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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme před sebou poslední zimní
měsíc a nutno říct, že milovníci
sněhu a ledu si letos přišli na své.
Romantická sněhová peřina přišla
hned po svátcích a zdržela se do
února, což je něco nevídaného. Nicméně teď už by se pomalu mohlo
chystat jaro, abychom se mohli
začít přesouvat do zahrádek a na
terasy. Než se ale tak stane, pojďme
se společně vrhnout na předjarní vylepšení interiéru. Jako vždy jsme se
snažili přinést články plné nových
nápadů.
Protože srdcem bytu je vždy kuchyně, pokusíme se vám poradit, jak na
novou kuchyň a jaké nové, pokud
možno úsporné spotřebiče do ní
vybrat. Protože, pokud se nevyspíte, váš den bude postrádat smysl,
řekneme si, čím zařídit ložnici
a jakému vybavení dát přednost.

Samozřejmě se společně projdeme
celým interiérem, abychom si řekli
něco o rozmístění nábytku, barvách
i dekoracích. Nezapomeneme ani
krby, protože možná zrovna teď je
správná doba si říct, který z nich by
nás v předjaří krásně zahřál. Nebude
chybět ani článek týkající se květin,
INZERCE
protože bez nich by byl náš interiér
smutný a prázdný a protože zrovna
teď obchody září prvními jarními kytičkami, které rozjasní náš
interiér.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní jaro
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Současný trend zařizování interiérů je založen na výrazně barevné i tvarově
netradičních detailech. Je to dáno i minimalistickým pohledem, kterému vévodí
střízlivý vzhled s minimem nábytku jednoduchých tvarů. Detaily tak můžete
uplatnit na některých kusech nábytku a standardních zařizovacích předmětů
právě tak jako na výrazném vzoru tapety na části stěny.
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Se stoupající oblibou loftových bytů a přiznáním použitých stavebních materiálů, jako je například beton,
pálené cihly apod., přichází nový trend takzvaného
industriálního nábytku. Tento druh nábytku vznikl původně ve Francii a pomalu se rozšiřuje do celé Evropy.
Industriální nábytek vyniká svou originalitou a to ve
zpracování převážně již recyklovaného železa a dřeva.
Jde o hrubě opracovaný nábytek za použití starých
kovových součástí z bývalých továrních, nebo zemědělských strojů. Co kus, to originál.
Stejně jako pro prostory továrních hal a skladů, kde
čerpá svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v industriálním stylu typická otevřená dispozice bez vnitřních zdí a příček. Ta dává vzniknout multifunkčnímu
prostoru se vzájemně propojenými obývacími zónami, částečně oddělené bývají jen ložnice a koupelna
s toaletou. Díky vysokým stropům jsou často v industriálních interiérech budována vestavěná patra, kam
jsou - pro navození většího pocitu soukromí - právě
ložnice obvykle situovány. Pokud si z různých důvodů
nemůžete ve vašem interiéru dovolit zrušení vnitřních
příček, podobného efektu lze dosáhnout omezením
nábytkového vybavení na nezbytné minimum a celkovým „vyčištěním“ prostoru od zbytečných doplňků
a dekorací, včetně např. odstranění okenního stínění
(závěsy můžete nahradit lamelovými roletami).
Industriální styl nic nepředstírá - všechny materiály
jsou ideálně ponechány ve své původní, neupravené podobě, konstrukční a instalační prvky zůstávají
odkryty. Typicky se v industriálním prostoru setkáme
s neomítnutými cihlovými nebo betonovými stěnami,
odhalenými kovovými trubkami i kabely elektrického vedení, přiznanými železnými či dřevěnými trámy
a sloupy. Okna a podlahy (často z litého betonu nebo
hrubě opracovaného dřeva) zůstávají obvykle nezakryté, závěsy ani koberce zde nehledejte.

8 | BYDLENÍ

Možná je vám ale bližší skandinávský styl, v interiérech
tohoto typu dobře fungují bílá barva, světlejší šedé
a přírodní tóny a dále jemné pastely. Převážná většina
nábytkových kusů by měla být ze světlého dřeva, ať již
v jeho přirozené podobě nebo opatřeného bílým nátěrem. Vybírejte odlehčené, subtilnější nábytkové kusy
s rovnými liniemi, pro přílišnou zdobnost a masivnost
v tomto stylu není místo. Abyste nepokazili celkový
vzdušný dojem, prostor by neměl být nábytkem příliš
zahlcen.
Kombinujte moderní prvky se staršími vintage kousky
- doplňte dubový jídelní stůl bílými moderními židlemi,
vedle postele si místo nočního stolku postavte dřevěný špalek, vyplňte výklenek nad jednoduchou bílou
komodou či skříňkami kuchyňské linky policemi z neopracovaného dřeva – možností je mnoho a neutrální
základ interiéru zajistí, že se na první pohled nesourodé prvky nenásilně propojí v harmonický celek.
Bílá byla a stále zůstává základní barvou používanou
pro minimalistický vzhled interiéru. V poslední době se
k ní přidávají neutrální barvy, jako je béžová, tmavošedá a barva kamenů. Designéři vybírají bledé až mdlé
barvy jako základ, který dotvoří barevným nábytkem
či doplňky. Co se týká hlavního kontrastního barevného aspektu, volí jednu výraznou barvu, která se objeví
na sedačce či na obraze na zdi. Mnoho výrazných
akcentů navodí dojem chaosu, proto se jim vyhýbejte.
Nejvhodnější z barev je červená, nebo výrazná hnědá.
Abyste naplnili podstatu minimalistického looku, volte
nábytek, který je vzhledem jednoduchý a má ostré
linie. Vyhýbejte se zdobnému stylu, nebo vzorovaným
potahům. Vhodný je jednoduchý dřevěný nábytek,
nebo kožený. Velmi moderní je pochromovaný, nerezový či skleněný. Oblíbené jsou lesklé povrchy, které
odrážejí světlo.
Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itálie i k vám

Václav Postránecký

Penzion André, Velké Pavlovice
září 2015

“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

Sýr vyšlechtěný na Moravě.

domů, je pořízení precizního italského nábytku. Jedná
se o typ nábytku, který je vyráběn z masivního dřeva paulownie v kombinaci s překližkou. Tato volba
materiálů činí italský nábytek vysoce odolným. Italský
nábytek je specifický zpracováním dřeva. Dodáván
je totiž v rozmanitých odstínech, díky čemuž dokáže
z každého interiéru vytvořit nezaměnitelné místo
s atmosférou. Italský nábytek je možné mít v odstínech
bílá patina, černá patina a ořech. Pokud vám to nestačí, můžete si objednat i nábytek v lesklém provedení
či v kombinaci barev jako černá patina a ořech, nebo
podobně. Opravdový luxusní vzhled může nabídnout
italský malovaný nábytek. V italském interiéru vypadají dobře thonetky. Při výběru židlí zkuste vsadit
třeba na klasické thonetky z ohýbaného dřeva. Ladné
tvary budou italskému interiéru slušet.
Pokud máte slabost pro etno vzhled, je vhodnější
sáhnout po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických dřevin, nebo alespoň nábytek z dřeva tmavě
namořeného. Ideální jsou odstíny mahagonu, ale
klidně také třešně (obojí je o něco více do červena).
Jestli navíc chcete, aby nábytek působil luxusněji a celý
styl interiéru vypadal honosněji, dodejte nábytku lesk.
Aby pak interiér působil teple a hřejivě, je potřeba
zdi vymalovat sytějšími barvami. Bílé zdi v kombinaci
s tmavým nábytkem vytvářejí nechtěný dojem studeného tmavého interiéru, v kterém se člověk necítí
příjemně. Jakmile ale přidáte na stěny barvu, úplně se
změní atmosféra prostoru.
Pokud se vám podaří sehnat nábytek ze skutečně
exotických dřevin, je sice jasné, že za něj zaplatíte více,
než třeba za běžnou borovici – ale máte to štěstí, že
ho s poměrně klidným vědomím můžete umístit i do
koupelny. Exotické dřeviny jsou mnohem tvrdší než
naše evropské dřevo, takže poměrně zdařile odolávají
vlhkosti.
Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než
je provensálský. Nábytek z Provence, evokující pohodovou atmosféru francouzského venkova v bílých až
krémových tónech ve spojení s typickými látkovými
doplňky, naplní domov přátelskou atmosférou plnou
důvěry. I když se to možná na první pohled nezdá,
sestavit interiér v provensálském stylu není náročné
a aktuální nabídka na trhu vám umožní prostor zařídit
za finančně přijatelné podmínky. Provensálský nábytek má selský charakter. Je složen ze solitérů různých
tvarů a velikosti, které jsou vyrobeny ve stylu Ludvíka
XV a Ludvíka XVI. Nejtypičtějším kusem je velký stůl
a židle se slámovým sedákem. Tradiční nábytek je vyroben z ořechového dřeva. Jeho povrch může být leštěný
do vysokého lesku nebo opatřený matným nátěrem.
Nábytek má světlou barvu, v lehkých odstínech bílé,
šedé, zelené nebo modré. Na dřevo navazují okenice
a dveře, které mají stejnou barvu jako nábytek.
Extravagance si zakládá na kontrastu a protikladech,
zdánlivé disharmonii. V extravagantních interiérech se
plně odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti,
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revoltě a odporu ke konformitě. Extravagance je vysoce individuální styl. Vyberte si extravagantní doplňky
pro originální interiér dle vašeho životního stylu. Co
třeba „lidský nábytek“, který je oslavou krásy a smyslnosti ženských, ale především i mužských těl? Tento
nábytek zobrazuje horní či dolní části těla v kombinaci
s řadou odkládacích ploch, úložných prostor a jiných
důmyslných aspektů, jež skýtají příslib vysokého
komfortu užívání. Rozhodně výstřední bude i barevně
pruhovaná komoda na ptačích nohách nebo křesla
z drátů, inspirovaná moderním výtvarným uměním.
Nepodléhejte ale extravaganci za každou cenu a na
každém metru čtverečním vašeho domova. Vybírejte si
pouze ty předměty, v jejichž společnosti se cítíte dobře. Nezapomínejte na starou dobrou zásadu, že méně

INZERCE

znamená více. To platí nejen, pokud jde o množství,
ale i co se týče použitých materiálů a barev. Jděte ve
stopách nadčasového designu. Pak se můžete právem
pyšnit stylovým extravagantním bydlením.
Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň
nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na
libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech současných interiérových trendů, je tento trend nejvíce
individualistický. Je perfektní pro kreativní lidi, kteří
milují experimentování, a kteří předem vidí potenciál
ve zdánlivě bezvýznamných předmětech.
Při tvorbě eklektického interiéru se můžeme vydat
„hrubou cestou“ - tzn. můžeme kombinovat starožitnosti z klasických obdobích s uměleckými i primitivními předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních

materiálů (oblíbené jsou zvířecí kůže jako předložky
na podlaze), s moderním uměním a designovými výstřelky.
I eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, pokud se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý
podporoval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat
s lehkostí, inspirujte se kombinacemi nábytku z poloviny století s rustikálními vintage kousky, doplňky ve
stylu etna a orientu. Tak třeba skvěle vypadají orientální doplňky, příborník s květinovým vzorem nebo
dřevěné skříně s patinou. Nicméně po pravdě – na tento styl má opravdu jen kreativitou obdařený člověk…
Nemáte kreativní buňky, a nechcete se podřizovat nějakému z výše uvedených stylů, protože máte obavu,
že se vám brzy okouká a zatoužíte zase po změně?
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Ta by vás pak opravdu vyšla docela draho. Naštěstí je
dnes doba tak uvolněná, že se nemusíte do ničeho
nutit a podřizovat se přísné stylové čistotě. Zkrátka si
vytvoříte svůj vlastní styl, ve kterém vám bude dobře. Jednu zásadu však doporučujeme dodržet: dnes
vévodí v interiéru vzdušnost, lehkost a praktičnost.
Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení
například obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční
řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými
programy, můžete využít některého designérského
softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model.
Ten bude kreativní za vás a zapojí do vašeho interiéru
i prvky, které se tam na první pohled nehodí, a ani by
vás nenapadly.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou
kombinací je také dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo mléčné sklo-kov. Ale proč moderní nábytek
nedoplnit retrem v podobě 60. let minulého století
nebo dokonce oprýskanou komodou ze starožitnictví
či z blešího trhu? A to nejen při zařizování nového
interiéru. Kombinací dobově rozdílného nábytku
můžete oživit i již zabydlený prostor. Stačí jen některé kousky obměnit, a hned váš interiér dostane nový,
zajímavější look.
Pojďme se již ale podívat na konkrétní místnosti

Obývací pokoj
Centrem pokoje určeného pro společný život rodiny je
vždy sezení. Sedací soupravy se nabízejí nejrůznějších
velikostí i tvarů, trendy jsou stále hlavně rohové sedačky,
jejichž části lze ale použít také zvlášť nebo se z nich dá
rozložit příležitostné lůžko. Barevnost je stejně jako tvary
nejčastěji velmi jednoduchá - různé odstíny šedé, béžové,
hnědé, někdy černá nebo bílá. Takovou sedačku výborně
doplní poněkud extravagantní křeslo. To, že má rozvlněné tvary, neznamená ovšem, že vám nezajistí dokonalé
pohodlí, zvlášť když si k němu dopřejete i podnožník.
Křeslo švédských návrhářů je takovou typickou ukázkou
toho, jak se dají skloubit moderní materiál, nápaditý design a funkčnost. Barvy nabízí výrobce skutečně výrazné
- růžovou, ostře zelenou, jasně žlutou, sytě modrou nebo
rudou.
Máme-li to vzít pěkně od podlahy, pak designovým doplňkem je v každém případě koberec. Komfort podlahového topení a kvalitních podlahových krytin nevyžaduje
zateplovat kobercem celou podlahovou plochu, takže
v moderním obývacím pokoji najdeme spíše menší koberce a předložky. Oblíbené jsou velké dekory - stylizované květiny, kola a velké geometrické tvary. Při výběru barev i dekoru musíme být opatrní, protože koberec bude
jednou z designových dominant pokoje. Pokud koberec
sladíte s detailem na stěně a pár drobnostmi, můžete si
klidně dopřát třeba červený, kdo se chce hodně rozparádit, přidá k tomu i červenou sedačku - vše ostatní ale
bude střízlivě bílé, krémové nebo šedavé.
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Designovou dominantou obývacího prostoru se může
stát také svítidlo. Moderní interiéry často ustupují od
centrální stropního osvětlení, jedno silně svítící těleso ovšem potřebujete. Můžete to být třeba takzvaná
dánská stojací lampa. Říká se jí tak proto, že právě
dánští návrháři přišli s tímto typem svítidla jako první.
Má těžký podstavec, na kterém je dokonale vyvážená
dlouhá nosná tyč ohnutá do oblouku. Ta nese velkou
kouli s oříznutým vrchlíkem. Častým materiálem je
mléčné sklo, ale pokud chcete něco skutečně výrazného, pořiďte si takovou lampu v mosazi nebo chromu.
Komu nelahodí kulatý tvar, může stínidlo mít třeba
kónické. Nedejte se ale svést levnými stínidly z plastových pásků, ta se k těmto vznosným kráskám skutečně
nehodí.
Také design konferenčních stolků nemusí být fádní.
Trendy materiálem je sklo v kombinaci s kovem. Hodně se experimentuje s výškou a tvarem desky, časté
jsou dvě zvlášť osazené desky v různé výšce, přičemž
jedna může být třeba trojúhelníková a druhá kulatá.
Podobně se nakládá i s deskami dřevěnými.

Jídelna
Místo, kde se schází rodina ke stolování, bývá často na
přechodu mezi kuchyní a obývacím pokojem. A protože
není výjimkou, že kuchyň máme zařízenou v lesklém
hi-tech moderním stylu, zatímco obývák ladíme spíš do
domáckého lehce nostalgického útulna, je pořízení stolu
a židlí tak trochu oříšek pro chytrou Horákyni. Naštěstí
nabídka jídelních sestav se v posledních letech velice
rozrostla, a tak nakonec jistě najdete něco, co bude ladit
s kuchyní i s obývákem. Pokud chcete něco v moderním
stylu, nabízejí se stoly se skleněnými deskami a židle
z tvarovaného plastu. Chcete-li ale něco skutečně luxusního, pak zvolte kombinaci skla, chromu a kůže. Ať už
v černém nebo bílém provedení vytvoříte tak právě onen
designový můstek mezi kuchyní a obývacím pokojem.
Trendem poslední doby je nahrazení čtyř noh stolu středovou nosnou konzolí - křížovou, zvlněnou, trubkovou,
zkrátka různou. Při výběru se zaměřte hlavně na tento
prvek a vyzkoušejte, jestli je o desku stolu možno se
opřít, aniž se stůl rozhoupe nebo převáží.
Osvětlení jídelního stolu by mělo poskytovat všem okolo
něj stejné množství příjemného rozptýleného světla.
Není tady tedy žádné univerzální pravidlo, naopak je
nutno přizpůsobit výběr osvětlovacího tělesa nad stůl
podle toho, zda bude čtvercový, kulatý, dlouhý nebo
malý. Nad obdélník pro více osob se hodí tři stejné jednožárovkové lustříky, zatímco nad čtvercový stůl bude stačit
jeden, zato s širším stínidlem rozptylujícím světlo více do
všech stran. Pokud máte rampu s více zavěšenými svítidly,
všechny by měly mít stejně dlouhé závěsy, aby na všechny místa stolu dopadalo stejné množství stejně ostrého
světla. Stropních svítidel je velký výběr, a tak pokud
chcete být skutečně tvarově zásadoví, najdete například
i ovál se směrovatelnými žárovkami nad oválný stůl do
velké jídelny.

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DŘEZŮ Z KERAMIKY
PRO MODERNÍ I STYLOVÉ KUCHYNĚ.
Na keramiku se specializujeme už mnoho let, protože uživatelům přináší nejvyšší komfort. Keramika
odolává poškrábání, nárazu i prudkým teplotním šokům. Povrch se ničím nezabarví a odstranění vodního kamene je snadné. Masivní materiál keramického dřezu zaujme na první pohled a vaší kuchyni
dodá nevšední vzhled.

Designové dřezy pro moderní kuchyně.
dřez Siro 90, glazura Lava
Vyznačují se hladkými plochami, čistými
liniemi, atraktivními barvami glazur.
Dřez Siro 90 je jedním z nejnovějších
modelů, pro klasickou horní montáž.

Máte pracovní desku z umělého nebo
přírodního kamene ? Pak zvolte některý
z keramických dřezů pro spodní montáž.

dvojice dřezů Mera 50 U a Mera 40 U montovaných vedle
sebe pod výřezy v kamenné pracovní desce, glazura Nigra

Originální keramické dřezy
pro kuchyně stylu Provence
Mají masivní stěny a čelo dřezu je v linii kuchyně výrazným stylovým
prvkem. Vyrábí se ve dvou klasických „keramických“ barvách – bílé
a krémové. K úplnému dotažení výrazu stylové kuchyně patří
odpovídající modely vodovodních baterií. Vedle tradiční povrchové
úpravy chromem mohou mít barvu mosazi, mědi, matného nebo
leštěného niklu apod.

dřez Waterside 600, glazura
Grönland, baterie Rheo, černá ocel

www.drezysystemceram.cz

Ložnice
Také postele mění svůj design a ty moderní luxusní
vypadají jinak než před deseti lety. Základem dobrého spaní je samozřejmě kvalitní matrace. Protože
dnes už se vyrábějí z různých studených a líných pěn,
nepotřebují nutně mít uvnitř pera. A protože v módě
jsou interiéry s nádechem orientu, pronikly do Evropy
také postele s jednoduchou plochou deskou a na nich
položenou matrací. Ty pravé japonské - futony - se na
den srolují a uloží. V evropské ložnici si ale dopřejeme
spíše matraci vyšší a také deska nebude přímo na zemi,
ale raději na nožičkách, aby se do postele pohodlně uléhalo a hlavně ráno z ní dobře vstávalo. Přesto s tímto
trendem doznaly současné luxusní postele jednu zásadní proměnu - zmizela vysoká pelest u nohou a zůstalo
jen čelo za hlavou. Pokud položíte matraci na plochou
dřevěnou desku, bude mít tendenci po ní klouzat.
Tomu zabrání kus nábytku postavený do nohou postele.
Často tak u luxusních ložnicových sad nábytku najdete
buď otománek přesně v šířce postele nebo praktičtější
truhlu, do níž se skládají na den přikrývky.
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Vysoká čela postelí bývají čalouněná, kožená, dřevěná,
hladká nebo dekorovaná - jsou jedním z dominantních
ozdobných prvků v ložnici. Zároveň ale také následují
vývoj techniky a najdete v nich zabudované reproduktory i připojení na sluchátka. Tradiční lampičky
z nočních stolků nezmizely, k nim ale přibylo moderní
osvětlení. Místo centrálního lustru je nad čelo postele
umísťováno bodové osvětlení s rozptýleným světlem,
u kterého se mnohem pohodlněji čte, než u jednosměrného světla lampičky. A kdo si přeje mít v ložnici nebe
plné hvězdiček, může si ho dopřát s pomocí LED světýlek rozmístěných po stropě.
Mnohem rychleji se mění trendy v ložním prádle. Před
pár lety tu řádily pestré kombinace barev a vzorů, dnes
se luxus vrací ke sněhobílé nebo k elegantní kombinaci
černá - bílá - šedá. Ostatně také luxusní ložnicový nábytek má dnes rád černobílou kombinaci, takže i doplňky
se tomu rychle přizpůsobily.

Předsíň
Jak známo, řada pověšených kabátů a volně odložené

se nabízí bambus a ratan, zejména pokud máte balkon
nebo terasu, kam si tuto sedací sestavu přenesete na
léto.
Protože předsíň i hala jsou zpravidla bez oken, potřebujeme prostor něčím projasnit. Zrcadla a zrcadlové
dekorace odrážejí světlo a zároveň dodávají i menšímu
prostoru zdání velikosti. V předsíni nad stolkem se
samozřejmě uplatní pravé zrcadlo, ve kterém si při odchodu z bytu zkontrolujete svůj vzhled. V hale se pak
budou hodit zrcadlové mozaiky, z nichž složíte větší
či menší skleněný obrázek, odrážející v zajímavém
rozložení protější stěnu. Nebo si sem zavěsíte nějakou
umělecky provedenou zrcadlovou dekoraci.

Domácí pracovna

boty při vstupu do bytu žádnou parádu nenadělají.
Ideální je vše odkládat rovnou do skříní a do botníku
- ty pak samozřejmě potřebují mít udělanou mikroventilaci, abychom dovnitř nezavřely i všechny pachy
těla a ulice, které jsme si přinesli domů. Předsíň má
být půvabná a lákat ke vstupu do neméně pěkného
vnitřku bytu. Moderní design si hraje s různými stolky,
poličkami a konzolemi. Jejich nezbytnou součástí jsou
zásuvky – musíte přece mít kam odložit klíče a kartáč
na šaty a na boty. Jednoduchý předsíňový pultík může
mít ozdobné třeba nohy. A pokud má působit luxusně, pak se alespoň musí tvářit jako dřevěný, když už
nebude skutečně vyroben z masivu, nejlépe některého
exotického dřeva, ale pro milovníky světlého nábytku
třeba i klasické sukové borovice.
Pokud zařizujete spíše halu než maličkou vstupní
předsíň, můžete sem umístit příjemné posezení. V hale
je obvykle řada dveří, takže pamatujte na zachování
pohodlně průchozích koridorů a sedací nábytek se
stolkem, kde si dáte kávu a kus řeči s kamarádkou, volte raději subtilnější a snadno přenosný, lehký. Ideálně

Mnoho lidí dnes více či méně pracuje z domova. Dokonce i zaměstnavatelé, kteří dřív trvali na každodenní
docházce svých oveček na pracoviště a dodržování
přesné pracovní doby, přecházejí dnes na systém, který
umožňuje alespoň některé dny pracovat z domova.
Počítačové a telefonické propojení s centrálním pracovištěm lze vyřešit snadno. Zaměstnavatelé už přišli
na to, že pracovní výkon při práci z domova rozhodně
neklesá. Naopak, když je člověk v domácím prostředí,
je klidnější, lépe se na práci koncentruje a nastavením
rytmu, který mu vyhovuje, si uvolňuje mysl pro kreativní přístup k zadaným úkolům.
Aby se nám doma pracovalo příjemně, musíme si
k tomu vytvořit prostředí, které ladí naší povaze, inspiruje nás a nabízí také klid od ostatních činností v bytě.
Ideální je samozřejmě samostatná místnost, mnohdy ji
ovšem k dispozici nemáme. Pak hledejme nějaký kout,
výklenek, část místnosti, kterou je možno oddělit posuvnou stěnou nebo paravanem, zkrátka místo, které
bude vyhrazeno pouze práci. Není to důležité jen pro
toho, kdo zrovna pracuje, ale i pro ostatní členy domácnosti, pokud s nimi totiž nejste v jedné místnosti,
dopřejí vám spíše klid, než když se na vás mohou kdykoliv obrátit s něčím, co je zrovna napadlo. Legendární
nedotknutelnost pánských pracoven, kam za zavřené
dveře nesměl nikdo vstoupit, aby pána domu nerušil,
má zkrátka něco do sebe.
Dnešní pracovní kouty a místnůstky ovšem nemusí mít
rozměr honosné pánské pracovny s obrovským psacím
stolem a mohutnou knihovnou. Prostoru ve skutečnosti stačí velice málo, vždyť domácí práce se odehrává
většinou u počítače, jemuž stačí lehký stolek. K tomu
potřebujeme pár poliček a zásuvek, abychom si udrželi
pořádek, někdo má rád před očima nástěnku oblepenou poznámkami a harmonogramem. Na to všechno
docela stačí prostor, kam se vejde onen stůl a k němu
židle, na kterou se pohodlně usedá, aniž bychom kvůli
tomu museli odsunout nějaký další kus nábytku.
Máme-li k dispozici samostatnou dostatečně velkou
místnost, je příjemné zabydlet ji centrálně velkým
psacím stolem. Kromě toho, že si na něm pohodlně
rozložíme vše, co k práci potřebujeme, mohou na něm
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být umístěné také třeba pokojové květiny. Je prokázáno, že zelené rostliny nejen osvěžují vzduch, ale
pohled na ně nás vnitřně pozitivně naladí, takže se
nám lépe pracuje. Zapomeňte ale na hranatou kancelářskou obludu, s uniformními kontejnerovými zásuvkami. Designový psací stůl může být jen lehká křížová
konstrukce s dobře připevněnou deskou. Kdo má rád
stylový nábytek, dopřeje si pěkný starožitný psací stůl
nebo jeho kopii, pro dámy jen něco menší, lehkého,
rokokového nebo empírového, pro pány fortelnější
měšťanský psací stůl třeba z 20. let minulého století.
Jsou to krásné kusy a pracovně propůjčí osobitý ráz,
i když jsou doplněné docela obyčejnými „šanonovými“
policemi, registraturami nebo zásuvkovými komodami. Stačí pak jen ve stylu stolu přidat svítidlo, vázu,
sošku a prostor, kde pracujete, se změní v přívětivou
místnost, kde můžete u malého stolečku ve dvou
pohodlných křesílkách i posedět i se zákazníkem nebo
spolupracovníkem.
V malých koutech zabudovaných do nik, oddělených
pohyblivou zástěnou od zbytku pokoje nebo třeba
umístěných na podestě schodiště mezonetového bytu
či rodinného domku, hospodaříme s prostorem samozřejmě pečlivěji. Lehký pracovní stůl (opět jednoduchý
„skandinávský“ nebo i stylový) musí mít menší rozměry, aby se sem vešla ještě zásuvková nebo jiná skříňka.
Podstatným zařizovacím předmětem domácí pracovny
je židle. Designéři často do kompozic umísťují elegantní lehké židle nebo křesílka, pro několik hodin sezení
při práci ale vhodné nebývají. Ideální je pohodlná židle
na kolečkách, nejlépe taková, v níž si můžete opřít
celá záda i hlavu a sedět pěkně zpříma v pozici, kdy se
nohy plnými chodidly opírají o podlahu nebo o pod-

16 | BYDLENÍ

ložku pod nohy a ruce jsou vůči desce stolu ohnuté
v loktech v mírně tupém úhlu. Pak si neničíme páteř
ani klouby na rukou a kolenní klouby. Pokud skutečně trávíte na pracovní židli mnoho hodin, můžete si
dopřát i židli masážní, na níž je možno spustit masážní
vibrační program, který vám několikrát za den uvolní
svalstvo a zregeneruje celý organismus.
Jaké barvy vládnou moderním domácím pracovnám?
Oproti šedé, temně zelené či šedohnědé typického
kancelářského nábytku současní designéři preferují
bílou barvu nebo tóny světlých dřev - buku, dubu,
břízy nebo jasanu. Bílá je dnes ve velké oblibě - nejspíš to svědčí o tom, že domácí pracovny si zařizují
v mnoha případech ženy, protože mužům bílá barva
tolik nelahodí. Bílá nebo velmi světlá pracovna je čistá,
vkusná a plná světla, není tu nic ponurého a těžkopádného. Bílé jsou jak pracovní stoly, tak skříňky a police.
Povzbuzující barevnou tečkou může být židle a některá z polic - dobře tu vypadá kombinace se žlutou,
růžovou nebo světle modrou a světle zelenou.
Designovým prvkem může být v pracovně také koberec nebo předložka, i ty mohou zářit barvami i vzory
a dodávat tak pracovnímu prostoru v bytě atmosféru
domáckého prostředí.
Důležitým prvkem je osvětlení, ať už je to stolní lampa
nebo osvětlovací lišta umístěná na spodní hraně police
nad stolem. Design svítidel je další prvek, který odděluje pojmy kancelář a domácí kancelář. Mezi zdroji
světla jednoznačně vedou LED svítidla. Díky technologickému rozvoji LED systémů dnes mohou poskytovat
komfortní imitaci denního světla, které je pro pracovnu nejvhodnější.
Foto: Schutterstock.com

INZERCE

DXRACER – NOVÝ TREND V KANCELÁŘI
Trávíte mnoho času sezením u počítače? Bolí Vás záda? Židle DXRACER jsou
nejen originálním designovým doplňkem Vaší pracovny či kanceláře, díky
svým ergonomickým vlastnostem, také uleví Vaším zádům a pomůžou ke
správnému sezení při práci u počítače.
Židle DXRACER jsou vhodné pro kancelářský provoz, 8-i a více hodinové sezení.

PROČ ZVOLIT ŽIDLI DXRACER
•
•
•
•
•

•
•
•

silný vnitřní ocelový rám, který slouží jako pevná základna pro
celou židli
výplň židle: kvalitní polyuretanová pěna
vysoký opěrák pro opěru celých zad a podporu správného
držení páteře
součástí židle jsou polštářky, bederní a hlavový
kvalitní stabilní mechanismus, pro nastavení vysokého sklonu
opěradla, až do úhlu 150 stupňů, s možností houpání židle
v jakékoliv poloze opěradla
nastavení tuhosti houpání mechaniky, dle hmotnosti uživatele
použití odolných potahových materiálů
Na výběr je provedení v látce, PU kůži nebo PVC kůži
součástí židle jsou područky – s možností výběru různé
nastavitelnosti
Kamenné prodejny:
Praha, Bratislava, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm
Jsme firma s historií... Již 21 let se specializujeme na prodej židlí a naším cílem je nabízet zákazníkům
kvalitní služby, servis, přinášet nové produkty a udávat trendy.
Produkty DXRACER zastupujeme jako výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

WWW.KANCELARSKEZIDLE.COM

Zařizujete kuchyň? Možná jste už přišli na to, že to není tak snadné, jak se na
první pohled může zdát. Máte už jasno v tom, kolik do ní chcete investovat?
V jakém stylu si ji zařídíte? Zda si pořídíte jídelní kout, nebo pouze barový pult
se židličkami? Jakou zvolíte barvu dvířek, jak vysoko umístíte pracovní linku, jaké
vyberete spotřebiče, jakou zvolíte podlahovou krytinu…?
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ZAŘIZUJEME

KUCHYŇ
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S představou luxusní kuchyně je neodmyslitelně spjat
i krásný a moderní design. Časopisy o bydlení, světové
domácí expozice, internetové stránky, domy bytové
kultury i designérská studia dnes nabízejí nepřeberné
množství neobyčejně krásných, často velmi originálních zařizovacích předmětů určených nejen do kuchyně. Jen si vybrat a vhodně vše zkombinovat. Pokud
nedokážete sami sladit jednotlivé prvky interiéru vaší
kuchyně tak, aby byly ve vzájemné harmonii, neváhejte navštívit specialisty, ať zbytečně neuděláte krok
vedle. Ale pozor! Při výběru vybavení do kuchyně
nezapomeňte zapojit také svého praktického ducha.
To, co vypadá na první pohled skvěle, ještě nemusí být
zárukou komfortu.

Nejnovější kuchyňské trendy
První věcí, která asi každého, kdo uvažuje o nové
kuchyni, napadne, je prolistovat si pro inspiraci časopisy o bydlení a trošku se zorientovat v současných
trendech. Současné kuchyně jsou samozřejmě jiné
než ty, ve kterých jste vyrůstali jako děti. Dnešní linky
jsou třeba méně rozlehlé. Inovace vychází z faktu, že
v běžné domácnosti se zdaleka tolik nevaří jako dřív.
Lidé v produktivním věku tráví v práci víc času a volno
chtějí trávit jinak než u plotny. Obědvají a často večeří
mimo domov a kuchyni plně využijí jen na občasné
společenské a rodinné sešlosti. A nejen to. Skříňky jsou
úmyslně méně úložné. Nové kuchyňské spotřebiče jsou
tak sofistikované a trend vaření naopak jednodušší,
že není třeba spousta nádobí ani náčiní, a tím ani
není nutné ukládat v kuchyni tolik věcí. Výrobci proto
nabízejí například kuchyňské linky s odlehčenou verzí
horních skříněk a dolní skříňky na vyšších nožkách,
aby celek vypadal lehce a snadno se pod ním uklízelo.
Inovací prošly i pracovní desky, které jsou na pohled
mnohem tenčí. Místo až pět centimetrů jsou pracovní
desky (nebo nákližky hrany) silné jen 1,5–2 cm. Vyrábějí se z kompaktních materiálů (Hi-Mac, Corian,
Technistone atd.) nebo fóliované HDF desky (místo
MDF), která je tvrdší a odolnější. Moderní je odklon od
nákladných materiálů. Dnes je nejpoužívanější fóliovaná MDF deska s dekorem dřeva a barevná ve vysokém
lesku.

Moderní materiály
Za zenitem je i masivní a tropické dřevo. Výrobci respektující cenové i environmentální hledisko přešli na
evropské dřeviny – jabloň, hrušeň, dub, buk, javor, olivovník. Dokonalé repliky starých venkovských kuchyní
(tzv. cottage a country) mají dvířka ze smrku, modřínu,
nebo borovice. Povrch je kartáčovaný, nebo natřený
lavírovacím lakem, může být i lakovaný (bíle i barevně). K takovému nábytku patří pracovní deska z pravého kamene, tvrdého dřeva, nebo keramické dlažby.
Na standardní kuchyně se používají dýhy z evropských
(hrušeň, olivovník, jabloň, třešeň, ořešák, dub, buk),
nebo tropických (wenge, palisandr, gabon, mahagon,
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teak, zebrano) dřevin. Dřevo je bezesporu přírodním
materiálem reprezentujícím kvalitu a luxus. Jeho nevýhodou je ale tvarová a barevná nestálost. Poměrně
snadno se poškodí. Snadno vznikají skvrny od vody
a potravinových pigmentů, vrypy po noži atd. Skříňky
vystavené slunečnímu svitu tmavnou, dřevo se vlhkem
kroutí, ozdobné lepené rámečky se sesychají. Pokud
chcete dřevěnou kuchyni bez tvarové nestálosti, zvolte
nábytek z biodesky lepené ze tří dřevěných vrstev kladených přes sebe, takže se nekroutí. Ani ona není stálobarevná, díly vystavené slunci časem tmavnou nebo
se na nich objeví různé odstíny. Alternativou může být
nábytek ze dřeva kombinovaného s dýhou. Po obvodu
dýhovaných dvířek je naklížen masivní rámeček. Ten
brání, aby se dýha vlhkem kroutila. Rámeček se může
sesychat, a pak je kolem něj vidět světlejší dýha. Proto
se tento nábytek uměle patinuje.
Posledním trendem jsou expandující kuchyňské skříňky.
Pro totální integraci kuchyně do obytné místnosti byl
učiněn další krok. Skříňkové kuchyňské moduly se používají k zařízení prostorného obýváku včetně jídelny.
Jejich výhoda je ve skladebnosti, protože mají základní
jednotnou šířku 60 centimetrů (případně její násobky
a podíly). Odpadá tím problém kombinace kuchyňského nábytku s pokojovým. Takže teď už víte, co je
momentálně „in“ a můžete se pustit do zařizování.

Velký prostor nestačí
Jedním z trendů jsou samozřejmě velké a prostorné
kuchyně. O takové kuchyni sní snad každý, kdo vyrůstal v malé kuchyni. Věřte ale, že prostor není všechno
a výsledek nemusí být takový, jaký byste očekávali.
Skutečnost je totiž taková, že v případě místností,
v nichž o prostor není nouze, bývá mnohdy problém
s jejich zútulněním. Zcela paradoxně pak může nastat
situace, kdy po výměně menší kuchyně za větší novopečení majitelé nostalgicky vzpomínají na svou starou
dobrou útulnou kuchyni. Abyste nerozšířili jejich řady,
vězte, že velkou kuchyni je třeba rozčlenit do několika
zón, které na sebe z estetického hlediska mohou buď
přímo navazovat, anebo mohou být výrazně designově odlišené, zejména co se týče použitých barevných
kombinací. Vždy by však měly být všechny dílčí části
interiéru provázány jednotícím prvkem, který celým
prostorem prochází jako příslovečná červená nit.

Jídelní kout ano či ne?
Rozhodnutí, zda volit jídelní kout, nebo barový pult, je
nutno podřídit především velikosti kuchyně a předpokládanému provozu. Kdo má však k dispozici dostatečný počet metrů čtverečních, může si dovolit obojí.
Každé řešení má totiž své. Co se týče stylu, v případě
neshod doporučujeme zvolit kompromisní řešení.
Jinými slovy, chce to najít styl, který oba partneři, jak
se lidově říká, skousnou. Jde o to, aby se v kuchyni
ani jeden z dvojice necítil nepřirozeně. Stejný postup
doporučujeme při výběru barvy a materiálu dvířek.

skvělý recept
na Vaši kuchyni
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www.porta-kuchyne.cz
Nabídka platí do 2. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob ve všech kuchyňských studiích PORTA v prodejnách ASKO - NÁBYTEK
v ČR a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem. Pak si zákazník může zboží
v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cenu. Společnost ASKO - NÁBYTEK si vyhrazuje právo změn
v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu
a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. * Slevy se odečítají z doporučených
maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče a bytové doplňky.

v prodejnách

Umístění pracovní plochy v nevhodné výšce je častým
zdrojem nepohodlí. Vše má ale řešení. Pokud jsou oba
partneři vysocí, může se plocha dát o pár centimetrů
výš, než je standard, menším kuchařům zase snížit.
Existují i kuchyně, kde jsou pracovní plochy v různé
výšce tak, aby se pracovalo všem stejně dobře. Najít
kompromis tedy není problém. Otázky týkající se výběru spotřebičů, stejně jako podlahové krytiny, jsou do
značné míry podmíněny předpokládaným rozpočtem.
Každopádně se ale vyplatí investovat do spotřebičů
energetické třídy, tedy s nižší spotřebou. Rozhodně
nekupujte žádné použité elektrospotřebiče! To, co
ušetříte, v budoucnu draze zaplatíte. A podlaha? Ta by
měla hodně vydržet, měla by se dobře udržovat a také
by měla „sedět“ k designu, který jste vybrali. Materiálů používaných na pohledové části kuchyňské linky je
mnoho. Jaký zvolíme, má význam nejen pro peněženku, ale i funkčnost, kvalitu (tedy životnost) a estetický
vzhled.

Zařizování kuchyně – zkuste si to
nanečisto
Máte už jasnou představu o tom, jak by vaše nová
kuchyň měla vypadat? Ještě před realizací vám doporučujeme takzvanou zkoušku nanečisto. Velmi často se
totiž stává, že v samotném procesu plánování kuchyně
dojde k závažné chybě, která se následně velmi obtížně odstraňuje. Takovým nepříjemným překvapením
však můžete s přehledem předejít. Stačí jen plánovat
s těmi správnými pomocníky. Když se navíc pojistíte
tím, že využijete jedné velmi zajímavé možnosti, riziko
vašeho pochybení se sníží na minimum – zkusit si svou
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naplánovanou kuchyni, jak se říká, nanečisto. Jak taková zkouška probíhá? Celkem jednoduše. Ve vybraném kuchyňském studiu vám na základě vašeho plánu
poskládají skutečnou kuchyni. K tomu samozřejmě
použijí skříňky, které naplní kuchyňskými potřebami
i potravinami. Vaším úkolem není nic jiného, než si vše
„ohmatat“. Pokud zjistíte, že se vám v kuchyni pracuje
nepohodlně, zkusíte skříňky přestavět. Přestavujete
do té doby, dokud nejste s výsledkem spokojeni. Tuto
službu ocení především budoucí majitelky a majitelé
kuchyní, kteří nemají dobrou představivost a klasické
výstupy z počítačových programů je plně neuspokojí.
Během zkoušky si také můžete dobře rozmyslet, kolik
kuchyňských potřeb, nádobí a dalšího vybavení budete
skutečně potřebovat. Aby se vám nestalo, že v kuchyni
na zkoušku funguje vše jako na drátkách, doma pak
zjistíte, že máte nedostatek úložných prostor.
I toto řešení má pochopitelně své odpůrce, kteří tvrdí,
že zkouška kuchyně nanečisto je naprosto zbytečná.
Svou kuchyni potřebujete minimálně tři - čtyři týdny
intenzivně používat, abyste přišli na to, co by šlo udělat mnohem lépe. Je však pravda, že čím déle v kuchyni pracujete, tím více nedostatků pravděpodobně
odhalíte. Ale kam by to dopracovala kuchyňská studia,
kdyby dávala lidem domů zdarma kuchyně na zkoušku? Na ty úplně zásadní nedostatky většinou přijdete
hned, jakmile se začnete v kuchyni pohybovat. Takže
proč si to nezkusit? Bude vás to stát jen trochu času
a získat můžete mnoho.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com
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ZDRAVÍ

NA TALÍŘI
Dáváte přednost domácí zdravé stravě a dali jste sbohem potravinám
„neznámého“původu a složení ze supermarketů? Pak jistě oceníte i moderní
kuchyňské pomocníky, kteří vám zdravé potraviny i zdravě uvaří.

INZERCE
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Velký boom zažívají elektrické hrnce, nabízející jednoduchý a zdravý způsob přípravy pokrmů. Vybírat
můžete z široké nabídky elektrických hrnců: od elektrických pánví přes elektrické tlakové hrnce a hrnce
s pomalým ohřevem po speciální hrnce, jako jsou
rýžovary a elektrické zavařovací hrnce. Ale největší zájem je u vyznavačů zdravého vaření o elektrické parní
hrnce. Hned si vysvětlíme proč.

Výhody vaření v páře
Pokud se chcete stravovat zdravě, a přitom aby měl
připravovaný pokrm svou původní barvu a chuť a aby
si uchoval vitamíny, tak je parní hrnec právě pro vás….
Taková doporučení čteme všude možně, ale není nad
vlastní zkušenost. A proto jsme si parní vaření v redakci vyzkoušeli jednoduchým receptem. Do horní nádoby
jsme dali kuřecí stehenní řízky a do spodní nádoby do
půlky brambory a do druhé poloviny brokolici. Po 30
minutách byl celý pokrm hotový. Ještě před vyndáním
masa z hrnce jsme na něj pokladli plátky sýra a nechali ještě 2 minuty zapéct. Překvapila nás ohromná
chuť jednotlivých surovin. I přesto, že se vše vařilo
najednou, se chutě masa, brambor a výrazné brokolice nepromísily a zachovaly si svou jedinečnost. Maso
připravené bez oleje a vařené v páře a ze všech stran
najednou bylo úžasně šťavnaté a chutné. Tak za nás –
ano!
Vedle hrnce si můžete pořídit i parní troubu, která má
zpravidla několik výškových úrovní, ve kterých můžete
připravovat zároveň přílohu (brambory, rýži, těstoviny
atd.), spolu s masem či rybou a navíc i se zeleninou,
aniž by se z jednoho na druhé přenášely pachy. Každý
pokrm si uchovává svou barvu a chuť, takže kompletní
obědové menu můžete mít na stole během 20 minut.
Vaření v parním hrnci či parní troubě je podle dTestu
skutečně zdravější než vaření ve vodě či dušení a nejedná se o pouhý trik prodejců sloužící ke zvýšení
prodeje. Když se vaří brambory ve vodě, ztratí až 34 %
vitamínu C, v parní troubě ztráta klesá k 22 % a v parním hrnci činí dokonce jen 16 %. Připravované pokrmy
se nepřipálí, nerozvaří a dokonce, když se najednou
připravuje aromatická zelenina, ryba a brambory, nedochází k přenosu pachu mezi jednotlivými potravinami. Vaření v páře má oproti klasickým postupům i další
přednosti – nižší ztráty minerálních látek, uchování
barvy zeleniny, snížení, případně i vyloučení soli.

údržba. Ale vy, co rádi pečete, na nich jistě oceníte,
že v jejich páře můžete i péct! Existují kombinované
parní trouby, tzv. konvektomaty, které umožňují, že si
v troubě můžete připravit i pečená žebírka, klobásky či
kolínko. Také zde je příprava pokrmu zdravá, protože
neprobíhá při vysokých teplotách, ale s přidáním páry,
takže pokrmy jsou pak šťavnatější a opět se zachová
vůně a chuť.

Co ukázal test o parních hrncích
a troubách?

Bezstarostné vaření v pomalém hrnci

Testování prokázalo, že obecně parní hrnce a trouby
jsou kvalitní a splňují to, co slibují a co od nich očekáváme. Rozdíly mezi jednotlivými přístroji jsou v ceně,
která se liší podle značky, designu a možnosti zabudování do kuchyňské linky. Vestavěné parní trouby:
Vestavěné parní trouby jsou atraktivní, ale také o dost
dražší. Přitom se nedá říci, že by byly výkonnější
a dokonce nejsou ani praktičtější. Náročnější je i jejich

Dalším, velmi oblíbeným typem vaření je takzvané pomalé. Přišlo k nám z Ameriky, kde už před třiceti lety
vymysleli takzvaný pomalý hrnec. Třebaže se v něm
vaří s pomocí elektřiny, jejich příkon, a tedy i spotřeba je nepoměrně nižší, než při vaření na klasickém
elektrickém sporáku. Nemusí se do něj dolévat voda,
protože se žádná nevypařuje, a obsah se nemusí ani
míchat, v keramické nádobě se jídlo nepřipálí. Topné
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těleso využívá nízkého napětí, takže i když je podstavec zahřátý, požár nehrozí. U pomalého vaření jistě
oceníte i jeho jednoduchost a hlavně bezstarostnost.
Jen si to představte: večer připravíte maso do hrnce,
zapnete ho přes spínací zásuvku, na které si nařídíte
délku vaření. A ráno vás probudí vůně vařeného pokrmu. A z čeho se tento zázračný hrnec skládá? Ze tří
částí: spodní je elektrický „kotel“, na něm je umístěna
kovová nádoba s držadly, a v ní vyjímatelná nádoba
ze speciální kameniny. Ta je odolná proti extrémním
změnám teplot, dá se použít i samostatně k restování
a vaření na plotně, nebo v mikrovlnné troubě, nicméně nedokážou to všechny typy, je třeba se o tom
informovat u prodejce.

Hrnec všeuměl
Pokud toužíte po tepelné přípravě masa, zeleniny
nebo dalších typů potravin šetrným způsobem, který

zachová nutriční hodnoty, čerstvý vzhled a chuť, jistě
vaše nároky uspokojí nejprogresivnější novinka - multifunkční hrnce, inteligentní zařízení umožňující do
detailu dokonalou přípravu potravin na nízkých teplotách. Chytrý multifunkční hrnec je ideální nejenom pro
zdravé vaření, ale i do malých bytů, na chalupy a chaty. Propojuje několik spotřebičů (podle typu frituje,
vaří nebo dusí v páře, zapéká a peče, vaří rýži), přitom
ale zabírá jen tolik místa, co jedna standardní fritéza.
Multifunkční hrnec je zárukou jednoduché přípravy
jídla. Potřebné ingredience stačí vložit dovnitř, nastavit
vhodný program, a potom už jen počkat na zvukový
signál oznamující, že pokrm je hotový. I naprostý začátečník v pohodě uvaří celý oběd. Užitečným pomocníkem ale zůstává i tradiční remoska, jejíž podstata
se po desetiletí nezměnila. Ve víku má zabudované
topné těleso a teplo sálá shora. Stěnami se rozvádí až
na dno nádoby, takže nedochází k připalování zespod.
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Moderní pánve
Pokud rádi vaříte na klasickém sporáku či indukční
desce, pořizujte si nádobí s nepřilnavou vrstvou. Ať už
v podobě teflonového povrchu, anebo na bázi keramiky a titanu. Principy jsou stejné, ať už se jedná o pánve
či hrnce. Ale ne každé kuchyňské nádobí, které hlásá
některý z těchto povrchů, se může chlubit kvalitou.
Seriozní výrobci povrch nanášejí stříkáním v několika
vrstvách, jiní bohužel tento postup nedodržují. Víte,
jak se přesvědčit o kvalitě svého nádobí? Jednoduchým mléčným testem. Na pánev nebo hrnec rozpálený na 180 °C nalijte mléko, a když se připálí, vložte
nádobí pod tekoucí vodu. Škraloup by se měl sám
sloupnout a spláchnout. Pokud se tak nestane, vaše
nádobí není příliš kvalitní.

a zeleninové šťávy. Mimochodem nejde o výdobytek
moderní doby, kdy jsme se všichni nadchli pro zdravý
životní styl. K pročištění organismu se takové šťávy
používají už od 19. století. Čerstvé šťávy a koktejly
z ovoce a zeleniny jsou vynikající nejen svou lahodnou chutí, ale především vysokým obsahem vitamínů,
minerálů, živých enzymů a dalších biologicky významných látek. Pití čerstvě vylisovaných šťáv čistí a detoxikuje organismus, podporuje trávení, snižuje nadváhu,
odstraňuje únavu a dodává tělu energii a vitalitu.
Účinnost šťáv se odůvodňuje tím, že se tekutá potrava,
získaná oddělením vitálních látek a vody od vlákniny
bez výživové hodnoty, obzvláště rychle stráví. Pevná
strava vyžaduje daleko delší trávicí pochody, než jsou
její živiny dány k dispozici tělesným buňkám a tkáním.

„Tekuté“ ovoce a zelenina

Odstředivý, nebo šnekový odšťavňovač?

Kdo chce žít zdravě, jistě si dopřává čerstvé ovocné

Na trhu je k dostání celá řada odstředivých i šneko-
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ňování, nízkootáčkové přístroje slibují více vlákniny ve
šťávě a z toho hlediska určitě představují dobrou alternativu odšťavňování. Jsou však dražší a stále odstraňují
vysoké procento dužiny. Pokud se rozhodnete udělat
šťávu, odstředěný vláknitý substrát zkonzumujte nebo
použijte do koláčů či vaření. Pokud nemáte zkušenosti
a do odšťavňovače dáte jablko nebo hrušku, nebuďte
překvapeni, že šťáva oxidací látek zhnědne. Tmavé
zabarvení ale není na škodu. Šťávu byste měli vypít do
druhého dne, bez konzervačních látek rychle dochází
ke kvašení. Pokud ji nevypijete hned, přidejte několik
kapek citronové šťávy a uskladněte v lednici.

Mixér v různých podobách

vých typů odšťavňovačů ovoce. Prvně jmenované mají
otočné nože, které ovoce nebo zeleninu rychle nakrouhají a odstředivou silou přitlačí na síto, přes které
se procedí čerstvě vymačkaná šťáva. Šnekové přístroje
ovoce nebo zeleninu rozdrtí rotujícími koly (takzvanými šneky) a do připravené nádoby vytlačí výslednou
šťávu. Princip, na kterém fungují, lze přirovnat třeba
k mlýnku na maso. Odstředivé i šnekové přístroje mají
své výhody i nevýhody a jak ukázal náš test, neexistuje
ideální přístroj, který by obstál ve všech kategoriích
zkoušek. Zatímco většina odstředivých odšťavňovačů
uměla poměrně rychle vytvořit chutné džusy a byla
jednoduchá i z hlediska obsluhy, jejich provoz byl ve
srovnání s těmi šnekovými většinou o dost hlučnější.
Přístroje šnekové jsou zase poměrně tiché, ale kvalita
jimi vyrobených džusů za těmi z odstředivých pokulhává. Práce s nimi zabere většinou více času a navíc jsou
náročné na čištění. Co se týče nejšetrnějšího odšťav-

Mezi velké pomocníky v kuchyni patří mixéry. Kuchyňský mixér najde své uplatnění v každé moderní
kuchyni. Práce s ním je snadná, pohodlná, rychlá
a komfortní. Ruční šlehače, tyčové mixéry se sekáčkem
i bez, ponorné mixéry, stolní mixéry, barové mixéry
a multifunkční roboti, vše je na trhu dostupné v mnoha variacích. Než si nějaký vyberete, dopředu zvažte,
k čemu ho nejčastěji chcete používat. I v jednotlivých
kategoriích jsou velké rozdíly v cenách, které závisí
především na počtu funkcí a vybavení spotřebičů.
Mezi ty nejlevnější mixéry patří samozřejmě ruční
a tyčové vyrobené z plastu, cenově se pohybují již
od 300 korun. Musíme však počítat s tím, že balení
většinou neobsahuje stojan a vhodnou nádobu. Za
ty lepší kousky z chromu v kombinaci se sklem nebo
polykarbonátovými nádobami dáme i několik tisíc.
Váháte-li mezi tyčovým mixérem a výkonnějším ručním
šlehačem, vezměte v potaz, co a pro kolik lidí budete
nejčastěji připravovat. Ruční šlehače jsou oproti tyčovým mixérům robustnější, zpracují větší množství, ve
standardní výbavě mají větší mísy a není nutné držet
tlačítko po celou dobu provozu. Velmi se v kuchyni
osvědčuje sekáček potravin, univerzální malý kuchyňský spotřebič, který dokáže nasekat opravdu vše. Poradí si s ovocem, zeleninou, masem i bylinkami. V rychlosti připravíte chutné saláty, krémy i pomazánky.
Ostré nerezové čepele rozsekají i syrové brambory pro
přípravu bramboráků nebo mrkve na salát. Malé ruční
provedení se vejde do každé poličky i většího šuplíku,
protiskluzová podložka zajistí stoprocentní pohodlí
a nehybnost při užití, navíc se dá použít i jako nádobka pro uskladnění nasekaných potravin v lednici.

Komfort od multifunkčního „robota“
Pokud od jednoho přístroje žádáte, aby uměl mixovat,
míchat, sekat, míchat těsto, drtit led, ale také vyrábět
sorbety, ovocné dezerty, koktejly, pomazánky, pyré
či zmrzliny, pořiďte si všeuměla - multifunkční mixér. Je jich na trhu velké množství – od levnějších až
po designové modely, které vedle úžasného vzhledu
umí dokonce vyrobit domácí těstoviny, čerstvé ratatouille nebo mleté maso pro lasagne. Samozřejmostí
u každého takového mixéru je odolná nádobka proti
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rozbití a možnost výběru rychlostních stupňů. Někdy se můžeme u těchto mixérů setkat i s označením
kuchyňský robot, který slouží zejména pro přípravu
většího množství těsta, šlehačky a podobně. A právě
kvalita je v tomto případě na prvním místě. Proto
doporučujeme ignorovat levnější přístroje – aby se
vám nestalo, že mixér bude chybět dostatečný výkon,
který nebude schopen rozmixovat suroviny na poža-

dovanou konzistenci, přístroj u kterého budete nuceni
trávit dlouhé minuty se stopkami v ruce a v neposlední
řadě přístroj, jehož údržba a čištění pro vás bude noční
můrou. Při mixování jídla je nejdůležitější výkonnost
motoru a špičková technologie, podle těchto kritérií
mixér vybírejte. Co se týká velikosti, mísy mají velikost
od 0,3 do 6,7 litrů. Pro tříčlennou rodinu postačí 3 litry,
počítejte proto 1 litr na osobu.

Zdravé „rýžování“
O tom, že do zdravého stravování patří rýže, není
pochyb. Rýže má pozitivní vliv na náš metabolismus
i imunitní systém. Jenže občas nám stane, že rýži nedovaříme nebo naopak rozvaříme. Nemluvě o připáleném hrnci, který pak nejde umýt. Tyto problémy vyřeší
rýžovar - elektrický hrnec s mnoha dalšími funkcemi.
Teplo je vedeno pomocí 3D, takže se rýže dělá rovnoměrně, což je velmi důležité. Když se vám v hrnci
vyvaří voda tak, že je rýže sotva potopená, sáček s rýží
obracíte a stejně je jedna strana tvrdší nebo v závěru
dojde k převaření. Časovač u rýžovaru je také skvělou
pomůckou – odpadá vám starost s natažením kuchyňského budíku nebo sledováním času na hodinách. Navíc vlastní různé programy a několik zdravých variant,
které vám umožní s rýží doslova kouzlit. Ale nejenom
to. Když si vyberete model, který kombinuje rýžovar
s parním hrncem, jednoduše a rychle připravíte velkolepou a zdravou hostinu pro celou rodinu. Připravit
díky němu můžete třeba i zeleninové chipsy, rybu
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nebo jiné maso. Není divu, že rýžovar se stal nejprodávanějším kuchyňským pomocníkem na světě.

Není nad domácí jogurt
Lahodný domácí jogurt - to zní opravdu lákavě. Vlastní
výroba potravin je u mnoha lidí stále populárnější.
Toto stravování má totiž jednu nespornou výhodu.
Vždycky naprosto přesně víte, co vaše jídlo obsahuje.
Nemusíte se starat o všudypřítomná „éčka“
ani přísady s podivnými názvy, kterým nerozumíte. Netřeba dále rozvádět, že potraviny
z čerstvých a snadno identifikovatelných
surovin jsou zdravější než jídlo ošetřené konzervanty, zahušťovadly a barvivy. Zkušenosti
mnoha zákazníků ukazují, že mnohdy nejlepší může být i jogurtovač levnější. Jen je třeba
si vybrat ten správný typ, který vám bude
vyhovovat. Jogurtovače obsahují někdy až
sedm skleněných nádobek, které se dají mýt
v myčce, a jogurt se v nich vyrobí za několik
hodin. Dražší modely vynikají nejen elegantním vzhledem a nerezovými prvky, ale i automatickým ovládáním pomocí LCD displeje.
Novinkou na trhu jsou takzvané fermentory,
v nichž si můžete vyrobit nejen jogurt, ale
i domácí sýr. Stačí obstarat suroviny, zatímco
vestavěná elektronika se postará o správnou
teplotu i čas přípravy včetně automatického
procesu kvašení. A pak už si budete pochutnávat na
lahodném a zaručeně zdravém domácím sýru.

Keramické nože
Do zdravé kuchyně patří i keramické nože. Jednak
z důvodu jejich vysoce kvalitního materiálu, který
i přes svou netradičně nízkou hmotnost a malou
tloušťku vyniká podstatně větší tvrdostí než běžné
ocelové nože. Díky tomu jsou keramické nože nejen
téměř nezničitelné, ale také velice ostré a přesné.
A pak je tu důvod praktický: zatímco ocelové nože
ničí většinu pro nás důležitých vitamínů, a to už při
pouhém kontaktu nože s produktem, keramický nůž
vitamíny v produktech ponechává a výsledný produkt
je tak pro nás organismus mnohem prospěšnější. Platí
to zejména pro krájení ovoce a zeleniny. Navíc oceníte, že keramický nůž ukrojí tenké plátky s naprostou
samozřejmostí, aniž by se měkké plody rozmačkaly.
Stejně skvěle se vám budou krájet sýry nebo vajíčka
natvrdo, a to díky nepřilnavosti zirkoniové čepele, která zůstává krásně hladká a neulpívají na ní žádné zbytky potravin. Po použití stačí nůž jen opláchnout vodou
a usušit. Posledním důvodem, který hraje pro tento
druh nože, je jeho trvanlivost - vydrží dokonale ostrý
i několik let a odpadá tedy starost o jeho broušení.

Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com
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Platíte spoustu peněz za elektřinu? Pak byste se měli zamyslet, jak a kde ušetřit.
Výdaje se mohou výrazně zmenšit, když spotřebu energie snížíte. Opravdu to jde.
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Nejvíce je možné uspořit u elektrospotřebičů s největším podílem na spotřebě domácnosti. To jsou zejména
chladničky, mrazničky a jejich kombinace, dále také
sušičky, pračky a případně myčky. Tyto spotřebiče se podílejí na spotřebě elektrické energie až 30 % – počítáno
z tzv. „ostatní spotřeby“, tedy bez energie na topení
a ohřev vody. Menší podíl na spotřebě mají například
elektrické trouby a sporáky (asi 2 %). Přestože je jejich
jednotkový příkon poměrně vysoký, jsou obecně využívány méně často nebo na kratší dobu.

Co nejúspornější ledničky
Chladničky, mrazáky a jejich kombinace patří mezi
největší žrouty energie v domácnosti, proto se na jejich
výběru nevyplatí šetřit. Jelikož životnost lednice se
pohybuje kolem deseti let, mohla by se vám investice
do levného modelu v průběhu let výrazně prodražit.
Rozdíly ve spotřebě činí i několik tisíc ročně. Důležitým
vodítkem při nákupu nové lednice či mrazáku jsou
energetické štítky. Ty rozlišují kategorie A až G, ale
v podstatě se na trhu setkáváme jen s kategorií B, a naprosto vedou A+ a A++ a A+++, které jsou nejúspornější. Zdánlivě malé plus přitom znamená obrovskou
úsporu. Podle směrnice EU musí mít totiž spotřebiče ve
třídě A+ spotřebu energie minimálně o 25 % nižší než
přístroje třídy A. Při výběru byste se ale neměli řídit jen
písmenem. Energetická třída je vázaná na objem, proto
menší lednička třídy A má často menší spotřebu než
velká ve třídě A++. Stejně tak platí, že spotřeba energie u ledniček stejné energetické třídy nebude stejná.
Lednička třídy A o objemu 140 l bude mít spotřebu
okolo 0,4 kWh, zatímco tatáž lednička s objemem 200 l
bude spotřebovávat 0,7 kWh denně. Na energetickém
štítku najdete kromě energetické třídy i údaj o roční
spotřebě energie (kWh), hlučnost a údaje o objemu
spotřebiče. Výpočty a laboratorní testy jsou jedna věc,
skutečnost se od ní ale může lišit. Reálná spotřeba energie samozřejmě závisí zejména na způsobu využívání
chladničky i mrazáku. Věděli jste, že tyto spotřebiče
byste měli umístit na co nejchladnější místo v kuchyni,
tedy co nejdál od oken, sporáku a topení? A také záleží
na nastavení chlazení. Současné chladničky jsou dostatečně kvalitně utěsněné, takže přes zimu stačí nastavit
teplotu na nejnižší stupeň a v létě na střední stupeň. Při
výběru chladicího pomocníka volte jen technologii No
Frost, díky které se nebudete muset starat o pravidelné
odmrazování. Pravidelným samoodmrazováním snižujete spotřebu energie, zato námraza silnější než 5 mm
zvyšuje spotřebu energie až o 30 %.

Myčky a pračky jsou už chytré
V posledních letech se zvyšuje úspornost myček na vodu
i elektřinu. Nejnovějším myčkám stačí na jeden cyklus
třeba jen sedm litrů vody, zatímco kdybyste myli stejný
objem nádobí ve dřezu, bylo by to i několikanásobně
víc. Nejúspornější myčky jsou dle energetických štítků
EU v energetické třídě A+++. Na štítku dále nalezne-
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te údaj o roční spotřebě energie (kWh, počítá se 280
standardních cyklů), roční spotřebu vody, hlučnost, kapacitu mytí a třídu účinnosti sušení. A protože všechny
myčky nádobí musí mít třídu účinnosti mytí A, písmeno
už se proto na štítku neuvádí. Stejné je to u praček
s kapacitou větší než 3 kg. Ty nejúspornější pračky jsou
v energetické třídě A+++. Na štítku je dále údaj o roční spotřebě energie (kWh, počítá se 220 standardních
pracích cyklů), roční spotřebu vody, hlučnost při praní
a odstřeďování, kapacitu praní (v kg) a třídu účinnosti
odstřeďování. Myčky i pračky jsou vybaveny automatickými a úspornými programy, které zkracují mycí čas
nebo šetří energii ohřevem vody na nižší teplotu než při
klasickém mytí nebo praní.

Sušička stále ještě luxus?
Sušička prádla není ještě v masivním měřítku v českých
domácnostech zabydlena, zřejmě právě z důvodu obav
z vysoké spotřeby elektřiny. Ale to už je minulost.
Modely s tepelným čerpadlem mají přijatelnou spotřebu, sice jsou dražší, ale jejich ceny stále klesají. Oproti
běžným kondenzačním sušičkám mohou mít o více než
polovinu nižší spotřebu. Úsporné sušičky je však náročnější na údržbu, musí se pravidelně čistit. Ty nejúspornější jsou podle energetických štítků EU v energetické
třídě A+++. Na štítku dále naleznete údaj o roční
spotřebě energie (kWh, počítá se 160 cyklů sušení při
standardním programu), informaci o druhu sušičky (ve
většině případů se ještě jedná o sušičky kondenzační),
kapacitu sušení (v kg), čas trvání standardního cyklu,
údaj o hlučnosti a třídu účinnosti kondenzace (u kondenzačních sušiček). Samozřejmě musíte počítat s tím,
že čím úspornější sušička je, tím vyšší je její cena. Investice do úsporné sušičky se z dlouhodobého hlediska ale
určitě vyplatí. Peníze, které byste ušetřili při nákupu
méně úsporného přístroje, se vám za několik let provozu dražší úspornější sušičky nejen vrátí, ale snížením
odebrané energie při sušení prádla na tom vyděláte.

Nejúspornější vaření je na indukci
Pokud se u vás doma denně vaří, spotřebujete dost
energie. Proto byste se měli poohlédnout po úsporném
spotřebiči. Tím jsou bezesporu sklokeramické desky,
které šetří až 47% energie. Nejmodernějším zástupcem
ve světě vaření je právě tato deska s indukčním ohřevem. Jedná se o úsporný zdroj tepla, který pracuje na
principu zákona o elektromagnetické indukci. Položením kovové nádoby na keramickou desku se vytvoří silné magnetické pole, jehož proudy procházejí skrz dno
kovové nádoby, a tak ho velmi rychle ohřívají. Indukční
cívka se aktivuje dotekem dna hrnce. Hlavní výhodou
ohřevu je snížení tepelných ztrát, protože se ohřívá přímo dno kovové nádoby (u zbylých typů se nejdříve ohřívá plotýnka a ta poté předává teplo nádobě). Pokud
uvažujete o vestavné troubě, kterou chcete zabudovat
jinam než varnou desku, pak vězte, že kompaktní sporáky s indukční varnou deskou jsou absolutní techno-
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logickou špičkou a nejefektivnějším způsobem vaření.
Výhodou je okamžitá připravenost k použití a téměř
nulová produkce zbytkového tepla. Indukční sporáky
se mohou pochlubit výraznější úsporou energie, která
se pohybuje okolo 60-80 procent nároků sklokeramické
desky. I doba ohřevu je výrazně kratší. Úspora energie
samozřejmě záleží i na tom, jak moc se v rodině vaří.
Pokud se bude na jedné plotýnce vařit zhruba deset
hodin týdně, úspora může dosáhnout 1 500 Kč ročně.
Cena nejlevnějších modelů se však pohybuje od 13 000
Kč, takže návratnost investice může trvat až deset či
více let. A nakonec perlička pro ty z vás, co si často vaří
čaj nebo kávu: ač se to zdá trochu nelogické, rychlovarná konvice je úspornější než klasický ohřev vody na
sporáku.
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Povinnost údajů na dalších spotřebičích
Už rok musí být označeny energetickými štítky i pečící
trouby a sporáky, ať už elektrické nebo plynové. Kromě
údaje o spotřebě energie na jeden cyklus (v kWh) lze ze
štítku vyčíst i třídu energetické účinnosti. Nejúspornější
trouby jsou ve třídě A+++, nejméně úsporné ve třídě
D. Na štítku dále najdeme využitelný objem trouby
v litrech a také typ zdroje (elektřina/plyn). Stejně na to
jsou i vysavače, které mají energetické třídy od A až G).
Na štítku je i průměrná roční spotřeba energie (počítá
se 50 cyklů vysátí plochy 74 m2), třída prachových emisí
(množství prachu ve vzduchu vyfukovaném vysavačem,
A až G), hlučnost (opravdu tichý vysavač má hodnotu
69 dB (A) nebo nižší), třída účinnosti vysávání koberců
(čisté a hygienické koberce zajistí vysavač s účinností

jsou vypnuty. Elektřina ve vypnutých přístrojích totiž
stále proudí a mizí v kontrolních diodách či v informačních displejích. A nejen to. Vnitřní obvody spotřebičů,
například zdroje, neustále vysávají energii ze sítě.
Nežádoucí důsledky pohotovostního režimu jsou dobře
známé, ale v běžné domácnosti jsou často opomíjeny
a bagatelizovány. Pohotovostní režim Stand by vyhovuje naší pohodlnosti, ale už ne tolik naší peněžence
a životnímu prostředí. Aby tomu tak nebylo, měly by se
tyto přístroje vypínat úplně. Myslíte si, že se jedná o zanedbatelnou položku? Omyl. Úplným vypínáním těchto
spotřebičů lze ušetřit na jednu domácnost až 1500 Kč
ročně. Týká se to třeba i takových maličkostí, jako jsou
ukazatelé hodin na DVD přehrávači, mikrovlnce nebo
sporáku, nabíječka notebooku či mobilu ozdobená svítící diodou, ponechaná v elektrické síti, nemluvě o pračkách, sušičkách, myčkách, tiskárnách, na kterých vesele
blikají nejrůznější diody a ukazatele.

Tiskárny a počítače
U tiskárny se zastavme. Používáte ji často, nebo spíš
výjimečně, protože jinak už komunikujete elektronicky?
Možná se po následujícím příkladu chytnete za čelo: Když
jednou za dva roky vytisknete jednu černobílou stranu
velikosti A4, a tiskárna je jinak nevyužitě zapojená do sítě,
stojí takový jediný výtisk až 1500 Kč! Tiskárna totiž ve
Stand by režimu za ty dva roky spotřebovala spoustu kWh
elektrické energie! A ještě dobrá rada k počítačům: Když
vybíráte nový, zvažte možnost zakoupení notebooku.
Jeho spotřeba je až o 80 % nižší. Výhodou je samozřejmě
i vyšší mobilita. Čím větší je obrazovka, tím větší je i spotřeba energie. A nezapomeňte při koupi nového monitoru na jeho úsporné podsvícení na bázi LED. Výrobní cena
takového podsvícení je nižší, monitory jsou s ním podsvětleny rovnoměrněji a mají poloviční spotřebu.

Učíme se správně svítit

vysávání koberců třídy C nebo lepší), třída účinnosti vysávání tvrdých podlah (opět je ideální alespoň třída C).
A štítkovací povinnosti se dočkaly í odsavače par. Nejúspornější digestoře jsou ve třídě A, nejméně úsporné ve
třídě E. Dále lze ze štítku vyčíst třídu účinnosti dynamiky
proudění (A až G), třídu účinnosti osvětlení (A až G), třídu účinnosti filtrace mastnost (A až G) a také hlučnost.

I malé spotřebiče něco stojí
Užíváte-li každý den mikrovlnku, fén, odšťavňovač nebo
další přístroje, výdaje jsou poměrně velké. U malých
spotřebičů záleží na výkonu a také na četnosti používání. Když k tomu připočtete televizor, který běží celé
hodiny, případně počítač, rádia, hi-fi věže, počítače,
set top boxy nebo třeba herní konzole, vyletí vám účet
ještě výš. To jsou přístroje, které odebírají proud, i když

Klasické žárovky v regálech obchodů nahrazují úsporné
žárovky, zářivky, LED žárovky či halogeny. Nahradíte-li
klasické žárovky například úspornými LED žárovkami,
při totožné kvalitě osvětlení ušetříte minimálně 80%
energie. Že je tato nová generace žárovek dražší? Ale
vždyť má až 18krát delší životnost! Takže vám úsporné
žárovky vydrží roky a roky v provozu a náklady se vám
mnohonásobně vrátí. Jejich nastavení teploty světla dokonale nahrazuje teplé bílé světlo klasické žárovky. Jsou
ideální do místností, kde se svítí nárazově a potřebujete
ihned maximální výkon. Do prostor, jako jsou toalety,
koupelny, komory a podobně si tedy rozhodně pořiďte
úspornou žárovku ideálně s rychlým startem. Nejúčinnějším a zároveň nejúspornějším světelným zdrojem
jsou zářivková svítidla se zrcadlovým reflektorem.
A vybírejte jen svítidla s účelně usměrněným světlem na
plochu či prostor, které mají být osvětlené.

Úsporné vytápění
Ať vytápíte plynem nebo elektřinou, ušetřit se dá, aniž
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to na tepelném komfortu ve svém domově poznáte.
Začneme-li plynem, tak ten můžete v rámci vytápění
šetřit třeba tak, že máte správně nastavený termostat
a topíte jenom ve chvíli, kdy je to nutné. Stejně tak
můžete šetřit i díky kvalitnímu nádobí a používání
pokliček, jelikož tím dobu potřebnou vaření můžete
zkrátit – a tím snížíte dobu používání plynu. U elektřiny zase můžete nastavit váš boiler či jiné spotřebiče
na noční proud, stejně jako je třeba myslet na jejich
vypínání. Lidé často termostat nastavují tak, aby se
teplota v bytě držela stále přesně na požadované výši.

rozdělují. Obecně lze říci, že nízkoenergetický dům je
velmi úsporný, ale pasivní dům ještě více. Nejúspornější
variantou pasivního domu je pak energeticky nulový
dům, který svou energetickou spotřebu umí doplňovat
z vlastních zdrojů, kterými mohou být například fotovoltaické panely. A lze jít ještě dál - dnes již ve světě stojí domy, které se nazývají aktivní neboli plusové domy.
Jejich energetická spotřeba je velice nízká a navíc jsou
vybaveny vlastními energetickými zdroji, které vyrobí
víc energie, než spotřebuje dům na svůj vlastní provoz.
Existují také číselná kritéria pro dělení energeticky efektivních domů. Za nízkoenergetické domy se považují
takové, které ročně spotřebují maximálně 50 kWh/m2.
Pasivní domy mají hodnotu maximální energetické spotřeby stanovenou na 15 kWh/m2 ročně a kromě jiného
toho pasivní domy dosáhnou pomocí tzv. pasivních
zisků tepelné energie - z venkovního slunečního záření
a tepelného vyzařování spotřebičů i obyvatel uvnitř
domu. Pro srovnání, běžné rodinné domy postavené
v 80. a 90. letech minulého století mají spotřebu mezi
80 - 150 kWh/m2 za rok. Starší zástavba, tedy domy
staré mnoho desítek let, mohou mít spotřebu klidně
dvojnásobnou a dokonce ještě vyšší.

Jednotlivé prvky pasivního domu

Domnívají se, že to přinese nejefektivnější vytápění. Kotel se však často zapíná a vypíná, což přináší ztráty tepla
a účinnosti. Pokud to jde, lepší je nastavit větší rozpětí
mezi spodní a horní hranicí požadované teploty, aby
se prodloužily intervaly, kdy kotel běží, nebo je vypnutý. Zbytečně nepřetápějte! Odborníci doporučují jako
optimální teplotu koupelny 23-24°C, obývacího pokoje
21°C, kuchyně 20°C a ložnice 18 až 19°C. Každý stupeň
Celsia navíc, než je optimální teplota, zvyšuje spotřebu
energie o 6%. Předpokladem pro úsporu při vytápění je
i zateplení domu a dokonale těsnící plastová okna.

Nízkoenergetický dům
Úspora energií je dnes diskutovaným tématem v mnoha
oblastech lidského počínání, přičemž v bydlení to platí
nejvíce. Kdo bydlí ve starším domě, může ušetřit vším,
co jsme popsali, samozřejmě výhodu mají ti z vás, co
uvažují o bydlení v nové budově. Ty už jsou v naprosté
většině takzvaně nízkoenergetické samy o sobě. Energeticky efektivními domy se souhrnně označují stavby,
které jsou nenáročné na spotřebu energie. A právě
podle míry energetické nenáročnosti se domy dále
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V těchto domech jsou okna, stěny, a podlahy vytvořeny tak, aby v zimě zadržovaly energii ve formě tepla
a v létě, aby venkovní teplo do domu neprostupovalo.
Ve vybavení domu jsou využity úsporné spotřebiče
a často je dán i určitý režim využívání energie v domě
(například praní, jen když jsou osvětleny solární panely
vyrábějící elektřinu apod.). Při návrhu je důležité vzít
v úvahu místní klima, směrování oken a střechy, typ
izolace, využití rekuperace vzduchu (odváděný vzduch
předává své teplo vzduchu přiváděnému nejčastěji přes
rekuperační výměník tepla), užití solárních elektrických
nebo termálních panelů (někdy i geotermální energie),
světlovodů pro denní osvětlení, úsporných svítidel, moderních kotlů pro vytápění, volba stavebních materiálů
a zamezení vzniku tepelných můstků. Nicméně některé
z těchto chytrých prvků si můžete nainstalovat i do
domu staršího.

Vychytávka pro každého
Závěrem taková maličkost, se kterou můžeme ušetřit
všichni: Má váš mobil či MP3 přehrávač možnost dobíjení při připojení k USB? Pak to využívejte. Dobíjení
mobilu přes střídač fotovoltaického systému znamená
ztráty na střídači při výrobě 230V střídavého napětí
a ztráty při následném snížení z 230 V zpět na 5 V stejnosměrného napětí v adaptéru k mobilnímu telefonu.
Efektivita při takovém 230V dobíjení jde velmi znatelně
dolů v porovnání s potřebným velmi nízkým odběrem
při dobíjení těchto zařízení.

Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

JE LIBO MARKÝZU?
Ačkoliv se to nezdá, sluníčko za chvíli zaútočí plnou silou a my začneme vymýšlet, jak se před
ním schovat. Co byste řekli na nějakou hezkou roletu či markýzu? Společnost Isotra přináší pár
novinek, které vám problém jistě pomohou vyřešit.

Markýza Isotra Dakota se svým elegantním designem zaručuje harmonický vzhled fasády domu. Uzavřený
kazetový systém zajišťuje, že tkanina je plně chráněna, a to i na místech vystavených dešti nebo větru.

Markýza Isotra Olivia je díky délce výsuvu čtyři metry
ideální pro zastínění velkých teras. Originálním
doplňkem je elektricky ovládaný spouštěcí volán.

Screenová roleta Isotra HR7 je jednoduchým
a efektivním řešením pro zajištění příjemné teploty
v interiéru a optimálních světelných podmínek pro
práci i odpočinek. Tkanina rolety je napnuta díky
vyvážené spodní liště.

Více podrobností na www.isotra.cz

TŘETINU ŽIVOTA

PROSPÍME
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.
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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. Je jen na vás, zda dáte přednost
posteli na nožičkách, celočalouněné, nebo se šuplíkem
ve spodní části. Výhodou celočalouněné postele je její
stabilita a tudíž bezpečnost a druhou úložný prostor,
který se skrývá v dolní části korpusu, ať už je přístupný
podle typu roštu z boku nebo od nohou. A bonusem
je čistota – nemusíte vytírat prach pod postelí. Velkým
hitem se v poslední době staly kontinentální postele
s vysokým násedem okolo 70 centimetrů, který usnadňuje vstávání i uléhání. Jde o typ kompletního lůžka se
speciální konstrukcí pružin v zabudované matraci, díky
které se ideálně přizpůsobí vašemu tělu.

Se šuplíky, nebo na nožičkách?
Alergici by měli dát přednost posteli ze dřeva, která
na rozdíl od čalounění nepřiživuje roztoče. Dřevo je
přírodní materiál, a proto na něj mnozí z nás nedají
dopustit. Nejkvalitnější jsou postele z buku nebo dubu,
cenově dostupnější je masivní smrk a borovice. Levnější
alternativou masivu jsou postele z elegantní a vzdušné
dýhy, nebo z nejlevnějšího, na údržbu nenáročného
lamina. Většinou se kupuje rám postele, který doplníme
roštem a matrací. Můžeme si pořídit klasikou postel
na nohách (pozor na jejich stabilitu) nebo s bočnicemi
prodlouženými až k zemi. Ty je vhodné volit zejména,
pokud chcete postel s úložným prostorem, který se tak
schová. Můžete mít zásuvku pod postelí s vysunutím
do boku nebo úložnou vložku pod postelí se zvedacím nebo vysouvacím mechanismem od nožního čela.
Velmi žádané jsou v posledních letech ale i i dřevěné
kompaktní postele, které úložný prostor dávají na odiv.
Prostor pod nohama je plný praktických zásuvek, které
poslouží třeba jako prádelník. Ušetříte tak prostor
v ložnici třeba místo komody, a navíc jde o velmi efektní design spacího místa. Nicméně z hlediska zdravého
spánku jsou doporučovány spíše postele na nožičkách,
protože dovolí cirkulovat vzduchu a lépe se tak odvětrávají. Venkoncem i v tomto případě můžete využít
prostor v nohách postele pro různé bedny a přepravky,
nejlépe na kolečkách. Jen musíte počítat s usazovaním
prachu.

Postel přes den u stropu
Pro současnou oblibu malometrážních bytů jsou v posledních letech velmi žádané postele „ve skříni“, které
večer jen vyklopíte a ráno zase zajedou zpět a nepřekážejí v prostoru. Sklopná postel má kovový rám
s lamelami a úložný prostor ve spodní části, která je
viditelná přes den. Ať už ve formě skříňky nebo polic.
Zajímavé technické řešení představuje zdvihací postel,
která má tu výhodu, že během dne matrace a lůžkoviny
není nutné uklízet nebo mít v uzavřeném prostoru jako
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v případě sklopných postelí ve skříních, do kterých se
před zaklopením do svislé polohy upínají pásy. Stisknutím tlačítka ovladače zdvihne elektrický mechanizmus
takovou postel ke stropu. Lůžkoviny přes den dýchají
a nejsou v interiéru vidět. Toto řešení je ideální pro děti
nebo pro osoby s menší tělesnou váhou.

Svítící postel z palet
Chtěli byste luxusní postel za pár korun? Pak si ji můžete postavit sami z palet. Stačí si někde v hobby centru
koupit osm europalet. Máte záruku, že budete spát
na kvalitním masivním dřevu. Palety jen obrousíte,
natřete barvou na dřevo a poskládáte do čtverce ve
dvou řadách na sebe. Palety ani nemusíte sešroubovávat k sobě, jsou těžké a tudíž stabilní. Položíte na ně
vyšší matraci a můžete si být jisti, že takové lůžko se ani
nehne. Z mezer v paletách nemusíte mít obavy, vyšší
matrace určená pro pevný podklad lůžka tento úkaz
vyzmizíkuje. Na druhou stranu bude matrace zespoda skvěle dýchat. Uklízet se dá postel z palet snadno,
sundáte matrace a vysajete. A pokud chcete vzbudit
dojem luxusu, oblepte si postel po celém obvodu LED
páskem.

Lamelové 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
bodové 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,

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

Čistý vzduch bez prachu
Hluboké dýchání klidného spánku si žádá v ložnici čistý
vzduch, příjemnou teplotu a minimalizovanou prašnost.
To poslední si zajistíme tím, že do ložnice neumísťujeme
zbytečně moc nábytku, patří sem postel, noční stolek,
prádelník, možná ještě křeslo a odkládací stolek. Pokud
to není z prostorových důvodů bytu nutné, do ložnice
nedáváme ani zabudované skříně, raději jim najdeme
místo v předsíni. Když není zbytí a v ložnici velké skříně
musíme mít, postaráme se alespoň o to, aby jejich dveře
dobře těsnily – nebude se nám prášit na šaty a prádlo,
takže se nám nebude prach rozlétat po ložnici. Je to
samozřejmě dobré pro šatstvo i pro čistý vzduch.
Čistý vzduch znamená také dobré větrání, místnost bez
okna bychom jako ložnici měli použít opravdu jen v nejvyšší prostorové nouzi. A abychom si udrželi opravdu
odstup od vnějšího prostředí, zajistili si přítmí i na léto,
kdy brzy svítá a také zamezili prostupu hluku zvenčí,
stačí si na okna pořídit žaluzie, případně pěkné závěsy.
V bytech s radiátory ústředního topení bývá v topné
sezóně problém se vzdušnou vlhkostí. Pokud se v noci
budíte pokašláváním a ráno máte vyschlo v ústech,
nejspíš máte v ložnici přesušený vzduch. Jeden malý
odpařovač vody na radiátoru na to obvykle nestačí,
chce to do ložnice umísit zvlhčovač vzduchu. Ideální je
přístroj s možností nastavení cílové vlhkosti (v zimě by
měla být 45 – 60 %)s automatickou regulací a zabudovaným vlhkoměrem, takový přístroj slouží trpělivě sám
a vyžaduje minimální provozní pozornost.
Na výběr jsou diskové zvlhčovače, které pracují na
principu rotace speciálních disků ve vodní lázni. Tímto způsobem je vzduch přirozeně zvlhčován a taktéž
promýván, čímž je eliminována část prachu. Celý systém
je jednoduchý a nevyžaduje téměř žádnou pozornost,
je závislý na okolní vlhkosti vzduchu - efektivně pracuje
pouze při nízké vlhkosti, což ale vlastně přesně to, co
od zvlhčovače čekáte. Další možností jsou ultrazvukové
zvlhčovače. V nich je voda je pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru měněna na mikrokapičky
- mlžinu. Ta je následně vyfukována jako jasně viditelná
pára, jemná a rovnoměrná. Během vteřin vstřebá do
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okolního vzduchu a nezpůsobuje vlhko v okolí zvlhčovače. Ultrazvukové zvlhčovače jsou vhodné do jakékoliv
místnosti a jsou zcela bezpečné pro své okolí. Je ale
třeba dbát na údržbu, protože při zanechávání vody
v nádržce může docházet k množení bakterií. Některé modely tento problém eliminují pomocí volitelné
ionizační tyčinky. Třetí varianta jsou studené zvlhčovače.
Pracují na jednoduchém principu přirozeného odpařování vzduchu. Suchý vzduch je nasáván přes zvlhčovací
filtr a tím získá potřebnou vlhkost. Celý systém je velice
jednoduchý a nevyžaduje velkou údržbu, opět ale hrozí
množení bakterií, takže pro alergiky se studené zvlhčovače nedoporučují. Při výběru přístroje hledejte hlavně
údaj o kapacitě, tedy o tom, jak velkou místnost zvlhčo-
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vač obhospodaří. Důležitý bude jistě i údaj o hlučnosti,
zvlhčovače ale spíše jen tiše vrní, hlučnost bývá pod 25
dB, což ruší jen opravdu citlivé osoby.
Zejména pro alergiky bývá pro dobrý spánek nezbytné
eliminovat ze vzduchu maximum prachových částic, ale
také ještě drobnější pylové částice, spory plísní a roztoče a jejich zbytky. Ve velkoměstském provozu se potřebujeme zbavit také smogu, v kuřáckých domácnostech
odéru z cigaret, v bytech se zvířaty jejich pachů. To vše
nám zajistí kvalitní čistička vzduchu. Prakticky všechny
odstraní ze vzduchu prach a další mikroskopické alergeny, jen účinnější přístroje si ovšem poradí i s kouřem
a smogem, bakteriemi, viry, alergeny roztočů a nepříjemnými zápachy. Aby čistička odstraňovala co nejvíce

druhů nečistot, je v ní obvykle zařazeno více druhů
filtrů s různým posláním. Stále častěji je také používán
ionizátor (generátor iontů), což sice není filtr v pravém
slova smyslu, nicméně na odbourávání nečistot se také
podílí.
Při výběru čističky na prvním místě posuzujte vzduchový výkon. Čistička by měla za jednu hodinu vzduch
v místnosti přefiltrovat alespoň 2,5krát, alergici ovšem
potřebují, aby výměna proběhla alespoň čtyřikrát.
Čistička by vás neměla rušit ve spánku. Zatímco při
nejvyšším výkonu se hlučnost běžných ventilátorových
čističek pohybuje kolem 50 dB, při nejnižších otáčkách
je většina strojů prakticky neslyšná. U každé čističky
je možné v případě potřeby ručně nastavit výkon na
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minimum a tím zajistit co nejtišší chod. Je ale třeba
počítat s tím, že při omezení výkonu klesá účinnost čističky. Nejlepší je tedy vzduch v ložnici nechat důkladně
vyčistit na plný výkon čističky hodinu až dvě před tím,
než si jdete lehnout, poté nechat přístroj běžet na tichý
snížený výkon.

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.

Jaké lůžkoviny?

Není polštář jako polštář

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. Pro každý
případ by si alergik měl pořídit antibakteriální vysavač,
který z lůžkovin dokáže většinu alergenů odstranit.
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.

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.

V zimě teplo pod peřinou
Typické péřové duchny pamatujeme ještě z dob našich
babiček. Dnes se sice vracejí na scénu, ale v poněkud
jiné formě – odlehčené a vzdušné. Pokud zvolíte tento
druh, zajímejte se o poměr prachového a obyčejného
peří. Jednoduše řečeno, čím více prachového podílu,
tím je náplň kvalitnější. Pro zimní měsíce si ale můžeme
vybrat i jiné náplně. Co třeba ovčí vlna? Příjemně hřeje,
díky délce, pružnosti a kadeření vláken má jedinečnou
schopnost vyrovnaného hospodaření s teplem a vlhkostí. Nebo třeba kašmír: přikrývka ze srsti kašmírských
koz má hřejivost, kterou můžeme přirovnat například
k péřové přikrývce s hmotností až 6kg peří. Přitom je
neskutečně lehká.

Zajímejte se o prošití
Výběr je ale daleko pestřejší. 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
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Spíte na zádech nebo na boku?
Možná se budete divit, ale nejzdravější pro váš krk
a záda je spaní na zádech, protože hlava, krk a hlavně
páteř zaujímají neutrální pozici. Spaním na zádech se
vyhnete nejen bolestem krku, zad a hlavy, ale i problémům se žaludečními šťávami a s pálením žáhy. Vyberte
si takový polštář, který udrží vaši hlavu lehce nad úrovní
matrace. Tím, že se obličej nebude dotýkat polštáře, si
nebudete vyrábět zbytečné vrásky. Nicméně pozor, pokud máte sklon k chrápání, tato poloha ho bohužel ještě podpoří… Ideálním polštářem pro spáče na zádech
je polštář s náplní z peří, protože je tvarovatelný. Pokud
máte na peří alergii, nic nezkazíte polštářem s umělou náplní nebo anatomickým z paměťové pěny. Také
spaní na boku zabraňuje bolestem zad a krku, protože
páteř zůstává ve své přirozené poloze. Vyhnete se také
problémům se žaludečními šťávami a s pálením žáhy
a budete méně chrápat. Ale s tvorbou vrásek už je to
horší, po celou noc se obličej stlačuje do polštáře. Ideální polštář pro spáče na boku je anatomický z paměťové
pěny, který se přizpůsobí tvaru vaší hlavy a nenechá ji
“propadnout se”.

Klubíčko a břicho je problém
Rádi se před usnutím stáčíte do polohy plodu? Pak
pozor! Tato poloha vůbec není zdravá, páteř je při ní
nepřirozeně ohnutá. Ztěžuje se tím dýchání a také si
děláte „noční vrásky“. Ale když je vám tato poloha
nejpříjemnější, i vy si dejte pod hlavu polštář z paměťové pěny. Nejhorší polohou je spánek na břiše, kdy krk
a hlava zůstávají celé hodiny v jedné poloze a páteř
nutíte do nepřirozené polohy, což následně povede
k bolestem zad. Při spánku na břiše jsou pod tlakem
i vaše klouby a svaly. Jedinou výhodou této polohy je
fakt, že nebudete chrápat. Spáči na břiše by si měli
vybrat co nejnižší polštář. Nejlepší je spát bez polštáře, abyste se vyhnuli nepřirozené poloze krku a hlavy.
A když už – tak zvolte polštář s přírodní náplní z peří,

který svou flexibilitou umožní, abyste při spaní neměli
hlavu příliš vysoko.

Zdravotní nezávadnost povlečení
Na povlečení není důležitý jen design, ale především
materiál. Čemu dáváte 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.

Trendové mikro
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 heb-
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ký na dotek. Zjemněný 100% polyester (micro) často
imituje zvířecí srst, proto tento materiál využívají také
výrobci hraček.

Květiny a geometrie
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.
Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

INZERCE

www.glamonde.cz
LUXUSNÍ LOŽNÍ POVLEČENÍ

Někdo si pochvaluje malý byt, protože nerad uklízí velké místnosti. Jiný tvrdí, že
pořádek se lépe udržuje ve velkém bytě, kde se i pár poházených věcí lépe ztratí.
K tomu, abyste v jakkoliv velkém bytě měli uklizeno a zároveň dost prostoru,
potřebujete jednu zásadní věc – dobře promyšlené a chytře rozmístěné úložné
prostory.
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CHYTŘE ULOŽENO
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Pod termínem úložné prostory se zdaleka nemyslí jen
skříň na kabáty nebo nábytková stěna od podlahy až
ke stropu, kde se schovají štosy ručníků ze svatební
výbavy, knihy po dědovi i manželova sbírka angličáků. Úložné prostory mohou být docela malé, na první
pohled neviditelné, a přesto praktické. Leckdo možná
namítne, že chce mít byt vzdušný a ne zastavěný nábytkem. Ale byt přeplněný věcmi, které není kam dát
a povalují se všude možně, má se vzduchem společné
jen to, že to v něm vypadá jako po výbuchu. Pokud
tedy řešíte, jak ideálně v bytě uskladnit věci, začněte tím nejzásadnějším bodem. Oblečení, boty, knihy,
cédéčka a jiné nezbytnosti nejdřív důkladně proberte
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a co opravdu nepotřebujete, pošlete dál. Vy se zbavíte
krámů, ulehčíte bytu a ještě někomu uděláte radost.

Podhled v předsíni
Při řešení úložných prostor se zastavme hned v předsíni. Ideální je umístit do ní nějakou vestavěnou skříň,
která pojme jak zimní kabáty, tak letní boty, ale
schová třeba i vysavač. Pokud na skříň nemáte místo,
zkuste dát do předsíně alespoň věšák s policí nahoře,
na niž se vejdou hezké a prostorné krabice, kam momentálně nepotřebné oblečení můžete uložit. Každý
využitý prostor se počítá. Obzvlášť v malém bytě.
Pokud to řešení bytu dovoluje a máte vysoké stropy,

INZERCE

ideálním řešením je strop snížit a vytvořit tak podhled,
který pojme spoustu věcí, včetně třeba lyží nebo snowboardu. Jen je potřeba promyslet si, co do něj dáte,
abyste třikrát denně nemuseli šplhat po štaflích nebo
schůdkách.

Koupelnový řád
S prostorem lidé často bojují v koupelnách. Řeší, jestli
vanu rohovou nebo rovnou, případně jestli by nestačil
jen sprchový kout. Zrovna v koupelně je ale dost věcí,
které je potřeba schovat. Není zrovna pěkný pohled
na koš přetékající špinavým prádlem nebo popadané lahvičky se sprchovým gely a jinými kosmetickými

nezbytnostmi, které lemují vanu. V dnešní době je tak
rozmanitý výběr koupelnového nábytku, že seženete
skříňku pod umyvadlo, galerku se zrcadlem nad ně,
případně vysokou skříňku na úklidové potřeby v různých šířkách i designech. Pokud nemůžete schovat
kosmetické přípravky do nějaké skříňky a máte je rozložené třeba v nice ve zdi nebo na oknech, dejte jim
alespoň nějaký řád tím, že je soustředíte do látkových,
proutěných, dřevěných či jiných košíků, misek a podobných nádob. Na toaletách většinou moc prostoru
pro uskladnění nebývá. Oblečení tam asi skladovat
nebudete, ale co třeba nechat si od firmy vyrobit skříňku nad toaletu na míru, která pojme kufr s nářadím,
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vrtačku, krabici s hřebíky a šrouby a jiné potřeby pro
kutily? Ani malířské potřeby se neurazí, že jim v bytě
vyhradíte poněkud méně důstojné místo. Ušetříte tak
úložné prostory třeba právě na chodbě.

Obývák plný knih?
Obývák – to je věčný kompromis mezi tím, aby byl
pěkný a zároveň účelový. Tak moc se vám líbí otevřené regály, v nichž pózují tu soška, jinde vázička
s květinovou aranží nebo fotka v rámečku? Jenže
vy potřebujete mít v obýváku skříňky, do kterých se
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vejdou ručníky a povlečení, stejně jako všudypřítomné knihy nebo cédéčka? Šikovným řešením je sedačka
s úložným prostorem, který je na cíchy i prostěradla
jako dělaný. Máte-li rádi knihy a máte-li jich doma
hodně, asi by byl nesmysl, abyste jich půlku vyhazovali, protože se vám nevejdou do knihovny. Zkuste
si k velké knihovně pořídit další – menší, kterou
postavíte třeba pod okno nebo do tmavého rohu,
který jinak moc nevyužíváte. Pokud to lze, kupte si
takové skříňky dvě a postavte je na sebe. I v obýváku
si můžete vypomoci papírovými krabicemi v mnoha

dy k vestavěnému patru, i v nich se najde spousta využitelného místa. A to nejen ve schodech samotných,
ale hlavně v prostoru pod nimi, do kterého se nabízí
nechat si vyrobit regály, skříň či jiné úložné prostory
přímo na míru. Hezkým prvkem bývá ve větším bytě
schod či dva oddělující od sebe vyvýšenou část, kde je
kuchyň, od obývacího prostoru. Nejen, že se na takových schodech příjemně sedí, obzvlášť když se přitom
můžete dívat třeba do ohně plápolajícího v krbu, ale
do takových prostor se také dá schovat spousta věcí.
Pokud vám to alespoň trochu rozmístění bytu dovolí,
popřemýšlejte o šatně. Vyplatí se ukrojit část prostoru
z jedné místnosti a nechat si firmou vyrobit sádrokartonové přepažení. Nenaruší zařízení místnosti a zároveň pojme spoustu věcí, které se mnohdy špatně
vměstnávají do běžných, byť vestavěných skříní. Do
šatny uložíte nejen sezónní oblečení, vysavač a sušák
na prádlo, ale třeba i lyže a snowboard. V šatně můžete mít police od podlahy až ke stropu, tak, jak potřebujete. Hlavně v ní můžete mít i nepořádek. A když za
ním zavřete dveře, nikdo to neuvidí.

Od plyšáků po šminky

designech. Příliš mnoho knih na ně bude třeba těžkých, ale hezká krabice schová třeba šicí potřeby, alba
s fotkami, ústřižky látek, nebo desky s účty. To jsou
věci, které nepotřebujete každý den, takže klidně
mohou být nahoře na knihovně. Malý, ale praktický
prostor najdete třeba v taburetu s odklápěcí vrchní
deskou. Schová třeba ovládání na televizi nebo nabíječky, případně pár časopisů.

Luxus zvaný šatna
Pokud máte byt dvoupodlažní, loftový, nebo jen scho-

Prostor s funkcí šatny je ideální i do dětských pokojů. Není nic horšího, než když mají děti v pokojích
spoustu skříněk a málo místa na hraní. Nebo ještě
hůř – když si do skříní maminka uloží věci, které se jí
nikam nevejdou. Dětské hračky a později pak i cetky
puberťáků jsou mnohdy neukliditelné. Nejdřív v pokoji šlapete po kostičkách LEGA a brodíte se plyšáky,
pak překračujete haldy módních časopisů, hromadu cédéček a všude možně poházené oblečení. Na
poklady malých dětí jsou ideální úložné boxy, které
naskládáte do regálu. Tak akorát velké, aby je děti
unesly, a dostatečné množství, aby se do nich děti
naučily hračky pěkně roztřídit. Pokud máte děti dvě
a obývají společný pokoj, může takový poschoďovitý
regál sloužit zároveň místo schůdků k palandě. Ideálním řešením je využít i místo pod postelí. K uložení
sezónního oblečené stačí třeba plastové vaky, ale využití určitě najde i dřevěný úložný díl, který se zasune
pod postel. Některé firmy dodávají postel s tímto
šupletem na míru. Malé děti si v něm rády hrají. Když
hra skončí, šuple se zasune pod postel i s hračkami
a je uklizeno. Jakmile začne potomek chodit do školy,
potřebuje psací stůl. Ideální je vybrat stůl se šuplíky,
do kterých se schovají jednak učebnice a sešity, ale
třeba i pastelky a spoustu dalších věcí. Když z holčičky
vyroste slečna, ocení komodu nebo stolek se zrcadlem, u kterého stráví spoustu času vylepšováním své
tváře. Když bude mít i tento stolek šuplíky, tím lépe.
Alespoň se do nich všechny holčičí zkrášlovací nezbytnosti schovají. Podobnou službu udělají třeba i dřevěné úložné krabičky, které se dají jednak vrstvit na
sebe, jednak si je slečna může podle libosti vyzdobit.
Od puberťáka byste asi marně čekali, že bude poctivě
rovnat a uklízet každé tričko, které si ráno ve spěchu
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zkouší před zrcadlem. Ideálním řešením je třeba tak
zvaný „němý sluha“. Nebo dřevěný věšák, na které
ty vrstvy, které neprošly výběrem před odchodem do
školy, může pohodit.

Návrat peřiňáku
Stejné úložné prvky se dají využít i v ložnici. V ní ve
většině bytech najdete velikou skříň. Je to logické
– kam jinam strčit tak velký kus nábytku, který by
jinde zabíral příliš prostoru? Tady nepřekáží, protože
v ložnici nepobýváte celý den, nevadí tedy, pokud je
kolem ní užší průchod. Musí být ale dostatečně široký,
abyste ke skříni měli pohodlný přístup. Ideální je umístit u ní nějaké osvětlení, které vám usnadní orientaci
ve vnitřním prostoru. Pokud máte ložnici dostatečně
velkou, i tady využijete věšák či „němého sluhu“, který
unese odhozený župánek, ale i lehčí přehoz. A žena
jistě ocení toaletní stolek. Další úložné prostory skýtá
i dvoulůžko. Buď přímo se zabudovaným prostorem,
nebo s úložným dílem, který se pod ně dá zasunout.
Neotáčejte se zády ani k něčemu, čemu se říkalo peřiňák. V jednoduchém designu v nohách postele vaši
ložnici krásně doladí a zároveň poslouží jako odkládací stolek, když se rozhodnete trávit v posteli deštivý
víkendový den. Dobře se v ložnici vyjímá i jednoduchá
dřevěná komoda na prádlo a jiné nezbytné věci.

Kuchyň praktická i líbivá
V kuchyni je důležité vyvážit poměr mezi praktickými
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skříňkami s dostatkem místa, rozmístěním spotřebičů
a představou, jaká kuchyň by se nám líbila. Je hezké
mít všechno koření, oblíbené hrníčky a dózy po ruce.
Stylově vypadají i na hácích zavěšené pánve, naběračky i jiné nádobí. Otázka je, jestli to pěkně vypadá na
pohled a jestli vás baví na těchto vystavených kouscích
pořád utírat prach. Čím méně věcí na kuchyňské lince
stojí, tím lépe se v kuchyni udržuje pořádek. Koření,
krabičky s oblíbenými čaji, dózy s kafem i cukrem
a spousta dalších denně používaných věcí se dá schovat například do velkého šuplete ve spodní skříňce,
v němž můžete mít všechno přehledně a prakticky
srovnané. Promyslete si, kde co chcete mít a nechte
si udělat 3D návrh v kuchyňském studiu. Pokud máte
pocit, že všechny skříňky a šuplíky v kuchyni ani nevyužijete, nenechte se zmást. Vždycky je něčím zaplníte.
Nebojte se využít i prostory v rohu, jimž je přizpůsobené otvírání skříňky. Tato místa skrývají důmyslný systém polic, díky kterému se nebudete muset pro hrnce
plazit po čtyřech, ale pootočením vnitřního rohového
úložného dílu je máte hned po ruce.
V dnešní době je na trhu mnoho nábytku a spousta
doplňků, které se dají použít jako úložné prostory.
Nechte se inspirovat a zařiďte si byt tak, aby se vám
v něm žilo co nejlépe.

Text: Monika Seidlová,
foto: Schutterstock.com

INZERCE

Chcete vyhrát luxusní cestovní kufr?
Společnost Thule uvádí na trh zcela novou řadu vysoce kvalitních zavazadel Thule
Subterra, které jsou inspirovány městským stylem a jsou určeny pro manažery na
cestách. Mnoho úložného prostoru, designový vzhled a nejvyšší kvalita zpracování.
To je nový cestovní kufr Thule Subterra Rolling Luggage 75L. Pro náročné cestovatele je to trefa do černého.
Řadu cestovních zavazadel Thule Subterra lze mezi sebou jakkoliv kombinovat.
Zavazadla jsou navržena tak, aby k sobě perfektně ladila.
Soutěžní otázka:
V jakých dvou barvách jsou zavazadla k dostání?
Odpověď najdete na: www.thule.com
Odpověď zasílejte na soutez@mojebydleni.cz

www.thule.com

TRENDY NEBO

S CITEM?

Není nic krásnějšího, než nastěhovat se do nového prázdného domu. Jak mi ale
každý, kdo tuto zkušenost má, potvrdí, tím to všechno začíná. Dům nestačí jenom
postavit, zapotřebí ho je i zařídit a především zútulnit. Jak na to, o tom jsem si
povídala s architektkou Kamilou Douděrovou.
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Být trendy nebo nebýt trendy, toť otázka. Já osobně zastávám názor, že ano, ale s mírou. Jsem takový
designer - amatér a protože jsem nedávno stála přesně
před tím samým úkolem, o kterém píši v úvodu, trošku
jsem při zařizování svého vlastního domu do zařizování nejenom interiérů zabředla. Prolistovala jsem snad
tuny designových časopisů, nejvíce jsem si oblíbila ty
zahraniční a z každého jsem si vzala něco. K mému
překvapení mě ale zaujaly ty nejobyčejnější věci, pro
které jsem navíc ani nemusela do obchodu. V jednom
čísle mě například zaujal dřevěný špalek místo nočního
stolku – ano, přesně takový, na kterém se ve stodole
seká dříví. Takový krásný špalek jsem si objednala na
pile, nechala ho patřičně upravit a ejhle noční stolek
byl na světě. Na něj jsem postavila designovou lampu a musím říct, že to působí velmi efektně. V dalším
časopise mě pak zaujal jiný nápad – rozečtené knížky
nepokládat jednu na druhou, ale efektně je opřít o asi
padesát centimetrů vysoký křemen. Na fotce to vypadalo naprosto úchvatně. Takže honem na zahrádku
a křemen ze skalky vydrhnout a přemístit do ložnice.
Mám ho tam doteď a vskutku vypadá velmi působivě.
A tímto způsobem jsem si plíživě a pomalu zařídila
celý dům. Ne že bych tedy místo věšáku použila větve
a místo koberců mech, samozřejmě, že jsem nakupovala i v obchodech, ale i jsem oprášila staré kousky
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z půdy na chalupě. Výsledek podle mého názoru stojí
za to. V mém novém domě se mi výborně bydlí. A o to
prý, jak mi dala zapravdu i Kamila, jde v první řadě.
I ona totiž tvrdí: “Více než na trendy, dejte na vlastní
cit.”

Pozor na trendy!
“Trendy jsou velmi subjektivní záležitostí, a to i z pohledu zkušeností, které jsem nabyla při natáčení
pořadu Jak se staví sen, na kterém jsem se podílela.
Například jsme vymysleli poměrně jednoduchý trend
při rekonstrukci panelákového bytu, při které jsme
mimo jiné používali i tapety. A mí klienti se mi později chlubili tím samým vzorem a ptali se, jestli to mají
správně. Je vidět, že to, co se objeví v médií, většina
lidí, kteří nemají zas takovou zkušenost a představivost, bere jako bernou minci. Když teď řeknu, že puntíkatá sedačka je in, tak je možné, že si ji mnozí pořídí.
A tak se k trendům samozřejmě přistupovat nemá,”
upozorňuje Kamila. “

“Interiér má být osobitý, šitý na míru
a vtipný.”
Když jsme ale u těch trendů, jejich mekkou je italské
Milano. Každý rok se tu pořádá veletrh bydlení, na
kterém se představuje styl celé nadcházející sezóny

a nové trendy v designu. “Tyto veletrhy na rozdíl
od těch našich jsou velkolepě zorganizovány,” říká
Kamila, která se jich nejen z titulu své práce pravidelně účastní. “Hodně českých firem do Milána jezdí pro
inspiraci.” A kdo na těchto veletrzích trendy vlastně udává? “Jsou to designéři velkých firem. Ti něco
vymyslí, na milánském veletrhu to odprezentují a my
po čtyřech pěti letech uvidíme kopii v českých obchodech,” směje se Kamila, která se ovšem při své práci
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pouhými trendy moc neřídí. “Trendy u mě moc velkou
roli nehrají. Já se řídím, jak už jsem řekla, především
citem. Mám ráda, když je interiér osobitý, šitý na míru
a vtipný. Trend mě může ovlivnit jen do určité miry.
Kde je třeba psáno, že rustikální styl, který rozhodně
není milánským trendem, je špatný?” ptá se Kamila.
“Důležité je, co chce a co se líbí tomu, kdo bude v daném bytě bydlet. Současným trendem jsou například
otevřené prostory obýváku, jídelny a kuchyně, ale

s kontinuálním prostorem, s oblibou používám mobilní příčky, posuvné dveře do zdi, které zkrátka jednou
mohou být otevřené, jindy zavřené. Mám ráda chytrá,
ale nenápadná řešení. To mi přijde coby trend mnohem velkolepější. Přitom u nás se ty posuvné dveře
moc nepoužívají, jsou spíše výjimečné. Trendem tedy
může být i něco, co vám celý život usnadní život,” říká
Kamila.

Nebojte se sádrokartonu
“Dále moc ráda pracuju se sádrokartonem, což je
vynikající materiál mimo jiné na zavěšování svítidel,
která rozhodně nemusí být zavěšena jen v polovině
místnosti. Dnes není výjimkou, že různé části místnosti
vyžadují různé nasvícení a nejjednodušším řešením
je v tomto případě sádrokartonový podhled, díky
kterému elektroinstalaci mohu připojit kamkoliv. To
je funkční, ale i estetická záležitost, díky které mohu
třeba v kuchyni snadno snížit podhled, decentně ho
nakoloruju a přizpůsobím okolnímu prostoru. Hlavně
to musí všechno mít logiku. Když se někdo rozhodne
malovat nebo tapetovat, ať se zaměří na jednotlivá
místa, ne na celý interier, jak tomu bylo zvykem v sedmdesátých letech. Pokud si zvolíte jedno místo, tapety nalepíte za sedačku či jídelní stůl, tak to může vypadat velmi decentně a působivě. Při zařizování hlavně
musíte přemýšlet. Hlavním nadčasovým trendem tudíž
je koncepční práce. Myslím, že to už je lidem jasné, že
když mají kuchyň z třešně, tak nemohou mít podlahu
z dubu a podobně,” apeluje Kamila.

Grafosklo
“Moc jsem si oblíbila i grafosklo, což je technika, jejíž
prostřednictvím například mezi dvě skla zakomponuju
fotografii nebo jakýkoliv jiný obrázek. Tato technika
se hodně používá při renovaci starých kuchyní, u kterých není zapotřebí bourat dlaždičky, ale jen na ně nalepit právě to grafosklo. To mě opravdu baví, protože
to je nové a lidi to ještě moc neznají.”

Barvy

nevidím problém v interiérech s kuchyní oddělenou.
Přijde mi, že Češi často slepě kopírují. Někdo řekne,
že se budou bourat příčky a všichni bourají příčky,”
podivuje se Kamila.

Chytrá, ale nenápadná řešení
A s jakými designovými kousky má ona osobně nejlepší zkušenosti? “Dopustit nedám třeba na posuvné
dveře, které prostor velmi ovzdušní. Já ráda pracuji

Barvy, to je podle Kamily už náročnější záležitost. “Když je
někdo málo odvážný, tak se většinou drží spátky, v okamžiku, kdy je suverenní, může nastat problém. K barvám
obecně je zapotřebí přistupovat s citem. Špatně zvolené
barvy mohou vyvolat i úzkost. Když chci použít nějakou sytou barvu, použiji maximálně dva odstíny, a to ve
vyvážených poměrech. Opět ale doporučuji řídit se citem.
Nejlepší rada je dát neutrální základ (bílá, šedá, dřevo)
a k tomu si zvolím jednu doplňkovou barvu, například
zelenou. Koupím si pak zelený koberec, polštářky, závěs,
a podobně. Co se dekorů a vzorů týče, zde doporučuji
obrátit se na odborníka. Na tom se toho v interiéru dá
hodně zkazit. Obecná rada zní, pokud chci střídat vzory,
tedy například proužky a kytičky, tak bych určitě měla
dodržet barevnost nebo naopak, když chci víc barev, tak
by se neměly míchat vzory,” upozorňuje Kamila.
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Dětský pokojíček
Zaměřme se ale na jednotlivé místnosti. “Příkladem,
kde se neutrální barvy dobře hodí, je dětský pokojíček.
Velmi se osvědčí bílá výmalba, šedohnědá podlaha,
bílý nábytek včetně postýlky a k tomu doplňky v několika veselých barvách jako například tyrkysová, hráško-

se dají vyzdvihnout například prostřednictvím obkladů. Vzor mohou použít třeba za záchod a za umývadlo. I o tak malé místnosti je třeba přemýšlet. Výhodou
koupelen ale je to, že v nich můžete experimentovat
s barvami. Velmi efektní a trendové je kvalitní velkoformátový obklad se spárami na doraz. Dominantní
barva klidně může být neutrální a sytější
barvu můžete prostoru doplnit prostřednictvím doplňků. A v nich můžete být
trendy,” radí Kamila.

Ložnice
V ložnici se nemusíte bát trendů v textiliích. “Pravidlem je zdůraznění zdi za
čelem postele, ať již tapetou, fototapetou, obkladem, koláží z fotografií. Lidé
se nechávají hodně fotit profesionálně
a ložnice je to pravé místo, kde je možné
tyto fotografie pověsit.”

Podlahové krytiny

vě zelená a fialová, kterými neutrální interiér oživíte,
ať již ve formě koberce, povlečení, závěsů či hraček.
Tyto veselé barvy na neutrálním podkladu velmi vyniknou.”

Kuchyně
Zde se kloubí praktičnost s designem. “Na kuchyních
mě baví různé způsoby potisku, ale i kontrasty ve
formě výrazné podlahy a zbytku v tlumených tónech.
Úžasné je i zakomponování starožitností do moderního interiéru. Pokud máte nějaký starožitný kousek,
nebojte se ho použít v moderním interiéru. Historickým věcem je ale třeba dát prostor a klidně vedle
nich umístěte něco současného, například plastovou
židli. Musí to samozřejmě být umírněné, aby to tomu
vzácnému kousku nekonkurovalo. Musíte to umístit
do prosotru, aby to byl solitér.”

Koupelna
“V časopisech o bydlení hodně vidíte koupelny v ložnici, ale ještě jsem neměla klienta, který by to chtěl. Na
stránce v časopise to může vypadat zajímavě, realita
ale většinou bývá jiná a koupelna zkrátka zůstává koupelnou. To ale její zařizování samozřejmě neulehčuje.
U koupelen bývá problém v tom, že málokdy pracujete
s čistým obdelníkem. Většinou tam je sprchová část,
okno, vana, umývadlo a to jsou jednotlivé zóny, které
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Co se výběru podlahové krytiny týče, zde
Kamila, vzhledem k trendu propojování
jednotlivých místností, apeluje na použití
jednotné podlahy, aby místnosti, které
spolu svouvisí, byly jednotné. “Dobrým
masteriálem je dřevo, ale i současné lamináty jsou velmi kvalitní. V současné době
se hodně setkávám i s vinylovými pvc dílci.
Někteří klienti si žádají marmoleum, což je
přírodní materiál, jehož nevýhodou je jeho jednobarevnost v celé ploše. Marmoleum se tedy spíše hodí
do velkých společných prostorů nebo do moderních
domů, jejichž majitelé nelpí na dřevě. Do kuchyní se
hodně dává dlažba, která je ve spojením s podlahovým
vytápěním velmi dobrou krytinou, jejíž největší výhodou je velmi dobra údržba. Možnosti podlahových krytin dnes jsou velké, na podlahu je možné dát i sklo,”
pokračuje Kamila.

Doplňky
A co říci na závěr? Snad jen zopakovat slova Kamily, že
interiér má být osobitý, šitý na míru a vtipný. Musíte se
v něm cítit jako doma. Co interiér určitě oživí a zútulní, to jsou doplňky, vaše osobní věci. “Při přeměnách
nainstalujeme nábytek, ale tu pravou “šťávu” interiér
dostane až poté, co do něj rozmístíme doplňky, které
návrh podtrhují. Důležitý je však i osobní vklad toho,
kdo jej bude obývat. Nebojte se proto kombinovat staré s novým, do interiéru zakombinujte i osobní předměty. Do vašeho nového bytu se musí dostat duše a tu
vám do něj žádný designer nevnese. Interiéry bez duše
jsou dobré pro časopisy, život je ale o něčem jiném,”
uzavírá Kamila Douděrová.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com

Truhlářství-Radek Leitl
Poděvousy 108
345 61 Staňkov
okres: Domažlice

Telefon + fax: 379 732 297
Mobil: 604 806 285
Email: nabytek.leitl@seznam.cz
www.nabytek-leitl.cz

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

INZERCE

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.

WWW.GAPA.CZ

TEL./ FAX. 326 735428 E-MAIL: VYROBA@GAPA.CZ

Ceny energií šplhají nahoru a vysávají z rodinných rozpočtů ročně stovky až tisíce
korun navíc. Hlavně proto se vracíme stále častěji k vytápění tuhými palivy. Jak
ušetřit, a přitom vytopit jediným zdrojem tepla celý dům? Je lepší postavit krb, či
zvolit krbová nebo litinová kamna?
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KAMNA NEBO KRB?
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Pohled do otevřeného ohně navozuje odpradávna
teplo domova a naplňuje člověka pocitem bezpečí.
Proto si přenášíme oheň i do moderních domácností.
Po staletí osvědčeným řešením domácího ohniště jsou
otevřené krby, zajišťující bezpečný, a přesto přímý
kontakt s plameny, pocit pohody a hlavně teplo. Moderní technologie však nabízejí i mnohem efektivnější
způsoby, jak tuto iluzi zachovat a současně vytopit
z jediného zdroje celý dům. A navíc mnohem levněji
než elektřinou či plynem a radiátory, zaclánějícími ve
všech prostorech. Jaký způsob vytápění zvolit, aby byl
levný, ekologický, a současně i příjemný?

Otevřený krb
Součástí lidského bydlení je již po tisíce let, zrodil
se poté, co si člověk postavil první dům. Teplo a pocit bezpečí mu zajišťovalo otevřené ohniště. Teprve
později zjistil, že obezděním ohniště nepřijde o užitek
z ohně, ale spolehlivě vyřeší odvod spalin a bezpečnost
provozu. Tak vznikly první otevřené krby. Konstrukčně
se liší jen minimálně od těch, které jsou součástí dnešního moderního bydlení.
Otevřené krby jsou oblíbené především pro přímý kontakt s ohněm. Sálavé teplo a praskání hořících polen
vytvářejí teplo a pocit bezpečí, které příjemně působí
na naše smysly. Proto vnímáme plameny v otevřeném
krbu pozitivně a ochotně mu odpouštíme řadu nevýhod. Každý otevřený krb je originál a vysoce dekorativní součást interiéru. Díky nenáročné konstrukci
vyžaduje nízké pořizovací náklady, potřebuje minimální údržbu a snadno se do něj přikládá. Z bezpečnostních důvodů musíme takovému krbu v místnosti
vyhradit poměrně velký prostor bez nábytku, protože
se topením v otevřeném ohništi nevyhneme vylétávání
jiker a žhavých úlomků.
Až na pár výjimek jsou krby určeny k vytápění pouze
kvalitním dřevem, které spolehlivě hoří bez velkého
množství dýmu a ‚střílení‘. Nevhodné je dřevo vlhké
a mokré, nezbavené větví a listí, s vysokou zápalnou
teplotou nebo velkým obsahem smůly. Ideálně bychom tedy měli topit takzvaným krbovým dřevem,
tedy výhradně určeným pro krby. V žádném případě
nemůžeme topit v otevřeném krbu uhlím, koksem
nebo nedej bože spalovat odpadky.

I paráda dokáže ohřát
Otevřené krby bez krbové vložky jsou vysoce dekorativní a neexistuje téměř žádné omezení v jejich vzhledu, způsobu a materiálu obložení či zdobení. Zkušený
krbař dokáže jeho tvar a provedení přizpůsobit každému interiéru a požadavku. Ať je malý a nenápadný,
nebo zabírá celou stěnu, krb vždy upoutá pozornost.
Může být postaven v jakémkoli rohu či na nároží,
přilepený ke zdi, zapuštěný nebo jakoby na ní zavěšený, lze ho proměnit v dominantu prostoru umístěním
uprostřed místnosti či úplně skrýt před zraky obyvatel
a používat ho pouze k vytápění.
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Bez ohledu na provedení však krb vždy zůstane spíš
dekorativním prvkem, protože většina tepla z hoření
nám unikne bez užitku, ve formě horkých spalin komínem. Vytápění domu tudíž stejně budeme muset svěřit
jinému otopnému systému. Chceme-li ho však přesto
k vytápění využít, ještě není nic ztraceno. Zkušený
krbař ho dokáže přestavět na teplovzdušný či teplovodní, který dokáže vytápět i rozsáhlý objekt. Určitě se
nevyhneme zabudování krbové vložky. Ztráty skvělého
vzhledu se ovšem obávat nemusíme, použití moderní
krbové vložky a materiálů vždy povede ke skvělému
výsledku. Rozhodně ale bychom měli takovou práci
svěřit do rukou odborníkovi.
Výhodou tohoto typu krbu je možnost rozvodu teplé-
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ho vzduchu do okolních místností a v případě použití
akumulačního materiálu i jeho takzvaná setrvačnost,
tedy neobvykle dlouhá doba sálání. Výběr krbových
vložek na trhu je obrovský, vybere si jistě každý.

Zkuste výměník
Stále oblíbenějším zdrojem vytápění rodinného domu
či chalupy jsou kamna nebo krb s teplovodním výměníkem, které využívají získanou energii k dotápění celého domu a neslouží tedy pouze jako lokální topidlo.
Pokud se pro kamna či krb s teplovodním výměníkem
rozhodnete, je nutné zvážit několik faktorů.
Výkon kamen s teplovodním výměníkem rozdělujeme
na výkon „do vzduchu“ (výkon, který kamna předávají

do prostoru, ve kterém jsou umístěna) a výkon „do
vody“(výkon, který zajistí teplovodní výměník a předá
jej do systému topení)
Nízký výkon vám neumožní komfortně vytápět všechny potřebné prostory a naopak předimenzovaný výkon
může vést k přetopení a neustálému škrcení přívodního
vzduchu do topeniště, což vede k nadměrnému znečisťování prosklených ploch krbu a zanášení komínu.
Vyšší výkon lze využít ve spojení s akumulační nádrží. Toto řešení sice vyžaduje další investice, ale umožní
vám vytvořit si zásobu teplé vody na dobu, kdy již
nemůžete přikládat (např. v noci nebo druhý den dopoledne, kdy jste v práci).
Prostřednictvím kamen/krbu s teplovodním
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výměníkem můžete ohřívat také teplou užitkovou
vodu. K tomu je nutné zapojit do systému bojler, který
je vyhříván teplou vodou z výměníku.

Vše zvládnou i kamna
Pokud netoužíme po krbu, nechce se nám do jeho
stavby nebo je pro náš rozpočet příliš náročný, mohou nám posloužit jako hlavní zdroj vytápění celého
rodinného domu i kamna. Výkonem a účinností totiž
rozhodně nezůstávají za moderními krby pozadu,
správně navržená a postavená dosahují skvělé účinnosti až 85 procent. A toužíme-li po příjemné relaxaci, umocněné pohledem do plápolajícího ohně,
není nic snazšího než si pořídit třeba krbová kamna
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s prosklenými dvířky.
Stejně jako při plánování krbu bychom měli i při
výběru kamen vždy brát v potaz alespoň základní
technické parametry, tedy průměr komína, vytápěný
prostor a tepelné ztráty objektu. Výběr provedení je
opravdu široký – od starožitného vzhledu přes rustikální až po moderní. Bývají vyráběna z litiny, ocele
a keramiky. Zajímavá designem i výkonem jsou i krbová kamna s kamenem, jejichž hlavní dominantou
je mastek, žula, pískovec, serpentinit či syenit. Působí
až majestátně, mívají však mnohem vyšší hmotnost,
takže musíme dobře zvážit, zda je konstrukce našeho
objektu vůbec unese.

litina-šamot používají pouze ty nejluxusnější a nejdražší značky.

Kachle jako z pohádky
Keramické kachle jsou jedním z mála materiálů, které
dokážou akumulovat teplo a rovnoměrně je předávat
do místnosti. Mají sice po zatopení pomalejší „náběh“, po vyhasnutí topeniště však zabrání prochladnutí interiéru ještě hodiny. Třešinkou na dortu je pak
jejich nádherný design a funkčnost. Navíc nejsou
náročná na údržbu, stačí je otírat vlhkým hadrem.
Většinou jsou vyráběna ve spojení s ocelovým nebo
litinovým topeništěm, v luxusním provedení doplněná i šamotovou vyzdívkou. Jejich drobnou nevýhodou
je pouze větší náchylnost k poškození při hrubším
zacházení.
I výrobci kachlových kamen popouštějí stále více uzdu
fantazii, takže si s kachlovým zdrojem tepla rozhodně nemusíme připadat jako na zámku či ve staročeské
chalupě.

Levnější ocel
Obrovskou výhodou krbových kamen z oceli je fakt,
že lze tento materiál zpracovávat mnohem snadněji,
rozhodně nezanedbatelná je ale i jejich nižší pořizovací cena. Hodně záleží na způsobu jejich používání.
Ocelová krbová kamna v sobě často spojují detailně
zpracovaný design s funkčností a můžeme je pořídit
výrazně levněji než litinová či kachlová.

Teplo jediných kamen

Tradiční litina
Ideálním materiálem pro výrobu kamen a krbových
vložek s dlouhou životností a vysokou akumulační
schopností je kvalitní litina, která je extrémně trvanlivá a odolná. Dokáže totiž absorbovat a vydávat teplo
rovnoměrněji a po delší dobu než jiné materiály.
Výhodou krbových kamen z odlévané litiny je dlouhá
životnost, nepodléhání tepelnému namáhání a dlouhá doba výdeje tepla ještě dlouho po vyhasnutí.
Opravdu kvalitní litinová krbová kamna mají topeniště obloženo ohnivzdorným materiálem, který
zvyšuje teplotu ohně, a tím i výkon. Navíc umocňuje
jejich již tak vysokou odolnost. Pokud se porozhlédneme po trhu, zjistíme, že kombinaci materiálů

Do méně často obývaných obydlí, kde je potřeba co
nejrychleji prostory vytopit, jako jsou chaty a chalupy,
jsou ideálním řešením teplovzdušná krbová kamna.
Většinou jsou vyráběna z oceli, jejich zvláštností je
konstrukční řešení skeletu, kde přes systém trubic
proudí vzduch, ohřívaný topidlem. Většinou jsou designově velmi zajímavá a navíc lze do nich přikládat
i velké kusy polen.
V posledních letech stále narůstá zájem o koupi
krbových kamen s výměníkem, tedy určených k napojení do teplovodního systému – na radiátory, bojler,
akumulační nádrž. Jsou ideální pro vytápění větších
či hodně členitých prostor o několika místnostech,
či v moderních nízkoenergetických domech, protože
dokážou na vrub snížení výkonu do prostoru předávat výkon do vody, například do akumulační nádoby,
z níž může být použita, až bude potřeba k ohřevu
vody do topení či pro běžnou spotřebu domácnosti.
Ještě efektivnější jsou kachlová kamna s výměníkem.
Teplovodní kamna však potřebují pro svůj provoz
oběhové čerpadlo, aby nedošlo k přehřátí výměníku,
doporučuje se i záložní zdroj pro případ výpadku
elektrické energie. Napojení krbových kamen s teplovodním výměníkem na centrální vytápěcí systém by
měl vždy provést profesionál, protože provoz špatně
namontovaných by mohl být velmi nebezpečný.
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Zajímavé aktuality
Stále vzrůstá nabídka kamen s takzvaným dvoustupňovým či terciárním spalováním. V tomto systému má
spalovací komora tři přívody vzduchu. Primární proudí
skrz rošt ve spodní části topeniště a slouží především
při roztápění nebo při provozu na vysoký výkon.
Sekundární vzduch, předehřátý v meziplášti, proudí do
horní části topeniště a způsobuje zapálení dřevoplynu
a nespálených částic, vznikajících při primárním spalování dřevní hmoty. Současně udržuje sklo déle čisté
pro nerušený pohled na oheň. Prostřednictvím speciálních otvorů v zadní části topeniště je do něj přiváděn
terciární vzduch, který se předehřál v meziplášti na
vysokou teplotu a podporuje dokonalejší spalování
dřevoplynu a prachových částic. Výsledkem je lepší
využití energie paliva, nižší spotřeba dřeva, delší doba
hoření a nízké emise, vypouštěné do ovzduší.
Některá kamna na dřevo jsou postavena systémem
bezroštového spalování, který umožňuje lepší využití
paliva a nižší spotřebu. Ve spodní části spalovací komory není klasický propadávací rošt, takže v ní zůstávají všechny kousky dřeva a hrubší popel a všechny
prvotně nespálené zbytky prohoří až na jemný prášek.
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Určitou nevýhodou je nutnost ručního vybírání popela.
Některé modely jsou však již vybaveny popelníkem
a otvorem se záklopkou v přední části topeniště, kterou stačí otevřít a přebytečný popel shrabat do otvoru,
kterým propadne do popelníku. Díky tomu dochází
k efektivnějšímu prohořívání dřeva, doba hoření se
prodlužuje až na 10 hodin. Hoření je pomalé, efektivní
a ekologické.
Řada modelů kamen a krbových vložek se dá podle
aktuálních trendů a technických požadavků i připojit
na centrální přívod vzduchu z exteriéru. Vzduch pro
spalování pak není brán z místnosti, v níž jsou kamna
či krb instalován, ale pomoci potrubí zvenku, případně
ze sklepa, garáže či technické místnosti.
Cenovou výhodnost jednotlivých druhů vytápění rozebírat nebudeme, protože prakticky neexistuje, všechny
druhy jsou na trhu k dostání v nejrůznějších cenových
relacích. Postup při výběru je však snadný. Nejprve si
ujasníme, jaký typ vytápění je pro náš byt, dům, chatu
či chalupu nejvýhodnější, následně stanovíme své
finanční možnosti, a pak se pustíme do hledání toho
pravého řešení.
Foto: Schutterstock.com

Časopis, plný inspirace

www.Moje-Bydleni.com
Interiér • exteriér • zahrada • finance • obývák • kuchyň
dětský pokoj • pracovna • světla • střechy • nářadí
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Kotle na štěpku
• výkon 20–200 kW
• kaskáda až 6 kotlů (max. 1200 kW)
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na pelety

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

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

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

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

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

Současná koupelna už není jen prostorem k hygienické očistě, ale stala se
„obytnou“ místností, kam si chodíme také odpočinout a relaxovat. Proto by měla
být komfortní a elegantní.
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KOUPELNA
JAKO SOUKROMÉ LÁZNĚ
BYDLENÍ | 75

Koupelna se dnes stává jakousi výkladní skříní, ta tam je
intimita minulých let. Jako první se proměnily obklady.
Vykachličkované koupelny „prokřižované“ spárami už
se tak trochu přežily. Keramické dlaždice jsou sice stále
žádané, ale doznaly změn jak v designu, tak velikosti.
Platí pravidlo, čím méně spár, tím větší elegance a hlavně dokonalejší udržování čistoty. Moderní design dává
ale přednost lesklým povrchům, tedy sklu a plastu, a to
v kombinaci s materiály pro koupelny zcela neobvyklými – například cihlami, betonem nebo kamenným
zdivem. Tento trend podtrhuje „otevřenost“ koupelny
do dalšího obývacího prostoru, koupelna už se neschovává, ale se stává součástí ložnic, ba i obývacích pokojů.
Je zviditelněná a oddělená třeba jen průhlednými pojízdnými panely. Proto je velmi důležitý design odkladů,
který může mít samozřejmě jiný desén i barevnost, ale
měl by být v harmonii s ostatním interiérem.

Střízlivé obklady
Koupelna může mít dnes mnoho podob, samozřejmě
záleží na stylu, který zvolíte. Je libo retro, rustikál, romantika nebo moderna? Svět koupelen se zkrátka řídí
vaším vlastním vkusem a fantazií. Do retro koupelny
se hodí obklady především v bílé a krémové barvě,
doplněné třeba jen pruhem střízlivě dekorovaných
kachlů (drobná kostička, geometrické vzory, secesní
dekor), případně bordurou. Pokud vyznáváte romantiku, bude vám příjemně v něžných pastelových barvách
– růžové, světle zelené či bleděmodré s drobným květinovým vzorem, ale nic nepokazíte ani kostičkami nebo
mozaikou. U retra i romantiky zkrátka vítězí střízlivost.

Extravagance je hitem
Poslední módní trendy ale fandí okázalém kontrastu
výrazných barev. Tropická zelená s černou, kanárkově
žlutá či fuchsiová s čokoládovou, červená s bílou. Že
je to příliš odvážné? Pak tyto barvy použijte jen jako
akcenty na menších plochách. Třeba jen na části obkladu nebo na ozdobných bordurách. Případně vyberte
v trendy barvách pouze doplňky, například ručníky
a koupelnovou předložku. Nicméně i pro vás, kteří
chcete jít s poledními trendy, ale kontrast barev by vás
rušil, máme skvělý tip: můžete vsadit na přírodní barevné odstíny, které jsou nadčasové a nikdy nebudou
out. V tomto směru je sázkou na jistotu dřevo a kámen, případně na jejich imitace.

Tmavá koupelna?
Že je tmavá koupelna smutná, je přežitý předsudek.
Stejně mylná je domněnka, že tmavé barvy do koupelny nepatří, protože by ji zmenšily. Pokud máte prostor
aspoň střední velikosti a barvy vhodně zkombinujete,
bude vaše koupelna působit velmi elegantním a luxusním dojmem. Tmavá můře být samozřejmě elegantní
černá, ale i tmavě čokoládově hnědá, která působí
uklidňujícím a relaxačním dojmem. Co takhle světlé ca-
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ppuccina v kombinaci s nugátem? Tmavě modrá vám
zase připomene moře, vodu a vzduch, a tmavě zelená
vás ukolébá v náruči pohody a míru. Velmi efektní je
kombinace tmavých a o něco světlejších tónů. Nemusíte dodržovat striktní dvoubarevnost, harmonii vykouzlí i paleta více barevných tónů k sobě sladěných.
Úžasnou atmosféru dokážou vytvořit tmavé koupelny
večer, kdy je můžete rozzářit zapálenými svíčkami.

Plastický obklad
Jednou z možností, jak si dopřát poslední trendy
a nebát se, že vás za pár let svou křiklavostí omrzí, je
použití neutrálního dekoru a pouze jednu stěnu či její
část ozvláštnit výraznějším obkladem. Pokud se časem
okouká, nebude výměna tolik „bolet“. Takovou variantu nabízejí třeba plastické 3D obklady. Trojrozměrné
stěny společně se světlem dokážou vytvořit plastické
formy plné prohlubujících se stínů, což oceníte při
relaxační koupeli nebo ve světle zmíněných svíček.
Povrch těchto obkladů zajišťuje tlumení zvuku, což se
v moderní otevřené koupelně může hodit. Pro milovníky stylu je důležité, že plastické obklady se nabízejí
v tak velké paletě desénů, že si určitě vyberete. Stačí
jedna stěna obložená tímto velkoformátovým „reliéfem“ a vaše koupelna dostane naprosto moderní
vzhled. Zdravotně a hygienicky nezávadný plastový
profil se používá pro jeho snadnou údržbu – obklad
stačí omýt nebo otřít. Velmi oblíbenou variantou jsou
například mozaikové motivy a geometrické vzory.

Skleněný efekt
Pokud chcete být v něčem odlišní a mít originální
a stylovou koupelnu, zvolte skleněný obklad, aspoň na
část stěn. Skleněný obklad lze použít ve všech částech
koupelny a odstraňuje problém usazování a nečistot
ve spárách jiných obkladů. Skleněný povrch je navíc
velice odolný a jeho reflexní vlastnosti oživí každou
koupelnu. Vybírat je opravdu z čeho, jistě si zvolíte barevný nátěr, který vám bude příjemný. Základní variantou skleněných obkladů jsou mozaiky s malými skleněnými čtverečky. V čím dál větší oblibě jsou skleněné
dekory, obkladová skla formátem podobná klasickým
keramickým obkladům a rovněž velké plochy z litého
skla.

Chytré grafosklo
Potřebujete oddělit toaletu od koupacího prostoru?
Zatímco dřív jste museli zvolit klasické zdění, luxfery
nebo sádrokarton, dne se nabízí elegantní grafiosklo.
Jde o zalaminovaný vzor, nanášený pomocí digitálního
tisku nebo textilie na bezpečnostní sklo. Díky tomu
si můžete zvolit jakýkoli vzor nebo fotografii, a díky
tomu sjednotit designově celou koupelnu. Můžete
tímto způsobem rozdělit například záchod od sprchového koutu či vany, aby mohli používat koupelnu
najednou dva i více lidí, což je u početnějších rodin
nutnost. Grafosklo se může hodit i na skleněné zá-
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stěny, oddělující koupelnu od ostatního interiéru. Ne
každý se chce sprchovat jako ve vitríně.

Korek do koupelny?
Máte radši přírodní materiály? Pak se nabízí korek.
Korkové materiály jsou odolné vůči vodě, plísním
a mají dlouholetou životnost. Jsou tudíž perfektním
ekologickým materiálem, který vám zaručí zdravý
domov a čistou koupelnu bez bakterií. Dokonce je
vědecky ověřeno, že korek je antialergenním materiálem, jelikož odpuzuje prachové roztoče a částečky.
Krása vysokého lesku spočívá v povrchovém opracování takzvaným tvrdým olejovým voskem, který zafixuje
už tak voděodolnou strukturu korku. Navíc je korek
velice podobný dřevu. Ve vlhkém prostředí má však
lepší užitné vlastnosti. Nemějte proto obavy obložit si
třeba sprchový kout korkovou mozaikou a koupelnu
lepenými korkovými čtverci ve dvou odstínech. Nehrozí žádné poškození vodou ani prosáknutí. Korek perfektně drží teplo, takže se skvěle hodí i na podlahu.

Luxusní půvab kamene
Kamenné obklady do koupelny se stávají hitovým
trendem. Nejenže koupelnu oživí, ale vnesou do ní
eleganci a nádech surového kamene a přírody. Je libo
onyx, mramor, travertin nebo žula? Volit je možné
mezi různými povrchovými úpravami podle vlastností kamene – leštěné, matné nebo kartáčované. Na
povrch přírodního kamene se aplikují trvalé impregnace, které zcela zamezuji nasákavosti. Přírodní kámen
lze použít nejen jako obklady, ale také na podlahy,
koupelnové desky, kamenná umyvadla, vaničky, apod.
Zároveň je kámen ideální variantou při instalaci podlahového topení či topného panelu. Levnější variantou
jsou imitace kamene vyrobené z lehčeného betonu,
ale v tomto případě už jde jen o dekorativní záležitost
na stěny, kde není přímý kontakt s vodou. Betonové
obklady do koupelny se nejčastěji dávají jako dekorace
na stěnu nad umyvadlem či kolem vstupních dveří.

Speciální koupelnové tapety
Milujete tapety, ale obáváte se, že by se ve vlhkém
prostředí koupelny začaly odlupovat? Nemusíte. Na
trhu jsou už omyvatelné tapety s koupelnovou úpravou, která zabraňuje poškození při příležitostném styku s vodou. Zkuste třeba svou koupelnu oživit nevšedními barvami a milovníci tapet se mohou poohlédnout
po samolepících dekorativních tapetách, které dodají
stěnám koupelny šmrnc. Tapety jsou samozřejmě
nepropustné a mohou se dokonce za určitých okolností lepit i do sprchových koutů. Na místě je ovšem
jistá opatrnost, pokud kolem sebe při hygieně stříkáte vodou do všech stran, asi pro vás tapety opravdu
nebudou ideálním řešením. Nebo můžete tapetou
pro jistotu ozvláštnit jen jednu ze „suchých“ stěn, na
kterou vaše divoká vodní aktivita nedosáhne.
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Umyvadlo a baterie
Každý, kdo k vám přijde na návštěvu, obvykle zamíří
do koupelny, aby si umyl ruce. Umyvadlo a vodovodní baterie jsou proto jedním z hlavních „poutačů
pozornosti“. Nabídka umyvadel je náramně pestrá.
K mání jsou jak modely v klasickém, rustikálním, retro
a moderním pojetí, tak i luxusnější a extravagantnější
verze. V obchodech se lze setkat s nespočtem typů
umyvadel ve standardních i netypických rozměrech:
hranaté, rohové, polozápustné, zápustné, asymetrické,
nábytkové či závěsné modely. A jakou baterii si k vybranému umyvadlu zvolit? Měla by stylově ladit, což
záleží především na vašem vkusu. K retro umyvadlu si
asi nepořídíme supermoderní pákovou baterii z chromu, ale zvolíme baterii se samostatnými kohoutky
na studenou a teplou vodu, s povrchovou úpravou
připomínající mosaz nebo jiný kov s patinou. Umyvadlové baterie se nabízejí v provedení jako stojánkové
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(na umyvadlo nebo na desku), nástěnné a nástěnné
podomítkové, u nichž je technická část baterie (tzv.
podomítkové těleso) ukryta ve stěně a vidět je pouze výtoková trubice a ovládací páka nebo kohoutek,
případně kohoutky (dvouotvorová nebo tříotvorová
baterie). Baterie se zkrátka technicky i stylově musí
podřídit parametrům umyvadla.

Trendy ve vanách
Velmi módní jsou vany, které stojí na čtyřech nohách,
a nemusí jít o podobu mohutných tlap, jako tomu
bývalo v historii. Elegantní samostojné vany se vyrábějí
z keramiky i litiny, někdy mají zvýšenou část za zády,
mohou být celé bílé, případně s barevným vnějším
pláštěm. Tyto vany se umísťují volně do prostoru, vyžadují proto speciální vysokou vanovou baterii, stojící
na podlaze. Vyjímají se hezky především v prostornější
koupelně. Čím dál tím oblíbenější jsou rohové a mno-

hauhelníkové vany s masážním systémem. U rohové
vany je ale třeba brát na vědomí, že zabere spoustu
prostoru a nehodí se tudíž do malých koupelen. Jejich
výhodou je bezesporu větší odkládací plocha. I klasické
obdélníkové vany ale můžete udělat zajímavějšími, pokud je to technicky možné: vanu můžete částečně zapustit do podlahy a dlažba pak přechází i na bok vany,
takže ta částečně s podlahou splývá. Nejběžnějším
materiálem van je směs smaltu a akrylátu, ale pokud
můžete sáhnout hlouběji do peněženky, můžete mít
vanu ze dřeva, mramoru nebo slonoviny, ale také ze
skla či kovu.

Nenápadné sprchové kouty
Milujete sprchování vestoje a toužíte po masážních
tryskách? Pak se neobejdete bez sprchového koutu,
který si můžete sestavit „na míru“ vaší koupelny. Dnešní sprchové kouty se totiž výrazným způsobem liší od
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těch, na které jsme byli zvyklí z dřívějších let. Máte na
výběr. Například se můžete obejít bez vaničky, jejíž velikost vytvoření sprchového zákoutí mnohdy limitovala. Prostor pro sprchování může tvořit jen dlažba s odtokovým otvorem nebo žlábkem. Nicméně ne vždy jde
tento způsob použít, protože je třeba dodržet spádování podlahy jeden a půl až dva centimetry na jeden
metr. Jednodušším řešením je instalace vaničky, které
mají spádování vyřešené už z výroby. Pokud si můžete
dovolit zapuštěnou vaničku, bude téměř neviditelná a podlahová plocha zůstane souvislá. Nenápadná
zástěna ze skla nebo plastu zabrání rozstřikování vody
po koupelně. Možností, jak si sprchový kout vyřešit, je
několik: jedna pevná stěna se vstupem ze strany, dvě
pevné stěny se vstupem z jedné či dvou stran i další
varianty. Základem sprchového systému je sloupcová
sprcha s různými funkcemi, která bývá doplněna hlavovou sprchou pro vytvoření tropického deště.

S nábytkem to nepřehánějte
Chcete-li mít koupelnu opravdu stylovou, nejjednodušší cestou bude pořízení rovnou celého koupelnového
setu nábytku, který se vyrábí v mnoha barvách a jehož
provedení bude s daným prostorem koupelny harmonizovat. Pokud ale máte netypické prostory nebo chcete
dát přednost vlastní kreativitě, a tudíž originalitě, čeká
vás výběr samostatných kousků skříněk: ať už stojících
nebo závěsných. Velmi praktické jsou vysoké koupelnové skříňky v rozmezí od 120 do 180 cm, které už v sobě
mají zabudovaný koš na prádlo. Pro koupelnu platí
pravidlo, že skříňky by měly být spíše vysoko než na
podlaze. Volný prostor kolem vany je rozhodně příjemnější, pocit stísněnosti relaxaci neprospívá.
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Zrcadlo bez skříňky
Oblíbenou součástí koupelny jsou horní skříňky, kde se
za dvířky ukrývá spousta praktických poliček. Koupelnová horní skříňka nabídne další úložné prostory a zásuvky na fén či holicí strojek. Nicméně tomuto stereotypu už odzvonilo. Pokud vám to rozměry koupelny
dovolí, dejte přednost jen velkoplošnému zrcadlu bez
skříňky, maximálně se skleněnou počkou. Současný trh
nabízí nepřeberné množství různých zrcadel v obrovském množství velikostí a variant provedení - v nejrůznějších rámech, krásně zdobená i jednoduchá, podsvícená, pískovaná, fazetovaná či rylovaná, klasická
stříbrná i bronzová či šedá. Vybírejte co možná největší rozměr. Jednak se v něm dobře uvidíte a navíc velké
koupelnové zrcadlo místnost opticky zvětší a prosvětlí,
což oceníte především v malé a tmavší koupelně.

Doplňky umí čarovat
Velkou roli při stylizaci koupelny hrají doplňky. Nejen
osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory a zrcadla, ale i vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy, kelímky a podobně. Skvělý efekt tvoří doplňky ze dřeva,
patinovaného tmavého kovu a proutí. Zapomeňte ale
na přezdobené koupelny s mnoha detaily a dekoracemi. Současné trendy nabádají spíše k jednoduchosti,
než ke zdobnosti. Zkuste jednoduché způsoby, jak
proměnit vaší koupelnu v koupelnu „moderní“, tedy
obytnou a relaxační. Pro začátek postačí zakoupit
například tak obyčejnou věc, jakou je podhlavník, čili
něco jako koupelnový polštář. Ten vám krásně uvolní
krční páteř a zpříjemní koupel.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com
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KVĚTINY K DOMOVU PATŘÍ
Tvoří součást interiéru, v němž představují zdobný prvek, přestože se jedná
o živé organismy. Pokojové rostliny jsou nejen zajímavé na pohled svým tvarem,
zbarvením či květy, ale dělají nám i neocenitelnou službu, protože zbavují vzduch
v místnosti toxinů, dodávají nám kyslík a v neposlední řadě tlumí hluk. Podle čeho
vybírat z nepřeberné nabídky na trhu a jak o ně pečovat, aby se jim žilo s námi
stejně dobře jako nám s nimi?

BYDLENÍ | 83

Květiny pěstované v interiéru mají řadu výhod. Krásně oživí prostor, a jsou-li dobře umístěné, dotvářejí
uklidňující, relaxační atmosféru. Odborné studie také
ukazují, že zeleň v místnosti snižuje hladinu stresu,
uvolňuje napětí, a dokonce prý podporuje hojení ran.

Čističky a zvlhčovače
Interiéry bývají mnohdy doslova zamořeny toxickými
látkami, které se uvolňují se z nátěrů, lepidel nábytku,
izolací a rozpouštědel. Svůj díl znečištění k tomu ještě
přidávají agresivní čisticí prostředky a v zimním období
nedostatečné větrání. I s těmito negativními vlivy můžeme bojovat pomocí pokojových rostlin, mezi nimiž
najdeme i dokonalé ekologické čističky vzduchu, které
vyjdou mnohem levněji než průmyslově vyráběné, a navíc projasní a dozdobí interiér a budou nám dělat radost.
Některé druhy pokojových rostlin jsou prokazatelně výkonnými zdravotními filtry, eliminujícími řadu škodlivin.
Všechny rostliny obohacují vzduch nejen kyslíkem, ale
zvyšují i vlhkost. Odpařování vlhkosti rostlinami je navíc
samoregulační, do suchého vzduchu odpařují více než do
vlhkého. Navíc odpařují do ovzduší i silice, které vzduch
osvěží, dezinfikují, působí blahodárně na dýchací systém
i psychiku a jsou mnohem bezpečnější, než leckteré syntetické osvěžovače vzduchu.
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Květináč jako dekorace
Různé rostliny potřebují různě velké pěstební nádoby a ani materiál nebude pro všechny vhodný stejný.
Většinou se ale hodí nejlépe docela obyčejná klasika
z pálené hlíny. Ta ovšem moc parády nenadělá, a tak ji
raději „obalíme“ ještě jednou nádobou, ve které bude
schovaná.
Nejaktuálnějším materiálem ve výrobě designových
kousků je nerezový plech. Chladný, neosobní materiál
se skvěle hodí opravdu do každého interiéru a ve spojení s živou přírodou dotváří jedinečný celek, jednoduchý až strohý vzhled nerezových nádob totiž dává
skvěle vyniknout kráse květin.
Elegantní variantou s nádechem starých časů jsou
pozinkované květináče. I když jsou vyrobeny z ocelového plechu, ani u nich se nemusíme bát, že začnou
rezivět. Zabrání tomu tenká vrstva zinku, kterou jsou
potaženy.
Vhodným barevným doplňkem každého moderního
interiéru se stanou květináče rozmanitých geometrických tvarů z glazované keramiky nebo ze skla. Tyto
obaly bývají jednobarevné, většinou se širším horním
otvorem. Zejména moderní styl je jako stvořený pro
to, abychom použili zásadně pouze jednu barvu, nebo
alespoň jeden barevný odstín.
Interiéry zařízené ve vášnivém jihoamerickém stylu si
přímo říkají o netradiční obaly z ratanu, lýka, banánových listů, bambusu nebo mořské trávy. Do teple
působícího středomořského interiéru jsou vhodné také
květináče z dekorované terakoty, které působí velmi
efektně v kombinaci se subtropickými dřevinami – citrusy, stromkovitými formami pokojových rostlin nebo
kaktusy a sukulenty.
Pokud rostlina potřebuje pravidelnou zálivku, na
niž nám z jakýchkoli důvodů nezbývá čas, ideální je
zasadit ji ho takzvaného samozavlažovacího květináče.
Funguje na principu objemného zásobníku na vodu,
z nějž si sama podle potřeby odčerpává přesné množství vláhy.

Hydroponické pěstování
Tento způsob používali jej již staří Egypťané. Dnes má
velký význam nejen v prostorách s velkými nároky na
čistotu, ale i v mnohých domácnostech. Eliminuje totiž
vlhkou zeminu, která může způsobovat problémy
například lidem s alergií na plísně a jejich mikroskopické spory. Pouhý roztok s živinami k hydroponickému
pěstování nestačí, kořeny potřebují oporu. Vhodný
je jakýkoli inertní materiál, který neuvolňuje do vody
žádné látky a má vhodnou strukturu. Ideální je keramzit, lze však použít i štěrk či perlit.
Nádoby pro hydroponické pěstování rostliny mohou
být z jakéhokoli nepropustného materiálu, který nerezaví. Pouze sklo není příliš vhodné, protože kořenům nesvědčí světlo, a navíc sklo zanedlouho pokryje
zelený povlak řas. Nádoby jsou buď jednoduché, nebo
pro hydroponii speciálně vyráběné dvouplášťové, kde
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na e-shopu www.plastiaobchod.cz / www.plastia.cz

INZERCE

vrchní obal či dvojité dno vytváří zásobník vody pro
vnitřní květináč. V jednoduchých i dvojitých nádobách
by měla být voda jen v dolní části, zhruba tři centimetry. Všechny kořeny ponořeny být nesmějí, protože by
uhnily – k životu potřebují vzdušný kyslík.

Kdy potřebuje přesadit
Nutností při pěstování pokojových rostlin je občasné
přesazování, protože rostliny, které nebyly dlouho
přesazovány, mají nedostatek výživných látek, menší
přírůstky a nedostatečně kvetou. Přesto nemůžeme
přesazovat, kdy nás napadne, ale jen v době růstu,
nikoliv v období klidu či kvetení.
Přesadit rostlinu musíme, když:
•
•
•
•

půda v květináči zůstává suchá, přestože má dostatečnou zálivku
rostlina kvete jen sporadicky, málo roste nebo
neroste vůbec
na povrchu substrátu jsou vidět kořeny
hustý kořenový bal zaplní celý květináč

Výběr správného substrátu
Důležitým prvkem pro přesazování pokojových rostlin
je substrát, na jehož složení závisí zdraví rostliny, protože ji zásobuje živinami a vodou. Substráty se obecně
dělí na:
• čistě rašelinové
• s obsahem aktivního kůrového humusu.
Do rašeliny sice můžeme zasadit velké množství druhů
rostlin, protože ji dobře snášejí. Pro další pěstování
ale nestačí, protože je příliš lehká, a nejen na váhu.
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Nadarmo se jí neříká hladová, neobsahuje totiž téměř
žádné živiny. Také velmi rychle proschne a pak velmi
špatně nasává vodu, která při zálivce květináčkem
doslova proteče.
Substráty s obsahem aktivního kůrového humusu
jsou vytvořeny tak, abychom mohli věnovat rostlinám
minimum péče a zároveň maximálně těžit z dosaženého výsledku. Navíc je v substrátu přimíchána i startovací dávka kvalitního plně rozpustného krystalického
hnojiva, která rostlině vydrží šest týdnů. Vytvoří tedy
rostlině nejen dobré podmínky pro kotvení, ale také
živiny a vyrovnanou vláhu, takže lépe prokoření,
a poté rychleji porostou i její nadzemní části.

Rostliny potřebují víc než jen vodu
I sebeopatrnější přesazení znamená zásah do života
zakořeněné rostliny, takže bychom jí poté měli věnovat větší péči. Pravidelně ji zalévejme a zabezpečíme
ji před přímým sluncem, neměla by trpět ani většími
výkyvy teplot a průvanem. S hnojením pak začínáme
zhruba po pěti týdnech.
V době vegetačního růstu, tedy na jaře a v létě, bychom měli rostlinám zajistit dostatek živin dodáním
hnojiva rozpustného ve vodě, a to minimálně jednou
za týden. V zimě hnojíme mnohem méně, stačí jednou
za měsíc. Nedostatek či přebytek minerálů a organických prvků nám dá rostlina většinou jasně najevo
změnou svého vzhledu či pevnosti, stačí jen věnovat jí
trochu pozornosti.

Foto: Schutterstock.com

zAHrADniCtVí
Vás srdečně zve k návštěvě nového e-shopu na www. fuchsie.cz

Od 1. března pak k nákupu v samoobslužném zahradnictví, kde jsou ceny až o 30 % nižší než při zasílání
a ještě obdržíte při nákupu nad 500,- Kč dárek ve formě speciálního hnojiva.

od

27,Kč

Fuchsie 292
Voodoo

od

Fuchsie 232
Pink Garole

27,Kč

od

Fuchsie 612
Bianka

27,Kč

od

Fuchsie 1028F
Euruption

27,Kč

od

Fuchsie 1134F
Lady in Black

27,Kč

mrazuvzdorná, popínavá

V nabídce celkem 950 kultivarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuvzdorných

od

Pelargonie 1216
Mexica granatit

27,Kč

30 druhů převislých

od

Pelargonie 1290
Apelblossom

27,Kč

40 druhů vzpřímených zonale

od

Pelargonie 1245
Grandiflorum

27,Kč

v nabídce 20 druhů

od

27,-

Pelargonie 1271
Kč
Angelleyes polopřevislé
v nabídce 7 druhů

od

Pelargonie 1279
Antic

27,Kč

v nabídce 4 druhy

Celkem v nabídce 120 druhů pelargonií

od

167M
Medvědí česnek

29,Kč

od

196D
Ženšen pětilistý

29,Kč

bylina dlouhověkosti

od

162A
Máta korejská

29,Kč

v nabídce 25 druhů máty

V nabídce více než 100 druhů bylinek

od

056 Surfínie

29,Kč

v nabídce 20 druhů
plných i jednoduchých

od

072P
Million Bells

29,Kč

v nabídce ve 12 barvách

Velký výběr balkonévých rostlin

Balzamíny, Verbeny, Scaevoly, Pařížšké kopretiny, Bacopy a mnoho dalších

od

175 Oleandr

v pěti barvách

39,Kč

od

29,-

199C Begonie
fuchsiová 20 druhů

Kč

převislých i velkokvětých

od

168 Mandevila
v pěti barvách

59,Kč

od

151C
Datura - Durman

45,Kč

v nabídce 5 druhů

od

20,-

3225
Kč
Chryzantéma zahradní
v nabídce 30 druhů
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DŘEVOSTAVBU?

INZERCE

Dřevostavba už dávno není roubenka, srub, chata či zahradní domek nebo altán,
rozhodně už nepatří mezi rekreační a účelové stavby. Ve městech i na venkově
přibývá lehkých i těžkých dřevostaveb všeho druhu, jde už o plnohodnotné
stavební technologie.
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Dřevostavby jsou dnes v drtivé většině montované
domy z dřevěných sloupků, opláštěné konstrukčními
deskami, vyplněné izolačním materiálem, nazývané
také jako rámové dřevostavby. Tato konstrukce je ideální pro stavbu rodinných a menších bytových domů.
Kombinace dřevěných sloupků a velký výběr velkoplošných a izolačních materiálů zajišťuje dobrý poměr
mezi cenou a vysokou užitnou hodnotou dřevostavby.

Zděný dům versus dřevostavba
Nejde ale jednoznačně říct, že se lidé ke dřevu uchylují
kvůli ceně. Podle zkušeností řady odborníků vyjde dřevostavba dokonce o něco dráž než stejný zděný dům.
Důležitou roli však hraje nabídka katalogových projektů. Zvláště těch levných, po nichž stavitelé rodinných
domů často sahají. A v ní se už dřevostavby dotáhly
na zděné domy, nebo je dokonce překonaly. Výhodou
domů ze dřeva je, že dosáhnou úsporných parametrů
i při tenčích stěnách, než je tomu u zděných staveb. Na
stejném pozemku tak lze získat víc obytné plochy. Lidé
oceňují i rychlost stavby, kterou nekomplikují mokré
procesy. Musí se však dbát na kvalitu i na údržbu, aby
dřevo neohrozila vlhkost.

Jak se staví dřevodům?
Nespornou výhodou rámových dřevostaveb je prefabrikace. Dřevostavba se ve výrobní hale připraví tak, že
se jednotlivé stěny, stropy a krovy na stavbu přivezou
již hotové a pouze se smontují dohromady. Tento způsob urychlí stavbu a zajistí detailní přesnost montovaných dílů, o vysoké kvalitě samotné stavby nemluvě.
Laik ovšem může mít v nabídce trochu zmatek. Technologií je hodně, jejich názvy se různí, někdy se i kombinují či vymýšlejí nové originální varianty. Základních
typů konstrukcí je však jen sedm. Pro všechny je společné, že mají větší část konstrukce ze dřeva. Přičemž
se dnes většinou nepoužívá běžné řezivo z pily, ale
standardizované vyschlé a opracované stavební hranoly. Lehké dřevostavby se dělají z menších dřevěných
sloupků zpevněných konstrukčními deskami, případně
jen z těchto desek a izolace. K výrobě těžkých slouží
samonosný masiv.

Montované panely – dobrá cena i kvalita
Sendvičovou stěnu u lehkých montovaných domů
tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se vkládá izolace a většinou i rám dřevěné nosné konstrukce.
Existuje však i systém panelů bez rámu. Používají se
dřevovláknité nebo dřevoštěpkové, cementotřískové,
slámové, sádrokartonové, sádrovláknité desky a také
překližky. Z těchto sendvičů se v továrně vyrobí celé
stěny a panely se pak na stavbě pomocí jeřábu smontují. Z venkovní i vnitřní strany se desky obkládají či
zakrývají omítkami. Většinou se tak staví katalogové
domy, ale moderní technika umožňuje také realizaci
individuálních projektů. Hrubá stavba je hotová za
několik týdnů. Ceny jsou nízké, začínají někde nad
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jedním milionem korun, ale výběr domů je omezený.
Dřevěný montovaný dům si pořizují hlavně lidé, kteří
nejsou moc nároční, chtějí stavět rychle a sází na cenu.

Sloupkové konstrukce – rychle a efektivně
Dřevěný rám a sendvič lze vyrobit a sestavit také až
přímo na stavbě. Této technologii se říká sloupková,
trámková či fošinková konstrukce. Na staveniště se
přivezou svázané bloky vyrovnaných, staticky a kvalitativně zkontrolovaných fošen a víceméně z jednoho
profilu se montuje kostra celého domu. Systém prověřený stovkami let umožňuje rychlou a efektivní stavbu,
kterou navíc ulehčují moderní technologie a kompozitní materiály. Na staveništi je práce o něco náročnější
než u montovaných domů, kvalitu i rychlost ovlivňuje
zručnost a zkušenost tesařů. Výhodou tohoto systému
je větší volnost v individuálních návrzích domů. Existuje i střední cesta mezi tímto systémem a montovanými
panely. V továrně se připraví jen dřevěné rámy, na
staveništi se smontují a doplní dalšími vrstvami sendviče. Urychlí se tím a zjednoduší práce na staveništi
a odpadá možné riziko, že se v izolacích uvnitř méně
kvalitních sendvičových panelů při delší dopravě vinou
otřesů vytvoří mezery. Riziko je sice malé, ale vnitřek
hotových panelů se už nedá zkontrolovat.

Mobilní a modulové dřevostavby pro
nenáročné
Obří karavany - dřevostavby na kolečkách – vídáme
nejčastěji v kempech, nicméně dají se využít i jako
levné provizorní bydlení. Na rozdíl od karavanů mívají
sedlovou střechu, lepší zateplení a některé vypadají
jako opravdové domy. Kolečka slouží k manipulaci na
pozemku, na delší vzdálenosti se domy stěhují většinou na valníku. Dům koupíte hotový včetně vnitřního
vybavení a zaplatíte za něj v řádu sta tisíců. Přivezete
ho na místo, zaparkujete, připojíte na vodu a elektřinu. Odpadá stavba i povolování, ale bydlení působí
dosti provizorně. Kolečka se dají zakrýt deskami,
někdy se zapouštějí pod terén. Dům se dá přestěhovat jinam, takže vyhovuje obyvatelům s toulavou
krví. Modernější mobilní domy nazývané modulové či
modulární mívají tvar jednoduchých kvádrů, jakýchsi
buněk bez koleček. Princip je podobný jako u mobilních dřevostaveb: dům vyrobený v továrně se přiveze
na nákladním voze a jeřábem umístí na pozemek. Ten
musí být předem upravený, dům se ukládá na zemní vruty, základové pasy či patky. Ceny modulových
dřevostaveb začínají zhruba na milionu korun. Z několika modulů se dá sestavit i plnohodnotný dům, který
nevyžaduje dlouhou stavbu, stačí vybudovat přípojky
na sítě a základy.

Těžké dřevostavby
Stručně řečeno: vezmete technologii používanou na
krovy a postavíte z ní celý dům. Dostanete trámovou
konstrukci, která nepotřebuje zpevnit deskami. Ale

EKOLOGICKÉ

NÍZKONÁKLADOVÉ

NÍZKOENERGETICKÉ

EKONOMICKÉ

nízkoenergetické domy a dřevěné konstrukce

Nízkoenergetický dům na klíč od 459.000 Kč
2

Doba výstavby domu na klíč od 2 měsíců
Služba Architekt od projektu po klíč v ceně

+420 727 983 595
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je třeba ji zateplit, proto se zvenčí obkládá, kromě
izolace, deskami či plechem. Uvnitř se konstrukce často
nechává viditelná, interiér se klidně obejde bez příček
a v části také může zůstat volný prostor od přízemí až
po střechu. Výsledkem je interiér splňující nároky moderního bydlení a navíc vonící dřevem. Technologií se
při stavbě těžkých dřevostaveb používá méně, náklady
jsou vyšší než u lehkých dřevostaveb.

Hrázděné domy i v moderním kabátu
Hlavně ze severních a západních Čech jsou známé
dobové konstrukce z trámů vyplněných zdivem, kde je
dřevo zvenku vidět. Ale historicky nejsou cizí ani v jiných českých oblastech. Nicméně častější jsou opravy
a dostavby historických hrázděnek, výjimkou nejsou
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ani jejich repliky. Dá se však narazit také na ryze moderní hrázděné stavby, které jsou inspirované starou
technologií, ale mají současný vzhled. U některých se
nechávají zcela prosklené stěny, takže trámy pak ještě
více vyniknou. Také u chalup v historickém duchu se
využívají současné technologie. Prostor mezi trámy
se vyplňuje cihlami či tvarovkami z lehčených betonů.
Jako izolace se používá dřevitá vlna, která zlepšuje
tepelnou akumulaci. Někdy se konstrukce dokonce
zakrývá dřevěným obkladem nebo omítkou, takže
hrázdění není vidět. Stavba trámové konstrukce trvá
šest až osm týdnů. V případě lepených hranolů stačí
jen několik dnů na přípravu v počítačem řízené výrobní lince a pak dva týdny na montáž. Lze stavět podle
typového projektu i na míru. Ceny domů jsou srovna-

často působí dost nepatřičně, zvlášť ty z kulatiny. Na
druhé straně je však dobré si uvědomit, že dřevo příznivě působí na lidské zdraví. Ve srubech totiž dochází
k filtrování venkovního vzduchu přes dřevěné stěny,
které mají až o osmdesát procent menší propustnost
škodlivin než běžné zdivo. Srubové domy jsou tedy
doporučovány osobám trpícím civilizačními problémy
- alergiemi. Dřevo navíc příznivě ovlivňuje vlhkostní
poměry v místnostech, protože je schopno absorbovat
přebytečnou vlhkost, případně ji naopak uvolňovat,
což prospívá lidem s respiračními problémy.

Stavby z masivních panelů
Nejmodernější technologií, která si i při vyšší ceně
rychle získává popularitu, jsou masivní CLT panely.
Mají jednak vynikající statické parametry, umožňující
realizovat odvážné architektonické návrhy, vynikající požární odolnost (již tloušťka 81 mm má požární
odolnost 30 min.). Velmi důležitou vlastností je vynikající tepelná akumulace, neboť masivní dřevo má
podobnou akumulační schopnost jako beton a pětkrát
lepší než pórobeton. Konstrukce stěn jsou velmi štíhlé
a zvětšují vnitřní prostor domu. V případě použití
pohledových panelů se přímo podílejí na architektonickém ztvárnění interiéru. Jedná se v podstatě
o moderní pokračování srubových staveb, se všemi
jejich přednostmi, které ale odstraňují jejich nežádoucí
vlastnosti (špatná tepelná izolace, sesychání, vzduchotěsnost). Dům se montuje ze stěn vyrobených v továrně, které tvoří masivní dřevo lepené z několika vrstev,
přičemž každá je pootočená o 90 stupňů. Díky tomu
jsou panely velmi pevné a trvanlivé. Dům, stejně jako
jeho nosná konstrukce, se nejdříve vymodeluje v počítači. Následně se přenese do CNC centra, které dle
přesného zadání vyrobí jednotlivé elementy připravené k okamžité montáži na stavbě. Panely se dělají
v různých tloušťkách a pohledové kvalitě. Často se nechávají zevnitř viditelné, z venkovní strany se přidává
izolace. Výhodou je jednoduchost konstrukce.

Nízkoenergetičnost zaručena
telné se zděnými, pohybují se od 3,5 tisíce korun za
metr krychlový obestavěného prostoru, nebo od 30
tisíc korun za metr čtvereční užitné plochy. Třeba dům
4+kk lze pořídit za necelé čtyři miliony korun.

Stylové roubenky a sruby pro zdraví
Roubení z trámů má tradici na Šumavě, v Krkonoších,
v Jizerských a Orlických horách, na Valašsku nebo
v Českém ráji. Tradice se obnovuje, ve zmíněných
oblastech si lidé staví nové roubenky. Stavby se zrychlují a zpřesňují díky modernímu obrábění prvků, které
připomínají sofistikovanou stavebnici. Trámová stěna
na dnešní požadavky dostatečně neizoluje, ale lze to
vyřešit dvojitou stěnou s vloženou izolací. Alternativou jsou skandinávské či kanadské sruby, v Česku však

Už skladba obvodové panelové stěny, která je kromě
dřevěné rámové konstrukce a deskových materiálů
tvořena izolacemi, předurčuje dřevostavby k tomu, že
domy mají malou spotřebu energie. Téměř všechny
dnes realizované domy se již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Vzhledem k nízkému
koeficientu prostupu tepla stěnami a stropem je
spotřeba tepla na vytápění nízkoenergetického domu
malá a pohybuje se kolem 5 – 10 kW, což znamená,
že investor šetří nemalé náklady na vytápění. Jedním
z moderních způsobů vytápění je kombinace tepelného čerpadla a podlahového topení.

Mýty a pověry o dřevostavbách
Dřevostavby mají na své straně celou řadu pozitiv. Jsou
ekonomické: z hlediska poměru cena/výkon je dřevo
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prakticky bez konkurence. Jsou ekologické – dřevo
jako jediný stavební materiál patří k obnovitelným
zdrojům. Jsou estetické, díky vzhledové variabilitě
zapadnou prakticky do každého prostředí. Není divu,
že stále více lidí začíná uvažovat o dřevě jako o nejvhodnějším stavebním materiálu. Přesto se stále ještě
udržují některé mýty, které dřevostavbám kazí pověst.
Tvrdí se, že dřevěný dřevěný dům snáze vyhoří. Moderní dřevěné konstrukce jsou přitom velmi odolné
vůči případnému požáru. Zuhelnatělá povrchová
vrstva na nosných prvcích totiž brání dalšímu ohoření.
Hořící dřevěný trámový strop tak může vydržet déle
než keramický strop vložený do ocelových profilů,
které se vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti
zřítí mnohem dříve.
Tvrdí se, že dřevěný dům má horší tepelně izolační
vlastnosti než zděný. Je pravda, že dřevěné stavby jsou
lehké a hůře akumulují teplo. To však lze považovat
i za přednost - vzduch v dřevěném rychleji vyhřeje
a teplo se neukládá nejprve do těžkých konstrukcí. Pokud ale požadujeme akumulaci, dá se vytvořit i v dřevostavbě vložením zděné či betonové konstrukce do
podlah, stropů či stěn.
Tvrdí se, že dřevěné stavby mají nižší životnost. Správně udržovaná dřevostavba má stejnou životnost jako
zděná stavba - kterou je ostatně také třeba pravidelně
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udržovat. Mimochodem, při povodních v roce 2002 obstály dřevostavby v evropském měřítku lépe než tradiční zděné stavby, na což německé pojišťovny reagovaly
pojistkou zvýhodňující majitele dřevostaveb.
Tvrdí se, že v dřevěném domě je všechno slyšet. Ano,
akustika, statika a požární odolnost jsou citlivé aspekty, jimž je třeba u dřevostaveb věnovat zvýšenou
pozornost. Nicméně při dodržení technologických
postupů a při pečlivém provádění prací lze dosáhnout
splnění všech hygienických i bezpečnostních předpisů
a norem.
Tvrdí se, že dřevěný dům může zničit vlhkost, plíseň,
hniloba. Ano, dřevostavby jsou mnohem citlivější
na vlhkostní a tepelný režim, proto je třeba dbát na
řešení detailů, tepelných mostů a skladeb konstrukcí. Nikde ovšem není psáno, že dřevostavby musí být
stoprocentně dřevěné a že na některé kontrukce není
vhodnější použít jiný materiál, například ocel. Pod pojmem dřevostavba si opravdu není třeba představovat
jen klasickou roubenku, výběr moderních materiálů na
bázi dřeva je obrovský. Totéž platí i o technologiích,
které jsou určené pro ochranu dřeva před plísněmi
a hnilobami. Vyplatí se v tomto směru poradit s odborníky.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

Přijeďte do Lázní Mšené a podlehněte smyslné vůni čokolády.

Čokoládový víkend
splněných přání

od

31 999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od

23 999 Kč*

INZERCE

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová lázeň
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Domovní dveře
bez bočního dílu

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Švestkový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.
• masáž zad s olejem s esencí švestky
• lázeň s esencí švestky
• zábal dolních končetin s vůní švestky

Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně

Cena balíčku 950,- Kč

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

www.msene.cz

• Garážová sekční vrata RenoMatic

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

• Domovní dveře Thermo65 se zamykáním
zabraňujícím vloupání

• Více informací na

www.hormann.cz/akce2017

*

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Nezávazná doporučená cena standardního rozměru bez montáže
za akční dveře / vrata vč. 15 % DPH. Platí do 31.12. 2017 u všech
autorizovaných prodejců v České republice.
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výroba a prodej sanačních materiálů

Váš specialista na
sanace vlhkého zdiva

Krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu.
Krémová injektáž zdiva vs mechanické metody
vs bezdrátová elektroosmóza.
Proč krémová injektáž zdiva?
Tato otázka je položená proto, abychom objektivně vysvětlili,
proč doporučujeme krémovou injektáž zdiva a ne jiný druh
injektáže s použitím jiné injektážní hmoty. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor či pojednání se týká jen a jen
problematiky s odvlhčením zavlhajícího zdiva z důvodu příčiny
kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné
příčiny pro zavlhání zdiva či natékáním vody do konstrukcí
objektů spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji
do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda
krémové injektáže nepoužitelná a tyto problémy se řeší např.
tlakovou polyuretanovou injektáží anebo problém se zavlháním podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká pouze od
základů, ale zejména z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. infiltrace vlhkosti z bočního směru), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození
svislé rubové podúrovňové izolace. V tomto případě se nabízí
odkopání domu a zhotovení svislé hydroizolace s případným
vybudováním drenážního systému na dně výkopu. Ale ne vždy
se dá odkopání podúrovňového obvodového zdiva provést.
Zde je nezastupitelná např. plošná rubová gelová injektáž
zdiva. Tímto chci poukázat a vysvětlit, že neexistuje univerzální
injektáž v oblasti injektáže zdiva (správně nazývané mikroinjektáže zdiva) ve stavebním odvětví sanace vlhkého zdiva
injektáží. Každá z výše uvedených injektáží ale nemá svého
plnohodnotného zástupce!
Proč krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream®
pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.
Silanový emulzní krém AquaStop Cream® vzhledem ke své
primární hustotě (krémová a po provedené injektáži následně
gelová konzistence) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným
nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se
postupně, relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní
gel (proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel probíhá
zejména v závislosti na procentu vlhkosti a teplotě ve zdivu),
který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch
nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné
míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační
clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně.
Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů všemi směry,
ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce
zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného
nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně
netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným
zdivem, jako se do děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi
hydrofobizovaných silikonátů a jiných tekutých injektážních
prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých
injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní
nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých
injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo
beztlakově, je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti
těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci

účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již
zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné
nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí
do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační
clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže. V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto
injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci
doporučují až 45st.) k svislé rovině zdiva, z pochopitelných
důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout
rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto
ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv
je jasné z výše popsaných vlastností těchto tekutých, vodních
hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním
vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu.
Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že jiná injektážní
alternativa nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních
dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených
cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak,
na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani
v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží, a proto tekuté tlakové
nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony
ve zdivu považuji za dynosaury injektáží. Pokud s těmito mými
názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak jsem
přesvědčen, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické
a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se
jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické
a jiné zákonitosti.

Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream®
vs mechanické podřezání zdiva
Z důvodu polemiky, častých dotazů a různorodosti názorů třeba
i diskutovaných na internetu bych mé pojednání rozšířil ještě
do oblasti sanace vlhkého zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti
mechanickými metodami.
Z mechanických metod bych uvedl asi ty nejznámější a nejvíce
prováděné. Jsou to metody: Narážení chromniklových plechů
do zdiva, podřezání zdiva diamantovým lanem, případně pilou.
Tyto metody jsou bezesporu účinné. Mají však svá neoddiskutovatelná úskalí, jako jsou určitá prostorová a výšková omezení
či značná statická rizika. Co je u všech mechanických metod
pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace nevýhoda, je jejich
vysoká destruktivnost (invazivnost) na stavbu a tím možný vliv
na statiku. Je to zejména dáno (v drtivé většině) stářím budovy,
jejího zatížení a hlavně i samotným použitým stavením materiálem. Takže na závěr musím konstatovat, že tyto metody jsou
účinné (samozřejmě za předpokladu správného technologického postupu zhotovení, ale to platí všeobecně), ale jako vše má
své pro a proti. Je na zákazníkovi, ale i na firmě nabízející tyto
metody, aby ,,misky vah,, rozumně zhodnotili a zvážili.
Krémová injektáž Sysrémem AquaStop Cream® vs bezdrátová
elektoosmóza
V neposlední řadě je v současné době je spuštěná, řekl bych až
agresivní internetová, ale i tištěná inzerce, propagace na tzv.
vysoušecí krabičky na principu bezdrátové elektroosmózy. Touto
metodu bych asi neměl zapotřebí se vůbec zabývat, jelikož
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v této metodě shledávám mnoho nejasností, které dodavatelé
metody racionálně nevysvětluji, ale vzhledem k agresivnosti
jejich reklamních hesel na metody injektáží zdiva, zejména
uváděných na placených inzercích na internetových stránkách
Seznamu a Googelu se musím ohradit a zveřejnit svůj názor
na danou, pro mne tak trochu záhadnou krabičku. Můj názor
okomentuji z mé poskytované bezplatné poradny, kde tazatel
na tento přistroj chtěl znát můj názor. Proto Vám je opíši tento
dotaz a moji odpověď na tyto vysoušecí krabičky z mé provozované poradny na webu: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Níže uvedené pojednání je použité z mnou poskytované bezplatné internetové poradny, ve které najdete mnoho dalších
tematických otázek a odpovědí v oblasti odstranění vlhkosti
v objektech.
Dotaz z Poradny:
Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám
dva roky nainstalovaný přístroj (krabičku) na principu bezdrátové elektroosmózy. Nebude princip elektroosmózy blokovat
rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.
Odpověď zveřejněná v poradně:
Dobrý den,
injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude!
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
Dotaz z Poradny:
Dobrý den, moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené
peníze? Vypadá to, že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo, ale
poslední roky moc neprší tak nevím. Systém AquaStop Cream®
od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy
budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan
Odpověď zveřejněná v poradně:
Dobrý den pane Tarabo,
to, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny,
které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost
doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně
známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit.
Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu,
respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale
prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je
akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě
nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže, pokud
bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více
informací o této metodě nebo spíše o jednotkách soustavy SI
používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci
a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není
– řešte svůj problém bez chemie, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených
reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou
a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba
je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek,
betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po
lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách, atd atd,. Je
však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému
organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od
jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek
Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto
dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají,
musí vědět, že nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní
krém, asi mi to dobře neudělá, anebo když si stříknu barvu do
očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně
ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv

negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad.
Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě
lidskému organismu neškodlivá, ale barva například na bázi
acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá
lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Cream® je
také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s aktivní látkou silan/siloxanu. Aktivní látka se ve velmi krátkém časovém
horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry
zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu se postupně odpařuje voda z obsahu injektážního krému
(80% je aktivní látka a 20% vodní báze) a zbytková vlhkost ve
cloně a samozřejmě nad clonou. Pokud bychom zašli ještě dál,
je všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky
veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není
ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet, jaký negativní vliv by
to muselo mít na lidský organismus, pokud by tyto vysílané
elektromagnetické vlny měly skutečně tu výrobci deklarovanou
intenzitu, a to takovou, že celý objekt trpící vlhkostí, se silnými
obvodovými, s vnitřními zdmi a stropy včetně podzemních podlaží by bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti vyschl. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co by to tedy
muselo dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím.
A tím bych celou svou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se
raději do reality, nikoliv mých úvah.
Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně
úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan
Tyto texty byly použity z autentické korespondence internetové
poradny mnou poskytovanou pro občany ČR a SR..
Najdete na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich
objektů?
Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale
zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání
v zimním období, které proces degradace a destrukce stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo
se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to
proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry
i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace
zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší
tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt,
tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě
intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně
se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které
vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví
nebezpečné.
Co
•
•
•
•

se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?
Nevratná destrukce zdicích a povrchových materiálů
Zvýšené tepelné ztráty
Zdravotní riziko v obytných prostorách
Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)

Autor článku
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace spodní stavby
Mob: +420 603 589 130
Poradna: 731 565 565
Email: schwarz@kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

KDYŽ JE NAŠE PROFESE KONÍČKEM.
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JARNÍ PROBOUZENÍ

ZAHRADY

Už se také nemůžete dočkat jara? Využijte čas do začátku sezony a vybavte se
vším, co budete na zahradě potřebovat. Když budete pořádně připraveni, půjde
vám pak práce lépe od ruky.

INZERCE
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Pro zahrádkáře je právě jaro nejnáročnějším obdobím v roce. Od jarních prací závisí úspěch celé sezóny
a krása zahrady. A tak si vyhrňme rukávy a naplánujme si, s čím začít. Na prvním místě půjde o řez stromů
a okrasných keřů, řez růží, stříhání trav a odumřelých
nadzemních částí trvalek. Nejprve je třeba odstranit kryty z chvojí či netkaných textilií, které chránily
rostliny před mrazem, provést průklest dřevin, zaříznout přehoustlé živé ploty a vyhrabat zbytky starého
suchého listí. Ještě než se vrhnete do práce, udělejte
si revizi své zahradnické výbavy. Motyky, rýče, hrábě,
nůžky, sekačky a další zahradní pomůcky mohou sice
zimu přežít bez újmy a bude stačit jejich důkladná
očista, případně nabroušení či výměna opotřebovaných součástek. Ale upřímně – kterého zahradníka
by nepotěšila nějaká novinka, které mu zjednoduší
a zpříjemní práci? Už jen listování v katalozích a vybírání chytrých pomůcek vás navnadí na nadcházející zahradnickou sezonu. Tak třeba – víte, co to je
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rotavátor? Skvělý pomocník poháněný benzínovým
motorem, který slouží k dokonalému prokypření
a smíchání půdy s kompostem. Práce s rotavátory
nahradí tradiční a namáhavou práci s rýčem či motykou. A takových zahradních sofistikovaných „sluhů“
je samozřejmě mnohem víc.

Řez ovocných stromů
K předjarnímu řezu ovocných stromů anebo vyšších
živých plotů bude zapotřebí pákových nůžek. Nejsou
ty vaše už trochu tupé? Třeba potřebujete i delší,
abyste s nimi dosáhli do výšky až dvou tří metrů,
a nebudete si pak muset pomáhat žebříky či stoličkami, u nichž hrozí riziko pádu a úrazu. Základním
ošetřením ovocných stromů (kromě meruněk) na jaře
je postřik proti přezimujícím škůdcům. Na ovocných
dřevinách přezimují především vajíčka svilušek, mšic,
píďalek, štítěnek a puklic, housenky obalečů apod.
Ošetření proti přezimujícím škůdcům lze provést

vhodnými přípravky, které jsou na trhu v bohaté
paletě. Proti plevelům pod ovocnými i okrasnými
stromy, růžemi a révou můžeme v předjaří použít
mikrogranulovaný přípravek (širokospektrální granulovaný herbicid).

Máte už vybrané nové trvalky?
Začátek jara je rovněž vhodným obdobím k výsadbě
trvalek. Nyní jim už nehrozí vymrznutí, jako by se to
mohlo stát na podzim, pokud by nestačily zakořenit.
Pokud už není zmrzlá půda, je toto období nejvhodnější pro výsadbu růží, živých plotů a okrasných dřevin. Dřeviny, které kvetou v létě, vytvarujeme, a ty,
které pravidelně namrzají, pohnojíme a seřízneme,
aby neobrážely na loňském dřevě a nevyholovaly se
od země. Ze všech dřevin odřežeme nemocné a odumřelé větve, listnatým stromům odstraníme navíc
také semenáče.

Rychlení cibulovin
S okrasnými cibulovinami můžete počkat až do jara
a koupit si je už narašené, nicméně radost z nadcházejícího jara vám zprostředkují cibulky vlastnoručně zasazené a „vypiplané“. A taky tím ušetříte - cena bude
nesrovnatelně nižší, zato výběr druhů, odrůd a barev
mnohem širší! Díky tomu můžete vytvořit bohatou
podívanou, hrát si s kompozicemi barev a tvarů. Výsadba do nádob je jednoduchá a za minimum péče vás
rostliny na jaře královsky odmění. Na rychlení cibulovin budete potřebovat vrstvu drenáže na dno nádoby
- štěrku, hrubého písku, keramzitu nebo hliněných
střepů. Poslouží i malé kousky polystyrenu. A na tuto
vrstvu pak nasypete 8-10 cm kypré zahradní zeminy
nebo substrátu pro pokojové rostliny smíšeného s trochou písku, případně rašeliny. Už od ledna vás mohou
těšit rychlené cibuloviny v nádobách v interiéru domu.
Tento trend k nám přišel z Anglie a Holandska a už
i u nás si s ním zpříjemňujeme čekání na jaro.
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Stěhování letniček
Co by byla letní sezona bez letních květin! Pokud
jste už ke konci zimy semínka letniček vyseli a semenáčky už pěkně zesílily, můžete se dát do jejich
přepichování do truhlíků, obvykle 2x, aby rostlinky
mohly dostatečně zesílit. Častým větráním se rostliny
postupně otužují a díky tomu se pak dobře uchytí
při pozdějším přesazení do volné půdy v záhoně. Co
budete k přepichování potřebovat? Truhlík, substrát,
pikýrovací kolík (postačí i upravená špejle či tužka)
a postřikovač. Truhlík musí být vydesinfikovaný, nejlépe se k tomuto účelu hodí plastové nádoby. Substrát
by měl být čerstvý, aby v něm nebyly zárodky houbových chorob, škůdci či semena plevelů.

Sazenice zeleniny
Pokud se už nemůžete dočkat zahradničení, s předpěstováním sazenic můžete začít už v únoru. Brzký výsev
přináší nejlepší výsledky u mnoha druhů zeleniny (například listové saláty, celer, brokolice, lilek, rajče, cibule,
petrželka či paprika). Pochopitelně je třeba respektovat
požadavky každého typu zeleniny na prostor, teplotu
a vláhu. Některé můžete bez obav vysadit jen tak do
zahrady - například hrách, špenát, fazole či mrkev snesou i chladnější zeminu a venku je můžete začít vysévat
hned zkraje jara. Naopak saláty, papriky, rajčata a košťálová zelenina jako kapusta, brokolice nebo květák
lépe prospívají v teplejším prostředí. Předpěstujte si
je doma a na venkovní záhon sazeničky přesaďte až
v březnu. Specifické podrobnosti k pěstování najdete
u každé odrůdy na zadní straně balení semen.

Prevence před zmarem
Ať máte okrasnou nebo užitkovou zahradu, dopřejte
jí jarní prevenci proti všem možným škůdcům. Není
nic smutnějšího, než když vám po čase vaši radost
z rozrůstajících se rostlinek zakalí dílo slimáků nebo
nějakých chorob. Před výsadbou nových rostlin zkontrolujeme, zda spodní strana listů a nové výhonky
nejeví známky výskytů škůdců nebo chorob. Kupujte
pouze takové odrůdy, které jsou odolné proti chorobám, které jste už v minulosti ve své zahradě objevili.
V případě napadení je nutné tyto rostliny buď spálit,
nebo je vyhodit do popelnice. Největší prevencí na
zahradě proti škůdcům a chorobám je především pravidelné pletí a likvidace zahradního odpadu. Likvidujte otrhané nebo spadané listy a plevele. Ložisky pro
vznik a šíření chorob jsou také staré květináče. Právě
předjaří je vhodná doba k nákupu nových nádob,
které jsou nejen čisté, ale zároveň vaši zahradu, předzahrádku i venkovní okenní parapety oživí novým
designem. Na trhu je nepřeberné množství speciálních postřiků, kterými můžete své rostliny ochránit.
Třebaže je chemie pro většinu drobných pěstitelů
strašákem, některé škůdce a choroby jinak než chemií
zkrátka nezlikvidujete. Důležité je ochranu rostlin
správně načasovat a omezit počet postřiků na nezbyt-
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né minimum. Jelikož postřiky nejsou úplně bezrizikové pro lidské zdraví, dodržujte návody a pořiďte si
ochranné bezpečnostní pomůcky.

Strašák jménem krtek
Jak vyhnat tohoto nepřítele zahrad ze svého pozemku? Musíte vyzkoušet, co právě tomu vašemu krtkovi vadí. Jedním z řešení jsou elektronické přístroje,
které pracují na bázi ultrazvukových vln a jsou už
dnes tak chytré, že umí měnit intenzitu i intervaly
působení. Na menší ploše se dají krtci vypudit i průvanem - nejjednodušší způsobem je použít zpětný chod
vysavače. K dostání na trhu jsou i speciální pasti na

INZERCE

krtky, které se zakopou do země, nebo je možné krtka zahubit použitím speciálního gelu, který se nanese
do chodeb, krtek se jím při průchodu zamaže, následně gel olíže a do 10 dnů se otráví. Ale pro milovníky
zvířat je to zbytečně krutá cesta. Nestačí krtka jen
donutit, aby opustil náš pozemek a přestěhoval se
třeba na pole?

Regenerační trávníková kúra
Je váš trávník od pohledu po zimě nevzhledný a plánujete, jak ho zregenerovat? Jistěže ho můžete založit celý znovu, ale možná postačí ho obnovit „bez
rytí“ vysetím speciální travní obnovovací směsi, která

umí poškozená místa napravit. Pořiďte si ji zavčas
a hlídejte počasí. Jakmile bude předpovězeno pár
slunečných dní, vysejte ji. Dbejte na to, aby se travní
semeno dokonale vpravilo do půdy. Následné prudké
deště opravdu nejsou vhodným obdobím, protože
semena se vyplaví na povrch. Na osetou plochu by
se mělo rovnoměrně aplikovat trávníkové hnojivo
a udržovat ji stále vlhkou jemnou zálivkou. Po třech
čtyřech týdnech této péče budete mít trávník jako
znovuzrozený.

Dejte trávníku facelift
Pokud chcete mít trávník opravdu dokonalý, do-
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VÝROBCE ROLOVACÍ
A STÍNICÍ TECHNIKY
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neboli provzdušnění trávníku vychází z anglického
požadavků pěstovaných rostlin je většinou potřeba
sousloví vertical cut, tedy svislý řez. Slouží k němu
dodat půdě živiny. Nejlepší je použít hnojivo organicbuď speciální vertikutační hrábě, na větší plochy se
kého původu, například zapravit do zeminy koňský
musí použít motorový vertikutátor. Díky prořezání
nebo králičí hnůj, nebo dobře vyzrálý kompost. Tím
dojde k postupnému ozdravení a omlazení trávníku.
půdu nejen pohnojíte, ale navíc ji také zlehčíte.
Živiny se dostanou hlouběji do země, podpoří se tím
I pokojovky chtějí péči
růst nových výhonků a trávník zhoustne a zkvalitní
Nejen zahrada se ale probouzí ze zimního spánku.
se. Ideálně je vertikutaci provádět 2x ročně - nejlépe
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na jaře a pak koncem léta po prázdninové sezoně.
také většina pokojových rostlin. Stále přibývá tepla
Zvolte dobu asi dva dny po dešti. Po vertikutaci je
vhodné trávník mírně pohnojit a popřípadě dosít, aby a světla, a proto jim můžeme dopřát i více čerstvého
vzduchu a vláhy. Samozřejmě se to nesmí přehánět,
se rychleji zregeneroval.
rostliny by v přímém proudu venkovního vzduchu
Nové záhony
mohly nastydnout. Omyjeme je a zjistíme, zda potřeJednou z nejčastějších jarních prací je zakládání
bují přesadit, nebo se spokojí jen s nakypřením půdy
a výsadba nových záhonů. Ať už jde o letničkové,
a přidáním trochu čerstvé hlíny navrch. Mějte už
trvalkové, smíšené nebo i dřevinaté záhony, příproto připravenou pokojovou zeminu pro jednotlivé
prava samotné půdy a záhonu je v podstatě stejná.
druhy rostlin.
Ideální je příprava nových záhonů na podzim. Ale
nic se neděje, pokud jste to nestihli. D přípravy se
můžete vrhnout ve chvíli, jakmile už země nebude
Text: Eva Houserová,
zmrzlá. Trávník nejprve zryjte, vrchní drny s trávou,
foto: Schutterstock.com
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MODERNÍ
ZAHRADNÍ

SLUHOVÉ

Právě teď v předjaří, kdy už se majitelé zahrad těší na novou sezonu, je čas
k doplnění zahradního náčiní, které vám jarní a letní práci ulehčí. Vedle lopaty,
rýče a hrabiček jsou už dnes ale k mání sofistikovaní zahradní pomocníci, jejichž
služby dozajista oceníte.
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Nůžky vždy při ruce
Kvalitní nůžky jsou základní zahradníkovou potřebou.
Dobrými zahradnickými nůžkami lze snadno ustřihnout všechny bylinné i dřevnaté stonky do průměru 1
centimetru. Dobře se také s nimi také odebírají řízky
na množení. Základním požadavkem je jejich ostrost,
aby byl řez čistý a nepoškodil se stonek. Na našem trhu
jsou dva druhy nůžek - jednosečné a dvousečné. Které
jsou lepší? Jednočepelové nůžky mají ostrý břit, který
střihá proti měkčímu dorazu. Dobře stříhají suché
větve a lze s nimi zkracovat i kořeny, protože nejsou
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tak náchylné na poškození drobným pískem a jsou
jednodušší na broušení. U dvoučepelových se břit míjí
se spodní hákovou čepelí. Ty se naopak hodí na přesný
střih čerstvých větví, kde chceme stříhat blízko u kmenu. Stříhání jednočepelovými nůžkami není tak fyzicky
náročné jako práce nůžkami dvojsečnými, proto jsou
tyto nůžky vhodné spíše k odstraňování odumřelých
či uschlých částí rostlin nebo výhonků, kde na kvalitě
řezu příliš nezáleží. A rozhodně nezapomeňte přikoupit kvalitní a univerzální zavírací nůž s čepelí z oceli,
který budete mít vždycky v kapse třeba při odběru

kutila. Aˇuž jsou tu pily ruční, elektrické nebo motorové. Před rozhodnutím jakou zvolit, si odpovězte na následující otázky: Jak často budete pilu používat? Jakou
sílu máte? Jaká je povaha dřeva na vašem pozemku?
Budete pracovat na zahradě, nebo v interiéru? Odpovědi se vám budou hodit při nákupu, kdy si nechte
poradit ve specializovaném obchodě. Někteří prodejci
nabízejí možnost stroj před zakoupením vyzkoušet.
Když přijdete na to, že vám něco na pile nevyhovuje,
zkusíte jinou a rozhodování bude hned jednodušší. Ze
zkušeností vyplývá, že na zahradu se nejvíc hodí benzínová motorová pila. Na občasné seřezávání stromků
nebo nařezání pár polínek postačí kategorie hobby,
pokud však dřevem vytápíte dům a řežete tedy často
a i tvrdé dřevo, pak zvolte benzínovou motorovou pilu
z kategorie farmářská. Jistě také využijete ruční univerzální prořezávací pilku s odolnými zuby na úpravu
větví. V podobě tradiční pilky s rovnou čepelí, klasické
obloukovky, pilky natáčecí nebo teleskopické.

Ať poseká trávu robot
Sekačky mohou být ručně vedené nebo poháněné elektromotorem či spalovacím motorem. Jejích žací ústrojí
je buď vřetenové nebo rotační. Ruční sekačky jsou vždy
levnější, jejich údržba je jednoduchá a jsou ideální pro
menší plochy. Pro velké plochy jsou vhodnější sekačky
na motorový pohon. Strunové žací strojky sekají trávu
rotujícím nylonovým vlascem. Lze je použít i k posečení
plevelů a jsou zvláště vhodné na malé a stísněné plochy.
Strunové strojky jsou poháněny spalovacím motorem
nebo elektromotorem. HI-TECH novinkou posledních let
jsou robotické sekačky, které sečou za vás a bez vás. Při
prvotním nasazení jim pouze vymezíte operační oblast
a o nic dalšího se nemusíte starat. Robotické sekačky
sečou trávu každý den, dá se říci od rána do rána. Seč je
založena na mulčování, tedy na usekávání velmi malých
částí, které zapadnou hluboko do trávníku a slouží jako
přirozené hnojivo. Poháněny jsou elektrickými motory,
napájenými z baterie.

Traktůrek, nebo rider?

řízků, řezu květin, sklizni zeleniny atd. Pokud toužíte po dokonale zarovnaných živých plotech nebo po
různě vymodelovaných keřích, pořiďte si elektrické
plotové nůžky. Jsou lehké, takže s nimi mohou pohodlně pracovat i ženy, a mají tichý chod. Jsou vybaveny
elektromotorem s bezpečnostním obouručním zapínáním, transparentním ochranným krytem ruky s dobrým
výhledem na řeznou lištu a doběhovou brzdou.

Ani bez pily se neobejdete
Pily by neměly chybět ve výbavě žádného zahradního

Odpověď na tuto otázku zodpoví charakter vašeho
pozemku. Máte-li rozlehlý rovný trávník, můžete ho
pohodlně sekat za volantem traktoru. Trávu při jízdě
automaticky posbíráte a převezete na vybrané místo,
aniž byste museli sesednout ze sedačky. Investice do
tohoto pojízdného sekacího sluhy se vyplatí až při pozemku nad 1.500m2, nejde o levnou záležitost. Když
si ho pořídíte, můžete si ho dovybavit řadou příslušenství, jako jsou přívěsné vozíky, provzdušňovače, rozmetadla, odmechovače, zahradní válce, rotační kartáče či
sněhové radlice. Pokud je váš pozemek členitý, porostlý keři, stromy s množstvím zákoutí a třeba skalek,
pořiďte si zahradní rider. Jde o speciální typ zahradního traktoru s žacími noži umístěnými před řidičem
a strojem, na rozdíl od traktoru, který má žací ústrojí
zavěšené uprostřed pod sebou. Výhodou rideru je tedy
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jeho perfektní manévrovatelnost a dosah žacího zásahu. Nevýhodou je, že trávu nikam nesbírá ani nevyhazuje, ale pouze ji mulčuje – tedy ponechává na místě.

Rotavátor kultivuje
Pryč jsou časy, kdy jsme museli zahradnické práce, jako
je prokypření půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud, vyhrabávání
stařiny i provzdušnění trávníku dělat vlastníma rukama. Zapomeňte na motyku a rýč. 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, přívěsný vozík či sněhová radlice. Ke všem rotavátorům si můžete
přikoupit různá příslušenství, jako například vyčesávač
a provzdušňovač trávníku nebo kypřič půdy.

Více funkcí v jednom „nářadí“
Dovedete si představit, že by obyčejný křovinořez,
tedy motorová kosa, dokázal prořezat větve a křoviny
v obtížném terénu? Dokáže to, pokud na něj místo
struny nasadíte ocelový tříramenný žací kotouč. Ale
to jde jen u takzvaného multifunkčního křovinořezu,
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který toho umí ještě víc, třeba i zkypřit půdu. Multifunkčních zahradních strojů je na trhu hodně, protože
si získávají velkou oblibu. Jednoduchou výměnou
nástavců získáte variabilního a téměř univerzálního
pomocníka. Zařízení je možné zavěsit přes rameno,
čímž ulevíte námaze při dlouhém používání. Pohodlí
přispívá i řada praktických možností bezpečného uchopení ve všech polohách. Výměnou jednotlivých nástavců pak můžete zahradní stroje využívat pro stříhání
živých plotů, řezání větví, sekání a obsekávání zeleně
v méně přístupných místech.

Bez kabelů a benzinu
Pokud patříte k zahradníkům, kterým překážejí kabely
elektrických pomocníků, pletoucí se jim pod nohy, a taky
jim není příjemný zápach benzínu, existuje snadné východisko. Ptejte se po provedení AKU, od slova akumulátor. Takzvané aku nářadí se v poslední době stává stále
oblíbenějším, protože je nezávislé na elektrické energii
a ke svému pohonu nepotřebuje ani benzin. Díky lithium-iontové baterii se s takovými přístroji můžete volně
pohybovat a pracovat kdekoliv na zahradě. Například
s aku zahradními nůžkami na živý plot vás už nebude
zdržovat neustálé přemísťování kabelu nebo dokonce
jeho přeseknutí. I když sem tam budete muset koupit
novou baterii, za to pohodlí se vám to vyplatí…
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

Nový

nahradí výtah

a pozvedne kvalitu života
Výtah do bytového nebo rodinného domu dnes již nemusí být
drahou záležitostí, s novou generaci plošiny LC MINI Vás o tom
přesvědčíme
Máte bytový nebo rodinný dům se spoustou schodů, které
Vás každý den unavují, či starší příbuzné, pro které je již
chůze do schodů namáhavá?
Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ano,
tak s novým LC mini budete zase rádi chodit ven, protože jak Vás
již jistě napadlo - s výtahem bude všechno jednodušší. Jen nastoupíte, stisknete tlačítko a zcela bez námahy se dostanete do
prvního či druhého patra vašeho domu.

Seznamte se s novou generací plošiny
Plošiny, kterou od výtahu vůbec nerozeznáte. Navíc nevyžaduje nákladné stavební
úpravy a šetří Vaše síly.
LC MINI je hydraulická plošina, která je určena především pro instalaci do rodinných domů,
firemních sídel, ordinací a pensionů a všude tam, kde je požadavek na zvýšení kvality života.
Jejími hlavními výhodami jsou:
• LC mini je určen pro 2 až 4 patra s nosnostmi 250 až
500 kg
• Vyrobeno v České republice
• Nízká cena - výrazně nižší cena proti klasickému výtahu při zachování všech vlastností výtahu
• Jednoduchá obsluha - plošinu může obsluhovat opravdu každý, displeje v každé stanici
• Montáž pouze 5 dní – nevyžaduje nákladné stavební
úpravy
• Oceňovaný LC design – design podle Vašich představ
• Výborné jízdní vlastnosti – díky dvourychlostnímu pohonu
• Nízká spotřeba – pouze cca 1 200 kč/rok, příkon pouze
1,1–2,2 kW
• Nepotřebujete strojovnu – pohon lze umístit do boxu
vedle výtahu
• Plošina má certifikát typu od TÜV – což je záruka kvality a vysokého standardu provedení
Navštivte stránky výrobce, kde se dozvíte více www.lift-components.cz ,
nebo nám napište a nechejte si nacenit plošinu LC mini do Vašeho
bytového, či rodinného domu.
Naše obchodní oddělení se Vás rádo ujme obchod@liftcomponents.cz

Kontakt: Na Novém Poli 383/3 Karviná – Staré město • tel: 596 311 393

www.lift-components.cz

ZDRAVÝ VZDUCH POD KONTROLOU

UŽ ŽÁDNÉ ZAČERNALÉ SPÁRY A PLÍSNĚ V KOUPELNĚ

Základem zdravého domova je zdravý vzduch. Nezáleží přitom, jestli
jste alergici, astmatici nebo si chcete užít pohodlí domova ve zdravém a bezprašném prostředí. Značka Winix uvedla na trh světovou
novinku - SMART čističky vzduchu. Kromě inteligentních funkcí jsou
vybaveny aplikací pro ovládání přes mobilní telefony. Můžete si tak
velmi snadno na dálku čističku spustit, kontrolovat její provoz nebo
naprogramovat, kdy se má vaše místnost vyčistit.
Vybírejte z nejširší na nabídky na trhu. www.winix.cz

Už vás nebaví dívat se na zečernalé spáry v koupelně?
Zatočte s nimi snadno a za pár minut.
Pojďte na to jednoduše. Začernalé spáry v koupelně mají za
následek plísně. S Ceresitem RE-NEW obnovovačem silikonů
budou vaše silikonové spáry opět bílé. Nemusíte se zbavovat
starého silikonu, stačí nanést nový Ceresit RE-NEW přes starý, nechat zaschnout a je hotovo. Navíc dlouhodobě odolává
plísním. Aby vaše koupelna byla i dále bez plísní, je
dobré v ní udržovat optimální vlhkost. Ceresit
STOP VLHKOSTI AERO 360°
pohlcuje
nadměrnou
vlhkost a udržuje ji na
optimální úrovni. S těmito šikovnými pomocníky nemusí plísně vyhrávat ani v koupelně.
www.stop-vlhkosti.cz

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ VŮNĚ CHANDO

Kdo by rád v mrazu, větru či v dešti nevystoupil z auta až v pohodlí a bezpečí
garáže? A proto je potřeba vrata zachovávat v čistotě, a to jak z vnější, tak i z vnitřní
strany. Jejich údržba je velmi jednoduchá, na malé znečištění vám postačí studená
voda. Pokud bude vratové křídlo špinavé více, pak sáhněte po neutrálním čisticím
prostředku (ph 7) a teplé vodě. Vhodný je k tomu například obyčejný saponát na mytí
nádobí. Z údržby nevynechávejte ani vnitřní gumová těsnění na zárubních. Těm škodí
i jemný prach a ten je potřeba zkontrolovat alespoň jednou za 3 měsíce.
Pozornost věnujte také vodicím kolejnicím. U nich si vystačíte se suchým hadrem, kterým vytřete veškerý prach a špínu. Vyhněte se však mazadlům, díky nimž by se do
kolejnic více chytal prach a provoz by byl hlučnější.
Více informací naleznete na www.hormann.cz.

SERY*

GARÁŽOVÁ VRATA SI ZASLOUŽÍ PRAVIDELNOU PÉČI

SLÍBIT
DODRŽET?
ŽÁDNÝ
PROBLÉM.

NOVÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT
Nový kuchyňský robot KitchenAid Artisan s označením 5KSM175 se i nadále
drží dosavadních tradic, mezi které patří osvědčený design i způsob konstrukce.
V základní výbavě tento model obsahuje: hnětací hák, plochý šlehač, plochý šlehač
s flexi stěrkou, balónovou metlu, nalévací štít, nerezovou mísu o objemu 4,83
l, nerezovou mísu o objemu 3 l a samozřejmě „kitchenaidovou“ kuchařku těch
nejlepších kulinárních tipů a receptů.
Více na: www.kitchenaid.cz

STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM, KTERÝ
DOKÁŽE VÍCE.
NOVÉ ODSTÍNY LUXUSNÍ KOLEKCE NOBLE
Pět nových odstínů tvrzeného kamene ve věrném mramorovém vzhledu přináší
rozšířená kolekce Noble značky Technistone. Sněhově bílý Noble Areti Bianco
má výrazné tmavé žilkování, Noble Argos Nero působí 3D efektem vytvořeným
kombinací světlých a tmavých žilek, luxusní Noble Lusso Champagne přináší šedé
žilkování na béžovém základu. Milovníci tmavých desek ocení Noble Silver Notte
se sítí stříbrných pavučin, strukturu Noble Perlato Luna tvoří světlešedý podklad
s šedofialovým veinem. Luxusní tvrzený kámen od mramoru téměř nepoznáte, navíc
je mnohem pevnější a odolnější proti poškození. Cena na dotaz v každém větším
kuchyňském studiu, více na www.technistone.cz.

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