytiny,
tepelné izolace, hydroizolace. Musí
bezpečně vydržet i nahodilá, krátkodobá, ale extrémní zatížení sněhem a větrem.
Hlavní nosné konstrukce zastřešení
mohou být dřevěné, železobetonové nebo ocelové. U rodinných domků jsou konstrukce většinou dřevěné, někdy vyztužené ocelovými prvky. Počítáme-li se
střešními okny nebo arkýři, je třeba s tím při projektování konstrukce krovů počítat od samotného začátku.
Dodatečné osazení je sice možné, ale vyžaduje zásah
do střechy i do její konstrukce.

Krytinu je nutné zvolit s ohledem na celkový charakter
budovy, rovněž na účelovost a také na cenu. Necháme-li
se ovlivnit pouze nízkou cenou, můžeme takzvaně šláp-

Tepelné izolace střechy

Keramická pálená střešní krytina je jedna z nejstarších
typů střešní krytiny, hodící se téměř na jakýkoliv typ
s minimálním sklonem již od 12°. Tradice při výrobě
pálených tašek dodává krytině kvalitu, dlouhověkost
a odolnost. Cenově jsou pálené tašky, oproti jiným
krytinám na trhu, mírně dražší, avšak rozdíl se vytrácí
s ohledem na jejich kvalitu a životnost.

Na tepelnou izolaci se používají klasické izolační materiály typu minerálních vat, polotuhé desky z minerální vlny, ovčí vlna, konopí, dřevovláknité desky a jiné
vláknité materiály, výjimečně I polystyrén, nejnověji
tuhé desky z PIR pěny pro nadkrokevní zateplení.
Klasickým způsobem zateplení podkroví šikmé střechy
je vkládán izolace mezi a pod krokve. Pro dosažení velmi dobré tepelně izolační vlastnosti konstrukce je někdy nutné vkládat izolaci ve dvou I více vrstvách. Výhodou je pak výrazné omezení vlivu tepelných mostů.
Potřebná tloušťka izolace střechy je ve většině případů
vyšší, než je síla krokví. Na krokve se pak zespoda nabíjejí latě a tento rošt z vodorovných latí, vyplněný další
vrstvou izolace, pak lépe eliminujeme vzniklý tepelný
most. Při izolování střechy platí, že pokud se zvolí špatný návrh a následně proběhne nekvalitní provedení,
může napáchat hodně škod. Pokud právě přemýšlíte
jakou střechu zvolit a jakou k ní zvolit také izolaci, ptejte se u odborníků. Je nutné přihlédnout k typu stavby
a zvolit to nejvhodnější a nejfunkčnější řešení.
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nout vedle. Trh střešních krytin v současnosti nabízí řešení jak pro novostavby, tak pro budovy renovované. Při
rozhodování, jakou střešní krytinu zvolit, je nutné zvážit, jakou životnost od ní očekáváme v porovnání s tím,
jakou životnost nám mohou ve skutečnosti nabídnout.

Betonové střešní tašky jsou oblíbené díky široké škále
barev I použití. Lze je použít pro střechy se sklonem již
od 7° a více. Betonové střešní tašky spolehlivě odolávají extrémním vlivům okolního prostředí. Povrch většiny
betonových tašek je opatřen dvojitým nástřikem.
Střešní krytina z betonových tašek může opticky působit mohutněji. Není však pravda, že by betonová
krytina byla celkově těžší a více zatěžovala konstrukci
střechy. Samotná taška sice může vážit více, většinou
však platí, že je jich třeba na zastřešení méně. Proto je
v konečném součtu váha pálené I betonové střešní krytiny prakticky srovnatelná, záleží vždy na typu. (Rozdíl
hmotnosti mezi pálenou a těžší betonovou taškou je
kolem 3kg/m2). Betonové tašky jsou levnější než keramické, pohybují se již od 200,-/m2.

Fotovoltaická

elektrárna

pro váš dům
www.solarniexperti.cz

Co byste řekli na hliník?
Plechové střešní krytiny jsou v dnešní době tvarově I barevně čím dál více podobnější klasickým taškám, nebo
se vyrábějí jako velkoformátové rovné či vlnité tabule.
Mnoho lidí volí tento typ střechy z důvodu jejich váhy,
snadnosti montáže a ceně.
Uvažujete o nové střešní krytině? Právě hliníková střešní krytina je nejlehčí plechovou krytinou na trhu. Její
hmotnost činí pouhé necelé 2 kg na 1 m2 (při síle plechu 0,6 mm). Takto nízkou hmotnost ocení hlavně každý, kdo chce své střeše ulevit, odlehčit ji, například
z důvodu značných sněhových srážek v lokalitě. Ovšem
hliníková krytina se určitě nehodí jen do výše položených oblastí, celkovou nízkou hmotnost střešní krytiny
ocení každá stavba, čili novostavby i staré chalupy. Hliníková krytina se prostě hodí pro jakýkoli dům, novostavbu i budovu rekonstruovanou.
Hliníková střešní krytina nekoroduje (nikdy nezrezaví)
a je bezúdržbová. Tento typ střešní krytiny prostě není
třeba po nadělení na příslušné délky dodatečně ošetřit, je prostě koroziodolná. Ověřená životnost hliníkové
střešní krytiny je více jak 100 let. Nejstarší hliníkovou
střechu najdeme na chrámu San Gioacchino v Římě
z roku 1897. Snadno si tedy spočítáme, že je dnes stará
již 122 let. Při pořízení hliníkové střešní krytiny se prostě již nemusíte do konce svého života, ale i života vašich
dětí zabývat její výměnou. Hliníkovou střešní krytinu si
pořizujete na celý život!
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Nebo trocha plastu?
Poslední dobou je možné vidět jako pokrývku střechy
I plastové varianty střešní krytiny. Její nízká cena a relativně dlouhá životnost bývá výsledkem výběru právě
tohoto typu střešní krytiny. Navíc je lehká a díky své
váze snadno montovatelná.
Nejrozšířenější asfaltovou krytinou jsou asfaltové šindele, které jsou oblíbené díky své lehkosti a vzhledu.
Vybírat můžete z několika tvarů, barevných provedení
I typů. Existuje mnoho prodejců asfaltových šindelů, ne
všichni jsou však kvalitními prodejci. Při výběru se předem poraďte s odborníkem.
Zelené střechy jsou in
Kdo je milovníkem zeleně, preferuje příjemné a zdravé prostředí bydlení před nejlevnějším řešením střechy,
často si zelenou střechu pořídí. Zahrady na střeše i vegetační střechy přinášejí mnoho výhod a navíc jsou na
pohled velmi atraktivní. Extenzivní ozelenění střech je
jednoduché s využitím nenáročných květin a travin, ale
může být i ozelenění intenzivní, kdy lze na střechách
pěstovat i keře a malé stromy.
Zelené střechy lze jednoznačně označit za prvky, které výrazně dokážou prodloužit životnost hydroizolační
vrstvy. Chrání střechu před dopadem UV paprsků a zároveň i před extrémními rozdíly teplot. Díky zeleným

střechám dochází rovněž k lepší tepelné izolaci stavby.
Tím je možné výrazně snížit náklady potřebné na vytápění stavby anebo na její klimatizování. Říkáme tomu
snižování energetické náročnosti stavby. Další ekonomickou výhodou je snížení nákladů na odvod dešťových
srážek. Ozeleněné střechy dokážou snížit odtok srážkové vody o 10 až 50 %. To znamená, že přebytečná srážková voda odtéká postupně. Naprosto zřejmou výhodou zelených střech je vylepšení mikroklimatu, neboť
zeleň vysazená v těchto místech dokáže zvlhčovat prostředí a ochlazovat okolní vzduch. Nejen rostliny, ale
i celý povrch zelených střech zachycuje částečky prachu
a další škodliviny. Vegetační vrstva také velmi dobře pohlcuje hluk. V neposlední řadě je tu také možnost, že se
na zelených střechách usadí užiteční živočichové, pro
něž může být toto prostředí jediné vhodné široko daleko, například jedná-li se o hustou městskou zástavbu.
Základním faktorem při volbě typu zelené střechy je
nosnost střešní konstrukce, preferovaný typ zeleně, ale
hlavně akceptování intenzity a nároků na její údržbu.
Podle toho vybíráme ze základních typů souvrství mezi
intenzivním a extenzivním. Klíčovým při realizaci zelené střechy, je použití kvalitních součástí celého souvrství včetně profesionálního střešního substrátu, který je
funkční dlouhodobě.
Intenzivní střešní substrát používáme pro intenzivně

udržované střešní zahrady, tedy pro střechy, u nichž
předpokládáme údržbu srovnatelnou s údržbou normální zahrady s obdobnou vegetací. Jako vegetační
kryt zelených střech v tomto substrátu slouží velmi široká škála okrasných rostlin, trvalek, okrasných keřů,
stromů a také trávníků. Tomu odpovídá i tloušťka vrstvy intenzivního substrátu, která se běžně pohybuje od
dvaceti do šedesáti centimetrů, někdy, pokud to charakter vegetace vyžaduje, i více. Pod vzrostlé stromy,
kde je celková vrstva i více než 100cm, se zpravidla používá ještě podkladový střešní substrát.
Druhou skupinu tvoří střešní substráty pro extenzivní zelené střechy, tedy pro střechy, s minimální údržbou. Ten
je určen pro nenáročné, především suchomilné rostliny
a trávy, které můžeme s úspěchem na střechách pěstovat i v nižší vrstvě substrátu okolo 5 -10 centimetrů. Objemová hmotnost kvalitního střešního substrátu v plně
nasyceném stavu nepřesahuje 1100kg/m³, což umožňuje
jeho použití i na střechách s nižší nosností, bez nutnosti
naddimenzování konstrukce z důvodu ozelenění.
Nejvhodnější je použití profesionálních střešních substrátů, které splňují normu FFL i české „Standardy pro
navrhování, provádění a údržbu zelených střech“. Drenážní schopnost a současně vysokou vodoakumulační
kapacitu zajišťuje optimální poměr a kvalita použitého materiálu. Tyto substráty i přes svou propustnost
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dobře váží živiny, obsahují hnojivo s mikroprvky. Díky
minimu kulovitých součástí se substrát nesesouvá a je
možné jeho zhutnění. Složky jsou především minerální
s minimálním zastoupením organických látek (do 20%),

slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které
by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.
Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost,

které by rychleji degradovaly. Substrát si tak dlouhodobě zachovává svoje fyzikální vlastnosti, je stále funkční a rostliny v něm dobře prosperují.

výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční několik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou
poruchovostí. Protože stát podporuje udržitelné formy
získávání energie, můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám.

Na střechu patří panely
Pokud si pohráváte s myšlenkou pořídit si domácí fotovoltaickou elektrárnu, zřejmě o ní neuvažujete jen proto, že by se na vaší střeše pěkně vyjímaly solární panely.
Faktorů, kvůli nimž si lidé fotovoltaiku pořizují, je hned
několik.
Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se
těšit na snížení účtů za elektřinu. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá, a navíc
se vám bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů
za elektrickou energii.
Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice
proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny
ze sítě, neboť využíváte vlastní energii.
Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě
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Co říkáte na teplovzdušné panely?
Pokud řěšíte starší a vlkhký dům, jsou vynikající možností teplovzdušné panely. Jak fungují? Pokaždé, když
zasvítí slunce, zajistí proudění čerstvého venkovního
vzduchu do domu, chaty či chalupy.
Vzduch, který je vháněný dovnitř, vytlačuje různými netěsnostmi nebo jinou ventilací vlhkost z domu.
Vzduch je temperovaný až o 40 °C oproti venkovní teplotě. Výrazně tak ušetříte za vytápění.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

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

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

WWW.AQUASAR.CZ
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Střešní substráty

ZELENÉ STŘECHY, KTERÉ FUNGUJÍ
• intenzivní střešní zahrady
• extenzivní vegetační střechy
• dlouhodobě funkční souvrství
• splňují normu FLL i české standardy

česká firma – 20 let tradice

BB Com s.r.o.
Kunčická 465, 561 51, Letohrad
T: 465 612 584, M: 608 820 440
e-mail: bbcom@bbcom.cz
www.bbcom.cz
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ŽIJEME NA ZAHRADĚ
Vaše zahrada je udržovaná, na jaře, v létě i na podzim opečovávaná. Přesto máte pocit, jako by jí něco scházelo a pohledy do zeleně i barev květin
vám po čase přijdou všední, okoukané. Chtělo by to inovaci, napadne vás,
změnu, nějaké nové nápady. Ale kde vzít inspiraci? Připravili jsme pro vás
několik tipů, které vaši zahradu mohou převléknout do nového kabátu. Na
jaře je na to nejvhodnější čas.

INZERCE
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Úprava terénu
Když se zahrada zakládá, je potřeba si připravit plán
a pak zarýt pěkně hluboko. Na velkém pozemku se veš-

třeba světle okrový pískovec, žula v různých odstínech
šedé, tmavě šedá až černá droba a břidlice, vápenec
v narůžovělých odstínech. Nejpoužívanějším kamenem je pískovec, protože díky
snadné opracovatelnosti z něj
lze vyrobit téměř veškeré kamenné doplňky zahrady. Z pískovce můžeme postavit zídku,
menšími kameny osadit skalku,
velké solitéry usadit jako dominanty. Z pískovce se dělají také
šlapákové cestičky v trávníku či
drobné architektonické doplňky – sochy, fontány, japonské
lampy, pítka apod. Ideální je
také spojení kamene s vodou.
Aby zahrada souzněla s okolím,
je ideální zvolit kámen, který je
běžný v naší lokalitě a jen pro
dozdobení si pořídit nějaký „cizokrajný“ solitér.

Trávník pokaždé jinak

keré hrubé modelace terénu provádějí strojně, výběr
stroje závisí na druhu modelace (skalka, osazený svah,
vyhloubení jezírka), dále na přístupnosti pozemku pro
techniku, jeho velikosti a množství přesouvaných hmot.
Po hrubých úpravách se terén upraví ručně. Modelace
terénu dodá zahradě další rozměr, který využijeme k jejímu rozčlenění na jednotlivé tematické nebo funkční
celky zídkami, skalkami apod. Nerovnost terénu není
na závadu, naopak. Zahradě dodá na rytmičnosti, výrazu a působivosti. Vyvýšenými kopci podél hranice pozemku a jejich osázením rostlinami zakryjeme pohledy
zvědavých sousedů a vytvoříme v zahradě intimní zákoutí. Množství a velikost terénních nerovností závisí
na velikosti pozemku a celkovém převýšení. Obecně
platí, že na malé zahradě ponecháme většinu pozemku
v rovině a případné modelace směřujeme po okraji pozemku. Na velkých zahradách můžeme vytvořit kopce
mnohem mohutnější, čímž rozbijeme velké fádní celky
a zahrada tak dostane šmrnc.
Velkého efektu docílíme instalací dominantních kamenných solitérů. Ideální jsou velké lomové kameny
nebo valouny, které dopravujeme na nákladním voze
a usazujeme strojem, nejlépe během hrubé modelace
zahrady. Menší kameny použijeme na skalku nebo k vyskládání suché zídky. Důležité je vybírat kámen nejen
podle velikosti, ale také podle způsobu jeho využití
(zídka, skalka, šlapák) a podle barvy. Barvu kamene je
třeba sladit s barvou fasády, obložením domu, případně s barvou venkovní dlažby. Výběr je velký, můžeme
zvolit oblé světlé, šedobílé valouny či vybírat z množství nepravidelných lomových kamenů. Oblíbený je
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Trávník je samozřejmá součást
každé zahrady. Nemusí to ale
být vždy hladká zelená plocha.
Při troše inspirace lze vytvořit z trávníku netradiční přírodní dílo. Na některých zahradách může trávník představovat originální solitér, jinde rozměrnou šachovnici
nebo může zvýraznit výškové rozdíly v zahradě. Je možné z něj vytvořit i nejrůznější zahradní objekty. Máme-li
malé atrium, můžeme je vysypat bílým štěrkem a trávník osít jen pod sezením. Vytvoří tak dojem krásného
zeleného koberce.
Vyrobili jste dětem prolézačku? Pak můžete využít nepotřebnou betonovou skruž nebo starý plastový sud,
umístíte jej do navršené hromady hlíny a tu pak osejete travním semenem. Kopali jste na zahradě jámu pro
zahradní jezírko? Máte-li kopec nepotřebné zeminy
a stejné množství travních drnů, využijte přírodní materiál ke zbudování monumentální hliněné lavice s potahem z živé trávy. Využijte také travní koberce, které
skýtají množství možností a nápadů pro vaši zahradu.
Různě vysoké úrovně jsou výborným místem, kde se dá
vytvořit příjemné posezení. Travní koberec může vytvářet působivé okolí kolem plastových sedaček pravidelně rozmístěných v rovině úrovňového zlomu. Efektně
vypadají nášlapné břidlicové desky těsně obrostlé čerstvou travní zelení. Jako celek vytvoří působivý a zároveň praktický průchod vaší zahradou.

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

Pergola nikdy nezklame
K chráněným zahradním zákoutím patří i pergola. Může
být jednoduchá dřevěná i kovová určená k podepření
popínavých rostlin, může sloužit jako polootevřený či
otevřený obytný přístřešek k venkovnímu posezení.
Pergola-altánek je vzdušná otevřená stavba, jejíž stěny
jsou vyrobeny z kovového nebo laťového mřížoví. Stavbu však můžou tvořit jen sloupy a střechu pokrýt přírodními materiály, jako jsou došky nebo štípané šindele, ale také asfaltovými šindeli či polykarbonátovými
deskami. Pergola může být také shora zcela otevřená
a tvoří ji jen dřevěné fošny a latě. Z historického hlediska je pergola zahradní stavba typická pro barokní,
klasicistní a romantické zahrady a parky, kdy byla spolu
s altánky, besídkami, kašnami, schodišti a balustrádami
součástí zahradní dobové architektury.
Pergola má samozřejmě svoje místo i v současných zahradách, ale pro její stavbu a umístění platí určité obecné zásady. Pergola by měla být vzhledově propojena
s obytným domem a dalšími zahradními prvky jako jsou
garáž, chatka, zahradní domek. Na druhé straně je třeba brát v potaz, že pergola je primárně určena k těsné
symbióze s květinami a popínavými rostlinami, s nimiž
bude vytvářet konečný efekt. Místo na pergolu, stejně
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jako materiál, tvar a velikost vybereme podle vlastní
úvahy a našich možností. Pergola může stát v zahradě
samostatně nebo může být napojena na jinou stavbu,
třeba na verandu domu. Je ale možné z ní vytvořit prodloužení garáže, zahradního domku nebo ji přisadit
k zahradní zdi, u níž je postaven zahradní gril nebo
udírna. Pergola pak plní funkci letní kuchyně a zároveň
je místem k odpočinku. Bydlíte-li v rodinném domku,
pergolu lze také představit před francouzské okno obývacího pokoje a zastřešit tak terasu před ním. Vypadá
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to efektně a navíc si v létě prodloužíte plochu obýváku.
Pokud plánujete umístit pergolu na zahradu, pro volně
stojící stavbu budete potřebovat minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním
prostorem.

Pracujte s vodou
Již teď na jaře je zapotřebí myslet na to, až se léto zeptá – a my nebudeme mít čím zalévat. Práce se zdroji
vody je na vyprahlých zahradách čím dál důležitějším

úkolem. Pokud chcete přírodě trochu ulevit, jímejte
dešťovou vodu do sudů a barelů, náročnějším řešením
jsou povrchové či podzemní nádrže. Kvalitu vody lépe
ochráníme při jímání do podzemní nádrže, provedené z odpovídajícího materiálu erudovaným výrobcem.
Voda v takové nádrži je ve tmě a při nízké teplotě,
proto se nekazí, nemnoží se v ní bakterie a řasy. Pokud
před nátok do nádrže vřadíme jednoduchý filtr, vyloučíme i znečištění ze střechy a okapních svodů, například
spadané listy, ptačí trus, hmyz a stavební prach. Takto
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jímaná a přefiltrovaná voda se může použít i na praní a mytí podlah. Pokud budete dešťovou vodu používat pouze na zalévání na zahradě, stačí dešťovou vodu
přivést přes filtr na zachycení nečistot (listí, trus, hmyz)

do akumulační podzemní nádrže vybavené čerpadlem.
Systém lze doplnit i automatickým dopouštěním, hladinovým spínačem atp. Při posouzení velikosti nádrže
vezměte v úvahu úhrn srážek v nejdeštivějším měsíci
v dané lokalitě, plochu střechy, ze které vodu sbíráte,
a plochu zalévané zahrady. Pokud budete chtít vodu
využívat i třeba na praní a splachování toalety, je systém trošku jiný. Dešťová voda se přivádí sběrným potrubím do zemního filtru. Nečistoty se zbytkovou vodou
se odvádějí potrubím do kanalizace nebo do zásaku.
Z filtru se přečištěná voda přivádí do akumulační nádrže. Její tvar a velikost konzultujte v tomto případě s
odborníky. Vodu z nádrže nasává sací souprava, která
odebírá pouze čistou vodu pod horní hladinou v nádrži. Máte-li spočítán objem vody a vybranou akumulační nádrž, je třeba vyřešit rozvod vody do domácnosti.
K pračce či záchodu je nutné přivést jak vodu dešťovou, tak i vodu pitnou a umožnit přepínání mezi nimi.
Je to pro případ, že by v období sucha akumulovaná
voda došla nebo jste jí chtěli ušetřit na zálivku zahrady.
I letos vám situaci může pomoci vyřešit Ministerstvo životního prostředí, které opět spustilo dotační program
Dešťovka, který se týká majitelů rodinných domů, kteří
se rozhodli šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu k zalévání zahrady. Nebo si
pořídí systém na využití dešťových vod jak k zálivce, tak
i k využití pro domácnost
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Jak dodat zahradě texturu
Slovo textura obecně vyjadřuje vnitřní uspořádání, celkovou stavbu určitého uzavřeného prostředí. V našem
případě jde o uzavřené prostředí zahrady, celku, který využíváme, obýváme
a relaxujeme v něm.
Textura zahrady může
být velmi různorodá,
pestrá, ale i jednotvárná
či naopak složitá a kombinovaná.
Nejjednodušším způsobem, jak dodat zahradě texturu, je pěstování
množství rozmanitých
rostlin, keřů a stromů
dosahujících
různých
vzrůstových výšek, objemu a barevného složení.
Příkladem je obří česnek rostoucí uprostřed
okrasných trav či polštářové skalničky vyrůstající v měkkých kopečcích
mezi plochými břidlicovými pláty přírodního
chodníku lemovaného
vysokými trvalkami.
Obdélníky a čtverce uzavřené zídkami dávají zahradě netypický hranatý vzhled.
Tvrdé linie jsou změkčené růžovou mateřídouškou,
trávničkou a právě se zelenajícími stonky levandule.
Eleganci venkovního prostoru dotváří přírodní kamenitá nebo oblázková zahradní pěšina. Na zahradě můžeme také vytvořit šachovnicový design použitím štěrku,
dřevěných přepážek a nízkých kompaktních rostlin jako
jsou acéna a sedum.
Skvělými materiály, které se dají kombinovat se dřevem
a betonem k budování rustikálních cest a chodníků,
jsou kámen a štěrk. Dekorativním štěrkem, oblázky či
břidlicí se skvěle zamaskuje plevel i jeho růstu bránící
membrána. Štěrk je také výborný mulč pro rostliny potřebující drenáž jako je např. sedum.

Cestičky a chodníčky
Jsou praktickým a zároveň estetickým doplňkem každé
zahrady. Nejenže dobře vypadají a dodávají prostoru
eleganci, ale také jej dělí a opticky upravují. Máte-li
velkou zahradu, je dobré oslovit zahradního architekta,
plánování cest a chodníčků je totiž docela kumšt. Chcete-li se do budování pustit sami, měli byste si pro začátek ujasnit, co přesně od chodníčků očekáváte. Mají
zahradu rozdělit na více zón – odpočinkovou, okrasnou
nebo užitkovou se záhonky plnými zeleniny? Mají vás
dovést z jednoho místa na druhé či budou sloužit jen
jako okrasný doplněk?
Poté zvolte materiál, z něhož chcete stavět. Do zahra-
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Domovní čistírny, septiky, jímky, šachty, nádrže, lapoly.
Český výrobce, již 27 let na trhu. Výroba, projekce, servis, poradenství
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dy připomínající nedbale elegantní anglický park nemusíte pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk, písek
nebo větší kameny. Oblíbené jsou i kamenné kostky
nebo kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí cihlová cestička. Pokud vaše zahrada připomíná dokonale
upravený parčík, zvolíme dlažbu či dřevo v případě,
že budujete chodníček u dřevěné chatky. Tvoříte-li
cestičku od moderní vily, sáhnete nejspíš po betonové
dlažbě, která napodobuje přírodní kámen. Optimální
je volba jednoho druhu materiálu, hru s rozmanitými
kousky si můžete dovolit, vede-li cestička mezi květinami nebo okrasnými keři.
Cesty a chodníčky zbytečně nekroutíme. Nemusíme kopírovat každý záhonek, dost možná bude mít příští jaro
úplně jiný tvar. Vždycky se snažíme spojit dva body:
dveře domu a kompost, záhon se zeleninou a vchod do
sklepa, odkud bereme vodu na zavlažování, zahradní
branku s posezením. Primární je účel, nikdy netvoříme
cestičky odnikud nikam. A pokud si nejsme jisti? Máte
v létě vyšlapanou cestu v trávníku? Tak přesně tam by
cestičky měly být.
Při budování cest a chodníčků myslíme i na jejich údržbu. Mnoho malých oblázků či neodborně položená
dlažba znamená spoustu plevele. A když už jste začali
kopat, můžete se pustit i do rozvodu elektřiny, popřípadě vody. Elektřina se bude hodit k osvětlení dokončeného díla.

Kamenná dlažba
Na zahradní cesty a chodníčky můžeme použít různé
materiály (dlažba vegetační, keramická, zatravňovací,
betonová, cihelná, mozaiková), nicméně tím nejvhodnějším, nejefektnějším a zároveň nejpřirozenějším
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bude přírodní kámen, respektive nejrůznější druhy štípaných a lámaných kamenů v nejrůznějších barvách.
Povězme si, jak dlažbu pokládat.
Úzkou cestu na pískovém lůžku lze pokládat bez příčného spádu, protože voda může protékat skrz spáry.
V případě nosného podloží obvykle postačí podkladní
vrstva o tloušťce 30 cm. Vodopropustný štěrk je nutné po položení zhutnit. Následně se vytváří podkladní (vyrovnávací) vrstva. Poté se provede štěrkové lůžko
o tloušťce 3 až 5 cm, nezhutněné a rovnoměrně rozprostřené, které se srovná pomocí ALU latě. Následuje
pokládka. Začíná se v rohu s použitím úhelníku (nataženou šňůrou) na nejnižším bodě ukládané plochy. Na
uloženou plochu se může stoupat, další dlažba se pokládá z hotového úseku. Uložená plocha se zaspáruje,
spáry se zaplňují pískem. K rozhrnutí se používá koště.
Plocha se pak očistí od spárovacího písku. S vibrační
deskou opatřenou plastovou vrstvou se uložená dlažba zhutní jedenkrát v podélném a jedenkrát v příčném
směru.

Neviditelné obrubníky
Nezbytným prvkem k oddělování jednotlivých ploch,
ať již dlážděných, zatravněných nebo záhonových, jsou
obrubníky. Kromě účelové funkce představují zajímavý
prvek zahradní architektury.
Neviditelným plastovým obrubníkem se rozumí výro-

bek z kvalitního UV stabilního plastu, který je na náš
trh dodáván zpravidla ve dvou odstínech zelené barvy.
V zahradě plní hned několik funkcí: udržuje stále stejný
tvar záhonu či zamezuje prorůstání trávníku směrem
od záhonů. Neviditelný obrubník ulehčuje práci tam,

POSTAVTE SI EKOLOGICKÉ PARKOVIŠTĚ,
PARKOVACÍ MÍSTO  LEVNĚ, RYCHLE

Není třeba stavební
povolení, neplatíte daň
z nemovitostí
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www.plastiparking.cz
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

kde se na travnatou plochu napojuje nezpevněný záhon nebo skupina keřů, v místě, kde začíná zahradní
svah, případně tam, kde je zapotřebí oddělit okrasný
záhon od užitkového. To znamená všude, kde jsme
před tím používali beton.
Obrubník odděluje užitkovou část zahrady od dekorativní, takže můžeme pohodlně sekat trávník až k hraně. Pokládka obrubníku je navíc snadná. Kromě tvarové stálosti, pevnosti a UV stability mají neviditelné
plastové obrubníky další výhody. Oproti betonovým
jsou lehké, snadno se s nimi manipuluje a jejich cena
je příznivá. Jejich montáž je rychlá a zvládne ji každý
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zručnější zahradník či domácí kutil. Instalace plastových
obrubníků je možná za jakýchkoli povětrnostních podmínek a prakticky v kteroukoli roční dobu. Po instalaci
je obrubník z plastu okamžitě funkční a nemusí se čekat na vyzrání, jako je tomu u betonového obrubníku.
Ukotvení se provádí pomocí hřebů.
Neviditelné obrubníky včetně hřebů jsou vyrobeny z polypropylenu, lehkého, odolného a trvanlivého materiálu.
Délka obrubníku je stanovena na metry. Výšky se pohybují od 4,5 cm, přes 6 cm, 8 cm až po 10 cm. U obrubníku
vysokého 6 cm je možné i ukládání jednoduchých typů
zahradní elektroinstalace nebo vodoinstalace.

být zpevněné.
Z hlediska materiálu se zaměřujeme na to, co jsme již
použili, ale není to jediné řešení. Různé materiály lze
vzájemně kombinovat. Můžeme propojit kulatinu se
štěrkem, velké ploché kameny a oblázky, cihlu a kámen,
vzhledově odlišné typy betonu nebo dřevo s oblázky.
Na základ schodiště se hodí beton, kov, cihla, kámen,
dřevo a dřevoplast.
Modernímu schodišti bude slušet beton litý nebo
v komponentech. Na trhu je i beton přibarvovaný, takže výběr je široký. Řešením je i monolitické betonové
schodiště, ale to vyžaduje dopravu, komplikovanou
manipulaci a nutnost přesného usazení na zvolené místo. Této varianty se používá zejména při stavbě překlenovacích můstků u jezírek nebo ramp.
K moderním materiálům samozřejmě patří kompozitní
materiály na bázi dřeva. Vyrábějí se i speciální pro venkovní použití, včetně již připravených schodnic a dalších
prvků potřebných pro stavbu schodiště. Kompozit je
přírodní materiál, obsahuje dřevitou hmotu a minerální drť, které pohromadě drží pojivy, vše je lisováno do
tvaru prken nebo desek. Je jako chameleon, může mít
jakýkoli vzhled, i když nejčastěji imituje dřevo. Kompozit se používá hlavně k tvorbě teras, ale hodí se i na
zahradní schodiště. Na rozdíl od dřeva nabízí uživatelům bezúdržbovost, dlouhou životnost a odolnost jako
plast. Díky připevňování prefabrikátů pomocí zámků
(bez šroubů) je u těchto povrchů zaručen čistý vzhled.
Stálicí k tvorbě zahradních schodů je kámen. Nejvhodnější je pískovec, který se sice relativně brzy vyšlape,
zato je příjemný na dotek, dále břidlice, mramor, porfyr
nebo žula.

Zahrada ve vintage stylu

I zahradní schody mohou být moderní
Schody v zahradě obvykle slouží k propojení různých
terénních výšek. Schodiště musí být samozřejmě dobře
funkční a bezpečné, kromě toho ovšem plní i funkci estetickou, takže je zapotřebí pracovat s materiály, které
již v zahradě či okolí domu máme, aby exteriér působil
kompaktně. Tvarově a materiálově mohou být schody
rozličné, v každém případě však musí být bezpečné.
V delším svahu vedeme schodiště spíše delší cestou, aby
jednotlivé schody nebyly příliš příkré. V místech ohybů je dobré zbudovat malá odpočívadla, popř. opatřit
schodiště vhodným zábradlím. Jednotlivé schody musí

V současnosti hojně citovaný a hlavně módní termín
vintage byl převzat a modifikován sběrateli na vše, co
je staré. V našem případě to znamená, že v zahradě
najdou uplatnění nejrůznější typy starých nádob, staré
nářadí, nábytek, kufry, poličky, žebříky, okenní rámy,
zkrátka vše, co je letité a omšelé a co se dá přetvořit
na dekorační a krásné. Ve vintage zahradě najde uplatnění cokoli, co vyvolává pocit nostalgie a příjemných
vzpomínek a je zabalené třeba do oblouku popínavých
růží, větvoví něžně růžových keřů a bíle kvetoucích
stromků. Zkuste využít např. stará špaletová okna a vytvořte z nich miniaturní skleníček. Sneste z půdy staré
židle, natřete je lomenou bílou barvou a zakomponujte
do zeleně. Nezbavujte se starých, děravých plechových
konví, hodit se budou i plechové cedule všech možných
varování nebo nesoucí názvy květin a bylin. Ale pozor!
I pro vintage styl platí pravidlo méně je více. Oživování
starých věcí a jejich instalace do zahrady vyžaduje jistý řemeslný a aranžérský talent, jinak se může stát, že
vaše zahrada bude připomínat spíše v zeleni zarostlý
smeťák.
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Růže je růže je růže
Tento známý, provokativní verš americké spisovatelky
Gertrudy Steinové se hodí pro červencovou zahradu.
Právě teď kvetou růže, květiny mnohotvárné a barevné, šířící kolem sebe omamnou vůni. Nelze se divit, že

růžím jejich milovníci vyhrazují celé záhony, nebo dokonce celé zahrady.
V průběhu tisíciletého pěstování růží vznikaly jejich
nejrůznější formy: čajové, které se honosí jediným květem na stonku, floribundy – mnohokvěté růže, růže popínavé, remontantní, jež kvetou několikrát za sezónu,
růže skalkové či půdopokryvné. Podle typu je dělíme
na keřové, stromkové a popínavé. Růže jsou dlouhověké rostliny a při správném způsobu pěstování vydrží na
jednom místě i desítky let.
Plánujete-li do budoucna pokrýt růžemi méně vzhlednou zeď nebo pergolu, popřípadě z růží vytvořit kvetoucí předěl v zahradě či okrasný oblouk nad brankou,
zvolte některé z odolných druhů popínavých růží. Za
všechny jmenujme aspoň Altissimo – hojně kvetoucí odrůda s rudým květem, New Dawn, což je odrůda
odolná proti nemocem, Seagull – bíle kvetoucí odrůda
vhodná pro loubí a pergoly.
Máte-li na zahradě starý, odumírající ovocný strom,
který už neplodí a přitom nemáte sílu se ho zbavit,
vysaďte k němu popínavé růže. Za pár let budete mít
dokonalou, efektní, růžovou dekoraci ve vintage stylu.
Na obrubnících, velkých záhonech či jako solitéry se
výborně uplatní keřové růže. Sazenice těchto růží by
měly mít minimálně tři silné a dobře vyvinuté výhon-
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ky. Přesto, že se spíše prodávají kontejnerované než
prostokořenné, bude lepší postavit je na několik hodin
před výsadbou do kbelíku s vodou. Mezitím si připravíme půdu na slunném místě, zbavíme jí plevele, dobře ji propracujeme a vyhnojíme. Průměrná vzdálenost,

kterou je třeba při výsadbě dodržovat mezi keřovými
růžemi je 50 cm, mezi stromkovými růžemi až 1 metr.
Pnoucí a vzrůstné sadové růže by měly mít mezi sebou
rozestup až 2 metry.

Loubí a treláže
Zahradní treláže a loubí jsou funkční a současně okrasné prvky, sloužící jako podpěry a dekorace. Jaký je rozdíl mezi zahradní obloukovou treláží a loubím? Treláž
je dvojrozměrná a plochá, loubí tvoří prostorový oblouk v zahradě. Treláž představuje mřížovou zahradní konstrukci vyrobenou většinou z šikmo překřížených dřevěných nebo bambusových latí, ale může být
i v podobě kovaného, tepaného mřížoví. Treláž může
být umístěna jako samostojná konstrukce na patkách
v zemi v prostoru zahrady. Může být také připevněna
na vertikální plochu: na fasádu domu, stěnu zahradního domku, na zahradní zeď.
Trenáže a loubí jsou primárně určeny ke kombinaci se
zahradní zelení (popínavých rostlin všeho druhu) a k jejich podpírání. Část konstrukce je přitom viditelná, část
skrytá pod zelení. Viditelné části konstrukce by měly
ladit s dalšími prvky zahradní architektury nebo nábytku. Romantická mříž zvýrazní proutěný nábytek oblých
tvarů, bambusová treláž výborně zapadne do orientál-

ZAHRADNICTVÍ

Vás srdečně zve k návštěvě stránek www.fuchsie.cz,

kde již nyní v e-shopu přijímáme objednávky pro jarní zasílání.
Včasnou objednávkou si zajistíte dodání všech požadovaných rostlin.

Naleznete zde více jak 2 000 druhů rostlin za skvělé ceny!
naší specializací jsou fuchsie, máme jich asi 800 druhů z toho 50 druhů mrazuvzdorných
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chryzantémy 40 druhů, trvalky 90 druhů, 50 druhů okrasných keřů, 50 druhů jehličnanů, rododendrony a azalky
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75,2057 JeDle KOReJSKá
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Od 1. března Vás srdečně zveme k nákupu v našem zahradnictví, kde jsou ceny až o 30 % nižší
nežli při zasílání a ještě při nákupu nad 500,- Kč obdržíte dárek, specielní hnojivo.
Zakoupit si zde můžete vzrostlejší rostliny, osázené závěsy a pod.
Zahradnictví Tomáš Petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

Prodejní doba: Po - Pá 8.00 – 17.00 hodin | So, Ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

ní zahrady. Proplétané dřevěné obloukové treláže jsou
určeny jen k částečnému zakrytí zelení. Pokud zeleň
přeroste, dřevo pod ním se nedá udržovat – natírat
a napouštět.
A které popínavky se k treláži hodí? Může to být pnoucí růže, vinná réva, trubač, plamének, mučenka, zimolez. Vistárie je krásná, ale potřebuje velmi silnou konstrukci.

Okenní truhlíky a neobvyklé letničky
Truhlíky jsou asi nejobvyklejšími pěstebními nádobami. Současný trh nabízí velký výběr truhlíků plastových,
k dostání jsou i kameninové, keramické, dřevěné či
proutěné. Všechny materiály mají své klady i zápory.
Plastové truhlíky nejsou při vyschnutí zeminy moc stabilní, keramické jsou esteticky na výši, ale jejich vyšší
hmotnost může zkomplikovat manipulaci po osazení
rostlinami a doplnění zeminy.
Okna a balkóny plné muškátů a petúnií jsou krásné.
Ale někdy máme chuť vyzkoušet si něco jiného. Třeba
truhlíky osázené vícero druhy nízkých letniček. Půvabné jsou např. balkónové kopretiny, vějířovky, plaménky.
Krásná je i netradiční slunečnice, pokud vyberete nízké
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a větvené dekorativní odrůdy. Kombinovat se dají s klasickými petúniemi či pelargóniemi.
Nezklamou vodopády květů surfínií a v kombinaci
s ostatními vynikne jejich krása. Sutera-bacopa je letnička ideální do závěsných košíků, jejíž dlouhé výhony
s drobnými, neustále dokvétajícími bílými kvítky přepadávají přes okraj. Sutera může přezimovat na chladném
a světlém místě. Vitálka je poléhavě až převisle rostoucí
letnička nesoucí drobné žluté kvítky s černým středem.
Je to ideální rostlina do sesazovaných truhlíků. Vitálka
je bezúdržbová, takže nemusíte obírat odkvetlé květy.
Ty jsou až do pozdního podzimu překrývány novými
a novými žlutými slunečničkami.
Osteospermum je keříčkovitě rostoucí letnička původem z jižní Afriky. Je to ideální dominanta do sesazovaného truhlíku, jemuž mají dominovat fialové nebo
růžovobílé odstíny. Květina miluje slunce, a pokud jí ho
dopřejete, bude kvést celé léto. Nesnáší přemokření,
nicméně substrát v truhlíku by nikdy neměl úplně vyschnout. Slunečnice Pacino je první minislunečnice do
nádob. Přirozeně zakrslý růst (výška 30-40 cm), větvící
rostlina s množstvím menších květů, dlouhá doba kvetení – to vše dělá z této slunečnice ideální rostlinu pro
osazování zahradních mis a truhlíků. Vynikne v žlutomodré kombinaci s převislou vitálkou, drobnokvětými
aksamitníky, nízkým modrým nestařcem nebo s modrou všelikou.
Plaménku vídáme na záhonech, ale zkuste ji zasadit
do truhlíku a nezklame vás. Kvete neúnavně celé léto
a díky široké barevné škále se výborně kombinuje s jinými druhy. Uprostřed truhlíku roste vzpřímeně, vysazena k jeho okraji přepadá. Vějířovka roste ve své australské domovině jako trvalka, u nás je pěstovaná jako
letnička. Netradiční květy mají pět korunních plátků
uspořádaných do vějířku na jedné straně květu. Převislým růstem je vhodná do závěsných nádob. V truhlíku
jsou nejhezčí kombinace s bílými, žlutými a fialovými
letničkami.
Tymofila pochází z prérií Texasu a severního Mexika.
Bochánkově rostoucí letnička má jemně stříhané listy
příjemně vonící po citronu. Vysadíte-li ji k okraji truhlíku, přepadá přes jeho okraj a neúnavně kvete stále
novými, jasně žlutými kvítky podobnými sedmikráskám. Tymofila má ráda zeminu s vyšším obsahem vápna. Nevadí jí občasné proschnutí substrátu, vadí ji spíše
přemokření, které by ji mohlo zahubit.
Modrožlutá kombinace: drobnokvěté aksamitníky,
vitálky, nestařce, všelichy, lobelky či teofily.
Růžová kombinace: plaménky se stříhaným květem,
sutera, osteosperum, petúnie s velkým převisem známé
jako surfínie, ostruhatka nebo růžová lobélie.

Zahradní technika
Začátek vegetačního období je také vhodnou příležitostí k potřebným terénním úpravám. Pryč jsou časy,
kdy jsme museli zahradnické práce, jako je prokypření
půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud, vyhrabávání stařiny i pro-

INZERCE

vzdušnění trávníku dělat vlastníma rukama. Zapomeňte na motyku a rýč. Dnes jsou k mání chytří pomocníci,
kteří práci na zahradě ulehčí.

Kultivace rotavátorem
Dnes všechny tyto práce provede jediný stroj – rotavátor neboli kultivátor, opatřený rotačními noži, které
motorovým pohonem pronikají do hloubky 15 až 20
centimetrů. Jeho velikost si můžete zvolit podle potřeby – od nejmenšího elektrického třeba jen na předzahrádky, až po dvoukolový benzínový traktor, který
může být opatřen rotavačními hvězdicemi nebo celou
řadou dalšího příslušenství, jako je například orební
pluh či přívěsný vozík. Ke všem rotavátorům si můžete
přikoupit různá příslušenství, jako například vyčesávač
a provzdušňovač trávníku nebo kypřič půdy.

Aby trávník mohl dýchat
Proč je pro trávník důležité provzdušňování neboli
vertikutace? Při sečení trávníku se postupně prostor
mezi jednotlivými stébly trav zanáší nečistotami, především zbytky sečeného porostu, které nestačily zetlít
a vytvořily tak travní plsť bránící přístupu vláhy a živin.
S masivním rozšířením mulčovacích sekaček je význam
provzdušňování ještě důležitější. Na trávník má negativní vliv i mech, který se objevuje zejména ve stínu pod
stromy a na kyselých půdách.

což pochází z anglického názvu vertical cutting, tedy
vertikální řezač. Tajemství jeho práce spočívá ve vyhrabávání travní plsti, mechu a ostatních nečistot z trávy
pomocí nožů. A to takovým způsobem, aby ke kořenům mohla znovu pronikat vláha a vzduch, což jsou
nezbytné složky pro dobrý a zdravý růst trávy.

Kterou sekačku si koupit?
Před nákupem sekačky si musíte položit kardinální
otázku: Jaký trávník chcete? Trávník může být extenzivní (sady, louky), parkový nebo intenzivní trávník neboli reprezentativní (často uváděný jako anglický). Čím
luxusnější vzhled – nižší výška trávníku (jemnější druhy
trav), tím častěji je třeba trávník sekat. Pokud chcete
anglický, tak je třeba sekat trávu i dvakrát týdně. Pro
zajímavost – golfové greeny se kosí každý den.
Univerzální sekačku v obchodech nenajdete. Při výběru
záleží na tom, jaký druh trávníku budete obhospodařovat, pak na velikosti plochy a sklonu trávníku a druhu
pohonu. Záleží i na tom, jak budete s posečenou trávou
nakládat.
Kdo kupuje sekačku poprvé, musí zvážit, jestli chce
elektrickou, nebo motorovou. Záleží na velikosti zahrady - elektrická se hodí maximálně tak do jednoho tisíce
metrů čtverečních (asi 32 x 32 metrů), na členitosti terénu, dostupnosti elektrické sítě - a také na sousedech:
motorové stroje jsou hlučnější.

Vertikální řezač
Pro provzdušňovače se používá i název vertikutátory,
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CFMOTO Gladiator UTV1000

Brutální síla špičkového benzínového 1000 ccm dvouválce
nejprodávanější značky v ČR
3-místný, moderní, profesionální pracovní stroj pro práci i zábavu v exkluzivním designu
rakouského
studia Kiska.
INZERCE

CORVUS Terrain DX4 1000 Diesel

Ohromující zátah úsporného 1000 ccm tříválce japonského
naftového motoru Yanmar

Plně profesionální mohutně dimenzované pracovní UTV španělského výrobce Corvus s bohatou výbavou.
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www.ctyrkolky.cz

www.cfmoto.cz
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PORCELÁNOVÉ

VYPÍNAČE
A ZÁSUVKY
PRO INTERIÉRY

Robotický vysava� �obold VR300 od Vorwerku

Nechte se unést krásou
značky Kähler, která s více
jak 175 letou tradicí patří
mezi špičku skandinávské
keramiky. Kähler je ikonou,
která si našla cestu téměr
do všech severských domovů. S takovými kousky
snadno zútulníte svůj
dům a příjemné podzimní večery tak budete trávit
v kouzelné atmosféře
ve stylu hygge.
LALA Design nabízí širokou
škálu stolního nádobí
a dekorací této dánské
klasiky a spolu tak u nás
rozšiřují prostor, kde se
klade důraz na estetiku
a jedinečnost prožitku.

www.laladesign.cz

Trezor Magno pro bezpečnou úschovu
cenností i zbraní
Trezor Magno je novinkou od renomovaného německého výrobce
trezorů BURG-WÄCHTER. Trezor je vhodný na úschovu důležitých dokumentů, hotovosti či šperků a nebo až pro pět pistolí.
Má bezpečnostní certifikaci, pevné dvoustěnné tělo a skryté
závěsy. Představuje tak spolehlivé zabezpečení Vašich cenností,
přitom je však dostupný za velmi příznivou cenu (14 až 20 tisíc
Kč, dle provedení). Vybrat si můžete ze dvou velikostí a z varianty odemykání klíčem nebo
číselným kódem.

� �imo�ádný výkon na pevných podlahách i kobercích
� Optimální orientace a navigace díky laserovému
skeneru, ultrazvukovým a in�ra�erveným senzor�m

� Pokro�ilá verze aplikace s mapovými podklady
www.chytry-robot.c�

ce�a �3 ��� ��

Stavební pouzdra, která plní
požadavky minimalistického interiéru
Nahraďte klasická otočná dveřní křídla dveřmi zasouvacími do
stěny díky praktickým stavebním pouzdrům, která dnes kromě
úspory místa nabízí i čistý, minimalistický design. Trend mizejících zárubní se totiž uplatňuje i právě v případě stavebních
pouzder, kdy je tradiční dřevěná obložka nahrazena moderním bezobložkovým provedením. Český výrobce JAP FUTURE
nabízí hned dva modely bezobložkových stavebních pouzder – AKTIVE II, které postrádá jakoukoli viditelnou obložku,
a EMOTIVE II, které má jemně rámovaný průchozí otvor designovým hliníkovým rámečkem o šířce 17 mm. Více informací na

www.japcz.cz

Sada nářadí od firmy XTline si najde místo v každé domácnosti. Výkonný
aku šroubovák pro vrtání a sada bitů pro rychlé utahování, rychlostavitelné
siko kleště pro všestranné využítí, základní sada klíčů a šroubováků pro
sestavování nábytku. Kladivo, metr, ulamovací nůž, 3x kleště…
Už nikdy nebudete hledat nářadí, protože je vše uloženo v praktické tašce
se spoustou kapes a popruhem přes rameno.

Inovativní podlahový systém Pave and Go umožní velmi
rychle položit venkovní dlažbu a to i za nepříznivého
počasí. Keramické desky se díky zakomponování do polyuretanové kazety a klik systému jednoduše zacvaknou
do sebe. Vznikne tak pevná, stabilní, zcela rovná plocha, která je ihned
pochozí nebo pojezdová.

www.arssystem.cz

Darujte si
nový domov
na Břevnově

m.martin@arssystem.cz

INFO@TERASYBREVNOV.CZ 800 888 111

ZKOLAUDOVÁNO
BRZY
K NASTĚHOVÁNÍ
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Jsme švýcarská firma působící na českém trhu již od roku 1999

Pořiďte si nejprodávanější polykarbonátové skleníky v ČR

Více informací o zboží na:
www.guttashop.cz
Tel.: 607 510 793

Kamenná prodejna:
Gutta ČR - Praha, spol. s r. o.
Dolany u Kladna 9, 273 51 Unhošť
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LOŽNICE

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

JAKO Z POHÁDKY

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

ŽIJEME NA
ZAHRADĚ

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

TRENDY V INTERIÉRU PRO ROK 2020
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

KUPUJEME BAZÉN

NEŽ PŘIJDE JARO

