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INZERCE

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme tu březen a s ním naše další 
číslo časopisu Moje bydlení. Jaro už 
je konečně tady, sluníčko hřeje a my 
se vrhli na vylepšování bytu, domu 
i zahrady.  Pokud máte to štěstí, že 
jste se stali hrdými majiteli domeč-
ku se zahrádkou, určitě už se vám 
venku všechno zelená, záhonky jsou 
plné jarních kytiček a pokud máte 
skleník, možná už v něm čekají 
osázené truhlíky, až přijde vhodná 
doba na jejich umístění na okna.  A 
pokud vlastníte jen malý byteček? 
Samozřejmě i pro vás je krásné jarní 
počasí inspirací a možná už jste se 
pustili do malování, či tapetování, 
případně už jste naplánovali něja-
kou důkladnější přestavbu, aby se 
vám žilo lépe a veseleji.    
A se vším výše zmíněným vám 
samozřejmě pomůže náš časopis.  
Povíme si tedy samozřejmě, 

jaké práce nás čekají na zahradě, 
abychom ji po zimě dali trošku do 
pořádku. Řekneme si i něco o pro-
měnách v interiéru. Poradíme vám 
i jak zařídit novou kuchyň a jak si 
vybavit ložnici. Samozřejmě s po-
stupujícím jarem se budeme čím dál 
více věnovat stavbě. Povíme si něco 
na téma rekonstrukce, či stavební 
materiály, nezapomeneme ani na 
zabezpečení. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní rok 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka

Editorial
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NOVINKY 2016
Připravili jsme pro vás kolekci nových domů pro rok 2016, 
které vycházejí z našich nejprodávanějších a  u  stavebníků 
nejoblíbenějších domů. Dlouhodobě sledujeme o jaké změny 
projektů je u stavebníků největší zájem a nechali jsme naše 
projektanty, aby tyto požadavky přetvořili do úplně nových 
domů, inspirovaných právě těmito změnami.

NOVINKY 2016 SE PYŠNÍ PŘEDEVŠÍM:
  Variabilitou orientace hlavního vstupu
  Zvětšením úložného prostoru
  Přidáním praktické technické místnosti
  Přidáním šatny v přízemí domu

KATALOGY JE MOŽNÉ OBJEDNAT na www.vybersidum.cz nebo na zákaznické lince 234 054 326 
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI A KATALOGY OBDRŽÍTE ZDARMA!

OBJEDNEJTE SI NEJLEPŠÍ 
KATALOGYKATALOGYKATALOGY

Již 21. vydání

PROJEKTŮ RODINNÝCH 
DOMŮ V ČR

PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ 2016:
   40 rodinných domů splňujících požadavky 

dotačního programu Nová zelená úsporám 2015+
  Výhodná nabídka typové projektové dokumentace
  Cena katalogu 49 Kč

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ 2016:
  Více než 100 našich nejoblíbenějších a nejprodávanějších domů
  19 novinek navržených stavebníky
  Cena katalogu 99 Kč

NECHCETE PLATIT POŠTOVNÉ?
STAČÍ SE ZAREGISTROVAT NA WWW.VYBERSIDUM.CZ 
A POŠTOVNÉ MÁTE ZDARMA!

1602-00004_inzerce_A4_Katalogy_2016.indd   1 12.2.2016   12:18:46
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Toužíte po domově, který bude mít šmrnc a styl? 
Zařídit nadčasový a zajímavý interiér není úplně 
jednoduché. Bez ohledu na to, zda řešíte zařízení 
jedné místnosti, garsonky, velkého bytu nebo 
interiér celého rodinného domu, vždy potřebujete 

rozsáhlou inspiraci.

INTERIÉR
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Industriální styl
Se stoupající oblibou loftových bytů a přiznáním pou-
žitých stavebních materiálů, jako je například beton, 
pálené cihly apod., přichází nový trend takzvaného 
industriálního nábytku. Tento druh nábytku vznikl pů-
vodně 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 zeměděl-
ských strojů. Co kus, to originál.
Stejně jako pro prostory továrních hal a skladů, kde 
čerpá svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v industri-
álním 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 situo-
vány. 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“ pro-
storu 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 po-
době, konstrukční a instalační prvky zůstávají odkryty. 
Typicky se v industriálním prostoru setkáme s neomítnu-
tými cihlovými nebo betonovými stěnami, odhalenými 
kovovými trubkami i kabely elektrického vedení, při-
znanými železnými či dřevěnými trámy a sloupy. Okna 
a podlahy (často z litého betonu nebo hrubě opraco-
vaného dřeva) zůstávají obvykle nezakryté, závěsy ani 
koberce zde nehledejte.

Skandinávský styl
Ve skandinávských interiérech dobře fungují bílá barva, 
světlejší šedé a přírodní tóny a dále jemné pastely. Pře-
vážná většina nábytkových kusů by měla být ze světlého 
dřeva, ať již v jeho přirozené podobě nebo opatřeného 
bílým nátěrem. Vybírejte odlehčené, subtilnější nábyt-
kové 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 komo-
dou či skříňkami kuchyňské linky policemi z neopraco-
vaného dřeva - možností je mnoho a neutrální základ 
interiéru zajistí, že se na první pohled nesourodé prvky 
nenásilně propojí v harmonický celek.

Minimalistický styl
Bílá byla a stále zůstává základní barvou používanou 
pro minimalistický vzhled interiéru. V poslední době se 
k ní přidávají neutrální barvy, jako je béžová, tmavo-
šedá 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. Nejvhod-
nější 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 po-
tahům. Vhodný je jednoduchý dřevěný nábytek, nebo 
kožený. Velmi moderní je pochromovaný, nerezový či 
skleněný. Oblíbené jsou lesklé povrchy, které odrážejí 
světlo.

Italský styl
Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itálie i k vám 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 roz-
manitých 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. Oprav-
dový luxusní vzhled může nabídnout italský malovaný 
nábytek.  V italském interiéru vypadají dobře thonetky. 
Při výběru židlí zkuste vsadit třeba na klasické thone-
tky z ohýbaného dřeva. Ladné tvary budou italskému 
interiéru slušet.

Etno styl
Když máte slabost pro etno vzhled, je vhodnější sáhnout 
po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických dře-
vin, 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 bar-
vami. 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 exo-
tických dřevin, je sice jasné, že za něj zaplatíte více, než 
třeba za běžnou borovici - ale máte to štěstí, že ho s po-
měrně klidným vědomím můžete umístit i do koupelny. 
Exotické dřeviny jsou mnohem tvrdší než naše evropské 
dřevo, takže poměrně zdařile odolávají vlhkosti.

|www.plastia.cz ��www.plastiaobchod.cz

Samozavlažovací nádoby PLASTIA 

 Vypěstujte si vlastní rajčata, papriky, ale třeba i jahody a borůvky
 v samozavlažovacích květináčích BERGAMOT. Díky dostatečnému 

objemu substrátu a pravidelnému přísunu vláhy budete moci 
ochutnat čerstvé plody, i když nemáte vlastní zahrádku.

A každý ví, že chuť takovéto zeleniny a ovoce 
je  prostě jedinečná a nesrovnatelná 

s produkty z obchodu.

PODLEHNĚTE VÁŠNI K PĚSTOVÁNÍ!
V REGÁLECH SE PŘECE ZELENINA NERODÍ.
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Provence styl
Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než 
je provensálský. Nábytek z Provence, evokující pohodo-
vou atmosféru francouzského venkova v bílých až kré-
mových tónech ve spojení s typickými látkovými doplň-
ky, 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 finanč-
ně 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 svět-
lou barvu, v lehkých odstínech bílé, šedé, zelené nebo 
modré.  Na dřevo navazují okenice a dveře, které mají 
stejnou barvu jako nábytek.

Extravagantní styl
Extravagance si zakládá na kontrastu a protikladech, 
zdánlivé disharmonii. V extravagantních interiérech se 
plně odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti, 
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 důmy-
slných aspektů, jež skýtají příslib vysokého komfortu 
užívání. Rozhodně výstřední bude i barevně pruhovaná 
komoda na ptačích nohách nebo křesla z drátů, inspiro-
vaná 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 zna-
mená 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
Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň 
nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na 
libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech sou-
časných 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 starožit-
nosti z klasických obdobích s uměleckými i primitivními 
předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních materiá-
lů (oblíbené jsou zvířecí kůže jako předložky na podla-
ze), s moderním uměním a designovými výstřelky.
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I eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, pokud 
se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý pod-
poroval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat s leh-
kostí, 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…

Váš individuální styl
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? 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 vytvo-
říte svůj vlastní styl, ve kterém vám bude dobře. Jednu 
zásadu však doporučujeme dodržet: dnes vévodí v in-
teriéru 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 vlád-
nete grafickými počítačovými programy, můžete využít 
některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš 
obývák coby  3D model. Ten bude kreativní za vás a za-
pojí 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, 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 zabyd-
lený prostor. Stačí jen některé kousky obměnit, a hned 
váš interiér dostane nový, zajímavější look.

Comeback nábytkových stěn
Možná pamatujete masívní, těžké, neohrabané nábyt-
kové stěny, které stály snad v každém obýváku před 
čtyřiceti lety. Mohutnosti odzvonilo, nosí se jednoduché 
geometrické tvary odlehčené prosklenými plochami. 
Skla nemusí být nutně čirá, trendy je mléčná, pískovaná 
a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní vzhled, 
tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň či 
calvados. Do módy se vracejí solitérní kusy jako skleníky 
a komody. Obývací prostory si nárokují otevřenost a mi-
nimalizmus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegant-
ních linií. Vysoké kompaktní obývací stěny jsou nahra-
zeny nízkými obývacími sestavami, jež doplňují atypické 
poličky a regály. Dominantou zůstává televizní stolek 
v podobě delšího, nízkého kusu se subtilním podnožím, 
na který navazuje skříňka či police. Nezanedbatelná je 
snazší manipulovatelnost dnešních nábytkových stěn.
U sestav se většinou používá prakticky stejné kování 
jako v kuchyních, stejně jako vyklápěcí dvířka. Zajíma-
vým prvkem je posuvná část stěny, za kterou je insta-
lována televize. Pokud ji zrovna nesledujeme, je stěna 
zasunuta a tvoří s ostatní plochou sestavy jednolitý po-
vrch. Zasunovací díly mají často automatické ovládání.
Dříve jsme skříně, police a regály mohutných nábytko-
vých stěn používali jako úložné prostory pro sezónní 
oblečení nebo málo používané věci. Dnešní stěny už 
neslouží jako úložiště, ale nahrazují TV stolek, men-
ší knihovnu, polici. Oživením pro obývák může být 
prosklená vitrína se zajímavými artefakty či dekorativ-
ními předměty. Fantazii se meze nekladou a na trhu je 
spousta různorodého nábytku, z něhož si každý vybere 
a vytvoří svůj osobitý styl.

Sedačka je grunt
Moderní sedačky jsou extrémně pohodlné a především 
jednoduché. Zapomeňte na vyřezávání a přehnané 
zdobení. Moderní sedací soupravy se vyrábí v provede-
ní na jednoduchých nožkách nebo umístěné přímo na 
zemi. Ať zvolíte sestavy do U, rohové, nebo sestavené 
systémem 3+2+1, nebo 3+1+1, mějte na paměti, že co 
je levné, dlouho nevydrží. Luxusní sedačka je vyrobena 
z kvalitních materiálů, které se v případě látkového 
potahu nerozpárají či neprošoupou při první příleži-
tosti a v případě koženého provedení se kůže nevysuší 
a nepopraská, když ji jednou zapomenete náležitě 
ošetřit, jako tomu může být u levných sedaček. Kostra 
luxusní sedačky vyrobená z masivního dřeva nebo kovu 
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je stabilní a trvanlivá, takže se sedačka nezřítí, ani když 
ji budete užívat opravdu velmi často. Také výplň sedač-
ky je důležitá - levnější sedací soupravy bývají vyplně-
né molitanem a bonelovými pružinami, čímž dochází 
k častému prosezení, zatímco luxusní sedačky kombinu-
jí latex a paměťovou pěnu, která kopíruje vaši postavu, 
takže se vám na nich bude sedět mnohem příjemněji.
Proč jsou už několik let oblíbené rohové sedačky? Pro-
tože jsou zajímavým řešením do menšího i prostorného 
obývacího pokoje, můžete ji umístit do kteréhokoli, 
jinak nevyužitelného rohu místnosti. Šetří svou úspor-
nou konstrukcí prostor a jejich součástí bývá i místo 
na ležení. A kdo by možnost, že se může na sedačce 
pohodlně natáhnout, neocenil! Ještě jeden aspekt hraje 
pro rohové sezení - máte z něj dokonalý přehled po 
celé místnosti.
Co se týká designu, můžete volit klasiku nebo extrava-
ganci v podobě zvláštních tvarů, výřezů, originálního 
řešení opěrných částí, atd. Na trhu je i celá řada sedací-
ho nábytku, opatřeného praktickými úložnými prostory 
na každodenní odkládání drobností. Výběr od širokého 
spektra výrobců nabízí nejrůznější stylová provedení 
až po moderní solitéry, nápadné barevností a hravostí. 
Originální design, využití a perfektní zpracování materi-
álů všeho druhu - od plastů, kovů, dřeva až po moderní 
čalounické výplně i povrchové materiály - to vše přispívá 
k vytvoření jedinečné atmosféry interiéru.

Svítící nábytek
Až přijdete večer z práce a budete si chtít po nároč-
ném dni odpočinout ve své sedací soupravě, můžete 
si k tomu rozsvítit nábytek. Třeba obývací stěnu, jejíž 
skříňky mívají osvětlený buď celý vnitřní prostor, nebo 
jsou drobné diody umístěny kolem skleněných polic 
a vytváří tak ještě zajímavější efekty. U luxusnějších mo-
delů sestav najdete i svíticí pásky na dvířkách a korpusu 
nábytku. LED světýlka v tom okamžiku udělají z vašeho 
obýváku oázu klidu a pohody, připravenou poskytnout 
vám blahodárný odpočinek. Současným hitem jsou do-
konce svítící sedačky a křesla z polyethylenu. Jsou velmi 
pohodlné a jejich celoplošné osvícení, zajištěné baterií, 
dává nábytku éterický vzhled, čímž vytváří úžasnou 
atmosféru. A co třeba jen svítící plastový stolek? Taky 
je k mání, osvětlený pomocí úsporné žárovky nebo LED 
osvětlení. Použití barevných žárovek promění tento 
bytový doplněk ve světelný objekt, který lze upravit po-
dle přání. Kabel je umístěn tak, aby nebyl vidět, a díky 
jeho délce ho můžete libovolně nastavit. Svítivý design 
stolku je velmi působivý, intenzita světla se dá regulo-
vat stmívačem.

Houpací vajíčko
Toužíte po zajímavém a přitom zdraví prospěšném inte-
riérovém prvku? Pořiďte si houpačku v podobě vajíčka 
- oválné křesílko, které lze nejčastěji koupit v provedení 
z ratanu, vypadá jako pletené vajíčko a v nejjednodušší 
variantě bez sedáku či polstrování ho lze získat již za 

dva až tři tisíce korun. Obvykle bývá v přírodní barvě, 
ale k dostání je i v různých barvách. Na podobném prin-
cipu je založena houpačka ve tvaru koule či bubliny. 
Taková sedačka může být z ohýbaného dřeva s pohodl-
ným polstrováním, v provedení „bublina“ je vyrobena 
z průhledného pevného plastu a opatřená pohodlným 
velkým sedákem. Všechny tyto houpačky je možné 
ukotvit ve stropě, v podkroví s trámy, v patrovém lůžku, 
na terase či balkoně i v zimní zahradě, vždy však vyža-
dují dobré zabudování závěsného zařízení. Pro zavěšení 
houpačky by měla být mezi podlahou a místem ukot-
vení výška minimálně 220 cm, potřebný je také určitý 
volný prostor kolem ní.

Neviditelné zárubně
I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří do 
místnosti, může vašemu domovu dát nový, modernější 
vzhled. Chcete mít stěnu, zárubeň i dveře v jedné rovi-
ně? Pak je třeba nejprve na stěnu ukotvit takzvanou ko-
vovou kontrazárubeň neboli vnitřní zárubeň, a do ní se 
osazuje dřevěná zárubeň, mezi kterými vzniká přiznaná 
mezera tři milimetry. Přestože existují dveřní systémy 
i bez zárubně, ve velké většině případů se bez nich sku-
tečně neobejdete (představte si otvor bez zárubní, tedy 
velmi frekventované místo - když jím budete procházet 
či něco pronášet, došlo by lidově řečeno k „otlučení“ 
rohů stěny). Pokud byste však zárubně raději skryli, žád-
ný problém. Instalují se do stěny nebo i do sádrokarto-
nové příčky v době stavby či rekonstrukce, a jakmile se 
dokončí povrchová úprava zdi, zárubně opticky zmizí. 
Ovšem stejně skrýt se dají i samotné dveře, když jejich 
povrch sladíte s malbou na stěnách či jinou estetickou 
úpravou (tapeta, ozdobné omítky a štuky či moderní 
stěrky). V tomto případě je jen třeba, aby dveřní křídlo 
bylo hladké. Každému se jednolitá plocha nemusí líbit 
a rád by určitým způsobem naznačil, kde dveře vlastně 
jsou. Pak lze na zárubně připevnit úzké dekorativní 
rámečky, jež vlastně vymezují prostor, kudy vejít.

Kouzla s grafosklem
Sklo domů? Není to nebezpečné? Ne, dnes už ne. Tak-
zvané grafosklo s vnitřní bezpečnostní folií zabraňuje 
vysypání úlomků do prostoru, protože zůstanou pohro-
madě na folii. Kalené sklo lze umístit prakticky kamko-
liv i do těsné blízkosti topení a krbů, protože toto sklo 
odolá teplotě až do 200ºC. Toto sklo lze díky svým vlast-
nostem považovat za sklo bezpečnostní. A dají se s ním 
dělat divy, protože se na ně dá promítnout jakýkoliv 
vizuální motiv. Jde o unikátní interiérový systém celo-
skleněných prvků se zalaminovaným digitálním tiskem 
nebo textiliemi, který umožňuje designově sladit inte-
riér do jednoho celku. Grafogosklo může dělat parádu 
na vašem stole i na dveřích, může efektně coby paravan 
oddělovat obývací prostor od pracovního koutu nebo 
ve formě celé stěny vytvořit samostatnou místnost.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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Silk Plaster, značka
dekorativních materiálů dlouhé
životnosti, si zakládá na
kvalitních materiálech výhradně
přírodní povahy. Výrobky
obdržely certifikát nezávadnosti
v řadě zemí světa.
www.silkplasters.cz

TEKUTÉ TAPETY OZDOBOU STĚN
1) Proč si vybrat tekuté tapety? Jaké jsou jejich výhody oproti tapetám vliesovým nebo třeba papírovým?
Nespornou výhodou tekutých tapet je zejména to, že celý povrch zůstává beze švů. Tekuté tapety jsou ne-
hořlavý materiál a také vytváří výbornou tepelnou a zvukovou izolaci. Povrch před jejich aplikací nemusí být 
perfektně rovný a hladký, naopak tyto tapety z důvodu své pružnosti pomáhají skrýt různé drobné praskliny 
a nerovnosti. Další výhodou je dlouhá životnost a barevná stálost.

2) V jakých barvách a typech povrchových úprav jsou na trhu k dostání?
Sortiment tekutých tapet Silk Plaster zahrnuje více než 100 druhů různých barev a textur. V nabídce je 
několik řad, vybere si skutečně každý, k dispozici je od hladších bílých a dalších jednobarevných vzorů až po 
hrubší různobarevné kombinace. Do všech typů je možné dle libosti přidat i zlaté či stříbrné třpytky.

3) Jakým způsobem se instalují na stěny?
Materiál je nejprve nutné připravit následujícím způsobem: do určeného množství vody (4,5, 6 nebo 7 l dle 
druhu tapety) vysypat nejprve balíček třpytek, pokud jsou požadovány a následně vysypat i směs v suchém 
stavu. Vše důkladně s vodou promíchat a poté nechat 12 hodin pracovat. Stěnu je nutné nejprve napenetro-
vat a následně se hmota tapet nanáší na stěnu plastovým hladítkem. Aplikace není složitá a zvládne ji téměř 
každý sám.

4) Pro které místnosti jsou právě tekuté tapety nejvhodnější volbou?
Tekuté tapety se jednoduše nanáší na zdi i stropy a hodí se na využití jak v domácnostech, tak i v kancelá-
řích, kavárnách, hotelech a školách.

5) A co když dojde k poškození, dají se opravit?
V případě poškození je oprava velmi jednoduchá a nenákladná, stačí poškozené místo rozprašovačem postří-
kat vodou, počkat až bude materiál měkký a poté plastovým hladítkem opět uhladit. 

6) Pokud se nám barva okouká a chceme změnu, jakým způsobem lze tapety ze stěn sejmout? 
V případě, že chceme tapety sundat, máme 2 možnosti. První je taková, že rozprašovačem tapety postříkáme 
vodou a poté škrabkou hmotu seškrábneme. Takto seškrábanou hmotu můžeme opět promíchat a může-
me ji dokonce opět použít třeba na jinou místnost. Druhou možností je, nařezat nožem na stěně vertikální 
proužky 20-30 cm, spodní část namočit a potom malířskou špachtlí proužky z celé stěny sundat.  

7) V jaké cenové hladině se tekuté tapety pohybují?
Tekuté tapety se prodávají v igelitových pytlích v baleních, které vystačí dle druhu tapety na 3,5 - 7,0 m2. 
Cena za takové balení se pohybuje od 435 Kč do 1 045 Kč, takže cena za m2 je od 96 Kč do 277 Kč. Během 
roku se účastníme i několika veletrhů, na kterých je možné koupit tapety s 15% veletržní slevou.

Dekorativní omítky SILK PLASTER -  jinými 
slovy tekuté tapety. Vyrobeny jsou z mate-
riálů přírodního původu jako je například 
celulóza, hedvábná vlákna a různé dekora-
tivní přísady a lepidlo z celulózy. Všechny 
tyto komponenty jsou v přírodě se vyskytují-
cí a zcela nezávadné. Náš sortiment zahrnuje 
více než 100 druhů různých barev a textur, 
které vypadají luxusně na stěnách a vytváří 
stylový interiér. 

Naše tekuté tapety nejen, že zdobí inte-
riér a přidávají výjimečný pocit pohodlí 
a komfortu, ale také vytváří další tepelnou 

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

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

www.silkplasters.cz

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SILK PLASTER!

Art Design, řada
s jednobarevným jemným
a lesklým vzorem
připomíná hedvábí

a je příjemná na omak

silk plaster.indd   1 10.3.2016   14:06:29
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KUCHYNĚ BEZ HRANIC
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INZERCE

Dříve bývala kuchyně samostatnou místností. Dnes už nerozlišujeme mezi kuchyní 
a obývacím pokojem, zóna věnovaná vaření je samozřejmou součástí obytného 

prostoru. Proto jí věnujeme stejnou pozornost jako ostatním částem bytu.



16 | BYDLENÍ

Pokud jste vyznavači moderního stylu, budete jistě vy-
bírat z nejnovějších trendů, ať už jde o materiály nebo 
spotřebiče. Designové kuchyně hýří pestrými barvami 
a lesky, neobejdou se bez skla, hliníku, nerezu a spous-
ty místa. Mladá generace hledí víc do budoucnosti a 
vyhledává „techno-trend“, který miluje hladké plochy 
a strohé vertikály bez okras. Tatam je tradiční touha, 
aby v kuchyni bylo útulno a vyzařovalo z ní teplo do-
mova. Mládí dává přednost čistým liniím a chladným 
barvám. Bude zajímavé pozorovat, zda tento trend 
v českých kuchyních časem převezme otěže nebo se 
vytratí.
Velká kuchyně spojená nejen s jídelnou, ale otevřená 
do dalšího obytného prostoru získává stále větší přízeň 
designérů, výrobců, a tedy i uživatelů. Nabízí totiž mís-
to nejen pro aktivity spojené s vařením, ale znovu se 
tak stává centrem života celé rodiny. Je to srdce domo-
va, ale ne přesně ohraničené. Mnohdy jsou proto na 
trhu celé nábytkové sety bez výrazného odlišení účelu, 
a lze je tudíž použít k vybavení kterékoliv části mul-
tifunkčního prostoru. Kuchyňské skříňky mají zkrátka 
stejný styl jako obýváková stěna. Dnešní moderní 
kuchyně a interiéry se vyznačují jednoduchostí tvarů 
a vzdušným designem. Propojené místnosti umožňují 
vytvořit celistvý prostor, kde není kuchařka zavřená o 
samotě v malé místnosti. Tento způsob bydlení, ale vy-
žaduje celkové zamyšlení nad designem a prostorovým 
řešením jednotlivých obytných prostor.
Čím se designová kuchyně od běžné? Samozřejmostí 
je dokonalá kvalita materiálu. Specifičností jsou přímé 
čisté linie a detaily - osvětlení, barvy, tvary. U desig-
nové kuchyně se často používá bezúchytové dotykové 
otvírání skříněk a zásuvek. Velmi oblíbené je podsví-
cení poliček, kombinace lesklých a matných materiálů 
a kontrastních barev. Prostě efektní vychytávky s účel-
ným vytěžením prostoru.

Funkční zóny
Pokud jde o celkovou sestavu, je dnes několik mož-
ností, jak vařící a jídelní zónu pojmout. Při plánovaní 
kuchyně je rozhodující daný prostor a jeho správné 
využití pro pět funkčních zón, které  jsou potřebné 
pro různé činnosti. Jde o prostor pro zásoby potravin 
(např. chléb, pochutiny pro přípravu snídaně, chlaze-
né potraviny v lednici atd.), jejich ukládání (nádobí, 
jídelní příbory, dózy s otevřenými baleními potravin, 
univerzální kráječe atd.), mytí (místo u dřezu je ideální 
pro umístění pomůcek pro čištění a mytí, pro tříděný 
odpad atd.), příprava (pracovní plocha v kuchyni a 
pracovní příbory, pracovní pomůcky, misky, kořenky 
atd.) a vaření/pečení (uskladnění pracovních příborů 
na vaření, hrnců a pánví, pomůcek na pečení atd.)
Uspořádání zón je ideální podřídit vašim rukám. Jste-li 
pravák, naplánujte si zóny v kuchyni ve směru hodi-
nových ručiček. Jste-li levák, bude pro vás výhodnější 
uspořádání zón opačné, čili proti směru hodinových 
ručiček. Systém kuchyně se plánuje podle vašich 

prostorových možností a také vkusu, může mít různé 
tvary. Jednoduché tvary představují jednořadá a dvou-
řadá kuchyň, pak velmi oblíbená sestava do L. Kom-
plexnější řešení tvaru, nabízející více možností, před-
stavují kuchyně ve tvaru písmena G, ve tvaru písmena 
U a kuchyně s ostrůvkem. Ostrůvkové varianty s mycím 
či varným centrem, ukládacími i pracovními plochami 
jsou velmi nápadité a praktické. Ostrůvek lze z jedné 
strany využít i jako barový či jídelní pult a tvoří plynulý 
přechod či spíše spojovník s další částí bytu.

Především praktičnost
Výběr kuchyňské linky a celého vybavení kuchyně je 
nemalou investicí, které by měl předcházet důkladný 
výběr. Nejdůležitější vlastností je jednoznačně prak-
tičnost. Abyste se ve svém kuchyňském království cítili 
komfortně, funkční prostor musí být vyřešený tak, aby 
se vám v něm dobře pracovalo. Musíte pečlivě zvážit, 
kam umístit svůj sporák, ledničku a skříňky a zajistit 
tak dostatek prostoru pro vaření, podávání jídla, ale 
také zábavu. Dále byste měli mít na paměti dostatek 
úložného prostoru na velké množství nádobí, hrnců, 
pánví a ostatních zařízení.  Teprve pak přichází na 
řadu estetická stránka. V zásadě máme na výběr tři 
možnosti - kuchyň moderní, rustikální nebo retro.  
Když máme jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh kor-
pusu nebo jednotlivé dílčí komponenty, kupř. úchytky. 
Naštěstí designéři, kteří navrhují současné kuchyňské 
linky v jakémkoliv z uvedených stylů, myslí i na její 
praktickou funkci, proto mají nejen krásný design, ale 
i dostatečný pracovní prostor.

Úsporná kvalita, luxus i design
Výběrem vhodných doplňků ke kuchyňské lince, výbě-
rem kuchyňských modulů a jejich dotvořením na míru 
lze vytvořit jak moderní kvalitní kuchyň za rozumnou 
cenu, tak luxusní designovou kuchyň z nejnovějších 
materiálů a s nejnovějšími spotřebiči. Moderní kuchyň-
ské linky jsou určeny do rozlehlé a prostorné kuchy-
ně. Místo klasických obkladů se na obklad kuchyně 
používá barevné sklo, dvířka kuchyňské linky na míru 
jsou vyrobena z lamina vysokého lesku a jsou opat-
řena luxusními hliníkovými madly kulatého průřezu. 
Veškeré šuplíky kuchyňské linky už jsou plně výsuvné 
s tichým dojezdem, důležitým faktorem pro celkový 
moderní vzhled kuchyně na míru doplňují hliníkové 
sokly a nohy. Nicméně pozor. Designově odvážná 
kuchyně, ale sestavená z co nejlevnějších materiálů, 
sice nadchne návštěvu, která se pokochá vnější krásou, 
jejímu dennímu uživateli ale poskytne medvědí službu. 
Uživatelskou pohodlnost určuje chytrá ergonomie 
prostoru a detaily, se kterými přijdete denně do styku. 
Když si připlatíte za design, ale ušetříte na moderním 
technologickém řešení, můžete se ve své kuchyni po 
pár měsících začít podvědomě cítit velmi nekomfortně. 
Ani po hodinovém úklidu nevypadá kuchyně jako na 
katalogové fotce (dvířka nedovírají, olupuje se barva, 
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nedostatek úložných prostor), vaření je namáhavé 
(špatná ergonomie prostoru) a prostor - byť rozlehlý - 
působí stísněně (špatné osvětlení, únik pachů z ledni-
ce či koše). Opravdu kvalitní kuchyně jsou sestaveny 
tak, aby každý detail činil práci snazší a přirozenější. 
Speciální závěsy, robustní kovové zásobníky, praktické 
rohové zásuvky, skleněné dveře s hliníkovým rámem, 

nehlučné chromové koše. Méně hluku, méně zbyteč-
ných shybů, méně nevítaných pachů a nevyužitých 
míst.
Dnes je trh plný nejrůznějších nabídek. Můžete si 
vybrat z typizovaných souprav v určitých rozměrech, 
pestré portfolio nabízejí sektorové kuchyňské linky 
v široké paletě designů, a pak jsou tady kuchyňská 
studia, která vám vytvoří kuchyň vašich snů přesně na 
míru pomocí 3D návrhů.

Pracovní plochy  
Trendy jsou desky robustní, byť jen zdánlivě. Nejdů-
ležitějším parametrem pro výběr pracovní desky je 
samozřejmě funkčnost, tedy odolnost a stálost. Ovšem 
ani design nesmí pokulhávat: efektní a především pro 
vyznavače minimalismu a „kosmického vzhledu“ je 
nerezový materiál, který je dnes hodně módní. Skvě-
le vypadají ale i desky z pravého nebo kompozitní-
ho kamene, který lze většinou aplikovat v praktické 
bezespárové podobě. Možnou a pěknou, ovšem na 
údržbu a hygienu náročnější volbou je určitě masivní 
dřevo. Do výběru lze zařadit i keramický materiál, 
který vytváří stále žádanější ultra tenké desky. Cenově 
nejpřijatelnější, a taky proto v českých domácnostech 
nejčastější, jsou dřevotřískové korpusy s potahem z vy-
sokotlakého laminátu nejrůznějších dekorů. Záleží jen 
na vašich finančních možnostech a nárocích, kterou 
možnost zvolíte.

Skříňky různých velikostí
Pryč je doba, kdy horní sektorové skříňky byly zarov-
nané jak podle pravítka. Moderním trendem jsou 
různě velké vrchní skříňky kuchyňské linky, které jsou 
doplněny policemi tak, aby tvořily jednotný celek. 
Police pak mohou být vytvořeny z materiálu, který je 
použitý na dvířkách nebo naopak ze sádrokartonu s 

barevným nátěrem ladícím s ostatním 
zařízením kuchyně. Co se týká barev 
- nebojte se popustit uzdu fantazii a 
pohrajte si s barvami. Optimální jsou 
tři různě zkombinované barvy - dvířka, 
zeď, obklady… v různých modifikacích 
se pak stejné barvy objeví na pracovní 
ploše, úchytech a doplňcích (talířích, 
hrnečcích, miskách, hodinách, zácloně 
v okně, prostírání apod.)
Pokud toužíte po praktických novin-
kách, můžete si pořídit třeba pivní 
zásuvku. Tato spodní zásuvka řeší vyu-
žití místa v prostoru soklu, do kterého 
volně přechází, takže při jejím použití 
v kuchyni získáte ještě více úložného 
prostoru. Rodiče jistě ocení i dvojitou 
zásuvku, která je rozdělená na dvě ne-
závislé části tak, že je možné ji využít i 
jako „tajný“ prostor, částečně chráně-
ný před přístupem dětí. Samozřejmé 
je i inovativní řešení výsuvu na utěrky s 

pevnými držáky, plným dnem a bočním zábradlíčkem, 
které zajišťuje lepší stabilitu věcí a je volitelné dle 
umístění výsuvu v rámci kuchyně.

Stěna za pracovní deskou
Co se týká obkladů, tak v současné době hrají stále 
prim mozaiky. Lze si zvolit z široké škály barev a de-
signů. Ale nabízí se i jiné možnosti. Nejcitlivější místo, 
které se rádo špiní, a mělo by se proto dobře udržovat, 
je za pracovní deskou. Zapomeňte na keramické ob-
kladačky, ty už nejsou in! Pozadí linky je totiž přesně 
to, co dnes lahodí oku vyznavače módních trendů. Za 
kuchyňskými linkami se nejčastěji používá sklo bar-
vené ve hmotě, tónované do rozmanitých odstínů, 
zcela neprůsvitné nebo částečně průsvitné, ale přitom 
neprůhledné - aby nebylo vidět podklad a připojení. 
Za linkou je důležitá mimořádná pevnost materiálu, 
proto se používá lepené sklo - mezi dvě vrstvy čirého 
skla se vlepuje barevná, neprůhledná nebo reflexní a 
zároveň i bezpečnostní fólie. Matné sklo se upevňu-
je na začištěný podklad, například na sádrokarton. 
Pod průhledným sklem, které je vlastně jen jakýmsi 
ochranným prvkem, by měla být například fóliovaná 
deska vhodné barvy. Horkým hitem na zadní plochy je 
sklo, do kterého se zakomponovaly upínací prvky na 
závěsný program, velmi efektně působí zezadu podsví-
cené sklo. Velmi žádané je v poslední době i grafosklo 
s nejrůznějšími motivy v zatavené folii, na trhu jsou i 
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skla s motivy jen natištěnými. Grafosklo se dá použít 
na další místa v intériéru, ať se již jedná o pracovní a 
stolové desky, interiérové stěny, celoskleněné dveře či 
zábradlí.

Lesk a bída originálních nápadů
Zajímavým nápadem na důsledné využití zadní plochy 
jsou například mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za 
posuvnými dvířky z podsvíceného mléčného skla se 
při tom efektně rýsují kontury uložených předmětů. 
Nicméně i toto působivé řešení má své méně praktické 
stránky. Skříňkám na zadní stěně totiž třeba přizpů-
sobit všechno ostatní - třeba zvětšit hloubku pracovní 
desky, z čehož logicky vyplývají i hlubší spodní skříňky. 
Vnitřní vybavení skříněk pak třeba přizpůsobit tak, 
aby byly dobře dostupné i předměty uložené úplně 
vzadu. Rozměrové změny se však nedotknou pouze 
spodní části linky - hloub a níže bude třeba umístit i 
horní skříňky (pokud v takové kuchyni jsou), a aby do 
nich člověk dosáhl přes robustní spodní část, třeba i 
zvolit vhodný typ kování, aby se skříňky daly pohodlně 
otevírat. Celá originální linka si tedy vyžádá v kuchyni 
více místa než běžná a zřejmě bude i dražší, pravdou 
však zůstává, že zároveň poskytne i více odkládacího 
prostoru a zřejmě bude velmi efektní ...  A každý musí 
všechna pro a proti zvážit sám. S požadavky na origi-
nální řešení budete slavit úspěch zejména v kuchyň-
ských studiích, které vyrábějí kuchyně na zakázku. 
Při sériových výrobcích bývá s tvořivostí větší problém 
- omezením může být například i standardní hloubka 
skříněk.

Jaká dvířka jsou in?
Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se 
rozhodnete pro lakovaná dvířka, lamino, 
masiv, biodesky nebo MDF/foliová dvířka. 
Zda jejich otevírání bude klasické dvou-
křídlé či jednokřídlé, výklopové, zásuv-
kové nebo to budou pouze police. Dáte 
přednost plným dvířkům, proskleným, s 
vitráží nebo raději roletu… záleží pouze 
na vašem vkusu! V moderní kuchyňské 
sestavě se však nejvíce uplatňují lakovaná 
dvířka či lamino. Lze použít také netradič-
ní materiály, jako plech, kámen, keramiku 
či sklo, které je dnes v módě. Skleněná 
kuchyňská dvířka, většinou vyráběná 
z kaleného - tvrzeného skla, dodají vaší 
kuchyni neobyčejnou lehkost. Díky široké 
barevné škále i možnosti nejrůznějších 
ornamentů skleněná dvířka dokonale 
doladí interiér vašeho bytu či domu. Jednotlivá skleně-
ná dvířka a jejich motivy na sebe dokonale navazují. 
Skvěle také vypadá, když se motiv na skleněná dvířka 
sladí s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. 
K nejluxusnějším provedením patří kuchyňská lamino-
vá dvířka, která jsou stále více žádaná. Vysoký lesk je 

nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. 
Hluboký mat zase evokuje závan tajemství a přepychu. 
Někteří výrobci nabízejí polomatné provedení. Aktuál-
ně je trendy kombinace matného a lesklého provedení 
vnějších ploch v rámci kuchyňské nábytkové sestavy. 
Jedním z důvodů oblíbenosti této sestavy spočívá v 
možnosti kombinace tisíce barevných odstínů.
U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek 
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před 
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný 
odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných dvířek 
je stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje nejnároč-
nější hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek 
je možnost opravy povrchu při případném poškození 
vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.

Aby chutnalo i očím
Velmi důležitým prvkem je barevná harmonie kuchyň-
ského prostoru. Ve velké kuchyni se můžete vyřádit, 
i tady se ale doporučuje ladit barvy „tón v tónu“, 
například tak, abyste s pomocí barev oddělili obytnou 
část pokoje od jídelny. Studené odstíny barev mají sice 
v kuchyni své místo, ale hodí se jen do místností s do-
statkem přirozeného světla a prostoru. Zvlášť v dnešní 
době, kdy je kuchyň často propojena s obývákem, se 
hodí sáhnout spíš po přírodních, teplých tónech. Nic-
méně pokud máte extravaganci a syté barvy, nemusíte 
se jich vzdávat ani v kuchyni. Mějte ale na paměti, že 
ty křiklavé vzory a pestrobarevné kombinace budete 
mít na očích každý den. Proto je potřeba uvažovat 

vždy o kuchyni jako celku a vnímat i to, jak bude vypa-
dat sytě růžová linka za umělého osvětlení nebo jakou 
náladu vám po ránu vyvolají černé obklady a deska z 
tmavého kamene.

Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com
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INZERCE

Jak si usteleš, tak si lehneš. Staré přísloví platí nejen v onom přeneseném slova 
smyslu, jak jsme zvyklí ho slýchat, ale především doslova. Dobré vyspání je důležité, 
spánkem strávíme mnoho hodin a tím kvalitním si  život nejen zpříjemníme, ale 
nejspíš i prodloužíme. V místnosti, kde spíme, by nám tedy mělo být příjemně 
a postel by nás už při pouhém pohlédnutí na ni měla ujišťovat o svém pohodlí.

LOŽNICE SNŮ A ZE SNU…
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Přestože existuje mnoho doporučení, na čem a v jaké 
místnosti se zdravě vyspat, žádné nemůžeme brát jako 
stoprocentní návod zrovna pro sebe. Někomu se lépe 
spí na tvrdém a skoro bez polštářů, někdo se zase rád 
v noci trochu pohoupe na měkčí matraci a po záda si 
nastele tak, že spí spíš v sedě než v leže. Někdo má rád 
tmu, jiný by ve tmě neusnul a ráno miluje první pa-
prsky slunce. A to ani nemluvíme o čistě designových 
věcech, jako jsou tvary, materiály a barvy. Základní do-
poručení zejména od ortopedů tedy vezměte v potaz, 
vytvořte si ale svou vlastní intimní zónu, kde se budete 
cítit bezpečně a příjemně ať už sami nebo s partnerem 
po boku.

Rošty a matrace pro zdravá záda
Základem ložnice je postel a ať už má jakýkoliv tvar, 
její podstatou je to, na čem ležíme – tedy matrace. 
Vždyť ta může v nouzovém okamžiku ležet i na zemi, 
bez ní ale pohodlně spát nebudeme. Škála tvrdos-
ti matrací se vyznačuje čísly 1 – 4 od nejměkčích po 
extra tvrdé. Ve skutečnosti je ale každý materiál jinak 
poddajný, takže jinak se budete cítit na tvrdé matra-
ci pružinové či taštičkové a jinak na tvrdé z elastické 
líné pěny. Jednovrstvé matrace se ostatně sice děla-
jí, komfortnější jsou ale ty sendvičové, poskládané 
z několika vrstev různých a různě pevných a pružných 
materiálů. Středovou dělící vrstvou může být třeba pás 
lisovaného kokosového vlákna, který vlastně dokonale 
oddělí dvě poloviny matrace. Tak není problém vyrobit 
matraci tak, aby z jedné strany byla příjemná v hor-
kém létě a z druhé za chladných zimních nocí. Obecně 
platí, že těžší lidé by měli mít matraci tvrdší než lehcí. 
Na výšku si k vlastní postavě přidejte alespoň deset, 
lépe ale dvacet centimetrů. Běžně se vyrábějí matrace 
190 nebo 200 cm dlouhé, pro skutečné dlouhány jsou 
ale k dispozici i prodloužené postele a tedy i matrace 
o délce 220 cm. Posuzujte i výšku matrace. Ty nízké se 
jednak rychleji proleží, jednak pod nimi budete muset 
mít skutečně dobře nastavený rošt, aby se vám dobře 
leželo. Ano, v zásadě platí, že čím nižší matrace, tím 
důležitější je správná pružnost roštu. Pokud si pořídíte 
matraci 20 cm vysokou z materiálu, který sám o sobě 
pružně reaguje na různé zatížení od hlavy až k patám 
(takové jsou především studené pěny), pak na pruž-
nosti roštu už tolik nezáleží. Rošt vám ale přesto může 
zaručit další přidané hodnoty, pokud zvolíte poloho-
vací pod hlavou i pod nohami. Pro ty, kdo na posteli 
z různých důvodů tráví hodně času, je pak ideální 
polohovací rošt s elektrickým motorkem, díky které-
mu můžete postel polohovat, aniž byste se namáhali 
s ručním zvedáním. Pozor jen na to, že na polohovací 
rošt nemůžete použít pružinovou nebo taštičkovou 
matraci - ta se polohování nedokáže přizpůsobit.
Nejvyšší komfort poskytují dnes matrace ze studené 
pěny. Vynikají výbornou elasticitou, tvarovou stálos-
tí a dlouhou životností. Díky velkým pórům je pěna 
dokonale provzdušněna a lépe odvádí vlhko a teplo. 

Studené pěny jsou vyráběny v různých objemových 
hmotnostech, takže si můžete vybrat ze široké šká-
ly nabízených tuhostí od matrací měkkých, středně 
pevných až po úplně tuhé s několika zónami pružnosti 
rozmístěnými v délce matrace tak, aby se přizpůsobily 
váze příslušné partie těla.
Přesto někteří zákazníci poptávají raději matrace z kla-
sických materiálů, jako jsou vlněné rouno nebo žíně. 
I takové matrace se už na trhu objevují. Ty luxusnější 
zpravidla firmy vyrábějí na zakázku přesně na míru 
zákazníka. Někdy jsou jejich sendviče kombinované 
s vrstvou viskózové studené pěny, která zvyšuje pohod-
lí a umožňuje vytvoření anatomických zón. Studené 
viskózové pěny mohou také obsahovat mikrokapsle, 
které pohlcují zápach. Pro ty, kdo se v noci hodně potí, 
je tento vynález velmi příjemnou novinkou.
Matraci si pořizujeme na léta, i když ne na celý život. 
Lze doporučit nejpozději po deseti letech se nad svou 
matrací zamyslet a nejspíš ji vyměnit za novou, přece 
jen každý materiál se proleží, navíc právě agresivní lid-
ský pot pěny postupně nahlodává a droboučké šupinky 
kůže dokonale nevyklepete sebelepším klepačem a ty 
pak umožňují život roztočů. Aby vám matrace sloužila 
co nejdéle, poskytněte jí ochranu v podobě pracího 
obalu. Komfortní matrace se v něm už prodávají. Pokud 
ho budete dokupovat, volte raději slabší materiál – 
tlusté prošívané potahy jsou sice příjemné, ale když do 
nich stávající matraci obléknete, může se vám stát, že 
nabude tak, že se vám nevejde do postele.

Prostor ložnice
Tento faktor je velmi individuální. Někdo má raději 
malou místnůstku, kam se dokonale schová před celým 
světem, někdo by se v takovém kamrlíčku naopak cítil 
stísněně a chce na spaní velký prostor. Tak jako tak, 
základem komfortu je dobré větrání, místnost nebo 
v malých bytech oddělená část místnosti by tedy vždy 
měla mít přímé větrání oknem. Nízkoenergetické 
byty a domy s řízeným větráním a rekuperací sice tuto 
teorii relativizují, protože tam se vlastně okna nemusí 
otvírat vůbec, ale i v těch se pro ložnici vždy bude lépe 
hodit místnost, v níž si otvírací okno ponecháte. Ono 
totiž pro osvěžení postele a lůžkovin není nic lepšího 
než čerstvý proudící vzduch a za slunečných dnů i hře-
jivé paprsky.
V ložnici není třeba příliš topit, tomu tedy můžete při-
způsobit velikost topného tělesa. Pokud ovšem v lož-
nici na lůžku trávíte z nějakých důvodů čas i přes den, 
pak počítejte s tím, že tepla bude potřeba víc.
Co na podlahu? Ideální je materiál, který se dobře zba-
vuje prachu, a to i pod postelemi - parkety, laminátové 
podlahy, dlažba. Koberec ode zdi ke zdi se do ložnice 
nehodí. Zato teplé měkké předložky před postel jsou 
velmi příjemný doplněk, pokud nemáte topení v pod-
laze, s chutí si ráno stoupnete na teplý kobereček míst 
na studenou podlahu. Velikost předložek volte tak, 
aby se snadno vyklepaly, nejlépe venku. Malé kobe-
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rečky se totiž obtížně vysávají, vysavač je zvedá, takže 
pořádné vybouchání je mnohem lepší řešení.
Jak svítit? Ložnice je intimní prostor, nepotřebuje 
tedy žádný bombastický lustr. Zato nasvícení postele 
v hlavách je potřebné třeba na čtení. Na nočním stolku 
či na rozšířené pelesti se hodí malá stojací lampička, 
s pohodlným spínáním, abyste ji snadno rozsvítili, když 
potřebujete v noci vstát. Na čtení je ale modernější 
a komfortnější řešení rampa nad hlavami postele nebo 
přímo zabudovaná do vysokého rozšířeného čela. 
Poskytne příjemné rozptýlené světlo stejnoměrně po 
celé šířce postele, což je mnohem příjemnější než kruh 
světla úzce vymezený lampičkou ze strany.
Pokud máte v ložnici skříně, nejspíš se budete oblékat 
právě zde. Polovinu roku u nás vstáváme za tmy, takže 

osvětlení skříní je potřebné. Lze ho řešit do vnitřku 
skříní zabudovanými svítidly nebo další světelnou ram-
pou nad celou délkou skříní. A nezapomeňte také na 
lampičku či bodové svítidlo nad zrcadlo.
Moderní LED svítidla nabízejí nejrůznější možnosti. 
Třeba právě osvětlení vnitřku skříní a páska kolem 
zrcadla jsou výborným řešením. A pro romantické duše 
toužící po volném nebi je tu nabídka drobných světý-
lek imitujících na stropě hvězdy.

Krása pro potěchu duše
Ložnicový design jsme si záměrně ponechali nakonec, 
tam přece patří to nejlepší. Přestaňme tedy chvíli mys-
let na hygienu a zdraví těla a zaměřme se na hygienu 
duše. Estetický dojem, kterým na vás bude vaše ložnice 
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působit, je totiž pro vaši pohodu při uléhání i vstávání 
velice důležitý. Pro ložnici zvolte jednotný styl. Pusť-
te z hlavy módní trendy a vyberte to, co dělá dobře 
právě vám. Ostatně i designéři v ložnicových návrzích 
nikdy neuplatňují jeden zásadní trend, ale nabízejí 
celou škálu možností, jak v různých stylech uplatnit to, 
co moderní doba nabízí. Jak tedy může vaše ložnice 
vypadat?

Ložnice pro moderní byt
Jednoduchý střízlivý design nábytku, kterému se také 
říká „dánská ložnice“. To proto, že právě dánští desig-
néři přišli před časem s novým „střihem“ postelí. Od-
padla přední pelest, postel je tvořena hladkým širším 
dřevěným lemem dokonce i bez postranic. Uprostřed 

je samozřejmě prostor pro rošty nebo je nahrazen 
čalouněným pružinovým jádrem postele, ale když se 
navrch položí matrace, vypadá to, jako kdyby ležela 
skutečně na ploché desce. Inspirace japonským de-
signem je tu zřejmá, pro nás Evropany je ovšem ležení 
na podlaze nebo na tvrdé dřevěné desce nezvyklé, 
proto je tu onen skrytý střed postele. Dánské postele 
mají zpravidla nožičky, aby se pod nimi dalo snadno 
uklízet, odpadají všelijaké zásuvky a úložné prostory, 
postel musí zdobit sama o sobě. Tomu přispívá i použi-
tý materiál - masivní dřevo ať už tradiční skandinávská 
světlá borovice nebo luxusní vzácná orientální dřeva. 
Uplatní se nejen na rámu, ale především na různě 
tvarovaném a různě vysokém čelu postele. Dánská 
postel má ráda volný prostor, kde ji můžete kombino-
vat s jednoduchými hranatými nočními stolky, komo-
dami a prádelníky buď ze stejného dřeva, nebo třeba 
v kontrastních barvách povrchové úpravy. Vše snadno 
sjednotí stejný typ modulu a stejné úchyty. Zajímavé 
je, že místo tradičních prken či parket jsou v „dánských 
ložnicích“ trendy podlahy bíle dlážděné nebo linole-
um s povrchovou úpravou do vysokého lesku.

Ložnice milovníka dřeva
Tady bude masivní dřevo základem všeho. Pozor, zde 
nemluvíme přímo o rustikálním stylu, ale o sofistikova-
ném využití desek z masivu upravených do jednoduché 
hranaté moderní podoby. Z něj je vyrobena postel 
a dává mu zaznít výběrem sukového borovicového 
nebo smrkového masivu s povrchovou úpravou vos-
kem. Barva může být ponechána světlá nebo natóno-
vaná do různých tmavších odstínů, na dřevu jsou ale 
vždy patrné letokruhy i suky. Aby dřevo vyniklo, mají 
postele nápadná čela i pelesti, nemusí mít vždy kla-
sický tvar, za hlavami i v nohách můžete mít třeba jen 
vyšší dřevěné desky, které jsou užší než postel sama 
a dávají tak vyniknout pěkným lůžkovinám – samozřej-
mě nejlépe z čisté bavlny. Na podlaze – jak jinak – jsou 
dubové nebo bukové parkety nebo prkna s povrchem 
upraveným lakem, aby se snadno stíraly. Ani další 
nábytek nemusí mít rustikální ráz, může být docela 
jednoduchý a hranatý, opět ale dává vyniknout kvalitě 
dřevěného masivu. A aby dřeva nebylo dost, můžete 
z něj vytvořit i dekorace. Ohoblovaná deska s po-
nechanou částí větve povrchově upravená do barvy 
nábytku nahradí na stěně obraz.

Ložnice s tapetovou výzdobou
Toto je typ pro všechny, kdo mají rádi občasnou 
finančně nenáročnou úplnou proměnu. V takovém 
případě volte naprosto jednoduchý střih nábytku od 
postele až po zabudované skříně a ložnici dejte oso-
bitý ráz svítidly, u nichž se dá snadno vyměnit stínidlo, 
drobnými dekoracemi a především moderní obrazo-
vou tapetou. Jestli ji umístíte do hlav postele nebo na 
jinou stěnu, to je na vás. V každém případě by měla 
být nápadně viditelně umístěná, aby vám připomínala 
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vaši momentální životní náladu. Může to být jednou 
rozfoukaná pampeliška, po čase větev rozkvetlého 
stromu, pak zase třeba okno s perspektivním pohle-
dem do krajiny zasněného lesa. S obrazovými tapeta-
mi se dá vykouzlit úžasná atmosféra místnosti - vždy 
ale použijte jen jednu, pamatujte, že méně je více.

Ložnice jako pouštní stan
V módě je marokánský styl, proč si jím tedy nevybavit 
ložnici. Postel a pár kousků nábytku s orientálním stylu 
snadno dostanete, především ale půjde o doplňky 
a stěny. Ne nadarmo se požívá pro jemně rozpité bar-
vy v různých odstínech termín marocký štuk. V takové 
ložnici bude na stěně za hlavami postele vypadat vel-
mi dobře. Kostky na sezení potažené vlněnou látkou 
s africkou výšivkou, vlněný kobereček na podlaze 
a třeba i na stěně, tlumené osvětlení svítidly připomí-
najícími svícny, těžké závěsy na oknech až po podlahu 
opět s dekorem v marockém stylu – a můžete si ve své 
útulné ložnici připadat jako na výletě k beduínům.

Ložnice v hotelovém duchu
Jste ve své ložnici rádi i během dne? Pak jí dejte 
podobu hotelového pokoje, kde je k dispozici vše od 
spaní až po pracovní stůl. Chce to dostatečně prostor-
nou místnost, styl nábytku záleží na vás, ale počítejte 
s tím, že k posteli budete ladit i psací stolek, k němu 
pohodlnou židli, dvě křesílka a stolek na kávu, tedy 
prvky, které v jiné ložnici nenajdete. Moderní ložnice 
v hotelové stylu má samozřejmě přípojku na internet, 
stolek na televizi a také dobře umístěnou zásuvku 
u skříňky, v níž se skrývá pár hrníčků a podšálků, káva, 
čaj a sušenky, abyste mohli do ložnice dát i varnou 
konvici. K dokonalému komfortu pak přispěje i mož-
nost opláchnout si ruce. Nemusíte sem zrovna přivádět 
vodu a odpad, stačí třeba doplnit nábytek pěkným kla-
sickým patrovým stolkem s porcelánovým umyvadlem 
a velkou konví na vodu.

Ložnice v jedné barvě
Každá barva má mnoho odstínů, které lze využít růz-
ným způsobem. Ložnice laděná do modré, oranžové 
nebo zelené tak bude vždycky rozpustile veselá a záro-
veň vám umožní občasné drobné obměny, protože po-
užijete prostě jinak tónované ložní prádlo či potah na 
malý polštářek, přehoz přes postele, záclony a závěsy. 
S použitím jedné barvy v několika odstínech je možno 
si vyhrát. Postel může mít tmavá čela a nožičky, zatímco 
postranice budou světlejší. Na stěnách se mohou střídat 
tmavší a světlejší odstín. Svíčky v sytém odstínu využité 
barvy doplní textilní dekorace, jejichž pestrost může být 
naprosto nevázaná a rozehraná i v proužcích, puntíkách 
či kostkách. Chce to dobře vyladit, pak vaše monochro-
matická ložnice bude opravdu kouzelná.

Ložnice pro romantiky
Chcete si připadat alespoň v ložnici jako na zámku? 

Pak si vyberte z nabídky kopií stylových ložnic. Volte 
skutečně raději moderně vyrobené kopie než staro-
žitnost - v ložnici potřebujete fortelný nábytek a sta-
rožitnosti jsou přece jen choulostivé na používání 
i údržbu. Stále oblíbené jsou „babičkovské“ ložnice 
v ludvíkovském stylu francouzském, bílé se zlacenými 
reliéfními prvky. Působí křehce a něžně, zvlášť když je 
doplníte správným výběrem textilií v motivem růží či 
honosnější fleur-de-lis, tedy ludvíkovské stylizované 
lilie. Masivnější a bytelnější je ložnice v anglickém stylu 
z tmavého dřeva často zdobená novogotickými prvky. 
K ní se budou hodit vlněné plédy ve výrazných pruzích 
či kostkách v červené, modré a zelené. Stylová může 
být také třeba koloniální ložnice, která anglický styl 
tvarově podstatně zjednodušuje, zachovává ale jeho 
bytelnost a masivnost. Jako doplňky tady můžete po-
užít dekory zebřích či žirafích kůží, obrázky afrických 
plání se zvířaty nebo indických chrámů s hinduistický-
mi soškami.

Ložnice rustikální
Doma jako na chalupě, tak by se dal stručně charakte-
rizovat u nás oblíbený styl ložnic. Postele i další náby-
tek jsou ze světlého masivu nebo dýhované do desig-
nu borovice, jasanu či smrku. Nábytek má oblé hrany 
a je lehce zdoben frézovanými prvky – nožičkami, 
hlavicemi sloupků na skříňkách a čelech postelí. Úchyt-
ky jsou dřevěné, z patinované mosazi nebo s porcelá-
novými prvky na hlavicích knoflíků na zásuvkách. Do 
takové ložnice patří jako dekorace keramika, případně  
chodský porcelán, pro milovníky cizokrajných motivů 
třeba porcelán s holandskými motivy. V pravé české 
rustikální ložnici by neměl chybět kanafas. Tato speci-
álně tkaná bavlněná látka je českou specialitou. Tra-
diční proužky a kostičky se dnes vyrábějí ve stále stejné 
tkalcovně jako před více než sto lety v nejrůznějších 
barvách. Pevnost a zároveň měkkost kanafasu se 
dobře uplatní jak na ložním prádle, tak na závěsech. 
A chcete-li si s kanafasem pohrát, můžete si z různých 
dekorů ušít krásný patchworkový přehoz přes postele.

Ložnice kovaná
Máte rádi kombinaci dřeva a kovu? Pak pro vás bude 
ložnice z postelí z kovaného černého železa. Zdobe-
ná může být právě tak nostalgickými spirálami jako 
kubistickými tvary, nabídka kovaných postelí je nej-
různější. Podle stylu kování pak dovybavte i zbytek 
ložnice. Ke klasické spirále se bude hodit rustikální 
dřevěný nábytek s kováním z černého železa, k mo-
derně pak můžete sáhnout po extravagantních prvcích 
v plastovém barevném provedení. Kovaná postel bude 
vždy dominantou místnosti, dopřejte jí tedy prostor 
na jinak prázdné stěně maximálně s malými kovanými 
nočními stolky se sklenými deskami. Doplňky v míst-
nosti laďte v bílé a šedé, pokud volíte zajímavé prvky 
moderního designu v pestrých barvách plastu, umís-
těte sem jen maximálně dva tři kousky a stejné barvě 
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dejte mírně zaznít na koberečcích a na některém 
obrázku na stěně. Ložnice s kovanou postelí je vždycky 
mimořádně sexy.

Ložnice čistá…
Sebekrásnější ložnice by nám neposkytovala dobrý 
spánkový komfort, kdybychom nedodržovali základní 
hygienické normy. Asi pro vás nebude žádnou novin-
kou, že praní lůžkovin by mělo probíhat vždy při tep-
lotě nad 60°C a že bychom lůžkoviny měli pravidelně 
větrat. Velkými nepřáteli ložnic jsou roztoči, se kterými 
nám pomohou antibakteriální vysavače.  
V ložnici máme samozřejmě také velké nároky na to, 
abychom dýchali čistý vzduch…
Čističky jsou určitě záchranou pro alergiky, kteří trpí 
alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče. Kvalitní 
čističky, které zachytí téměř sto procent částic rozptý-
lených ve vzduchu, mají vícestupňové filtry, které zbaví 
vzduch větších prachových částic, mikroskopických 
alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového 
kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je vy-
brat čističku s dostatečnou kapacitou výměny vzduchu. 
Je to jeden za základních údajů na obalu přístroje. 
Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udáváno 
v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby 
čištění bylo účinné, měl by výkon 2,5 - 4krát převyšo-
vat kapacitu místnosti. Výpočet je snadný - podlaho-
vou plochu vynásobíme výškou místnosti, výsledek pak 
vynásobíme 2,5, u alergiků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Ka-

ždá čistička je slyšet, proto ji v době, kdy jsme v míst-
nosti, necháváme běžet jen na nejnižší výkon a naplno 
výkon pouštíme, když v místnosti nejsme. To se týká 
hlavně ložnic a dětských pokojů, kde ostatně čistič-
ky umísťujeme nejčastěji. Kvalitní přístroje mají na 
minimální výkon hlučnost jen 16 Db, což je jen tiché 
bzučení, které nebudí. 
Zejména v topné sezóně klesá vlhkost vzduchu v by-
tech často pod 40 procent. Nízká vlhkost u většiny lidí 
způsobuje vysoušení sliznic dýchacích cest, které vede 
k jejich podráždění a také zvyšuje pravděpodobnost 
infekce nebo alergické reakce. Vysušená nosní slizni-
ce není schopna dostatečně zachycovat viry, bakterie 
a alergeny nebo prachové částečky. Ty pak snadně-
ji pronikají hluboko do dýchacích cest. Tento stav 
vyčerpává imunitní systém a může způsobovat celko-
vou únavu.
Kromě čištění vzduchu potřebujeme tedy také zvyšo-
vat jeho relativní vlhkost. Zvlhčovače vzduchu nám 
tuto službu zajistí vždy, když to potřebujeme. Ideální 
jsou přístroje s automatickou regulací vlhkosti, ne-
potřebujeme k nim již vlhkoměr nebo meteostanicí. 
Přitom není ani tak důležité, zda vybereme zvlhčovač 
ultrazvukový, s horkou párou nebo naopak studeným 
odparem, hlavní je, aby měl dostatečný výkon, tedy 
aby za hodinu vyrobil co nejvíce mililitrů páry, a opět - 
aby nebyl příliš hlučný.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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Zařizujete novou koupelnu či rekonstruujete starou? Než začnete, zamyslete 
se nad svými zvyky. Jak často se koupete? Nebo se raději sprchujete? Kolik lidí 
se sejde ráno v koupelně? Z odpovědí pak získáte přehled o výběru zařízení  

a ruku v ruce budete řešit obklady i dlažbu. 

ZAŘIZUJEME 
KOUPELNU
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Optimálním řešením je vybavit koupelnu ucelenou 
kolekcí zařizovacích předmětů - výhodou je shodný 
design, takže prostor bude působit jednotným do-
jmem. V případě, že zvolíte jednotlivé prvky samostat-
ně (umyvadlo, vanu, případně toaletu a bidet), pak 
vybírejte ty, které mají podobné tvarové ladění. Tedy 
oblé, hranaté či asymetrické. Pokud to prostor dovolí, 
koupelna se navrhuje stejně velká, jako obytné míst-
nosti. Nejenže výsledek působí velkoryse, ale vzhledem 
k tomu, že v koupelně trávíme dosti času, je tento 
krok i praktický. Koupelna může sloužit také jako rela-
xační místnost. V tomto případě nahradíme klasickou 
vanu masážním zařízením nebo sprchový kout vybaví-
me tryskami.

Vybíráme umyvadlo
Rozhodli jste se zařídit novou koupelnu samostatnými 
prvky? Začněme umyvadlem, které vybíráme nejen 
s ohledem na dispozici koupelny, ale také na potře-
by členů domácnosti. Kutilové a zahrádkáři ocení 
umyvadlo hlubší, protože si potřebují očistit ruce až 
k loktům, ženy potřebují vhodné umyvadlo k přeprání 
menších kousků prádla, děti by měly dosáhnout - byť 
ze židličky - na baterii a mýdlo, tělesně postižení 
a starší lidé potřebují u umyvadla sedět, takže by se 
měly pod něj vejít područky invalidního vozíku. Všech-
ny tyto detaily a specifika vašeho životního stylu by se 
měly do výběru umyvadla promítnout. Samotný tvar 
umyvadla je pak věcí vašeho osobního vkusu.

Jakou zvolit baterii
Vodovodní baterie není jen technickou, ale i estetic-
kou záležitostí ovlivňující celkový vzhled koupelny. 

Proto je dobré zohlednit tvar a styl vodovodních bate-
rií již při výběru, a to vzhledem k doplňkům a barvám, 
které budou vaší koupelně dominovat. Vodovodní 
baterie se vyrábějí v různých tvarech a velikostech. Ty 
kvalitnější mají keramickou vložku, díky níž se ventil 
neopotřebuje a nezačne propouštět. Kartuš v ba-
teriích, směšující teplou a studenou vodu, se vyrábí 
v plastu nebo v keramice - keramické provedené je 
kvalitnější a odolnější.

Specifika vany
Nejdůležitější otázkou při výběru vany je, zda bude 
vana v koupelně doplněna samostatným sprchovým 
koutem nebo bude sloužit i ke sprchování. Pokud pro-
stor umožní instalaci samostatného sprchového koutu, 
bude vana sloužit především jako místo pro odpočinek 
a relaxaci. V tomto případě se zaměříme na vnitřní 
prostor, hloubku a pohodlí vany. Pokud to dovolí roz-
počet, lze do vany instalovat hydromasážní systém.
Snem mnoha lidí je rohová vana. Obecně platí, že „ro-
hovky“ zabírají poměrně velký půdorys, takže u ma-
lých koupelen je nutné uvážit jejich užitnou hodnotu. 
Rovněž je třeba počítat s větší spotřebou vody oproti 
standardním vanám. Připravit se musíme také na 
údržbu. Pokud ovšem tyto aspekty přijmeme, získáme 
velkorysou privátní koupel.
Rohové vany napouštíme přepadem nebo některým 
z okrajových systémů. Při novostavbě či kompletní 
rekonstrukci lze použít podomítkový systém, ve star-
ších stavbách můžeme instalovat klasické nástěnné 
provedení. Vana s odpadem uprostřed je vhodná také 
pro koupání ve dvou. Dopřát si můžeme i rohové vany 
s masážním systémem a elektronickým ovládáním.
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Většina rohových van se vyrábí z akrylátu, který se 
snadno tvaruje, což neplatí o smaltované oceli. Tyto 
vany jsou proto nabízeny v užším výběru.

Desatero dobré vany
• Vana má být dostatečně velká a vhodně tvarova-

ná, aby umožnila pohodlnou koupel. Tedy aby se 
v ní dalo pohodlně ležet a tělo bylo dostatečně 
ponořené.

• Musí být z kvalitního materiálu, aby vydržela 15 
a více let.

• Měla by mít nadčasový tvar, protože představuje 
střed koupelny, a to na řadu let.

• Vana musí být příjemná na dotek a hygienicky 
nezávadná.

• Musí být dostatečně robustní, aby se v ní člověk při 
koupeli nekroutil ani v případě, že váží o něco víc.

• Povrch musí odolávat zvířecím drápkům.
• Vana by měla být vybavena madly či povrchovými 

úpravami, které usnadňují používání, vstup a vý-
stup handicapovaným a starším lidem či dětem.

• Musí se snadno čistit a časem neměnit barvu ani 
lesk.

• Měla by odolávat působení chemických úklidových 
prostředků a kosmetických přípravků.

… a několik dobrých rad v kostce
Koupelnu zařiďte jako relaxační prostor. Instalujte sem 
pohodlné křeslo nebo chaise longue. Zařizovací před-
měty pořiďte z jedné kolekce, stejně jako koupelnové 
doplňky. Větší domácnosti ocení dvě umyvadla vedle 
sebe, případně klasické dvojumyvadlo. Sprchovou 
vaničku instalujte ve stejné výšce s podlahou. Nezapo-
meňte na dostatečný odtok vody. Výrazná barevnost 
vás časem omrzí, volte radši neutrální tóny. Údržba 
velkých skleněných stěn a zástěn je náročná. Opatřete 
je speciální povrchovou úpravou, zamezující usazování 
nečistot. Neinstalujte je proti dennímu světlu. Přemí-
ra nápaditosti tvarů se nesnadno udržuje v čistotě. 
Hledejte jednoduché linie. Na zrcadle, sahajícího až 
k umyvadlu, budou neustále kapky vody. Instalujte 
zrcadlo aspoň 30 cm nad jeho okraj.

Vanová zástěna jako důležitý doplněk
V řadě domácností je sprchování ve vaně každodenní 
realitou. Bez účinné ochrany hrozí   v koupelně poto-
pa a klasické igelitové závěsy jsou minulostí. Řešením 
jsou vanové zástěny, které můžeme umístit takřka na 
každou vanu včetně asymetrických a rohových. K těm-
to dvěma typům se nabízejí speciálně designované 
zástěny. K ostatním si stačí vybrat z doslova nepře-
berného množství typů univerzálních zástěn. Montáž 
zástěny zvládne každý, důležitá je pouze rovná zeď 
bez nik, výklenků, případně reliéfních obkladů.
Téměř všichni výrobci nabízejí pevné nebo skládací 
zástěny. Oba typy mají své výhody i nevýhody. Skládací 
zástěny jsou umístěny v rámu a opatřeny jedním nebo 

více svislými profily. Výhodou těchto zástěn je sklad-
nost, tuto „harmoniku“ snadno složíme až na zeď, 
takže nám nebrání při vstupu do vany či údržbě jejích 
okrajů. Věc má ale háček. Málokdo totiž bere v úvahu 
umístění vodovodní baterie, případně tvar vany. Ergo-
nomický prolis pro hlavu, podhlavník nebo vodovodní 
baterie mohou úspěšně zabránit úplnému složení 
zástěny. Ta se běžně umísťuje tam, kde má vana širší 
ploché dno a kde je sifon. Jenže když si chcete pořídit 
„harmoniku“, na čelní zeď u sprchovacího místa už 
nepatří poličky ani vodovodní baterie, protože byste 
nemohli zástěnu složit až ke stěně. Na druhé straně 
skládací zástěna pokryje větší plochu kolem vany, tak-
že sprchování je komfortnější. A to i za cenu ztížené 
čistitelnosti, protože oproti jednoduchým pevným zá-
stěnám budete při údržbě narážet na rám a množství 
profilů, kolem nichž se usazují nečistoty.
Snadná údržba je naopak hlavní devízou zástěn bez-
rámových. A také jejich nadčasová elegance a stylová 
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čistota, jak zdůrazňují výrobci. Při nákupu skleněné 
zástěny si jen ověřte, zda je sklo opatřeno nějakou 
ochrannou vrstvou. 

Trocha (důležitých) čísel
Délka průměrné vany začíná na 150 cm, nejčastěji 
se pohybuje mezi 160 až 170 cm. Pohodlný vstup do 
vany, který zbude vedle zástěny, by měl být široký 
nejméně 70 cm. Pokud si pořídíme vanu dlouhou 150 
cm, není příliš praktické kombinovat ji s pevnou zá-
stěnou. Aby plnila svou funkci a zabraňovala rozstřiku 
vody, musela by mít šířku nejméně 80 cm. Zástěny mají 
také rozdílné výšky pohybující se mezi 133 až 140 cm, 
luxusní typy mají 150 cm. Průměrná vana je hluboká 
40 až 45 cm. Kombinací těchto údajů odhadnete, na 
jakou výšku se se zástěnou dostanete a zda vám bude 
vyhovovat vzhledem k vaší postavě. Ideální výška stan-
dardního sprchového koutu je 190 cm.

Koupelnový nábytek
I když se to nezdá, vybrat vhodný koupelnový nábytek 
může být problém. Číhá na vás totiž úskalí v podobě 
napodobenin výrobků renomovaných značek, které 
jsou sice lákavé nízkou cenou, ale v agresivním vlhkém 
a teplém prostředí koupelny dlouho nevydrží. První 
informací by proto mělo být, z jakého materiálu je 
nábytek vyrobený a jaká je jeho povrchová úprava. Od 
toho se totiž budou odvíjet i nároky na údržbu.
K nejodolnějším materiálům patří dřevo tropických 
rostlin, které si s působením vlhka a výkyvy teplot nej-
snáze poradí. Jeho povrch bývá ošetřen lakem, voskem 
či olejem. Tuzemské dřeviny jsou méně odolné, proto 
je dobré zjistit, kolika vrstvami pevného laku či moři-
dla je povrch napuštěn. Odolnost nábytku z masivního 
dřeva i dýhy zvyšují speciální laky, vosky a lazury. Při 
koupi zkontrolujte, zda je dřevo ošetřené a nalako-
vané nejen na povrchu skříňky, ale také zezadu a na 
vnitřním úložném prostoru. Stejně postupujte i u ná-
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bytku vyrobeného z MDF desek a lamina.
Dřevo je v koupelně efektní, ale dýhované dveře jsou 
velice citlivé na vlhkost. Řešením jsou dveřní křídla 
s klima úpravou. Jejich vnitřní konstrukce je posílená 
o hliníkovou fólii, která zajistí, aby se přírodní ma-
teriál vlivem vlhkosti nezkroutil. Na první pohled se 
tato úprava nepozná, koupelnové dveře „vyztužené“ 
hliníkem vypadají stejně, jako dveře vašeho obývacího 
pokoje. Těm domácnostem, které mají velké problé-
my s odvětráváním koupelny, nebo mají doma bazén, 
doporučují výrobci tzv. dveře do mokra. Jejich vnitřní 
materiál na bázi polyuretanu a laminátu má dobré 
tepelně izolační vlastnosti a nereaguje na vlhkost. 
Ke dveřím do mokra patří i speciální zárubně, které 
dveřní komplet doplňují.
Možná jste v obchodě narazili na koupelnový nábytek 
z lamina, který vás zaujal moderním vzhledem i přízni-
vou cenou. Lamino nabízí celou řadu dekorů, nicméně 
největší oblibě se těší dekory napodobující dřevo. 

Obklady nemusí být nuda
Pryč jsou časy, kdy byly k dispozici obkládačky mdlých 
barev a květinových vzorů. Odzvonilo i králi koupel-
nových obkladů a dlažeb, což byl tzv. pseudomramor - 
béžové či namodralé obkládačky imitovaly mramorové 
stěny lázní starého Říma. Současné trendy v koupel-
nách jsou k nerozeznání od látek, papíru, kůže, cihel 
či dřeva. Obkládačky jsou dokonalými kopiemi saténo-
vých látek, pomačkaného papíru, stěn z kamene nebo 
třeba hadí kůže. Obklady přitom nejsou hladké, takže 
jejich kouzlo spočívá i v neobvyklé struktuře. Na dotek 
mohou připomínat třeba plochu spletenou z bambusu, 
obloženou dřevem či hladkou kůží nebo sametovou 
látkou. Koupelny se však nebrání ani kombinacím. Na 
trhu jsou nejrůznější barvy a dezény. Módní jsou vzory 
tvořené několika velkými kachli a zabírající kus stěny. 
Obkládačky jsou buď velké, nebo naopak velmi malé, 
mozaikové.
Pro tento trend je typická snaha vytvořit dojem luxusu. 
Koupelny působí draze, ale díky   cenově dostupným 
a přitom věrně napodobujícím materiálům drahé 
nejsou.
Kontrapunktem luxusně působících koupelen jsou 
velké hranaté obkládačky v co nejméně zářivých 
barvách. Glazury vytvářejí efekt kapek rosy, metalový 
povrch zase dojem skla s vysokým leskem. Na pohled 
je imitace tak dokonalé, že si musíte sáhnout - je to 
skutečně sklo, nebo obyčejná obkládačka? Tento trend 
je sympatický, protože podněcuje fantazii a nesází na 
prvoplánovou líbivost.
Zajímavé je také experimentování s různými typy 
povrchů, kdy může být jedna stěna hladká a druhá 
s plastickým povrchem z dlaždicového střepu nebo 
s dekorací obkladem připomínajícím mokrou stěrku 
či polystyren. Velice efektní jsou obklady a dekorace 
střídající konvexní a konkávní tvar obkladu. Vystouplé 
a zapadající plochy tvoří pomyslnou vlnu a hrají si se 

světlem. V kurzu jsou také velkoformátové dlaždice 
60x60, ale také 80x80 cm napodobující přírodní nebo 
naopak industriální materiály. Další možností jsou spe-
ciální omyvatelné stěrky, které se aplikují místo klasic-
kých obkladů. Výsledkem je prostor evokující obytnou 
místnost.

Kromě keramiky se koupelnové vybavení vyrábí 
z umělého i přírodního kamene (od vápence k traver-
tinu), tvrzených plastů, tvrzeného skla i dřeva a dalších 
materiálů.
Přes všechny barevné a dezénové trendy jsou stále 
v popředí poptávky obkládačky a dlažby imitující dře-
vo. Přitom pokračuje zvětšování formátů s minimální 
spárou, což prohlubuje iluzi, že jde o originál. Kera-
mika přitom neomezuje druhy dřeva, obklady stěn 
a dlažbu koupelny můžete mít z břízy, dubu či teaku.
Do koupelen však mohou i podlahy ze skutečného 
dřeva, podlahy korkové a z přírodního linolea. Tyto 
krytiny zpravidla nebývají upravené proti dlouhodobé-
mu působení vody, nicméně zůstane-li po sprchování 
podlaha pár minut mokrá, nic se nestane. Problém 
může nastat ve špatně větraných koupelnách, v nichž 
vlhkost prakticky neustále překračuje doporučenou 
hodnotu kolem 50%. V takovém případě většinou 
pomůže kvalitní ventilace. Pokud ne, je třeba zvolit 
speciální krytiny odolné proti vodě a vlhkosti.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com
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Kdo se domnívá, že dveře jsou při zařizování interiéru nepříliš důležitou položkou, 
protože jde o ryze účelové zařízení, opak je pravdou. Dveře slouží, ale také zdobí 
a jsou podstatnou součástí našeho bytu stejně jako třeba nábytková stěna či 
sedačka. Současné materiálové i povrchové úpravy dveří jsou opravdu úžasné, 

stejně jako bohatá paleta zárubní, kování a klik.

DVEŘE NEVIDITELNÉ,
NEBO DOMINANTNÍ?
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U novostaveb se většinou interiérové dveře nedoplňují 
prahy, což je bezpečnější na pohyb a hezčí na pohled. 
Ovšem pokud chcete prostor mezi podlahou a dveřmi 
dokonale utěsnit, lze si pořídit takzvaný skrytý mecha-
nický práh ve spodní části dveří - při jejich zavření se 
automaticky vysune a v jejich otevřeném stavu není 
vůbec vidět. A jaké dveře se kam hodí?
V ložnici nebo pracovně chcete klid, v koupelně zase 
potřebujete dveře odolné vodě a vlhku, v dětském po-
koji byste možná ocenili takový předěl místností, který 
vydrží hrátky vašich ratolestí. Anebo snad máte doma 
mazlíčka? Podle svých požadavků vybírejte i dveře 
speciální, například zvukově izolační, s klimatickou 
úpravou, více mechanicky odolné, případně i protipo-
žární.

Orientace dveří
Výměnu dveří lze považovat za dlouhodobou inves-
tici, která si rozhodně zaslouží vaši plnou pozornost. 
Zpravidla totiž dveře vybíráme na několik let či dokon-
ce desetiletí dopředu. Jakákoliv chyba při jejich výběru 
pak může mít zásadní vliv nejen na celkový estetic-
ký dojem, ale i pohyb po bytě či domě. Přestože je 
výměna dveří finančně náročnou záležitostí, setkávají 
se výrobci dveří s řadou chyb, které se při jejich výběru 
neustále opakují. Klasikou je v tomto ohledu záměna 
pravých a levých dveří. Určení správné orientace dveří 
je přitom velmi jednoduché. Postavte se ke dveřím 
čelem tak, aby se otevíraly směrem k vám. Pravé dveře 
mají panty na pravé straně, levé dveře na levé. 

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

Způsoby otevírání
Kdo má doma dost místa, zůstane u dveří otočných, 
kdo naopak s prostorem bojuje, vsadí na dveře posuv-
né (ať už do zdi, tedy do stavebního pouzdra, či po 
stěně). Používají se i dveře lamelové neboli harmo-
nikové, otočně kyvné či „lítačky“. Způsoby otevírání 
rovněž můžete kombinovat. Na co pozor? Například 
když chcete do ložnice dveře zvukově izolační, tak 
musí být vždy otočné. Posuvné a další dveře totiž tak 
dobře netěsní. 

Reverzní otevírání
Jedná se o technologii, která vám umožní otevírat 
dveře v opačném směru, tedy do vnitřní strany zárub-
ně. V praxi to znamená, že už nejste omezeni polohou 
dveří vůči líci stěny a jejich následnému směru otevírá-
ní. Tohoto efektu se dá nejlépe využít např. na úzkých 
chodbách, kde byste rádi měli čistě zarovnané dveře 
s plochou stěny, ale zároveň nechcete dveřní kříd-
lo otevírat směrem do chodby, kde by z nedostatku 
prostoru mohlo překážet. Estetika a praktičnost. To je 
reverzní otevírání. 

Bezhlučné zavírání
Velkou renesanci prožívají alternativní způsoby otví-
rání, tedy posuvné systémy. Nově se vybavují softovým 
tlumením, které dveřní křídlo při dojezdu přibrzdí 
a následně pozvolna a nehlučně dovře. Nedochází 
tak k nárazům, které obtěžují naše uši a v důsledku 
mohou poškodit dveře či narušit stabilitu kotvících 
prvků. Dalším technickým vylepšením je magnetický 
zámek, který je výhodný hlavně z hlediska bezpečného 
a pohodlného používání a také má delší životnost než 
klasické zavírání. 

Viditelné, nebo skryté zárubně?
Staré zárubně už nemusí být tak rovné jako kdysi, 
proto se spíše volí nové, případně lze staré zárubně 
nově obložit. Kromě těch vystupujících ze zdi si může-
te pořídit i zárubně, jež se dveřmi z jedné strany lícují, 
ovšem dá se „zarovnat“ i dveřní křídlo, zárubeň a stě-
na. Jindy se zase povrchově upraví tak, že zárubně se 
stávají neviditelnými. U posuvných i otočných dveří se 
instalují do stěny nebo sádrokartonové příčky, čili jsou 
skryté. A pak existují skutečné výjimky, kdy se dveře 
obejdou zcela bez zárubní. 
Neviditelné zárubně jsou v moderních bytech oblíbe-
ných designérským prvkem a výrobci stále hledají nové 
možnosti, jak dveře osadit, aniž by jejich zavěšení 
bylo viditelné, aby zkrátka úplně splynuly se stěnou. 
Jako novinka se tak objevuje například systém urče-
ný primárně pro posuvné dveře. Řešení nevyžaduje 
montáž obložkové zárubně ani pouzdra pro posuvné 
dveře, posuvný mechanismus je skrytý nad dveřním 
podhledem, protože dveře jsou na něm zavěšené tak, 
že přesahují přes kolejnici. Tyto dveře ovšem se stěnou 
nelícují, jsou na jedné straně předsazené. 

Nakupujte u odborníků
Když si ještě nejste jistí, jaké dveře vlastně chcete, 
nechte si poradit od certifikovaných prodejců a vý-
robců dveří. Stejně tak montáž dveří vložte do rukou 
specialistů, kteří prostor i zaměří. U některých firem se 
vám tím zvýší záruka na nové dveře až na 5 let. Právě 
otázka přesného měření je velice důležitá. Kdyby dve-
ře na bázi dřeva zcela nepasovaly do stavebního otvo-
ru, lze je i na místě instalace upravit, což ale například 
u skleněných dveří už není možné.
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Zdravé dveře
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Lepené bezpečnostní sklo
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Stále oblíbené dřevo
Vzhled dveří má být podle architektů maximálně 
jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detail 
a citlivě je včlenil do prostoru. Pěkný design by měly 
doplňovat technické vymoženosti, které zdokonalují 
jejich funkčnost. Vrací se obliba přírodních materiálů 
v podobě dýh s novými povrchovými úpravami, které 
je ještě víc přibližují vzhledu i struktuře dřeva. I díky 
výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní 
v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu, 
hojně se využívá také dřevo wenge. Opět je populární 
dub, považovaný za tradiční dřevinu, zajímavý je také 
jasan.  Dřevo se ponechává v původní podobě s naho-
dilou skladbou takzvané sesazenky. Jedinečná a neo-
pakovatelná kresba tak činí z každého kusu originál. 
„Natur“ vzhledu se dosahuje speciálními odolnými 
laky, které činí povrch příjemným na omak a zároveň 
mu zachovají původní dezén. 

Dýha vyžaduje péči
Z estetického hlediska představuje absolutní špičku 

stále dýha. Ovšem pozor, její volba skrývá i některá 
úskalí, s nimiž je třeba při nákupu dveří počítat. Pře-
devším není dýha barevně stálá a pod vlivem přímého 
dopadu slunečních paprsků může postupně změnit 
odstín. Je také citlivější a náchylnější k poškození než 
třeba CPL fólie. Problém může vzniknout i při samot-
ném nákupu, kdy je třeba počítat s tím, že u přírodní-
ho materiálu nelze zaručit stejnou barevnou kresbu 
na celém povrchu. Prostě kupujete dřevo a příroda si 
nenechá diktovat. Nicméně dekory dřevin na dýho-
vaných dveřích mají vymoženost i v podobě tzv. ARO 
dýh, které jsou zpracovávány tak, aby různá dveřní 
křídla nesla naprosto stejnou texturu dřeva.
Pozor je třeba dávat také při mytí a ošetřování povr-
chu dýhových dveří. Doporučeny jsou jen přípravky na 
bázi mýdla a velmi citlivý přístup. Navíc cena dýhových 
dveří je ve většině případů vyšší, než při volbě fólie či 
CPL.

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

Bílou nic nezkazíte
Vedle dřevěného vzhledu je dalším významným prou-
dem návrat nadčasové bílé. Jde ruku v ruce se světo-
vými nábytkovými trendy, které se zaměřují na barev-
nost. Čistě bílé dveře tedy plní úlohu nenápadného 
prostředníka, jenž sjednocuje interiér a nechává vynik-
nout barevným designovým řešením bezprostředního 
okolí. Ale není bílá jako bílá. Mizí jakékoliv nádechy 
šedé, vanilkové či slonové kosti, moderní je brilantně 
zářivý bílý odstín v matném i lesklém provedení, a to 
se strukturou i bez ní. 

Nebojte se skla
Stále více nacházejí v domácích interiérech místo 
skleněné dveře. Je to samozřejmě dáno tím, že tvrzené 
sklo nabízí plnou bezpečnost už při minimální tloušťce 
80 mm. Sklo může být plně průhledné, ale pro zacho-
vání soukromí například v ložnici je možno si pořídit 
dveře z mléčného skla nebo dveře s dekorem, který 
více či méně zabraňuje bezprostřednímu průhledu do 
místnosti. Efektní je i barevné provedení skleněných 
dveří, mohou mít bronzový, zelený, modrý či šedý 
nádech, mohou ovšem být i ostře barevné, třeba sytě 
žluté, oranžové nebo modré, jak je libo. Sklo má jednu 
bolest - jakmile se ho dotkneme, otisk prstů zůstává 
vidět. Pro ty, kdo chtějí svoje skleněné dveře mít stále 
v plném lesku, je tu luxusní moderní pomůcka - au-
tomatické skleněné dveře. Nová magnetická tech-
nologie umožňuje, aby dveře fungovaly s použitím 
bezpečnostních senzorů na principu pohonu s nízkou 
energetickou náročností. Jak se pak otvírají a zavírají? 
Sofistikovaný systém nabízí několik možností na výběr. 
Buď se dveře automaticky otevřou pomocí čidla, které 
identifikuje přicházející osobu (to známe z komerčních 
prostor, proč to ale nemít i doma). Dveře se dají oteví-
rat také lehkým zatlačením na kování nebo dálkovým 
ovladačem. Takové dveře nabízejí díky módu low-
-energy nejen pohodlí, ale také extrémní bezpečnost.

Nerozbitné efektní grafosklo
Chcete udělat ze dveří atraktivní dekorační prvek? Po-
užijte sklo v atraktivních podobách a úpravách. Vedle 
satinovaných, mléčných a graficky zdobených ploch se 
nabízí možnost přenesení vlastního motivu na plochu 
nebo zapečení textilií, přírodnin a jiných materiálů pří-
mo do skla. Grafosklo má ještě jednu výraznou výho-
du. Díky použití speciálních fólií se sklo ani při důrazné 
snaze nerozbije. Zatímco kalené sklo se třeba při úde-
ru velkým kladivem na roh skleněných dveří rozpadne 
na malé kousky, od nichž ovšem nehrozí nebezpečí 
pořezání, grafosklo pouze popraská, ale zůstane vždy 
v celku. Kromě malých dveřních skleněných výplní je 
možné si pořídit i dveře celoskleněné nebo takové, jež 
jsou součástí celoskleněné stěny

Trend bezfalcových dveří
Z trendu jednoduchosti a hladkosti provedení vychází 
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bezfalcové neboli bezpolodrážkové provedení dveří 
se skrytými závěsy. Znamená to, že dveřní křídlo je 
celé zapuštěné v zárubni spolu se závěsy. Jsou-li do 
zdi integrované i zárubně, dveře s ní pak tvoří jednu 
dokonale hladkou rovinu pouze s minimální spárou. 
Toto provedení může být doplněno dalším zajímavým 
designovým prvkem v podobě decentní hliníkové 
hrany, chránící namáhaný okraj dveří. Chcete-li dveře 
schovat úplně, nabízí se takzvané provedení „karton“, 
kdy výrobce opatří plochu dveří pouze kartonem, na 
nějž si můžete nalepit tapetu stejně jako na okolní 
zeď nebo je se zdí shodně namalovat. 

Harmonikám odzvonilo
V úzkých předsíních, z nichž na delších stranách vedou 
několikery dveře do příslušenství, hodně pomůže na-
hradit otočné dveře posuvnými. Určitě ale nebudeme 
volit plastové skládací harmoniky, ty už patří minulos-
ti. Pokud je to možné, jsou ideální volbou dveře, které 
se zasouvají do pouzdra ve stěně. Ale i systém pojez-
dových dveří zavěšených na vodicí kolejnici vypadá 
dobře. V obou případech musíme počítat s nějakým 
tím centimetrem k tloušťce stěny, rozhodně to ale 
nebude tolik, jako prostor, který při otevření zaberou 
dveře otočné. Pro celkový dojem z interiéru bude sa-
mozřejmě hrát důležitou roli volba materiálu. Dřevěná 
dýha se hodí ke každému interiéru, pokud vybereme 
dobře barvu. Jednoduchý střih moderního interiéru si 
nepotrpí na kazetovou výzdobu, dává přednost hlad-
kým plochám.

Dveře účelné, ale i na pohodu
Rozměr, materiál, systém zabudování do stěny a povr-
chová úprava jsou faktory, které rozhodujícím způso-
bem ovlivňují cenu dveří. Materiál by měl odpovídat 
jejich umístění a účelu. Křídlo vchodových dveří by 
proto mělo být proloženo minimálně vícevrstvým 
hliníkovým plechem, pozornost byste měli věnovat 
i zvukové neprůzvučnosti. Před výběrem dveří dobře 
zvažte míru hluku nejen na chodbě, ale i v jednotli-
vých místnostech. Dveře s vyšší neprůzvučností se totiž 
dají pořídit i ve variantě do interiéru, což jistě ocení 
nejen rodiče malých hudebníků. Celoskleněné dveře 
potom sice interiér opticky zvětší a prosvětlí, hlavně 
v rodinách s malými dětmi a zvířaty ale mohou být 
příčinou řady nehod.
Aby nové dveře byt po dlouhá léta skutečně krášli-
ly, je třeba při jejich výběru věnovat také pozornost 
i subtilnějším otázkám. Především volba barevného 
provedení dveří a jejich prosklení zásadním způsobem 
určují celkovou náladu interiéru, světelnou pohodu, 
optickou velikost bytu, ale řeší i pronikání hluku. 

Barvy čarují s optikou
Volba barevného dekoru dveří je především otázkou 
individuálního vkusu, a proto těžko stanovit striktní 
pravidla. Jednoduché zásady prověřené časem je ale 

dobré ctít. Obecně platí, že světlejší odstíny dveří inte-
riér odlehčují a opticky zvětšují. Naopak tmavší dveře 
prostor zmenšují a působí dojmem větší útulnosti. 
Proto se světlé barvy doporučují především do menších 
bytů, kde má naopak použití tmavých barev své limity. 
Byť sebekrásnější dveře v tmavém provedení ořech či 
wenge mohou totiž z původně útulné garsonky udělat 
smutnou kobku. Naproti tomu netřeba se bát osadit 
dveře s tmavším odstínem ve větších místnostech s vy-
sokými stropy a velkými okny. 
Barvu dveří je třeba promýšlet také s ohledem na to, 
zda chceme či nechceme nechat vyniknout jiné sou-
části místnosti, například nábytek, obrazy na stěnách, 
koberce nebo květiny. Výraznější dveře pochopitelně 
mají vzhledem ke své velikosti tendenci strhávat na 
sebe pozornost. Velmi důležité je i barevné sladění 
dveří a zárubní s podlahou a s výmalbou stěn. Doporu-
čit lze volbu barevně podobných (ale ne zcela stej-
ných) odstínů, velmi atraktivní může být také využití 
kontrastu mezi světlejší podlahou a tmavšími dveřmi. 
Je třeba pamatovat i na to, že dveře většinou propo-
jují dvě místnosti, v nichž mohou být dvě zcela odlišné 
podlahy i stěny.

Rozeta, nebo štít?
Kování nerovná se jen klika, byť je právě ona nejvidi-
telnější a z pohledu designu i praktické funkce hrají 
hlavní roli. U interiérových dveří se rozlišuje kování 
rozetové (klika a část pro klíč jsou oddělené) a štítové 
(klika a část pro klíč jsou spojené). Ovšem dnes jsou 
k vidění také jen samotné kliky, prostor pro zámek 
záměrně chybí. Obecně se dveřní kování skládá ze 
závěsů neboli pantů, protiplechu - jde o plech ukrytý 
v zárubni, do kterého zajíždí střelka zámku a kliky.
V žádném případě neplatí, že se vybírá jen klika. Ob-
vykle mají dveře mnoho různých prvků a doplňků. Ně-
které jsou důležité z důvodu bezpečnosti a funkčnosti 
celého systému, jiné mají estetickou funkci a další jsou 
ryze praktickou záležitostí, která činní život snadnější.  

Z čeho se kliky vyrábějí?
Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje životnost 
kliky, je zvolený materiál. Když opomineme netrvan-
livé umělohmotné kliky, výrobci používají několik 
základních a osvědčených kovů. Nerez je nejodolnější, 
nevýhodou je, že se špatně tvaruje, takže není příliš 
vhodná pro designové kliky. Takže jde o jednoduché, 
cenově velmi dostupné tvary. Mosaz patří do cenově 
do nejvyšší třídy, jde o špičkový materiál, který toho 
vydrží opravdu hodně. Pokud hledáte materiál vhodný 
pro designové kování - je to právě mosaz. Nezapomí-
nejte i na to, že časem se na mosazných klikách může 
udělat patina, což nemusí být vždy na škodu. Slitiny 
kovů jsou kompromisním řešením, nejčastěji jde o zi-
nek s hliníkem. Tento materiál není tak kvalitní jako 
třeba mosaz, ale je zase o hodně levnější. Slitiny kovů 
jsou také náročnější na povrchovou údržbu. Hliník je 





46 | BYDLENÍ

nejlevnějším materiálem s nejnižší odolností. Z hliní-
ku jde vyrobit prakticky každý model dveřní kliky, ale 
dlouho nevydrží. Speciální kategorií je kované ková-
ní, které je buď přímo kované, nebo má povrchovou 
úpravu kovaného kování. Vyrábí se z ušlechtilé oceli za 
dodržování postupů tradičních kovářů. Tato technika 
výroby zaručuje stoprocentní funkčnost po mnoho let 
a propracované detaily jsou známkou opravdového 
umění a kvality. Do interiéru přinesou kouzlo starých 
časů. 

Klika, madlo, koule
Před samotným nákupem dveřní kliky také zvaž-
te, jaký typ dveřní kliky chcete a kde kliku umístíte. 
Existují dva základní typy dveřního klikového systému: 
vchodové a interiérové. My se zaměříme na kování 
vnitřní, určené pro používání uvnitř domu nebo bytu. 
Skutečný „oříšek“ může představovat určení stranové 
orientace kliky. Potřebujete levou nebo pravou kliku? 
Máme pro vás tip z praxe. Když si stoupnete před 
mírně otevřené dveře čelem proti hraně otevřeného 
dveřního křídla, sáhněte po klice. Levou kliku uchopíte 
vždy levou rukou, pravou kliku rukou pravou. Možná 
se ptáte, k čemu je určení orientace nutné. Samozřej-
mě pokud uvažujete o provedení kování klika/klika, 
tento problém řešit nemusíte. Zda potřebujete pravou 
nebo levou kliku, bude třeba zjistit v případě, že se 
budete rozhodovat o koupi kování v provedení klika/
koule nebo klika/madlo.
Jedna dobrá rada: kombinace kliky s madlem nebo 
koulí není vhodným řešením tam, kde se dveře takří-
kajíc „netrhnou“. Pro namáhané dveře je lepší zvolit 
provedení klika/klika.

Nové technologie zámků
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování 
jsou vybaveny např. magnetickou střelkou, která je 
schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při 
jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do 
prostor, kde se předpokládá časté otevírání a zavírání 
dveří. Magnetická střelka šetří vaše kování a prodlužu-
je mu životnost. Rádi boucháte dveřmi? Pak je magne-
tická střelka přesně pro vás.
Výhody magnetické střelky nejlépe poznáte, pokud 
si je vyzkoušíte na vlastní kůži, zkuste tedy navštívit 
specializované prodejny, kde si můžete prohlédnout 
i další tipy nových zámků.

Klasika, moderna, nebo originál?
Na dnešním trhu je výběr dveřních klik a kování tak 
široký, že opravdu není žádný problém ani tyto detaily 
sladit se zbytkem interiéru. Aby vzhled klik prvotříd-
ně zapadl do interiéru a dotvořil jeho styl, je důležité 
rozlišovat mezi starou dobrou klasikou a modernou. 
Z toho se odvíjí tvar a provedení dveří a tedy následně 
i vzhled budoucí dveřní kliky. Vybírat se dá z méně 
nápadných elegantních nadčasových klik nebo na-

opak výrazných kusů, které se mohou stát oprávněně 
středem pozornosti. Světoví návrháři vymýšlí pořád 
nové a nové, leckdy až neuvěřitelné designy a materi-
ály pro dveřní kování, že ještě v minulém století by se 
každý asi divil. Dnes už je možné sehnat kliky vyklá-
dané drahými kameny nebo exotickým dřevem, kliky 
neobvyklých tvarů nebo si dokonce můžete navrhnout 
vlastní povrchovou úpravu kliky. Běžné je i žádat o kli-
ky s obrázky, logy, dětskými motivy, zkrátka fantazii se 
meze nekladou.

Krytky na panty
Pokud máte nevzhledné panty, nebo zkrátka nechce-
te, aby byly viditelné, můžete si zakoupit krytky, kte-
rými problém elegantně vyřešíte. A nebude vás to stát 
mnoho. Krytky na panty se hodí také tehdy, pokud 
chceme mít panty sladěné s klikou nebo celým inte-
riérem. Můžete vybírat z širokého sortimentu (plast, 
hliník, různé barvy, velikosti).

Vše v jednom
Pokud si nechcete lámat hlavy nad maličkostmi, které 
jsou však pro vzhled dveří podstatné, nebo chcete 
šetřit svůj čas, máte to v dnešní době jednoduché: 
vyberte si z bohaté nabídky na trhu konkrétní model 
dveří v jednom balíčku s designově sladěným kováním. 
Specialisté vám přijedou dveře i zasadit, takže se vlast-
ně nemusíte o nic starat.

Eva Houserová, 
foto: Schutterstock.com
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V NOVÉM…
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INZERCE

Před rokem jsme se rozhodli zrekonstru-
ovat rodinný dům, který stojí v  památ-
kové rezervaci a postavený byl před více 
než sto lety. Blízkost několika kostelů 
a historického náměstí určovaly charakter  
rekonstrukce. Dům byl v původním stavu, 
interiér a  částečně i dispozice neodpoví-
daly dnešním požadavkům. Proto jsme se 

rozhodli pro kompletní rekonstrukci.
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Na domě bylo potřeba předělat naprosto vše. Po úvod-
ní demoliční fázi, kdy se vybouralo všechno, co šlo, 
zbyly pouze otlučené obvodové, nosné stěny. Hlavním 
cílem bylo otevřít dispozici a prosvětlit interiér, proto-
že při původní realizaci stavby nepředstavovaly tyto 
dva požadavky hlavní přání tehdejších stavebníků.
Základní parametry rekonstrukce byly nastaveny archi-
tektonickou studií, ale návrh interiéru už byl na nás. 
Inspirovali jsme se, kde se dalo, především samozřejmě 
v našem časopise Moje bydlení. Přáli jsme si jednodu-
chý a příjemný interiér s převahou bílé barvy, která by 
celý interiér prosvětlila, a to v kombinaci s hnědou vel-
koformátovou dlažbou a dřevěnými stropními plány, 
které jsme se rozhodli přiznat v obýváku a v ložnici. 

Vybíráme dveře
Velmi důležitý byl výběr dveří, které udávají ráz 
interiéru, jejich cena je poměrně vysoká a náchylnost 
k poškození značná, tím spíše, že jsme byli rozhodnuti 
pro dřevěnou dýhu.
Chtěli jsme dveře, které budou ladit s interiérem, bu-
dou mít jednoduchý design a kvalitní provedení.
Po projití nabídek jsme se rozhodli pro dveře Grimax, 
a to pro kvalitní design a provedení, dobré reference 
a tuzemskou výrobu. Důležitým bodem rovněž byla 
povrchová úprava dřevěné dýhy. Protože jsme se 
rozhodli do koupelny, ložnice a šatny použít posuvné 
dveře, řešili jsme ještě volbu stavebního pouzdra, kte-
ré jsme nakonec vybrali u firmy Eclisse.
Vzhledem ke zvolené barevnosti interiéru jsme se při 
výběru dveří vcelku rychle rozhodli pro bílou barvu, 

která dobře korespondovala s dlažbou, která prochází 
celým bytem. 

Základem domu je kuchyně
Největší proměnou měla projít kuchyně. Největší vý-
zvou bylo zbourání příčky mezi kuchyní a obývákem, 
to zcela zásadně ovlivnilo výsledek proměny. Příčka 
se posunula tak, že vznikl velký prostor pro obývací 
kuchyni a malá ložnice. Problémem bylo trefit polo-
hu nových dveří do ložnice, kde bylo nutné pracovat 
s centimetry, aby se do ložnice dala umístit postel 
a zbyl volný průchod a zároveň z druhé strany nezasa-
hoval dveřní otvor do prostoru určeného pro sedačku. 
Volba padla na posuvné dveře, které zabírají minimum 
prostoru. Stejné dveře byly použity i do prostoru šatny, 
která navazuje na ložnici. 
Díky těmto změnám se velká obývací místnost logicky 
rozčlenila na dvě části - na část kuchyňskou, které vé-
vodí kuchyňská linka s barovým pultem a část obývací 
se sezením a televizí, kde je v rohu ještě plánován krb. 
Zatímco zbourání příčky stavební problém nepředsta-
vovalo, nejvíce se řemeslníci „zapotili“ při odstraňo-
vání staré, místy opadané omítky, kterou bylo nutné 
zcela nahradit omítkou novou. Stejně bylo nutné 
odizolovat a vybetonovat podlahu, kam se umístilo 
podlahové topení. 
Nové dispoziční uspořádání kuchyně (nábytek Indeco) 
do tvaru písmene U představovalo jak velkou pracovní 
plochu, tak i prostor pro ukládání. Bytová designér-
ka kuchyňského studia volila kuchyň v kombinaci 
lesklé bílé barvy a matné hnědé, tak aby byl celkový 

KUCHYŇ
PŘED REKONSTRUKCÍ
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dojem z místnosti vzdušný a světlý. Okna do zahrady, 
na kterých do budoucna budou truhlíky s květinami, 
kuchyňský prostor zajímavě dokreslují. V kuchyni bylo 
použito několik zajímavých vychytávek - ať už je to 
samovysouvací koš určený pro tříděný odpad, nebo 
třeba vysouvací koše v rohové skříňce, které umožňují 
využít celý prostor rohu. Také řešení barového pultu 
je zajímavé - umožnilo vytvořit jednak velkou jídelní, 
jednak i pracovní plochu. Kuchyň je doplněna spotře-
biči značky Whirpool, ať již je to designová mikrovlnná 
trouba, vestavná trouba či varná deska. 
Vzhledem k tomu, že na podlaze v místnosti je velko-
formátová dlažba v designu dřeva, rozhodla se desig-
nérka nepracovat již s obkladovou dlažbou v kuchyni 
a pracovní desku doplnila vyvýšenou plochou na zdi 
v kombinaci s bílým tvrzeným sklem. Třešinkou na dor-
tu je rampa k zavěšení naběraček, ale i třeba sušených 
bylinek.
Zbytek místnosti logicky koresponduje a kuchyňskou 
linkou, nábytek je v bílé barvě, sedačka (Askont náby-
tek) pak v černé, podobně jako barové židličky. Prostor 
oživují barevné doplňky.
Strop v místnosti je zajímavý přiznanými trámy v barvě 
dřeva, které ale přece jen omezily výběr dalších použi-
tých materiálů, interiér je proto vytvořený v přírodních 
tlumených barvách.

Vybíráme okna
Do památkově chráněného domu nebylo jednoduché 
vybrat okna. Nakonec se architektka rozhodla osadit 
venkovní část replikami původních oken se světlíkem 

v barvě dřeva, místnostem do zahrady pak dopřála 
větší tabulky, aby obzvláště kuchyně s obývacím po-
kojem měly dost světla (Stavona). Okna jsou opatřena 
trojskly a žaluziemi, doplňuje je zajímavé měděné 
kování. Přestože polovina oken je dřevěná a polovina 
plastová na první pohled rozdílný materiál není vůbec 
patrný. Při užívání domu se pak ukázalo, že izolační 
vlastnosti plastových oken jsou v tomto případě mno-
hem lepší, než oken dřevěných.  

Dlažba vévodí…
Jak již bylo řečeno, základní podlahovou krytinou je 
v domě dlažba, jedná se o italskou velkoformátovou 
dlažbu v imitaci prken, která prochází přes kuchyň 
a chodbu až na toaletu a do koupelny. Aby nebyly 
podlahy studené, v obývacím pokoji i v koupelně je 
doplňuje podlahové topení.
V koupelně je dlažba použita nejen na podlahu, ale 
volně přechází i na jednu ze zdí a lemuje vanu. Do-
plněna je velkoformátovou bílou lesklou dlažbou. 
Zajímavým prvkem koupelny je velké zrcadlo, které 
prostor opticky zvětšuje a prosvětluje. Rodina si velmi 
chválí prostorný sprchový kout, součástí koupelny je 
i bidet a toaleta. (Vše od firmy Maag). Další toaleta je 
potom samostatně umístěna u vchodu do domu.  
Prostor koupelny doplňuje koupelnový nábytek, stejně 
jako poličky zajímavě zakomponované do obkladů, 
tak aby vytvořily odkládací plochu na toaletní potřeby, 
nebo třeba prášek na praní. Koupelnu doplňují rovněž 
posuvné dveře, které umožňují využít prostor koupel-
ny i navazující chodby.

OKNA STAVONA

KUCHYŇ
PO REKONSTRUKCI
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Prostory, kterých není nikdy dost
Do velké chodby byly zajímavě začleněny tři důležité 
místnosti. Jednak je to komora na sportovní vybavení, 
nářadí, nebo třeba žehlicí prkno a sušák, pak je to při 
vchodu do kuchyně umístěná spíž, v neposlední řadě 
pak již zmíněná toaleta. Místnosti využily bezezbytku 
daný prostor, kde bývala nevyužitá studená chodba. 
V prostoru u vstupních dveří pak zbylo dost místa na 
botník a věšákovou stěnu.

Pokoje už nikoliv dětské
V druhé části domu vznikly dva prostorné pokoje, 
z nichž jeden obývá dospělý syn z přítelkyní, druhý 
školák. Původní stav umožňoval pořádně se ´vyřádit´. 
Stropy a stěny v domě byly však křivé, tak jak už to 
u starých domů bývá, takže se zabudovaným nábyt-
kem se musela firma poprat, aby zapadl tam, kam bylo 
zamýšleno
Oběma pokojům totiž vévodí vestavěná skříň (Indeco), 
která je v jednom pokoji doplněná fialovým pruhem, 
aby se ve stejné barvě nesl celý design místnosti, 
v druhé pak pruhem černým. Bílou skříň doplňuje bílý 
nábytek (Ikea, Askont nábytek). Kromě psacího stolu 
zde můžeme vidět i zajímavě řešenou obývací stěnu 
a komodu v jedné místnosti a pohovku se stolkem 
v místnosti druhé.
Podlahovou krytinou v obou místnostech je plovoucí 
podlaha v tmavé téměř černé barvě, která nábytek 
zajímavě dokresluje.

Předsíň – vstup do domu
V neposlední řadě bylo nutné vyměnit i vstupní dveře, 
které jednak zamezily úniku tepla, jednak zvýšily 
bezpečnost. Ty původní totiž vypadaly tak, že by se 
přes ně dostal i začínající a nešikovný zloděj. Zde byla 
odborná pomoc velice důležitá. Kromě bezpečnosti 
musí splňovat i požární a jiné předpisy.

KOUPELNA
PŘED REKONSTRUKCÍ

POSUVNÉ DVEŘE GRIMAX
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KOUPELNA
PO REKONSTRUCI

VESTAVĚNÁ 
SKŘÍŇ INDECO
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V současné době prochází mnoho interiérů rekonstrukcemi a proměnami, aby 
nabraly novou image a přizpůsobily se moderním směrům. Totéž samozřejmě 
platí i o interiérech nových, které se teprve chystáme zařídit. V této souvislosti 
se nabízí otázka, jakou podlahu si vybrat, protože právě ona tvoří důležitý, 

sjednocující prvek celého bytu.

ZAČÍNÁME OD 

PODLAHY
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Při výběru krytiny je třeba brát do úvahy celkový 
vzhled interiéru, kterého chceme dosáhnout. Výrobci 
podlahových krytin přitom nabízejí při volbě materi-
álu široké možnosti. Například dekor dřeva můžeme 
najít také v nabídce výrobců keramické dlažby, vinylu, 
linolea nebo PVC krytin. Výběr podlahy je však také 
pocitovou záležitostí. Někdo dává přednost přírodní-
mu materiálu, jiný preferuje materiály umělé, jako je 
laminát či vinyl. Výběr je opravdu široký a orientace 
není vždy snadná. Zvláště, když se v oblasti podlaho-
vých krytin objevují stále nové či inovované materiály. 
V tomto článku vás seznámíme s těmi nejoblíbenějšími 
klasickými, které jsou stále „in“ i moderními, jež jim 
směle konkurují.

Dřevo stále „letí“
O podlaze z masivního dřeva se mluví jako o věč-
né podlaze. Je to podlaha pro milovníky přírodních 
materiálů, lahodí oku i duši a hodí se do obývacího 
pokoje, ložnice i dětského pokoje. Prioritou jsou pak 
jednoznačně parkety. Mají dlouhou životnost a jsou 
investicí, která se vyplatí.
Architekti a bytoví odborníci doporučují do historic-
kých objektů, rezidencí, reprezentačních sídel, ale 
i soukromých rodinných domů parkety vyrobené z ma-
sivního dřeva. Sem patří klasické parkety, mozaikové, 
intarzované a průmyslové. Takovou podlahu lze něko-
likrát přebrousit a stále bude vypadat jako nová. Do 
bytových, veřejných prostor a kanceláří - tedy tam, kde 
se dají předpokládat větší výkyvy teplot a vlhkosti - 
jsou vhodnější plovoucí velkoplošné vícevrstvé a povr-
chově upravené parkety s nášlapnou vrstvou z masivní-

ho dřeva. Nejrozšířenějšímu typu těchto podlah se říká 
„hotové parkety“, protože se po položení nebrousí 
a nelakují. Jednotlivé lamely jsou upraveny již z výroby 
a podlaha se může používat krátce po položení.

Dřevěné plovoucí podlahy
Plovoucí podlaha v místnosti jakoby plave, protože 
není pevně spojena s podkladem. Díky tomu se dá 
i demontovat, takže se s ní můžeme i stěhovat. Plo-
voucí podlaha není příliš masivní a těžká, nevyžaduje 
tedy tak pevný podklad jako třeba dlažba. Její montáž 
je rychlá, protože jednotlivé dílce jsou daleko větší 
než třeba u parket a drží pohromadě díky zámkovým 
spojům. Svrchní vrstva plovoucí podlahy se nazývá ná-
šlapná. Plovoucí podlahy se vyrábí z laminátu, korku, 
vinylu či dřeva. U dřevěných jsou základem vlysy nebo 
parkety.
Dřevěné plovoucí podlahy jsou složeny ze tří základních 
vrstev. Pod některé z dřevěných plovoucích podlah lze 
umístit i podlahové topení. Jedním ze zajímavých mate-
riálů těchto podlah je třeba i bambus. Předností těchto 
dřevěných podlah je možnost eliminace povrchového 
poškození (škrábanců) přebroušením. Podlahové dílce 
jsou velké, takže pokládka je rychlejší a jednodušší než 
v případě klasické parketové podlahy.

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

Místo buku bambus
Dřevěné podlahy jsou stále živou klasikou, nicméně 
kdo vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na 
dřevo, nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle 
podlaha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná. 
Bambusové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných 
bambusových stébel, z kterých se zhotovují lamely. 
Speciálním spojováním a lepením se vytvářejí jednot-
livé dílce podlahy, které se do sebe zacvakávají jako 
u běžných typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že 
podlaha opravdu připomíná bambus s jeho typickými 
kolénky ve stéblech, nebo může vypadat jako mozai-
ka. Dalšími variantami jsou mramorové provedení, 
design „zebra“ a další. Bambusové podlahy jsou k dis-
pozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových 
lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání akcentuje 
původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejmé-
na rovnoběžné linie. Barevné provedení je buď světlé 
přírodní (natural) nebo tmavší (káva), kdy je materiál 
karbonizací probarven v celém průřezu. Rovněž je 
možné podlahové dílce mořit na určitý odstín podle 
přání klienta. Povrchově jsou dílce ošetřeny šesti vrst-
vami laku nebo olejem.
Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a tím i odolností 
vůči opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah 
vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvr-
dých dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch 
opravit, podlaha z bambusových lamel umožňuje 
několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hle-
diska zahrnuje nabídka bambusových podlah kromě 
základních druhů celoplošně lepených i provedení pro 
vytápěné podlahy (s redukovanou tloušťkou pro lepší 
prostup tepla), dále plovoucí, s tlumící vrstvou nebo 
systém „click“ pro rychlou pokládku a další varianty. 
K dispozici je i celá škála ukončovacích a přechodových 
lišt. 

Starý známý a přitom nový vinyl
Vinyl patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak 
klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obchodech 
se stále častěji setkáváme s praktičtějším formátem 
- pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké pa-
letě barev a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál 
imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy, 

ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. 
Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna poško-
zených míst. Vinylová podlaha se snadno udržuje, při 
chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytváří pocit 
tepla a pohodlí. Vinylová podlaha je pouhým okem 
nerozeznatelná od přírodní dřevěné krytiny. Dokonale 
imituje i staré, patinované dřevo s prasklinami, suky či 
zářezy po pile, což nahrává v současnosti oblíbeného 
vintage stylu.
Vinyl nesmí namrznout, protože by mráz narušil jeho 
strukturu. Ideální je ho před pokládkou uložit aspoň 
den předem do místnosti, v níž je kolem 18-25 stupňů 
Celsia. Měkčený vinyl je vhodný i do koupelen. Pro bo-
sou nohu je měkký, teplý a nevadí mu voda.

Marmoleum – výzva pro kreativce
Ten, kdo dává přednost přírodnímu materiálu, ale 
nechce dřevo, může zvolit marmoleum. Tato moderní 
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krytina má skvělé užitné vlastnosti a dá se s ní kreativ-
ně pracovat. Ale pozor, nepleťme si linoleum/marmo-
leum s vinylem. Přes podobnost je vyráběno z jiného 
materiálu - lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky 
a dalších sloučenin. Velkou výhodou marmolea je, že 
může být vyrobeno v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. 
Tento podlahový materiál je velice odolný proti poško-
zení, vhodný pro alergiky protože odpuzuje bakterie, 
je na dotek příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se 
v mnoha barvách, což je výzva pro designéry, kteří 
barvy kombinují a jsou schopni vytvořit jednolitou 
podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem. 
Marmoleum je proto ideální například do dětského 
pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné kombinace.
Svým vzhledem příjemně oživí bydlení, širokou nabíd-
kou pestrých barev je téměř předurčeno pro použití 
v dětském pokoji. V podlaze lze pomocí technologie 
Aquajet vytvářet dekorativní obrazce. Nechte děti, aby 

si podlahu do pokojíčku samy vymyslely a nakreslily. 
Pomocí počítačem řízeného vodního paprsku není 
problém vytvořit v podlaze jakýkoli obraz a vy tak 
svým dětem můžete pomoci proměnit jejich nápad ve 
skutečnost.

Korkové podlahy
Zapomeneme teď na špunty vinných lahví. Díky 
moderním technologiím si můžeme pořídit dezénové 
korkové podlahové „chuťovky“ či příjemnou jed-
nobarevnou podlahu zvanou linokork, která v sobě 
spojuje výborné vlastnosti lina a korku a navíc je 
dostupná v mnoha barvách.
Korek potěší zejména příznivce ekologického bydle-
ní, protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních 
podlahových krytin. Na druhé straně klasická korková 
podlaha je náchylnější k poškození. Menší vady je 
možné bez problémů opravit, ty rozsáhlejší předsta-
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vují větší problém a jejich opravu radši přenecháme 
odborníkům. Korek musíme také dost často pečlivě 
čistit, abychom zabránili zachycení a usazování ne-
čistot ne jeho povrchu. A chovatelé domácích maz-
líčků s ostrými drápky by měli na korkovou podlahu 
rovnou zapomenout.
Korkové podlahy se hodí do všech typů interiérů - do 
komerčních prostor, do bytu, ale často jsou také využí-
vány do zařízení typu mateřské školy a družin, protože 
pro děti je potřeba těch nejlepších a nejkvalitnějších 
materiálů a přírodní vzhled na ně – stejně jako na do-
spělé a na seniory působí velice pozitivně.
Nevýhod korkové podlahy není mnoho, ale jsou. Mu-
síme počítat s tendencí materiálu světlat vlivem slu-
nečního záření. Při přestěhování nábytku se pak objeví 
tmavší ohraničené plochy. Když na ně působí světlo, 
časem se odstín podlahy zase sjednotí. Podlaha z ma-
sivního korku se dá samozřejmě také přebrousit, aby se 
obnovila původní barva v celé ploše, ale není to nutné. 
Vůči mechanickému poškození je korek odolnější než 
dřevo, protože pružnost materiálu umožňuje vyrovnat 
třeba vytlačená místa. Neodolá však úplně všemu, na-
příklad posunování nábytku na kovových nožkách nebo 
šroubech v něm může zanechat vrypy. Oproti dřevu je 
korek méně náchylný na poškození vlhkem a teplot-
ními výkyvy, protože je pružný. Záleží ovšem na kvalit-
ním přilepení a překrytí lakem. Záludná bývá vlhkost 
působící zespodu, například když se podlaha položí 
v novostavbě na nedostatečně vyschlý beton. Podlaha 
by se měla pokládat až do kompletně hotové místnosti 
(včetně všech instalací), aby se zbytečně nepoškodila. 

Jako přírodní materiál se korek řadí spíš mezi dražší 
podlahy. Záleží na typu dlaždic a povrchové úpravě, 
ale dá se říci, že cena včetně stěrkování a kompletní 
instalace začíná přibližně u 800 Kč za metr čtvereční. 
Nejdražší jsou dlaždice z masivu, které ovšem poslou-
ží řadu let a výrobce na ně dokonce dává celoživotní 
záruku. Vzhledem k charakteru materiálu 
lze očekávat, že cena bude v budoucnu stoupat.

Stále oblíbený laminát
Laminátové podlahy jsou díky své praktičnosti a ce-
nové dostupnosti stále žádané. Lamináty jsou složené 
z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory. 
Skvěle imitují dřevěný obklad a na jejich údržbu stačí 
vlhký hadr a mop. Nevýhodou laminátu je, že se, na 
rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase pře-
brousí, musí vyměnit, což není tak snadné jako např. 
u vinylových pruhů.
Při výběru podlahy z laminátu by nás mělo v první 
řadě zajímat, do jaké zátěžové třídy konkrétní námi 
vybraný typ spadá. Pro podlahu do předsíně budeme 
volit třídu spíše vyšší, pro podlahu do ložnice nám na-
opak stačí nižší třída zátěže. Všeobecně ale nic nezka-
zíme tím, že zvolíme zátěž vyšší než je pro konkrétní 
použití doporučovaná. A pokud se nám například do 
ložnice líbí dekor, který je vyráběn pouze pro vysokou 
(komerční) zátěž, stejně nám nic jiného nezbývá.
Laminátová podlaha vyniká velkou odolností a snad-
nou údržbou povrchu. Pro tento fakt je využívaná ve 
velmi namáhaných bytových a komerčních prostorách. 
Laminátová podlaha je ale například vhodnější pro 
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• Bezkonkurenční uplatnění v exteriéru díky bezespárovosti, mrazu-

vzdornosti, dlouhé životnosti a rychlé aplikaci
• Vhodný jako povrchová úprava okolí bazénů, nestává se kluzkým 
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podlahové topení. Další její výhodou je o něco nižší 
náchylnost vůči vlhkosti, která se vlivem příliš těsní-
cích plastových oken ve velké míře objevuje dokonce 
i v panelových bytech. Laminát je tedy doporučován 
právě do panelových bytů. A jaké má nevýhody?
Laminátová podlaha je v první řadě poměrně náchylná 
na nadměrnou vlhkost prostředí. A dále jistě již tušíte, 
že povrch této podlahy se nedá renovovat. Tento fakt 
je ale vyvážen nesrovnatelnou tvrdostí a odolností 
oproti např. podlaze dřevěné. Pokud tedy lamináto-
vou podlahu položíme do suchého prostředí a dodrží-
me veškeré montážní postupy předepsané výrobcem, 
bude nám sloužit dlouhá léta.

Efektní, ale chladná keramika
Dlažba je velmi atraktivní a už na první pohled navo-
zuje pocit, že se jedná o luxusní podlahovou krytinu. 
Nabízí velmi velký výběr co do formátů, velikostí, ale 

hlavně vzhledů a povrchových úprav.
Je však také pravdou, že dlažba má svá specifika a ty si 
zde musíme probrat, abyste se mohli lépe rozhodovat 
při výběru podlahové krytiny do svého domu či bytu. 
Předně je třeba si uvědomit, že dlažba, ať už se jedná 
o jakoukoliv, je tvrdá podlahová krytina. Nehodí se 
tedy pro ty z vás, kteří máte nějaké problémy s dol-
ními končetinami. Chodit a stát na tvrdé dlažbě, to 
platí jak pro keramickou dlažbu, tak i pro kamennou 
či betonovou, včetně mramorů a dalších, je poměrně 
namáhavé na nohy, klouby.
Jako další fakt, je třeba si uvědomit, že dlažba je velmi 
akumulační podlahová krytina, ale toto platí i v tep-
lých letních měsících. Ti z vás, kteří dlažbu doma mají, 
nám dají za pravdu, dlažba je chladná i v létě.
Každá dlažba požaduje od svého uživatele určitý druh 
údržby. Myšlenka na vysavač a mop s vodou či s něja-
kým saponátem tady není zcela na místě. Například 
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dlaždice z přírodního kamene vyžadují impregnaci, 
jejich běžná údržba nemůže být prováděna jen agre-
sivními saponáty, jinak dojde k poškození povrchu, na-
rušení struktury kamene. Musíte používat na vytírání 
neutrální čisticí prostředky.
Ti z vás co mají doma porcelánovou dlažbu, sice mů-
žou namítat, že nevyžaduje žádnou speciální údržbu 
a mají pravdu. Samotná porcelánová dlažba nevy-
žaduje nic extra, ale co spáry mezi dlaždicemi? Ty se 
zanášejí nečistotami a při nedostatečné údržbě může 
vznikat i plíseň. Spárovací hmoty jsou dnes již k mání 
i v antibakteriálních verzích, ale neznamená to, že spá-
rovací hmota, nemůže absorbovat tekutiny a vznikají 
tak skvrny, které jsou nehezké.
Tady pomůže opět řádná impregnace spojů mezi 
dlažbou, spáry se dají také impregnovat. Ale to nezna-
mená, že se pak nemusí čistit! Ohledně dlažby, která 
nemá ochranný povrch, tedy dlažby, která nemá vrchní 

glazuru, je třeba také impregnovat a to pravidelně. 
Jinak se do povrchu dostane špína a taková skvrna od 
červeného vína, vsáklá do neglazurované dlažby je 
velký problém. Impregnace dlažby zajistí, že se do ní 
nic nevsákne, což je zejména u neglazurované dlažby 
velmi důležité.

Kamenný koberec
Přírodní materiály jsou pro svou jedinečnost a praktič-
nost stále populární. Velice zajímavým, ale v interiéru 
méně obvyklým prvkem je kámen, jenž vyniká krásou 
a univerzálností. S kamenným kobercem vdechnete 
každému prostoru punc originality a díky jeho výhřev-
nosti zažijte i teplo domova na vlastní kůži.
Kamenný koberec kombinuje to nejlepší, co od své 
podlahy požadujete. Jednotlivé kamínky jsou vyplněny 
speciálním pojivem, a povrch je proto hladký a nepro-
pustný. Zároveň si zachovává veškeré výhody kamene 
- vysokou pevnost a odolnost. Díky tomu lze kamenný 
koberec použít i na frekventovaných místech jako jsou 
vstupní haly či chodby. Estetická hodnota a možnost li-
bovolně kombinovat jednotlivé vzory říčních kamínků 
či drceného italského mramoru potom láká k položení 
i v ostatních místnostech jako jsou kuchyně, obývací 
pokoje či koupelny. Kamínkový koberec je ideálním 
povrchem v kombinaci s podlahovým vytápěním ale 
i bez něj vyniká dobrou tepelnou vodivostí. Ve srovná-
ní s klasickým kamenem či dlažbou je totiž o poznání 
teplejší. Výhodou kamenného koberce je rovněž jeho 
snadná aplikace na oblé hrany či svislé povrchy do 
výšky až 30 cm.

A co takhle beton?
Betonové podlahy se dříve dělaly výhradně v průmy-
slových a komerčních objektech - továrních halách, 
garážích, kancelářích. Postupem času se ale o betono-
vé podlahy, které nemají žádné spáry ani spoje, takže 
se v nich neusazují nečistoty, začali zajímat i bytoví 
designéři. Samozřejmě, betonová podlaha v obýváku 
nenadchne úplně každého. Působí industriálně stroze 
a rozhodně není řešením pro romantické hnízdečko. 
Na druhé straně minimalistický interiér s šedou be-
tonovou podlahou, bílými stěnami, trámy, drsnými 
kameny na místě doplňků a sem tam pohozenými 
perskými koberečky tvoří elegantní a nadčasovou 
kombinaci.

Mořská pláž ve vaší koupelně
Chcete-li opravdu zvláštní podlahu, která zanechá 
v každém hluboký dojem, pořiďte si 3D podlahu. Ale 
zároveň je třeba uvést na pravou míru, že takováto 
podlaha se nehodí do každého interiéru. Jedná se 
o poměrně moderní a velmi nadčasový design.
Dekorativní 3D prostorové podlahy nabízejí moderní 
systém lité podlahy a to jak pro interiéry, tak i exteri-
éry. Použití litých 3D polymerových podlah je možné 
i v průmyslových, administrativních prostorách. Po-
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lymerové lité podlahy mají velkou životnost a jsou 
značně odolné vůči vysokým teplotám, navíc jsou vodě 
odolné a odolávají poměrně dobře i chemikáliím. Jako 
další vlastnost můžeme doplnit, že lité polymerové 
podlahy jsou velmi snadno renovovatelné.
K tomu abyste získali 3D podlahu stačí přinést fotku 
a tato bude v podstatě přenesena realizátorem v po-
době trojrozměrného obrazu na vaši podlahu. Nejčas-
těji se jedná jak už název 3D vypovídá, o lité podklady 
a na nich realizované trojrozměrné obrazce, které 
nabízejí optické zvětšení prostoru a neobvyklý záži-
tek z optického klamu, který vytvářejí. První náznaky 
vytvářet trojrozměrné obrazce pocházejí z jihu Evropy, 
konkrétně z Itálie. Tady se začaly 3D obrazce tvořit na 
chodnících, kde překvapovaly kolemjdoucí. Z počátku 
se s těmito “umělci” jednalo obdobně jako se sprejery, 
ale časem se zjistilo, že se toto “umění” ubírá jiným 
směrem. Nicméně, spousta sprejerů pracuje i v tomto 
odvětví. Jsou to designeři a pomáhají tvořit dnešní, lité 
3D podlahy.
Časem, po malování na chodníky a plochy parkovišť, 
následovala snaha přenést tyto zajímavé obrazce do 
interiérů, nejdříve do veřejně přístupných míst s vel-
kou podlahovou plochu. Jakmile se ale do tohoto 
procesu začal používat polymer jako materiál na lité 
dekorativní podlahy, začaly se tyto 3D podlahy realizo-
vat i v menších interiérech.
Momentálně jsou 3D podlahy díky moderním techno-
logiím realizovány běžně i v bytových interiérech a re-
prezentativních prostorách administrativních a zábav-
ních center, kde upoutávají návštěvníky jako nápadité 

reklamní plochy, nebo obrazce na stěnách. Velmi často 
vidíme, že 3D podlaha volně přechází do trojrozměrné 
stěny. Tato kombinace je také velmi zajímavá. Realiza-
ce polymerové podlahy je založena na bázi kvalitního 
podkladu, který je vytvořen vysoce jakostními a este-
ticky kvalitními materiály. Připravený 3D obraz je pak 
přenesen za pomocí velkoformátového tisku jako vzor 
na podkladní plochu. Jak na vás zapůsobí obraz, je 
na vás. Obraz může klidně na někoho působit i jako 
protáhlý plochý vzor, ale z určitého úhlu pohledu 
a s popuštěním fantazie nabídne dobře vytvořená 3D 
podlaha hluboce prostorový trojrozměrný obrazec.
Jako nejznámější příklady můžeme uvést trojrozměrné 
obrazce navozující pocit, že v podlaze je propast či 
naopak vyvřelina a také často se objevující 3D praskli-
na, nebo kráter. Také to může být rozbouřená hladina 
oceánu a podobné výjevy.
Obrázky z hlubin moří a oceánů nebo fotky píseč-
ných pláží zalitých sluncem evokují v řadě lidí velmi 
příjemné pocity, navozují uvolnění a zanesou člověka 
alespoň v myšlenkách na úplně jiný konec světa, pryč 
od jeho starostí a problémů. Někdo si domů pořídí re-
laxační tapetu na zeď, někdo má na lepší vymoženost: 
trojrozměrnou podlahu. Ta vypadá na první pohled 
jako skutečný kus moře nebo pláže (tyto obrazy jsou 
nejoblíbenější, ale pořídit lze i jiné výjevy), jen není 
slyšet šplouchání vody a když se odvážíte na 3D podla-
hu stoupnout, nejspíš se nenamočíte.

Text: Eva Hauserová, 
foto: Schutterstock.com
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Nejen dům, i garáž chce svoje. Rezavějí či nedoléhají vám stará křídlová vrata ze 
dřeva nebo z plechu? Můžete si je sice ještě opravit, ale nebude lepší si pořídit 

nová garážová vrata s vymoženostmi moderní doby?

NOVÝ VCHOD 
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Garáž dnes již často není samostatným objektem, ale 
součástí samotného domu. Velký důraz je tedy nutné 
klást i na její vzhled a především na výběr garážových 
vrat.

Podle čeho vybíráme garážová vrata
Na prvním místě bude jistě materiál, z něhož jsou vra-
ta vyrobena (k němu se brzy dostaneme), na druhém 
způsob otevírání. Do nových, ale i starších garáží jsou 
dnes instalována, namísto klasických dvoukřídlých, 
vrata moderní a praktická, otevíraná na dálku a pohá-
něná elektromotory. V zásadě známe vrata výklopná, 
sekční, rolovací a posuvná. Základní nabídku doplňuje 
nabídka vrat posuvných, která se zasouvají do podlahy 
(velmi drahé řešení), vrat teleskopických a sekčních 
vrat skládacích.
Každá garážová vrata splňují více funkcí. Nejpodstat-
nější jsou prostorové rozměry a způsob otevírání, na 
druhé straně by garážová vrata měla zapadnout do 
architektury našeho domu, takže je třeba brát v potaz 
estetické hledisko. Nevybíráme přece vrata pro obchod 
či průmyslový komplex, kdy je základním kritériem 
pouze funkčnost a cena. Doma chceme mít uživatelský 
komfort.
Vrata nejsou pouhou uzávěrou naší garáže. Pokud je 
garáž propojena s domem, chrání vrata náš majetek 
před vloupáním. Měla by také dobře tepelně izolovat 
a určitě nás bude zajímat i úprava povrchu, včetně ba-
rev. Platí rovnice: čím jsou garážová vrata kvalitnější, 
tím snazší bude jejich údržba a životnost.

Na co si dát pozor
Máte v ruce katalog nebo jste si na internetových strán-
kách našli cenu vybraných garážových vrat? Pak byste 
měli vědět, že v katalogových a internetových nabíd-
kách jde velmi často o tzv. akční ceny vázající se na sety, 
termíny, materiál a skladové zásoby. Většina akčního 
zboží je tzv. oholená nebo vázaná. Koupíte v akci gará-
žová vrata např. za 12.000 Kč, ale zjistíte, že vám u nich 
nevyhovuje kování, byl zde proveden pouze základní 
nátěr, dostane k nim jen jeden kus dálkového ovládání 
atd. Proto budete nuceni dokoupit sadu drobného, ale 
nutného příslušenství a dodělávek. V takovém případě 
se cena akčních garážových vrat může ve finále vyšplhat 
na dvojnásobek.
Ať už vybavujete zbrusu nový dům nebo chcete jen 
nahradit stará garážová vrata, jedna z nejzákladnějších 
starostí je snížení nákladů. Ne vždy je to jednoduché, 
většina majitelů domů nemá s nákupem garážových 
vrat velké zkušenosti. Navíc se náklady na garážová 
vrata velice liší. Můžete pořídit nová základní vrata za 
pár stokorun, ale také můžete utratit tisíce za vysoce 
kvalitní vrata s odbornou instalací od dodavatele. Pře-
kvapující je, že výměna garážových vrat se může ukázat 
jako velmi dobrá dlouhodobá investice. Průzkum zjistil, 
že návratnost investice do nových kvalitních garážových 
vrat je lepší než další jiná vylepšení vašeho domova.

Sekční vrata vedou
Uživatelé nejčastěji volí pro svoje garáže sekční vrata. 
Nejsou drahá, nejsou hlučná, jsou prostorově nená-
ročná (zabírají pouze místo pod stropem garáže, např. 
výklopná vrata vylučují zastavení těsně před garáží). 
Kvalitní sekční vrata výborně těsní jak po celém obvo-
du, tak mezi jednotlivými sekcemi, proto jsou vhodná 
do zateplených garáží. V provozu jsou velmi spolehlivá 
a lze je snadno otevřít i při výpadku elektřiny. Vhodná 
jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže. 
U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících 
drahách podél zdi pod strop. Systém sekčních vrat se 
skládá z vodících lišt, po nichž se vrata vysouvají, z jed-
notlivých sekcí, pantů, pružin, hřídele a koleček. Veš-
keré kovové příslušenství je na povrchu chráněno proti 
korozi žárovým pozinkováním. Vrata jsou nejčastěji 
tvořena šesti až osmi panely o výšce 500 až 610 mm. 
Panely se pohybují svisle po kolejnicích a u stropu za-
hýbají do vodorovné polohy. Pro montáž sekčních vrat 
není zapotřebí nadpraží ani spodní rám. Nabízena jsou 
i vrata s bočním zasouváním. Díky bočnímu otvírání 
vrat zůstává strop garáže neomezeně využitelný. Mů-
žete zde uložit například surfovací prkna nebo kanoe. 
Díky své konstrukci jsou boční sekční vrata použitel-
ná i u obtížných montážních situací, jako jsou sklony 
střechy. Díky bezpečnostním zámkům se nemusíme bát 
přivření prstů mezi jednotlivé sekce ani zranění spodní 
hranou při otevírání a zavírání.
Sekční vrata se snadno ovládají, nejsou hlučná a vý-
borně izolují teplo, proto jsou vhodná i pro vytápěné 
garáže. Jsou optimální pro garáže omezené prostorem 
u vstupu, tzn. kousek od silnice či přímo u chodníku.

Posuvná garážová vrata
Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odliš-
ným typem sekčních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná 
vrata otevíráme do boku, dražším řešením je otevírání 
do podlahy, což vyžaduje náročnější stavební připrave-
nost. Výhodou těchto vrat je možný průchod obyvatel 
domu bez nutného otevření celého stavebního otvoru. 
Pokud chceme do garáže zaparkovat např. jízdní kolo 
nebo motocykl, otevřeme vrata pouze z části.
Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata 
horší tepelně izolační vlastnosti. Posuvná vrata totiž 
netěsní po celém svém obvodu a vyžadují nadpraží. 
Proto jsou vhodnější do nevytápěných, většinou samo-
statně stojících garáží. Velmi nepraktický je též zabra-
ný prostor podél stěny, k níž se vrata otevírají.
Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složené 
ze samostatných lamel, zavěšených na nosném pro-
filu, umístěném za překladem, a vedené ve spodním 
profilu, který je zabudovaný do podlahy. Stavební 
připravenost pro posuvná vrata je tedy značná, pokud 
je zrovna neposouváme tím nejsložitějším způsobem - 
do země. Dílčí segmenty posuvných vrat jsou spojené 
pružnými pásy, vyrobenými z nerezové oceli. Běžně se 
pro výrobu posuvných vrat používá hliník nebo dřevo 
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(severský smrk, modřín). Povrchová úprava dřeva je 
nejčastěji čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem. Je 
možné zakoupit hliníkovou i dřevěnou variantu buď 
zateplenou, nebo nezateplenou. Vzhled dílčích lamel 
lze změnit frézováním. Velkou výhodou posuvných 
garážových vrat je možnost uzavření prostor s oblou-
kovým půdorysem, což sekční, výklopná ani rolovací 
vrata nedokážou.

Výklopná garážová vrata
Mají masivní a velice trvalou konstrukci sloužící k vy-
klápění. Jednotlivé komponenty jsou určené pro 
velkou zátěž, takže je zaručena dlouhá životnost vý-
robku. Tepelná izolace výklopných vrat je ve srovnání 
s vraty sekčními horší, nicméně dostatečná. Pohon mů-
žeme namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme 
i při výpadku proudu. Průjezd stavebním otvorem je, 
stejně jako u sekčních vrat, nezúžený a nepotřebujeme 
ani nadpraží, ovšem stání přímo před garáží je nemož-
né. Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže 
stojící na hraně chodníku, protože by mohla ohrozit či 
omezit chodce.
Výklopná vrata jsou tvořena vratovým křídlem z oce-
lových pozinkovaných plechů. Křídlo se pomocí pružin 
vyklápí ve vodících lištách pod strop garáže, takže nám 
nezabírá žádné místo. Rám vrat je celosvařovaný a vy-

rábí se z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Aby 
byla vyrovnána stabilita křídla, potřebují vrata vodící 
kolejničku a vícenásobným bezpečnostním pružinovým 
paketem.
Výklopná vrata mohou být vyrobena i v dřevěném 
provedení (nejvíce se používá severský smrk). Dřevěná 
výplň vratového křídla bývá silná 14 mm, povrch je 
ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější design pak 
umožňuje více provedení – vodorovný či svislý prolis, 
kazety nebo dřevěný svislý prolis.

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

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

Brány pro snadný vjezd
S garážovými vraty souvisejí i brány, jimiž vjíždíme na 
pozemek. A stejně jako u vrat, i u bran existuje něko-
lik typů. Křídlové brány volíme pochopitelně tam, kde 
se má křídlo, či křídla, kam otevřít. K sofistikovaným 
způsobům otevírání patří kromě dálkového ovladače 
také mobilní telefon či karta.
Brány pojezdové posuvné spočívají na drobných 
kolečkách, po nichž kloužou díky kovovému profilu. 
Kolejničku musíme pro hladký chod udržovat v čistotě, 

což dá trochu víc práce zejména na podzim a v zimě, 
v obdobích plískanic a vánic. Vděčnější jsou proto 
posuvné brány samonosné, u nichž kolečka nahrazují 
malé vozíky. Váha vrat nespočívá na kolejnicích, takže 
případné nečistoty v prostoru pod bránou nepřekáží.
Brány dělíme také podle toho, jakou zátěž a frekvenci 
musí dlouhodobě vydržet. Tedy na brány průmyslo-
vé a rezidenční, určené pro rodinné domy. Ideální je 
promyslet řešení vjezdu před samotnou stavbou nebo 
rekonstrukcí domu. Např. pobíhají-li kolem vašeho 
domu děti, bude pro váš klid užitečná fotobuňka. Zjis-
tí-li jakoukoli překážku, chod mechanizmu se okamži-
tě zastaví.

Dveře ve vratech
Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se 
potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou 
drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, 
jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. 
Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty. 
Hliníkový rám vstupních dveří může být eloxovaný ve 
stříbrné barvě, lakovaný dle vzorníku RAL nebo kašíro-
vaný v libovolné imitaci dřeva nebo barevné fólii.
U nových bočních garáží je tak zvaná funkce integro-
vaných dveří standardní. To znamená, že bez ohledu 
nato, ovládáte-li vrata ručně, nebo jsou komfortně vy-
bavena pohonem, můžete vrata jen kousek odsunout, 
abyste se do garáže dostali rychleji.

Na vzhledu záleží
Nevíte, jakou barvu zvolit pro nová garážová vrata? 
Nebo jaký vzor či jaké dekorativní doplňky vybrat? Zde 
je několik rad pro vaši orientaci: Dbejte na jednotnost. 
Slaďte barvu a styl oken s garážovými vraty. Je třeba 
si uvědomit, že garážová vrata tvoří největší plochu 
z otvorových výplní vašeho domu. Nesprávně zvolený 
vzhled nebo barevný odstín vrat může negativním 
způsobem ovlivnit a narušit celkový vzhled domu. 
Sladěním barevnosti oken a garážových vrat naopak 
bude působit uceleným dojmem. Výrobci garážových 
vrat dnes nabízejí stejné vzory a barvy jako výrobci 
oken. Garážová vrata však lze ladit také podle barvy 
fasády, příjezdové brány nebo oplocení domu. Tyto va-
rianty ale žádají jistou dávku estetického cítění a v ne-
poslední řadě smysl pro experimentování.
Pokud si nevíte rady s barevnou kombinací nebo 
vzorem, zařiďte se léty prověřeným pravidlem, které 
v oblasti designu a estetiky platí dvojnásob: zvolte 
tradiční bílou barvu nebo barvu kovu. V jednoduchosti 
je síla, navíc tyto dvě barvy působí moderně, stylově 
a nadčasově.
Ladíte-li garáž do stávající barvy fasády, nesnažte se 
dosáhnout totožného odstínu, nikdy se vám to nepo-
vede. Raději zvolte kombinaci tón v tónu, což je jedna 
barva v různé sytosti nebo odstínu. Pokud chcete ga-
ráž zvýraznit, využijte tmavšího odstínu vrat. V opač-
ném případě zvolte odstín světlejší.



72 | BYDLENÍ

Bezpečí na prvním místě
Na vzhledu garážových vrat jistě záleží, ale stejně 
důležitá je ochrana proti případnému vniknutí zlodě-
jů. Zvláště, pokud je z garáže průchod do obytné části 
domu. Prvním bodem je kvalitní zámek, který ovšem 
často představuje jen nepatrnou a lehce překonatel-
nou překážku. Proto odborníci vyvinuli další – téměř 
nepřekonatelnou – funkci garážových dveří. Spočívá 
v uplatnění elektronické pojistky, která se zapíná při 
zaznamenání pokusu o násilné vniknutí do garáže. 
Motor snahu zloděje vypáčit dveře ihned rozpozná 
a pojistka okamžitě aktivuje vrata, která prakticky 
zablokují lupiči vstup.

Ovládání mobilem
Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových 
vrat pomocí mobilního telefonu funguje na základě 
GSM Klíče. Jak systém funguje? Do ovládacího zaříze-
ní, které obsahuje SIM kartu, je možné zadávat tele-
fonní čísla prostřednictvím běžných SMS zpráv nebo 
z počítače. Pouze majitelé takto zadaných telefonních 
čísel jsou pak oprávněni garážová vrata ovládat. Stej-
ným postupem lze oprávnění také kdykoliv zrušit. SMS 
zprávy pro přidávání nebo odebírání telefonních čísel 
mohou být odesílány pouze z jednoho telefonu, který 
je v GSM Klíči uložen jako „Master“. Právě toto opat-
ření spolehlivě brání zneužití. Pro otevření nebo uza-
vření garážových vrat pak stačí pouze prozvonit číslo 
GSM Klíče, počkat alespoň na jedno vyzvánění a hovor 
zavěsit. Ideální je využít jednotlačítkové rychlé volby 
vytáčení vašeho telefonu. Stačí tak jediné stisknutí 
a vrata se před vámi otevřou. Instalace zmíněného 
ovládání vrat je tedy velice jednoduchá a překvapivě 
rychlá. Ke garáži se navíc nemusíte ani přiblížit.

Antimyš
Dokonalou vychytávkou, kterou ocení především ženy, 
protože zabraňuje průchodu myším a jiným hlodav-
cům mezi zemí a spodní těsnící gumou vrat, je nerezo-
vá ochranná lišta výšky 19 mm. Tato lišta se jednoduše 
přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata 
dosedají do lišty, která vyrovná případné nerovnosti 
podlahy a znemožní tak průchodu hlodavcům pod 
těsnící gumou vrat.

Pravidelná péče je nutnost
Chcete, aby vám garážová vrata dobře a dlouho slou-
žila? Potom dodržujte tři hlavní zásady účinné údržby: 
Ze všeho nejdůležitější je udržovat vrata z obou stran 
čistá. Při malém znečištění postačí vlhký hadr, při vět-
ším sáhněte po neutrálním čisticím prostředku (třeba 
na mytí nádobí) a teplé vodě. Nutná je i péče o gumo-
vá těsnění na zárubních, lamely pod těsněním totiž 
může poškodit i jemný prach. Takto ošetřovat vrata 
byste měli minimálně jednou za tři měsíce.
Při úklidu nezapomínejte ani na vodicí kolejnice, ale 
vyhněte se různým mazadlům. Na namazané části se 
chytá prach, což zvyšuje hlučnost. K vyčištění kolejnic 
úplně stačí suchý hadr.
Třetím bodem je pravidelná kontrola vrat kvalifikova-
ným technikem. Přestože jsou vrata a jejich pohony 
takřka bezúdržbové, prohlídka jednou za rok se roz-
hodně vyplatí. Při vyšší denní frekvenci vrat se doporu-
čuje provádět servisní prohlídku dvakrát ročně.

Text: Eva Hauserová, 
foto: Schutterstock.com
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Ušetříte 
až

30 %**

Domovní dveře  
bez bočního dílu

od 29.992 Kč*

Garážová vrata na pohon

od19.999 Kč*

U zobrazených povrchů není barva závazná. Změny a omyly v cenách vyhrazeny.
*  Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti (RenoMatic light 2015:  

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,2500 × 2250 mm, 2750 × 2125 mm, 
2750 × 2250mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm; RenoDoor 2015: 
1100 × 2100 mm; boční díl RenoDoor 2015: 400 × 2100 mm).  
Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

**  U automatických garážových vrat RenoMatic 2016 v porovnání se  sekčními vraty Hörmann LPU se stejnou  
povrchovou úpravou a velikostí.

Modernizujte  
s evropskou jedničkou

• domovní dveře RenoDoor 2016

• garážová vrata s pohonem RenoMatic light 2016

• další informace naleznete na:

www.hormann.cz/akce2016
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Pokud jste zažili nájezd nenechavých zlodějů, víte, že to znamená nejen finanční 
ztrátu a nepořádek, ale i pocit ohrožení a bezmocnost. Každý zloděj si s sebou 

odnese nejen část majetku, ale i kus soukromí... Jak tomu zabránit?

DOMOV,
ZNAMENÁ SOUKROMÍ...
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Bydlení v nenápadném domě za nenápadnými dveřmi 
může být jistou formou ochrany soukromí před zlodě-
ji, odborníci však radí spíše než na sousedy spoléhat na 
kombinaci mechanických zábranných systémů s elek-
tronickým zabezpečením. Mechanické zabezpečení by 
mělo pachatele zastavit, zabrzdit ještě předtím, než se 
dostane dovnitř domu nebo bytu. Nejnovější elektro-
nické zabezpečení hlásí narušení objektu již v době, 
kdy se pachatel pokouší dostat přes vstupní dveře 
nebo okno.

Dokonalá signalizace
Současné fungování elektronických zabezpečovacích sys-
témů není velmi vzdálené science fiction před několika 
desetiletími. Zabezpečovací signalizace nebo, odbornější: 
poplašný systém pro hlášení narušení se pomalu, ale jistě 
stává součástí dokončovacích prací na nových objektech. 
Dodavatelé těchto hlídačů nabízejí způsob zabezpečení 
nemovitostí i vlastníkům již zabydlených objektů. Na roz-
díl od jiných metod se elektronický systém nesnaží zabrá-
nit pachateli, aby vnikl do chráněného prostoru. Jde o to, 
aby nežádoucího hosta přitom co nejdříve a spolehlivě 
přistihl pomocí detektorů a signalizace. Názor, že signa-
lizace má smysl jako doplněk mechanické ochrany domu 
(bezpečnostní dveře, mříže, fólie apod.) platí jen, dokud 
se nerozhodneme pro kvalitní zabezpečovací systém 
vyšší úrovně, připojený na některý ze zásahových moni-
torovacích systémů. Pak lze mechanickou část ochrany 
zjednodušit a výběr vstupních dveří bude jednodušší. 
Přesto výběr správných dveří nelze opomenout…

Bezpečnostní dveře 
Mají pevnou ocelovou konstrukci a rám, celoplošné 
pancéřování, odolný povrch z masivního dřeva nebo 
laminátu, jsou vybaveny závorovým uzamykacím systé-
mem s minimálně patnácti jistícími body a bezpečnost-
ním zámkem.
Bezpečnostní dveře jsou díky výplni z minerální vlny 
ohnivzdorné a mají i tepelné a zvukově izolační 
vlastnosti, což oceníte nejen v panelových domech. Za 
dostatečně bezpečné se považují dveře, které odolají 
ohni minimálně 30 minut.
Součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní záru-
beň, která je zalita betonem a ukotvena po celém 
obvodu stěny. Dveře můžete vybavit i přídavným zám-
kem s řetízkem a panoramatickým průzorem. Bezpeč-
nost dveří je vyšší, čím vyšší je počet aktivních a pasiv-
ních jistících bodů.
Kvalitní bezpečnostní dveře musí mít i kvalitní zamy-
kání. Zámek bezpečnostních dveří je pevnou součástí 
konstrukčního jádra, tudíž ji nelze poškodit. Běžným 
standardem jsou zámky s cylindrickou vložkou chráně-
né bezpečnostním kováním.
Bezpečnostní sada na dveře obsahuje cylindrickou 
vložku, zadlabovací zámek a bezpečnostní kování. 
Důležitým doplňkem cylindrických vložek a zadlabo-
vacího zámku jsou bezpečnostní dveřní štíty, které je 
chrání před rozlomením a jiným druhům násilí. Bez-
pečnostní kování se vyrábí z ušlechtilých ocelí tepel-
nou úpravou, díky níž odolávají odvrtání.
Interiérové bezpečnostní dveře se vyrábějí v různém 
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DOMOV
jako na dlani
Nikdy nebylo jednodušší mít kdekoliv 
přehled o dění doma, na chalupě, 
v dílně, nebo třeba i v autě.

Kdekoliv máte nainstalován alarm nebo 
autoalarm z Jablotronu, tam máte i mož-
nost do něj na dálku přistoupit. Z kavárny, 
z dovolené nebo ze služební cesty si můžete 
ověřit stav alarmu, ovládat jej, prohlížet his-
torii událostí i fotografie pořízené detektory 
s kamerou, zjistit aktuální teplotu, i ověřit 
množství spotřebované elektřiny. Vše máte 
jako na dlani v mobilní a webové aplikaci 
MyJABLOTRON.

Stejně komfortní a přehledné jako 
aplikace MyJABLOTRON je i ovládání 
samotných alarmů. Zvládnou jej bez pro-
blémů i děti. Okamžitě pochopíte jak alarm 
JABLOTRON 100 používat. Ovládací seg-
menty mají jasnou logiku semaforu. Stačí 
jen stisknout požadované tlačítko a přiložit 
identifikační čip nebo zadat kód. 

Pokud přemýšlíte nad alarmem, určitě 
nezapomeňte na službu napojení na 
Bezpečnostní centrum Jablotron. Z toho 
mají zloději velký respekt. Jeho operátoři 
okamžitě reagují na poplachové signály 
z alarmu a vysílají zásahový tým k prověře-
ní situace. Tuto službu můžete získat na tři 
měsíce na zkoušku zdarma k profesionální 
instalaci alarmu Jablotron. 

Více na www.jablotron.cz.

Samoobsluha MyJABLOTRON
vám umožňuje:

a zjistit aktuální stav alarmu

a zajistit / odjistit alarm nebo jeho část

a ovládat spotřebiče

a prohlížet historii událostí

a prohlížet a pořizovat fotografi e 
z detektorů s kamerou

a sledovat průběh teploty (a upozornit 
na překročení nastavených teplot)

a sledovat spotřebu elektřiny

a zasílat oznámení (SMS, E-mailem)

a sledovat aktuální polohu vozidla, 
vzdáleně jej zajistit či imobilizovat

a vytvářet plnohodnotnou knihu jízd

Každé   2   hodiny 
prodáme 

nebo 
pronajmeme 

1   nemovitost

800 111 555 • www.maxima.cz
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designu, záleží na požadavcích kupujícího. Exteriérové 
dveře mohou být nejen plné, ale i zasklené, se světlíky 
(bočními nebo horními). V tomto případě se používá 
pro zasklení bezpečnostní sklo ve stejné bezpečnostní 
třídě, jako jsou dveře. Také zárubně mohou být ve více 
designech a barvách, čímž se dosáhne skutečně doko-
nalé sladění dveří se zárubní.
Bezpečnostní dveře se rozdělují do šesti bezpečnost-
ních tříd podle času a druhu nářadí, které je nezbytné 
pro jejich odstranění. Pro dveře do bytů postačí třída 
2, lepší jsou dveře 3 a 4 bezpečnostní třídy.
Při výběru vhodných dveří se poraďte s firmou, u níž 
jste si instalaci dveří objednali. Rozhodněte se pro 
firmu, která je na trhu již déle známá a nabízí certifi-
kované výrobky s minimálně tříletou záruční lhůtou. 
Důležitá je odborná montáž a servis v případě za-
bouchnutí dveří nebo odcizení klíčů, abyste svůj byt 
nezajistili až tak, že se do něj nedostanete ani vy sami.

Garážová vrata
Další velký průchod do domu představují garážová 
vrata - tedy samozřejmě pokud máte garáž navazující 
na dům a propojenou s ním dveřmi. Je jisté, že stará 
plechová výklopná vrata moc bezpečí neposkytují 
a nejde je ani dobře upravit. Proto je lepší je stejně 
jako staré dveře vyměnit za nová. Moderní garážová 
vrata, ať už posuvná, sekční nebo rolovací, fungují 
jako zabezpečení proti vniknutí i proti ohni. Sekce 
nebo lamely jsou vyrobeny z galvanizovaného plechu, 
který má uvnitř protipožární pěnu. Na bezpečnost je 
myšleno také při osazení zamykání, takže opět stačí si 
vybrat bezpečnostní stupeň.
Moderní garážová vrata jsou proti neautorizovanému 
otevření jištěna elektronicky. Je to dáno zejména tím, 
že ke každému jednotlivému kusu existuje jedineč-
ný ovladač s unikátním kódem, na který celý systém 
reaguje. Zloděj by musel tento kód nejdříve rozluš-
tit a pak by se mohl pokusit vniknout neoprávněně 
dovnitř. Bez zadání správného kódu elektronická 
pojistka způsobí, že se celý zámek při pohybu vzhůru 
mechanicky zablokuje, pak není možné ho mechanicky 
otevřít.

Jak zajistit okna
Okna jsou na první pohled lákavým místem pro násilné 
vniknutí. A nejsou to zdaleka jen ta v přízemí. Není 
výjimkou, že zloději se spustí na laně se střechy a vnik-
nou oknem do bytu třeba v pátém patře. Okolojdoucí 
jsou nevšímaví k tomu, co se děje na chodníku, natož 
aby zkoumali, proč se někdo spouští se střechy. Takže 
nechávat okna při odchodu otevřená je vždycky ris-
kantní čin. Do malých oken vedoucích do suterénních 
místností a umístěných často pod terénní vlnou po-
zemku se určitě vyplatí osadit nerozbitné drátěné sklo. 
Kde by už nepůsobilo hezky, budou se dobře hodit 
mříže. Moderní ochranou pro dobře přístupná okna 
v celém domě jsou pak ochranné fólie. Nejsou vůbec 

vidět a přitom zabrání rozbití skla a tedy vniknutí do 
nitra domu. Navíc vám okno nerozbije ani krupobití 
- to zvlášť oceníte u střešních oken. Pozor - nezaměň-
te bezpečnostní fólii za fólii, která poskytuje pouze 
ochranu proti přehřátí interiéru. 

Bez pojištění jistotu nemáme
Je to smutné, ale zloději a výrobci zabezpečovacích 
zařízení jsou jako dvě souběžně jedoucí mašinky na 
dětském modelu železnice. Jednou je vepředu ten, 
vzápětí ho však ten druhý dožene a předjede. Ostatně 
právě způsob, jak zloděj překoná bezpečnostní systém, 
je pro jeho výrobce dalším návodem, jak ho promys-
let ještě lépe, tak to zkrátka a dobře na celém světě 
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je. Navíc bytu a domu nehrozí jen vykradení, ale také 
oheň, voda, kroupy, vichřice. Proto jedině když domác-
nost a dům dobře pojistíme, můžeme jakž takž v klidu 
spát.
Pokud stavíme, pojišťujeme stavbu. Jakmile je po 
kolaudaci, pojišťujeme dům a domácnost. To jsou dvě 
rozdílné věci. Pojištění domácnosti chrání nábytek, 
elektroniku a další zařízení až po starožitnosti, obra-
zy, cennosti a do jisté míry i peněžní hotovost. Podle 
toho, co v bytě máte, byste tedy měli projednat způ-
sob pojištění. Jestliže máte v bytě cenné věci, základní 
pojistka vám jejich ztrátu určitě nepokryje. Pojišťovna 
si pochopitelně klade i podmínky na zajištění majet-
ku, takže si dobře ve smlouvě povšimněte, jak máte 

mít domácnost zabezpečenou, abyste mohli v případě 
vykradení či jiné pohromy uplatnit pojistné plnění. 
Pokud chcete připojistit cenné věci, může po vás po-
jišťovna požadovat jejich zdokumentování - odborné 
ocenění a fotografii.
Pojištění stavby jako takové se zdaleka nevztahuje jen 
na majitele rodinných domků. Nikdo si samozřejmě 
nic takového nepřeje a nechce to přivolávat, jenže ke 
zničení bytového domu prostě také může dojít - to 
jsou příběhy výbuchu plynu, podemletí vodou, velké-
ho požáru apod., kdy je narušen celý objekt a nebu-
de možné ho dále užívat. Stačí ale i částečné zničení 
a nutnost rekonstrukce, výměny rozbitých oken, 
sanace po požáru v domě apod. Družstva a společen-
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ství vlastníků sice musí domy pojišťovat ze zákona, ale 
pro jednotlivé obyvatele to má mnohá úskalí. U domů 
družstevních, zejména v majetku velkých družstev, 
bychom se náhrady za byt v případě úplného zničení 
pravděpodobně nedočkali vůbec – pojištěné je druž-
stvo, nikoliv my sami. Družstvo tedy zinkasuje pojistné 
plnění a jak s ním naloží, je na rozhodnutí členské 
schůze - ta klidně může odsouhlasit přesunutí peněz 
na jiné potřeby družstva, než je vaše odškodnění, po-
kud jsou tyto peníze potřeba třeba na demolici zbytku 
domu apod. Společenství domu rozhodne o rozdělení 
pojistky rovněž společně, s největší pravděpodobnos-
tí ale alespoň nějaké peníze jednotlivým vlastníkům 
z pojistky zůstanou. Rozhodně ale nebudou mít hod-
notu bytu - právě proto, že bude ještě nutné uhradit 
náklady vzniklé po zničení domu. Proto je dobré, aby 
každý spoluvlastník uzavřel ještě svou vlastní pojist-
ku na stavební součásti, to znamená na svůj podíl na 
příslušné nemovitosti. Plnění z takové pojistky pak už 
patří skutečně jen vlastníkovi bytu a spoluvlastnické-
ho podílu, nikoliv společenství vlastníků jako celku. 
Jedině když budeme takto pojištěni, máme naději, že 
za pojistné plnění pořídíme nové bydlení. Při nutnosti 
rekonstrukce po velké havárii domu pak z pojištění 

společenství určitě dostane přednost třeba střecha 
před našimi okny. I tady tedy bude lepší, když máme 
stavební součásti pojištěny samostatně a můžeme 
z vlastní pojistky provést opravy ve vlastním bytě.
Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za 
škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla po-
jistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných 
výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také 
pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu 
nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poško-
díme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty 
a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným 
vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteris-
tika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na 
věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto 
pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít. 
Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na 
domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se 
vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydle-
ním.

Zdroj: Naseinfo.cz, 
foto: Shutterstock.com
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Investice do bydlení je vždy zásadním životním krokem. U nás je jistota vlastního 
domu nebo bytu považována za nejvýhodnější způsob, jak si zajistit střechu nad 
hlavou. Zpravidla se ovšem neobejdeme bez půjčky. Než se pustíme do obstarávání 
hypotéky, prožije většina z nás horkou chvilku, protože vlastně neví, co ho čeká. 
Pokusíme se vám tedy představit onen „záhadný“ bankovní produkt jménem 

HYPOTÉKA.

HYPOTÉKY
NEBOJTE SE
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Částka, kterou potřebujeme na koupi bytu nebo 
domu, bývá vysoká, běžná půjčka nato obvykle ne-
stačí, i když nějaké úspory máme. Navíc běžné půjčky 
jsou sice bezúčelové, ale také úročené vysokými úroky 
a doba splácení je maximálně deset let. Nejlepším 
řešením je tedy úvěr hypotéční. Jeho splacení je za-
jištěno zástavním právem k nemovitosti ve prospěch 
banky, která úvěr poskytuje. Dobu splatnosti je možno 
zvolit zpravidla mezi 5 - 30 lety. V současné době jsou 
nabízené úroky pod 2 procenty ročně, což je tak málo, 
že se logicky nechá úvahami o hypotéce zlákat kde-
kdo. Jenže ani s tím úročením to není tak jednoduché, 
a tak je třeba vše předem dobře promyslet.

Účelová a neúčelová hypotéka
Nejčastější formou je hypotéka účelová - půjčujeme 
si na nemovitost, kterou chceme koupit a tou také 
ručíme. Banky obvykle půjčují 60 - 80 % tržní hodno-
ty zastavené nemovitosti. Pokud potřebujeme 100 % 
a všechny ostatní podmínky banky splňujeme, banka 
bude pravděpodobně požadovat ještě další zásta-
vu. Dnes je ale poměrně obvyklé, že na stoprocentní 
hypotéku stačí jako druhá záruka dostatečně vysoká 
životní pojistka.
Neúčelovou hypotéku využijeme, pokud potřebujeme 
finanční prostředky volné a nemovitost, na kterou 
můžeme uvalit hypotéku, již máme. Takové hypotéce 
se říká také americká a požádat o ni může třeba i více 
lidí dohromady, alespoň jeden z nich ale musí být 
vlastníkem zastavené nemovitosti. Banky tímto způso-

bem půjčují většinou do 70 % tržní ceny nemovitosti, 
vyšší půjčky jsou méně obvyklé. Americké hypotéky 
bývají úročeny vyšším úrokem než účelové. Nižší úrok 
lze získat, pokud u čerpaných prostředků doložíme 
alespoň částečně účel - tedy zboží nebo účel, na které 
si půjčujeme. Americké hypotéky jsou jedním z vhod-
ných řešení, jak získat prostředky například na rekon-
strukci nebo modernizaci domu. Úroky jsou nižší než 
u spotřebitelských úvěrů a půjčka může být třeba již 
100 000 Kč, tedy třeba částka na novou střechu. Výho-
dou americké hypotéky je i to, že je možné ji kdykoliv 
jednorázově splatit bez sankcí. Podobně jako u spotře-
bitelského úvěru ovšem nelze uplatnit odpočet úroků 
od základu daně z příjmu.

Co je třeba k získání hypotéky
Žadatelem o hypoteční úvěr může být jak fyzická, tak 
právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je 
plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení po-
bytu člena státu Evropských společenství. O hypotéku 
může žádat jeden nebo více žadatelů. Pokud manželé 
nemají rozdělené společné jmění, je třeba k vyřízení 
hypotéky podpis obou, společně se posuzuje i jejich 
bonita. U hypotéky se běžně nepožaduje ručení další 
osobou, pokud ovšem sami podmínky banky nemů-
žete aktuálně splnit, může být ručitel jedním z řešení 
situace.
Na bonitu klienta mají banky různé požadavky. Vět-
šinou jde základně o požadavek zaměstnání na dobu 
neurčitou v trvání alespoň půl roku nebo o doložení 
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daňového přiznání z podnikání alespoň za dva roky. 
Banky posuzují nejen výši čistých příjmů, ale také 
pravidelné náklady, které měsíčně vydáte. Především 
kontrolují, zda máte ještě jiné půjčky a zda je v pořád-
ku splácíte.
Pokud se u jedné banky setkáte s odmítnutím, nezna-
mená to, že jinde nemůžete uspět. Základem je vždy 
řádně splácet všechny půjčky a mít tedy čistý záznam 
v rejstříku dlužníků. Výše  pravidelných příjmů je důle-
žitá, pokud je ale momentálně nemáte a máte naopak 
uspořené finanční prostředky, může banka přihléd-
nout i k tomu. Na vás je pak rozvaha, zda perspektivně 
budete mít dostatečně vysoké příjmy, abyste hypotéku 
mohli splácet. Tato úvaha je důležitá vždy, pečlivě je 
třeba perspektivy zvážit třeba v případě, že manžel-

ka je zrovna na mateřské dovolené, takže má příjmy 
nízké. Když lze očekávat, že se v dohledném časovém 
horizontu bude moci vrátit do zaměstnání a na splá-
cení hypotéky budete mít v rodině dva příjmy, je vše 
v pořádku. V opačném případě zvažte, jestli ušetřené 
finance brzy nevyčerpáte na zajištění rodiny i splátky 
a neocitnete se tak v problémech. Vždy je lepší začínat 
s bydlením skromnějším, na jehož pořízení bez problé-
mů dosáhneme. Když se příjmová situace rodiny zlepší, 
můžete i nemovitost zatíženou hypotékou prodat 
a pořídit si bydlení větší a lepší.

Co je zástavní právo
Podmínkou je, že nemovitost musí být zastavena ve 
prospěch banky celá, nelze využít například polovinu 
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činžovního domu. Naopak využít je možno nemovitost 
rozestavěnou, pokud je jako stavba zapsána v katastru 
nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí, který bance 
předkládáme, musí být aktuální a musí odpovídat 
skutečnému stavu. To znamená, že v katastru musí být 
zapsána například nově postavená garáž, bazén na 
zahradě apod. V současné době bývá někdy problém 
se stavem zápisu pozemků. Digitální mapa, kterou 
katastrální úřady dnes považují za reálný stav, mnohdy 
neodpovídá skutečnému (a historickému) stavu hranic 
pozemku. Posun na digitální mapě může například 
zasahovat do příjezdové cesty k domu, v kritickém pří-
padě i přímo procházet domem. Náprava tohoto stavu 
ze strany státu je v nedohlednu, takže pokud takový 
problém u vás nastane, nezbývá než nechat pozemek 

nově zaměřit, vyžádat si souhlas sousedů s novým 
geometrickým plánem a vše nechat nově zapsat do 
katastru.
Kromě výpisu z katastru požadují banky při žádosti 
o hypotéční úvěr také ocenění nemovitosti. Nespě-
chejte se zadáním znalci v oboru nemovitostí, banky si 
totiž zpravidla odhad zpracovávají samy a posuzují při 
něm i některé jiné faktory, než při zpracování odbor-
ného odhadu. Důležitá bývá lokalita, umístění v obci, 
ale i perspektivní rozvoj obce a její infrastruktury, 
tedy věci, které mohou cenu nemovitosti ovlivnit pro 
budoucnost.
Pokud vás banka vyhodnotí jako spolehlivého klienta 
pro poskytnutí hypotéky, před vyplacením musí vznik-
nout zástavní právo evidované katastrem nemovitostí. 
To znamená, že po dobu splácení hypotéky nemůžete 
bez souhlasu banky s nemovitostí nijak disponovat. 
Nejenže ji nemůžete prodat, ale ani zbourat nebo 
přestavět tak, že to změní její hodnotu. Po úplném 
splacení hypotéky pak požádáte o výmaz zástavního 
práva - pak je tedy teprve nemovitost definitivně jen 
vaše.

Pojištění je nutné
Hypotéka je závazek na řadu let, během kterých může 
dojít k pojistné události nejen na nemovitosti, ale také 
ve vašem životě. Pojištění k hypotéčnímu úvaru vám 
tedy zajistí klidné spaní pro případ, že byste nebyli 
schopni splácet měsíční splátky. Většina bank nabízí 
zřízení pojistky přímo při zřízení úvěru a takto kom-
binovaný produkt zohledňuje lepšími podmínkami. 
Životní pojistka by vám a vaší rodině měla krýt splátky 
pro případ vážné nemoci, úmrtí, ale také lze pojistit 
úvěr pro případ ztráty zaměstnání. Pojišťovna sice 
nebude za vás splácet pojistku v případě nezaměstna-
nosti nekonečně dlouho, dá vám ale nejméně půlroční 
šanci najít si v klidu nové zaměstnání s dostatečně 
vysokým platem. Pojištění nemovitosti by mělo krýt 
nejen krádež a vandalismus, ale i živelnou katastrofu. 
Pojistku lze sjednat tak, že po celou dobu trvání úvěru 
platíte stejné částky, existují ale i kapitálové pojistky, 
které lze „předplatit“ vyššími splátkami na počátku. 
V posledním období splácení pak nemusíte platit po-
jistku vůbec, doba pojištění ovšem stále trvá.
Banky pojištění vyžadují, když si tedy děláte rozpočet, 
co vás všechno během splácení hypotéky čeká, musíte 
připočítat i pojištění. Vzhledem k tomu, že výše po-
jistky se odvíjí od výše úvěru, může být měsíční platba 
pojištění nezanedbatelnou položkou.

Předhypoteční úvěr
Chystáte se stavět, potřebujete peníze na parcelu, 
družstevní byt, byt v privatizaci od obce, zahájení 
stavby nebo na první splátku firmě, které jste stavbu 
zadali na klíč a banka vám nemůže poskytnout kla-
sickou hypotéku? I pro vás banky nabízejí řešení. Má 
podobu takzvaného předhypotečního úvěru. Ten se 
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uzavírá maximálně na dobu jednoho roku a může mít 
výši až 100 % požadované hypotéky. Po dobu trvání 
předhypotečního úvěru se splácejí pouze úroky - ty ov-
šem na toto období bývají o něco vyšší, než u pozdější 
klasické hypotéky. V tomto období ručíte budoucí ne-
movitostí a její existenci tedy musíte prokázat - smlou-
vou o smlouvě budoucí, smlouvou se stavební firmou 
apod. Další ručení zpravidla banky nepožadují.

Doba splácení a doba fixace
Dobu splácení si s bankou sjednáte při uzavření hypo-
téční smlouvy. U nás je nejdelší období zpravidla 30 
let. Kromě toho ale budete sjednávat také takzvanou 
dobu fixace, to znamená období, kdy se podmínky 
smlouvy nebudou měnit ani ze strany banky, ani ze 
strany klienta. Budete platit předepsané splátky a pře-
depsané úroky. Doba fixace je nejméně jeden rok, 
obvyklá delší doba je pět let, některé banky nabízejí 
i dlouhodobou fixaci úroků na deset i patnáct let. 
Obecně platí, že čím delší fixace, tím vyšší úroky. To ale 
není jediná věc, kterou je třeba vzít v potaz. Není na 
škodu poradit se s finančním expertem, jaká je ten-
dence úrokové míry - tedy jestli lze počítat s tím, že 
úroky porostou, nebo budou klesat.
Výhodou kratší doby fixace je také možnost jedno-
rázového umoření celého úvěru nebo jeho části. Po 
skončení fixačního období totiž můžete mimořádnou 
splátku - a tím snížení celé hypotéky a samozřejmě 
i dalších splátek - provést bez sankcí. Během fixačního 
období je to možné právě jen za cenu zaplacení sank-
cí, jejichž výše je značná - bance totiž kryje velkou část 
toho, co by od vás v případě splácení podle smlouvy 
získala na úrocích.
V době skončení fixace lze změnit i dobu splácení. 
A je to také nejlepší okamžik, kdy využít možnosti 

refinancování hypotéky. Stává se totiž, že vám jiná 
banka nabídne výhodnější podmínky, pak jistě stojí 
zato převést svou hypotéku právě tam. Než to uděláte, 
promluvte si se svým bankéřem v bance, kde hypotéku 
máte. Pokud jste spolehlivý klient a přijdete s tím, že 
vám jinde nabízejí podmínky lepší, s největší pravdě-
podobností se vám tyto podmínky pokusí zajistit i vaše 
stávající banka.

Hypotéka a rodinný rozpočet
Čeká vás řada let splácení a všechno prostě dopředu 
promyslet nejde. Mnoho věcí ale lze předpokládat. 
Kolik budou splátky, kolik bude pojištění, kolik budete 
platit za energie, jaký je (a později bude) váš rozpo-
čet na provoz domácnosti. V úvahu je dobré vzít i to, 
že každá nemovitost stárne a vy budete po nějaké 
době muset hradit nějakou údržbu či rekonstrukci. 
Ideální je tedy vedle splácení ještě alespoň drobně 
spořit - například si založit stavební spoření. Na druhé 
straně posuďte, jestli váš plat potenciálně poroste, 
jestli v rodinném rozpočtu přibude i plat manželky 
po mateřské dovolené, jestli je vaše zaměstnání nebo 
podnikání stabilní. Možná můžete počítat i s nějakým 
mimořádným příjmem - vaši rodiče se během několika 
let budou zbavovat chalupy, vy si ji nechat nechcete 
a rodiče jsou ochotni vám část peněz získaných prode-
jem poskytnout na splacení hypotéky apod. Zkrátka 
faktorů pro porovnání, zda si vzít či nevzít hypotéku, 
a také v jaké výši, je dlouhá řada. Vše dobře promy-
slet předem vám pomůžou finanční experti a určitě 
i rodinná rada. Vyvarujete se tak pozdějšího stresu ze 
splátek a budete si užívat komfortu vlastního bydlení 
v klidu.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Schutterstock.com 
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Zima už je za námi a přišla ta správná doba projít veškeré vzniklé škody. Teče vám 
do střechy, netěsní okna, nebo jen potřebujete nějaké interiérové opravy?

REKONSTRUKCE 

PO ZIMĚ
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Pojďme se podívat nejprve na tu střechu.  

Výměna střešní tašky
Zkontrolujeme střechu a zjistíme, zda se zde nacházejí 
prasklé, rozbité nebo drolící se tašky. Při odstraňování 
rozbité nebo poškozené se nejdříve musíme přesvěd-
čit, jestli jsme dokonale odstranili všechny úlomky. 
Nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad tou poškoze-
nou pomocí dvou dřevěných klínů. Zasuneme špičku 
pokrývačské lžíce pod poškozenou tašku, nadzved-
neme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme 
až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté 
odstraníme dřevěné klíny a pokud máme ještě někde 
závadu, postup opakujeme. 
Takto můžeme vyměnit všechny druhy tašek kromě 
těch drážkových. Ty se buď přibíjejí hřebíkem z hliní-
kové slitiny o délce 32 mm, nebo se upevňují příchyt-
kami. 

Břidlice
V současnosti se ve stavebnictví využívají nové materi-
ály i technické postupy. Zároveň se ale vracíme k pří-
rodním stavebním materiálům našich předků. Jedním 
z nich jsou jílovité břidlice, které používali na svých 
obydlích již staří Římané.
Břidlicovou desku vyměníme pomocí strhovacího 
nástroje. Zasuneme jej pod prasklou desku a pohybu-
jeme jím do strany, až narazíme na upevňující hřebík. 
Tahem směrem dolů zachytí osten nástroje za hřebík 
a vytáhne jej či přesekne. Po odstranění obou hřebíků, 
kterými byla deska přichycena, se dají vytáhnout její 
prasklé zbytky.  
Novou desku upevníme pomocí olověného pásku 
o rozměrech 200 x 25 mm. Ten přibijeme k dřevěnému 
podkladu 38 mm dlouhými hliníkovými či pokovenými 
hřebíky. Olověný pásek pak ohneme zpět přes dolní 
okraj desky. Ohyb zdvojíme, aby se pásek později ne-
narovnal sjíždějícím a tajícím sněhem. Hřebík, kterým 
upevňujeme olověný pásek zarazíme do latě, ke které 
je přibita spodní řada břidlicových desek. 

Potřebujete změnit příčky? 
V zimních a jarních měsících někdy řešíme i zásadnější 
změny v interiéru, často se rozhodneme i pro změnu 
v postavení příček.  
Než se rozhodnete pro konkrétní konstrukční prove-
dení příčky a pro materiál, musíte ovšem především 
důkladně promyslet, jakou funkci by měly příčky plnit 
a jaké budou naše priority při samotné výstavbě. 
Upřednostníme rychlost, snadnost a přesnost, nebo 
hlavně odolnost a trvanlivost? Jaké zatížení nám 
povolí stropní konstrukce domu? Budeme dispozici 
interiéru v budoucnu měnit, nebo se jedná o řešení 
konečné? Každý plán vyžaduje jiné řešení.  
Podle použité technologie volíme buď příčku zděnou, 
nebo montovanou. Materiálem pro zděnou příčku 
může být pálená cihla plná, nebo dutinová, pórobeto-

nová tvárnice, tvárnice ze sádry, skla, případně dalších 
nestandardních materiálů. Mezi montovanými systémy 
jednoznačně dominuje konstrukce ze sádrokartono-
vých, nebo sádrovláknitých desek v dřevěných nebo 
kovových profilech. V obchodních a průmyslových 
objektech, ale i například v atypických bytových interi-
érech, se zase výborně uplatní posuvné a přestavitelné 
příčky.
Příčky zděné z klasických cihel mají jednoznačně 
nejlepší zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky 
vysoké únosnosti na ně můžeme bez problémů zavěsit 
jakékoli zařizovací nebo dekorativní předměty. Cihlo-
vou příčku však stavíme takzvanou mokrou metodou 
a s tím souvisí i časová náročnost a pracnost výstavby 
a vysoké nároky na kvalitu provedení. Nerovnou zeď 
vyspravíme pouze silnější vrstvou omítacího materiálu, 
a to samozřejmě zvyšuje celkové náklady. Další pod-
statnou nevýhodou je velké zatížení nosné konstruk-
ce domu, v mnohých domech si příčku z cihel prostě 
dovolit nemůžeme... 

Pórobetonové a  sádrové tvárnice 
mají téměř srovnatelnou únosnost jako cihly, na rozdíl 
od nich se však nemusí zdít maltovou směsí, ale spojují 
se pouze pomocí speciálního lepidla. Výstavba je proto 
přesnější a rychlejší. Oba materiály se dají řezat a snad-
no se v nich frézují drážky pro rozvody elektřiny nebo 
tepla. Pórobeton je lehký, má nižší zvukovou a tepel-
nou izolaci než pálená cihla a vyžaduje následné omít-
nutí. Naopak sádrové tvárnice mají vysokou hmotnost 
a dobré izolační vlastnosti. Jejich povrch je dokonale 
hladký a již připraven pro malbu. Sádra však absorbuje 
vlhkost a nemůžeme ji použít v mokrých provozech, 
či prostorech se zvýšenou vlhkostí. 

Stěna ze skleněných tvárnic 
představuje největší zátěž pro stropní konstrukci 
a z finančního hlediska i pro naši peněženku. Je však 
efektním designovým prvkem, zvláště tam, kde potře-
bujeme místnost prosvětlit. Její schopnost tepelné izo-
lace je však nízká, zvukovou izolaci ale můžeme zvýšit 
použitím izolačních skel nebo speciální fólie. 

A co takhle sádrokarton?
Rychlá a suchá výstavba, lehkost materiálu a nízké 
náklady -to jsou přednosti příček ze sádrokartonových 
nebo sádrovláknitých desek. S jednotlivými deskami, 
které se upevňují do kovových nebo dřevěných profilů, 
se velmi dobře manipuluje a můžeme je přizpůsobit 
na míru jakémukoli interiéru. Prakticky nenahraditelný 
je pak sádrokarton v dřevostavbách.
Sádrokartonové desky mají dokonale rovný povrch 
a jsou po vytmelení a přebroušení připravené přímo 
pro malbu. Hlavními nevýhodami sádrokartonu jsou 
- nízká zvuková izolace a malá únosnost. Chceme-
-li na sádrokartonovou desku zavěsit těžší předmět, 
musíme do konstrukce předem na dané místo umístit 
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Registrujte se a pošleme Vám unikátní kód, který vás opravňuje k čerpání slev. 
Do 24 hodin se s Vámi spojí operátorka a pomůže Vám realizovat nákup. 

DUM 
ZA HUBICKU

O

Registrujte se na www.pro-dum-eu

PŘÍVĚSY – NÁSTAVBY
 – SERVIS – KVALITA

TRUMF MINI 13R

10.808,- Kč

8.932,- Kč bez DPH

VARIO A 08.2

21.975,- Kč

18.161,- Kč bez DPH

s předním otevíracím čelem

DV 21

15.795,- Kč

s předním otevíracím čelem

13.054,- Kč bez DPH

JUMBO 27.4

90.901,- Kč

75.125,- Kč bez DPH
CARGO D 27.3 Light

57.929,- Kč

47.875,- Kč bez DPH47.875,- Kč bez DPH47.875,- Kč bez DPH

PS 08.2

49.235,- Kč

40.690,- Kč bez DPH

www.vezeko.cz

TITBIT 08C 13R ZN

23.595,- Kč

19.500,- Kč bez DPH

Se zesílenou nebrzděnou 
nápravou 1300 kg

VARIO A 08.2
s předním otevíracím čelems předním otevíracím čelem

vezeko_uprava.indd   1 9.3.2016   11:28:23
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zpevňující traverzu jako podklad. Vyšší pozornost pak 
musíme sádrokartonovým deskám věnovat v prosto-
rách se zvýšenou vlhkostí. Zde je nutné desky nejprve 
naimpregnovat, přitom bychom měli použít dražší 
speciální desky s vyšší odolností vůči vlhkosti.  
Sádrokartonové desky je také ideální použít pro jaké-
koli stropní podhledy nebo podkrovní prostory pod 
šikmými střechami, kde jsou obzvlášť oblíbené. Rych-
lejší a levnější řešení, než je sádrokarton, v podstatě 
najdeme jen těžko. Dutinami příček lze vést potřebné 
rozvody, zároveň jsou vhodné i pro uložení tepelné 
a akustické izolace. 

Mobilní příčky
Variabilním a elegantním řešením rozdělení vnitřního pro-
storu jsou mobilní přestavitelné a posuvné příčky. Jejich 
dobrá stabilita a zvuková neprostupnost může konkuro-
vat i pevným stěnám. Prostor navíc můžeme libovolně ob-
měňovat a během dne otevírat dle momentální potřeby. 

Výměna oken
Moderní okenní systém musí splňovat tyto požadavky 
- tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před 
vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění 
infiltrace vzduchu a minimální údržbu. Přestože je ka-
ždý dodavatel přesvědčen, že vyrábí, prodává a mon-
tuje ta nejlepší okna, rozdíly mezi výrobci se najdou. 
Rozhoduje především tradice, kterou má dodavatel za 
sebou, jaké používá technologie a výchozí materiály. 
V posledních letech získal v Evropě i u nás význam-
nou pozici plast. Nejpádnějším argumentem pro jeho 
použití v této oblasti je minimální nutnost údržby. 
Za velmi příznivé ceny lze získat v různých barevných 
provedeních okna odolná vůči klimatickým vlivům, 
která jsou zároveň dobrou tepelnou i zvukovou izola-
cí. K tomu, abyste si mohli užít nesporných příznivých 
vlastností plastových oken, které jsou dnes již obec-
ně známé, je ovšem třeba, aby šlo o kvalitní výrobek 
a aby také byla zajištěna jeho kvalitní montáž. Proto 
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je vždy třeba zvážit, pro kterou firmu se v případě 
pořizování nových oken rozhodnete. 
Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kte-
rou jsou okna dřevěná. Dřevěná okna jsou díky svému 
zcela přírodnímu materiálu ekologická, velmi pevná 
a dřevo „dýchá“. Výhodou dřevěných oken je v první 
řadě vyšší životnost. Okna jsou odolnější vůči mecha-
nickému poškození, nátěr lze obnovit. Při správné 
údržbě mají životnost 100 let. Variantou dřevěných 
oken jsou eurookna, která nahradila klasická zdvoje-
ná dřevěná okna.  Zcela jasnou předností eurooken 
je 100% přírodní materiál a ekologičnost. Dřevo je 
materiál ryze přírodní. Eurookna s sebou přináší řadu 
dalších výhod: vyšší tuhost, nízkou tepelnou roztaž-
nost a propustnost vlhkosti (dřevo „dýchá“).  Výhodou 
je také možnost opravy menšího poškození okna. 

Funkční kabátek
Zateplení fasády domu přinese zásadní úsporu ener-

gií spojených jak s vytápěním, tak i s klimatizováním 
interiéru. Vhodným a správně provedeným zateplením 
můžeme docílit až třicetiprocentní úspory nákladů, což 
je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezane-
dbatelné. Zateplení můžeme provést dvěma způsoby, 
kontaktním nebo provětrávaným. Častěji používanou 
je kontaktní zateplení fasády z důvodu snazšího pro-
vedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda však 
dovolí domu lépe „dýchat“ a má o něco lepší zvuko-
vou izolaci.
Při kontaktním zateplení je izolant, tedy minerální 
vata nebo pěnový polystyren, napevno přichycen 
přímo na stávající fasádu. Fasádní polystyren je lev-
nější a snadněji se opracovává. Minerální vata zajistí 
lepší zvukovou izolaci a vyznačuje se větší protipožární 
odolností.
U zateplení způsobem provětrávané fasády je tepelně 
izolační materiál vkládán do připravených roštů. Rošt 
je předsazen proti zdi domu, čímž vznikne mezera, 
která zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí stěn. 
Proto je tento druh zateplení doporučován u budov se 
zvýšenou vnitřní vlhkostí. Izolačním je minerální vata 
ve tvaru desek. Jako obložení se používají například 
OSB desky, které lze následně omítnout, nebo různé 
fasádní desky (betonové, keramické, kovové, atd.).
Zateplovací izolace se vkládá také pod střechu. U se-
dlových střech se většinou řeší upevněním izolačního 
materiálu mezi trámy a podbitím. Pokud máme plo-
chou střechu, na první pohled se zdá nejjednodušším 
a nejúčinnějším řešením její izolace takzvaným fouká-
ním, při němž se celulóza či skelná vlákna dostanou do 
každé dutiny. Nejen střechy, ale i stropy tak můžeme 
zateplit i bez stavebních úprav a izolace se dostane 
i do míst, které bychom jinak zateplovali jen velmi 
obtížně. Ne každá dutina je ale k vyplňování vhodná.
Problematické to může být u plochých střech slože-
ných ze dvou plášťů, které jsou odděleny vzduchovou 
mezerou. Dutina je ale mezi dvěma plášti záměrně. 
Slouží k odvětrání vodní páry, která prochází stro-
pem z interiérů. Podle odborníků se v tomto prostoru 
nashromáždí během jediného roku litry vody, který je 
nutno odvést. Horní plášť se střešní krytinou bývá dře-
věný, a když dutinu uzavřeme, přestane větrat, dřevo 
začne vlhnout a hnít. Kondenzovaná voda ze dřeva 
začne odkapávat i do izolace, čímž se sníží zateplo-
vací schopnost. Proces pokračuje, až se horní dřevěná 
vrstva rozpadne.
Řešením je vyvarovat se hlavně této chyby. Buď musí-
me ponechat nutné větrání vzduchové mezery, nebo 
střechu nově navrhnout jako jednoplášťovou. Pokud už 
jsme se této chyby dopustili, bude nezbytné obrátit se 
na odborníky. Řešení existuje několik, například instala-
ce parozábran. Izolaci ploché střechy v každém případě 
raději svěřme odborné firmě, která dobře propočítá 
všechny potřebné parametry a navrhne správné řešení.
Foukanou izolaci můžeme raději využít při izolování 
podlahy podkroví od spodní části domu. Její použití 
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je snadné, vytvoříme zkrátka o něco vyšší podlahu, 
kterou položíme na trámky, mezi které se nafouká izo-
lace. Zajistíme si tak nejen tepelně izolační vrstvu od 
často nevytápěného podkroví, ale také dobré odhluč-
nění tam, kde podkrovní místnosti naopak využíváme.

Fasáda je důležitá
Fasáda dotváří charakter domu, je výtvarným prvkem, 
musí ale také mít určité technické vlastnosti. Proto 
bychom měli věnovat náležitou pozornost výběru 
materiálů i barev. Barva by měla respektovat okolní 
krajinu i sousední domy. Pokud nechceme bílou, máme 
na výběr nepřeberný vzorník různých odstínů barev, 
nebo můžeme odstíny kombinovat. I když má většina 
nátěrů ochranu proti UV záření, na jižní a západní 
strany domu nejsou vhodné příliš syté odstíny, protože 
blednou rychleji.
Typ nátěru volíme podle toho, zda jako podklad slouží 
historická, starší nebo nová fasáda, omítka či zdivo. Na 
trhu objevíme několik desítek druhů a jejich variant, 
když si objednáme nátěrovou fasádní hmotu u specia-
lizovaných prodejců, nabídnou nám většinou akryláto-
vou, silikátovou či silikonovou.
Opravdovým fasádním hitem jsou v současnosti dře-
věné obklady. Dobře tepelně izolují, chrání dům před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a stavbě dodávají 
na kráse. Málokdo si však obloží dřevem celý dům, 
zpravidla se omezí jen na určité části nebo jednotlivé 
obvodové zdi. K obkladům lze používat jak tuzemské 
dřeviny – smrk, modřín či borovici, tak cizokrajné, 
které jsou ovšem mnohem dražší. Používá se například 
cedr, teak, ipe, iroko či tatajuba.
Ke konečné úpravě fasád lze rovněž použít keramické 
nebo kamenné obklady. Dům pak vypadá opravdu 
zajímavě a materiály dodají stěnám dobré vlastnosti. 
Instalace takových obkladů je však v porovnání s kla-
sickými fasádami velmi pracná. Fasádu můžeme vytvo-
řit též z takzvaných lícových cihel.
Stále výrazněji se prosazují i plastové palubky, které 
vypadají jako dřevo, mohou ale imitovat i zdivo nebo 
kámen. Jejich výhodami jsou dlouhá životnost, níz-
ká hmotnost a snadná údržba – co neumyje déšť, to 
zvládneme hadicí nebo tlakovou stříkačkou. Navíc se 
plasty snadno instalují, neboť jsou zpravidla vybaveny 
systémem pero-drážka. Tyto materiály můžeme použít 
k obložení celého domu, nebo třeba jenom na štít.

Účinné, pohodlné a ekonomické  
vytápění
Rekonstrukce je ideální příležitostí k úpravě či celko-
vé změně vytápění. Možná právě teď plánujete, jaký 
zvolit kotel…
Mluvíme-li o kotli, dříve než začneme řešit možné 
palivo, pojďme si říct, zda dáte přednost kotli závěsné-
mu či stacionárnímu. Závěsné kotle osazujeme na stě-
ny. Tyto kotle lze v zásadě zavěsit na jakoukoli stěnu 
kterékoli místnosti, důležitý je však přísun vzduchu 

do místnosti, respektive ke kotli. Všechny závěsné 
kotle spalují výhradně paliva plynná (nejčastěji zemní 
plyn). Určené jsou jen pro ohřev topné vody v soustavě 
ústředního vytápění (klasické i kondenzační plynové 
kotle) a případně i ohřev teplé užitkové vody (plynové 
kotle kondenzační). 
Všechny ostatní typy kotlů včetně některých kotlů 
na plyn jsou stacionární, stojí tedy na pevné podlaze 
v jim vyhrazeném prostoru. Nejčastěji je osazujeme 
na podstavec v technické místnosti domu a kvůli odvo-
du spalin připojujeme ke komínu. I stacionární kotle 
jsou určené k ohřevu topné a užitkové vody.  
Vybrat si můžeme mezi kotli na tuhá paliva (od uhlí 
až po dřevo a jinou biomasu, třeba pelety, konkért-
ně kotle na dřevo pak mohou být dřevozplynující), 
paliva plynná (zemní plyn či propan – butan, který je 
uchováván v nádrži), případně paliva kapalná (např. 
lehké a těžké topné oleje). U kotlů na pevná paliva 
je běžná i kombinace paliv. Například kotle na uhlí 
i dřevo. Známá je i kombinace kotle na dřevo a elek-
trického vytápění. Dalším typem kotlů jsou kotle 
elektrické, pro příliš vysokou cenu i spotřebu elektřiny 
jsou ale v domácnostech na ústupu, disponují výkony 
od 8 do 20 kW. Výhodou je u některých kotlů na tuhá 
paliva automatické přikládání (například zásobníky 
kotlů na pelety).
Během rekonstrukce můžeme také instalovat podlaho-
vé topení.
Výhodou podlahového vytápění je rovnoměrné vyhří-
vání celého prostoru, tudíž teplotu vnímáme o 1 až 2 
°C vyšší než při využití radiátorů. O rozmístění podla-
hového vytápění a intenzitě tepla rozhodujeme sami, 
a to v případě jeho elektrického i teplovodního typu. 
Teplovodní podlahové vytápění je vhodné pro větší 
prostory. Je tvořeno trubkami z pružných plastů, jimiž 
protéká ohřívaná voda. Soustava trubek leží na tepel-
né izolaci a zalévá se buď cementovou směsí, nebo se 
pokrývá lehkou deskou. Teplovodní podlahové vytápě-
ní lze efektivně propojit se zařízením na ohřev vody, 
například kotlem, a oběhovým čerpadlem. V otopné 
soustavě proudí voda relativně nízké teploty zhruba 
40 °C, čímž snížíme spotřebu paliva zhruba o 5 až 15 
procent.
Elektrické podlahové vytápění je z hlediska funkčnosti 
naprosto shodné s teplovodním a hodí se do objektů 
s nízkými tepelnými ztrátami. Výhodné je díky snadné 
instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a velmi přesné 
regulaci. Podlahu lze elektřinou vytápět pomocí top-
ných kabelů, topných rohoží a tenkými fóliemi. Kabely 
a rohože se po plošném zafixování zalévají podlaho-
vým betonem nebo anhydritem. O ceně rozhoduje 
příkon na metr a to, zda se jedná o jednožilové či 
dvoužilové kabely.
Pod dlažbu se umísťují topné rohože, které tvoří topný 
kabel fixovaný na tkanině. Rohože jsou pokládány tzv. 
mokrým procesem do betonu, flexibilního lepicího 
tmelu nebo do samonivelační stěrky. Topné fólie se 
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hodí pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, a to 
do suchých konstrukcí. Jsou výborným řešením i při 
dodatečné instalaci podlahového vytápění pod kober-
ce a PVC. Stěnové či stropní topení šetří místo a může 
se stát i zajímavou dekorací interiéru.

Krb jen na okrasu nebo i na vytápění?
Pokud je řeč o vytápění, samozřejmě není možné 
nezmínit krby a krbové vložky. Přičemž, otevřené 
krby se obvykle staví na okrasu, zatímco pro vytá-
pění se používají krby s krbovou vložkou, která má 
větší účinnost a stačí jí komín z menším průměrem 
oproti otevřenému krbu. 
Otevřený krb přitom nabízí přímý pohledový kon-
takt s ohněm a vůní dřeva, což je samozřejmě člově-
ku příjemné. 
Krbová vložka poté samozřejmě větší účinnost, 
nízkou prašnost a především možnost vytápět okolní 
místnosti (teplovzdušně a teplovodně). 
Rozhodneme-li se pro krbovou vložku, je nutné její 
výkon volit podle velikosti místnosti s krbem a míst-
ností, které chcete vytápět. To platí zvláště v případě 
teplovzdušného vytápění.  
Také je nutno hledět na průměr komína, který by 
měl být stejný nebo mírně větší než je odkouření na 
zamýšlené vložce. V případě teplovodního vytápění 
je tento problém složitější a je nutno hledět, jak na 
výkon kotle, tak i na výkon teplovodního systému. 
Kolik je schopen předat otopným tělesům (vyzářit 
nebo jinak přenést) i jak bude krb zapojen (jako 
hlavní, nebo přídavný zdroj tepla).

K topení patří komín
Aby jakékoliv topení dobře fungovalo, musíme mít 
samozřejmě v pořádku komín.
Obecně řečeno, komín je stavební prvek, jehož  
úkolem  je  bezpečné odvedení  spalin  nad střechu  
stavby- objektu.  V bezpečné výšce nad střechou  
jsou  pak  spaliny  rozptýleny do ovzduší. Dle  něko-
lika základních kritérií dělíme komíny na:
- komíny s přirozeným tahem, přetlakové, vyso-
kopřetlakové 
- komíny odolné proti vyhoření sazí, nebo bez odol-
nosti proti vyhoření sazí
- komíny s mokrým provozem, či se suchým provo-
zem
- komíny pro plyn, kapalná paliva, otevřené spotře-
biče na dřevo, uzavřené spotřebiče na dřevo, uhlí  
a rašelinu.
V základu dělíme komíny na jednovrstvé,  dvouvrst-
vé a  třívrstvé. Jedno  a  dvouvrstvé komíny jsou sice 
ještě dnes povoleny,  pro  odvod spalin od moder-
ních  -  účinných spotřebičů  jsou  naprosto nevhod-
né.   Nejčastěji   se v praxi potkáváme se zděnými 
cihlovými komíny čtvercového  a  obdélníkového 
tvaru  a  s komíny  kruhového průřezu – tzv. ,,taže-
nými“  betonovou nebo vápenocementovou mazani-
nou. Časté jsou i eternitové  kruhové  komíny.

Zdroj: Svet-bydleni.cz, ceskestavby.cz, 
foto: Schutterstock.com
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Mít svůj vysněný domeček, po tom touží větši-
na z nás. Pokud už se ale váš sen přiblížil, měli 
byste dobře rozmýšlet, abyste těžce vydělané 
peníze investovali správně. Přinášíme vám malá 

doporučení, jak postupovat.

CHYSTÁTE SE

STAVĚT?
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Výběr pozemku
Při výběru pozemku potřebujete vědět, co se skrývá 
pod pojmem stavební parcela, jaký je pozemek urče-
ný k výstavbě, jaké nebezpečí znamená zakoupit pro 
stavbu louku, travnatý porost či ostatní plochy. Dále 
musí být zřejmé, zda má váš pozemek dostupné sítě, 
nebo je už dokonce zasíťovaný. Zajímat by vás také 
měla přístupová komunikace, lokalita, ve které je situ-
ován a dostupné služby včetně školy, školky a dopravy. 
Důležitá je také vzdálenost od většího města, se kte-
rou souvisí pracovní příležitosti. Někdy se stává, že 
některé obce občas nabízejí stavební pozemky zdarma 
z důvodu rozvoje obce. Určitě se ale nikdy nebude 
jednat o obce kolem Prahy. 
Obvykle volíme pro zjednodušení stavby zasíťovaný 
pozemek. Nicméně jsou i stavebníci, kteří ho považují 
spíše za nevýhodu a tvrdí, že zasíťování zvyšuje ne-
úměrně cenu. Jde tedy jen o to, čemu vy konkrétně 
dáte přednost a co si vyberete. 

Několik druhů domu
Pokud již tedy máte zakoupený pozemek, budete 
zřejmě zvažovat volbu vhodné stavby. Máte v pod-
statě několik možností. Podíváme-li se, jak jde vývoj, 
tak nejprve přišly ke slovu nezateplené domy, pak 
zateplené, po nich nízkoenergetické, dále pasivní, 
nakonec aktivní domy. Tolik hrubé rozdělení. Praxe je 
ovšem mnohem složitější. Pasivní dům bez tepelné-
ho čerpadla má například větší náklady na energie, 
než nezateplený dům s tepelným čerpadlem. Přičemž 
samozřejmě ale platí, že aktivní dům je nejvýhodnější. 
Více energie vyrobí, než spotřebuje. 

Zděný nebo montovaný?
To bylo ovšem pouze jedno měřítko výběru. Dále je 
nutné se rozhodnou, jak stavět. Říká se, že zděný 

dům je trvanlivější.  I realitní kanceláře dávají zděným 
domům vyšší „reiting“, než montovaným. Montova-
ný dům, ve kterém bydlíte již za 52 dnů, má obvykle 
perfektní tepelně izolační vlastnosti, ale špatnou aku-
mulaci tepla. Proto je vhodné akumulaci tepla posílit 
realizací podlahového vytápění.

Kupovat dům od developerů?
Koupi hotového domu nabízejí různé developerské 
firmy. Má to své výhody – kupujete obvykle hotový 
dům a můžete se rychle stěhovat, ale i své nevýhody 
– některé firmy to mají tak, že estetika, ekologie, ale 
i provozní náklady jsou až v pozadí.  
Mnohé firmy ale nabízejí i postavení domu, některé 
alespoň hrubé stavby. Pak je otázkou, kdo má jaký 
záměr. Chcete stavět částečně svépomocí? Chcete dům 
zadat kompletně na klíč či koupit pozemek už i s po-
staveným domem? Investorem takových projektů pak 
může být jak stavební firma, tak realitní kancelář, se 
kterou se na investici stavební firma spolupodílí. Pod-
statné pro kupujícího také je, kdy chce začít stavět. Je 
možné, že pouze koupí pozemek a pár let se stavbou 
vyčká. Pojďme se podívat na jednotlivé možnosti.

Stavba „na klíč“
Stavba na klíč znamená, že zákazník se v okamžiku 
předání hotové stavby může do nového domu ihned 
nastěhovat. Nespornou výhodou stavby na klíč je, že 
firma poskytuje na provedené práce záruku. Výstavba 
probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifi-
kuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, 
způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění 
závad a nedodělků a reklamační podmínky.

Hrubá stavba
Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou 
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svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě staveb-
ní firma dodá stavbu v jasně definovaném stupni 
rozpracování. Zákazník si může vybrat dodavatelské 
firmy dokončovacích prací, popř. tyto práce již dodělat 
svépomocí. 

Stavba svépomocí
Stavba svépomocí je nejčastěji volena stavebníky, kteří 
předpokládají nižší finanční náklady. Je ovšem potře-
ba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými 
dovednostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha 
různých řemesel), může se pro vás stát výstavba noční 
můrou. Výstavba svépomocí může trvat neúměrně 
dlouho. Dalším úskalím stavby svépomocí je fakt, že na 
takto postavený dům neexistuje žádná záruka.

Zahrada není hračka
K domu samozřejmě patří i okolí. Proč byste měli svou 
zahradu důsledně plánovat? Chcete-li, aby vás těšila 
a postupně se vyvíjela, bez svědomitého plánování se 
neobejdete. Na začátku by měl být návrh a měli byste 
si vyzkoušet více možností. Zapojte do přípravy zahra-
dy svou představivost, a pokud se poradíte s odborní-
ky, bude výsledkem místo, kam se budete těšit a kde 
se vám bude líbit. Smyslem každé zahrady by měla být 
relaxace a odpočinek, byť zrovna ten aktivní, při běž-
ných pracích a údržbě zahrady, bez kterých se tento 
prostor prostě neobejde. 
Ale zahrada je hlavně další větší investicí (cca 200 – 
400 tisíc Kč). Měli byste myslet i na to, že takovou 
okrasnou zahradu je nutno pravidelně zalévat. Při roz-
loze 1000 metrů čtverečních to znamená přibližně 2,5 
kubíku vody za 15 minut letního večerního zalévání. 
A to hovoříme jen o lehké zálivce, nikoliv hloubkovém 
zalévání. Pokud byste vodu nakupovali, jen zálivka za-
hrady  vám spolyká desetitisíce. Proto je výhodné mít 
čističku nebo vlastní studnu.

Je libo bazén?
Budování vodních ploch na našich zahradách je po-
slední dobou velmi moderním a hojně využívaným 
prvkem zahradní architektury. Různé druhy bazénů 
a zahradních jezírek doslova zaplavily naše pozemky 
a zahrady. 
Jezírko přitom může být nákladnější stavbou než ba-
zén, záleží však na velikosti obou typů vodních ploch 
a použitých materiálech. Miniaturní jezírko bude vždy 
levnější než větší bazén a naopak. Jezírko nás navíc 
těžko omrzí paletou svých funkcí a významů. Bazén 
nás zase kdykoli osvěží čistou vodou i svým hygienic-
kým prostředím (pokud se o něj budeme dobře starat). 
Pokud máte vnitřní bazén v domě, počítejte, že 
spotřebuje tolik energie, jako celý dům. Jen solární 
systém jej nevyhřeje. V zimě slunce svítí málo, zapadá 
o půl třetí. Tepelné čerpadlo je mnohem spolehlivějším 
zdrojem tepla. Pokud máte venkovní bazén, k jeho 
vytápění mimo topnou sezonu lze využít v tu dobu 
nevyužité tepelné čerpadlo.

Solární kolektory
Nejjednodušším způsobem, jak využít slunečního záře-
ní pro výrobu energie, je postavit do cesty slunečních 
paprsků plochý solární kolektor. Na absorpční ploše 
kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je 
odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití (ohřev 
TUV, přitápění i ohřev vody v bazénu). Sice máte teplo 
zdarma, ale jejich investice je poměrně vysoká. Proto 
mají asi desetkrát horší návratnost investice, než tepel-
né čerpadlo. Nevýhodou je, že k 100% spolehlivému  
vytápění nejdou použít v zimě, kdy je krátký sluneční 
svit.

Zdroj: Stavbycz.cz, postavmeto.cz, 
foto: Shutterstock.com



INZERCE

BETON BLÍŽE K PŘÍRODĚ
evropští specialisté na zakázkovou výrobu

www.beton-tesovice.cz

beton tesovice.indd   1 29.2.2016   12:39:27



106 | BYDLENÍ

PO ZIMĚ...
PROBOUZÍME ZAHRADU
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Konečně je tu jaro a my můžeme po zimě zase začít něco dělat na zahradě. Nej-
prve musíme odstranit to, co zimu nepřežilo - suché, nemocné a nadbytečné rost-
liny i s  kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší přezimování, 
odstraníme samozřejmě také. Mrazem povytažené rostliny přišlápneme a tím 

upevníme v půdě.
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Sílící jarní sluníčko prohřívá zahrádku a potěší všechny 
zahrádkáře. Jarní péči budou potřebovat záhony trva-
lek, skalka i ovocné stromy a keře. Ještě než se otevřou 
pupeny stromů, bude třeba je ošetřit postřiky proti 
škůdcům. Bez pomoci si neporadí ani trávník, který je 
po zimě třeba provzdušnit, zbavit mechu a plsti a pří-
padně dosít. Jaro je také ideálním obdobím pro finální 
úpravy plánu zahrady, vysetí nového trávníku nebo 
zbudování zahradních cestiček.
Neklesá-li teplota pod -4°C, zmlazujeme okrasné 
listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim se-
řízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty 
z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme 
např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části 
travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, 
zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené 
rostliny.

Provzdušňujeme trávník
V březnu přichází na řadu i trávník. Nejprve je zapo-
třebí ho přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začíná-
me s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. 
Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zelené-
ho trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění 
půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více 
živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv bě-
hem roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a pod-
zim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, 
které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud 
počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat 

trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda 
příliš uhutněná soustavným pohybem (sportoviště) 
nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávní-
ku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutý-
mi hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky 
substrátu. Do otvorů po válečkách substrátu se zavláčí 
písek zatahovací sítí, čímž dojde k vylehčení trávní-
ku a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu 
trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travní-
ho substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný 
nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu 
aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přísev travního 
semene.

Je čas řezu růží a živých plotů
V březnu už se na záhonech začínají objevovat i první 
jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat 
o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, 
začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se 
růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy.

Chráníme ovocné dřeviny postřiky
Od března již začínáme s ochrannou některých ovoc-
ných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout 
postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin 
(višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením přípravkem 
proti rakovinnému odumírání větví. Kromě toho vysa-
zujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po 
výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstra-
nit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země. 



STAVEBNICE TEKTON
– SEKÁNÍ, MULČOVÁNÍ A ODLÍZENÍ SNĚHU.
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V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy 
a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny
Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v je-
zírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají 
pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme 
s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi 
malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím 
nemocem je chráníme podáváním granulí s antibioti-
ky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhod-
nější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních 
rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kys-
líku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí 
rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme 
také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud 
zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie.

Stavíme skleník
Nejvhodnějším obdobím pro stavbu skleníku je sice 
podle odborníků doba „babího léta“, tedy na pod-
zim Jestliže jsme to ale už nestihli, žádná tragédie se 
neděje. Právě nyní můžeme stihnout vše potřebné, 
abychom byli připraveni na pěstitelskou sezónu. Jaký 
skleník ale vybrat?
Občas si někdo posteskne, proč si nekoupil větší skle-
ník, nejspíš jsme ale ještě neslyšeli, že by si někdo stě-
žoval, že ten jeho je zbytečně velký. Výběr optimální 
velikosti závisí na několika okolnostech, které bychom 
měli brát v úvahu při rozhodování. Je třeba důkladně 
zvážit, jaká velikost bude vyhovovat našim potřebám. 
Vyplatí se raději dvakrát „měřit“, než si v budoucnu 
vyčítat, že měl být přece jen o něco větší.
Skleník se dá využívat pro pěstování různých druhů 
rostlin. Jsme-li například kaktusáři, snadno velikost 
skleníku určíme podle počtu kaktusů své sbírky. Chce-
me-li ale pěstovat zeleninu, je třeba si rozhodnout se 
předem, jaké druhy a v jakém množství chceme. Záleží 
také na klimatických podmínkách, v některých oblas-
tech je možné pěstovat rajčata venku, jinde je nutné 
umístit je do skleníku.
Kromě rajčat budeme ale nejspíš chtít mít ve skleníku 
zřejmě i papriky a salátové okurky, zjara salát, ředkvič-
ky, kedlubny a možná i muškáty na balkon. V dnešní 
době je populární pěstovat ve skleníku i dříve netra-
diční rostliny, například vinnou révu. 
Mnohé pěstitelky si také nemohou vynachválit funkci 
skleníku pro přípravu hrnkových rostlin. Právě teď na 
jaře si osází truhlíky či okrasné květináče, aby rostlin-
ky krásně prokořenily a rozrostly se dříve, než je dají 
na okna či terasu. Právě teď je tedy ta správná chvíle 
nakoupit jednak vhodné rostliny, jednak vyrazit pro 
zajímavé designové květináče či truhlíky, které vám 
budou půl roku zdobit okolí domu.
Při pěstování ve skleníku samozřejmě platí, že čím vět-
ší skleník máme, tím víc práce nás v něm čeká. Je proto 
dobré uvážit, zda ji opravdu zvládneme, a přizpůsobit 

tomu i velikost skleníku. Ve skleníku se totiž daří lépe 
nejen rostlinám, ale i plevelu, takže si jeho stavbou 
rozhodně pravidelnou údržbu neuspoříme.
Neméně důležitou je i finanční otázka. Současné ceny 
jsou proti minulosti mnohem vyšší, takže bychom měli 
skleník brát spíš jako koníček, než jako zdroj úspory 
v domácnosti. Radost z pěstitelských úspěchů ale po-
řizovací cenu skleníku určitě vyváží. Vysoká cena často 
svádí k tomu, abychom místo na velikosti ušetřili na 
kvalitě. To ale nemusí být rozumné. Levnější skleníky 
bývají vyrobeny z méně kvalitních materiálů, nejsou 
utěsněné a musí se u nich platit drahá doprava. „Lev-
ný“ skleník se nám tak může nejen pěkně prodražit, 
ale mnohdy přinese i zklamání v pěstitelském úsilí.
Většina hotových skleníkových konstrukcí, které jsou 
k dostání na našem trhu, má extrémně nízkou hmot-
nost, proto bychom je měli stavět zásadně na závětr-
ných místech. Při správném postavení podle návodu by 
sice měly vydržet i silnější poryvy větru, zhruba až 75 
kilometrů v hodině, přesto bychom je neměli stavět do 
otevřeného prostoru, jímž se vítr pravidelně prohání. 
Pokud se na našem pozemku poryvům větru nemůže-
me vyhnout, pak je nejrozumnější umístit skleník tak, 
aby proti převládajícímu proudění větru stála jeho 
nejmenší plocha, například zadní strana bez vchodo-
vých dveří.
Stejně tak bychom se měli vyhnout stinným místům, 
protože rostlinky potřebují především velký přísun 
světla. Skleník by měl být rovněž pohodlně přístup-
ný ze všech stran, aby byla jeho následná údržba co 
nejjednodušší. Důležitá je i orientace vůči světovým 
stranám. Pokud chceme ve skleníku pěstovat již časně 
z jara, abychom zachytili co nejvíc slunečního záření, 
postavíme jeho podélné strany směrem k jihu. Pro 
plánovanou letní sadbu natočíme vchod skleníku k se-
veru, čímž snížíme nároky na odvětrávání v parných 
měsících.

Zdroj: Zahrady-jirmus.eu, 
foto: Shutterstock.com



MARANELL®
superpřevislý jahodník 
– nejsladší jahody jaké 
si dovedete představit – 
vynikající do truhlíků  
 i závěsů.   

59 Kč

ANGREŠT CAPTIVATOR
prakticky beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!!!

89 Kč

VELKOPLODÉ LÍSKY
nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících  
  oříšků.

od 89 Kč

MALINÍK  POLKA
nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu  
 bohatě plodí.

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ  
již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofialové  
  „borůvky“.

99 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA 
„VICKY“
dechberoucí bílé květy 
a mimořádně chutné 
sladké plody, spojení  
  krásy a užitku.

149 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA
velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si 
sami své lahodné fíky.

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ
ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již něko- 
  lik týdnů po vysazení.

12 ks  89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
plodí již několik týdnů 
po vysazení a sklizeň trvá 
až do prvních mrazů.

12 ks 139 Kč

MALINÍK ALPENGOLD
žlutý, stáleplodící a hlav-
ně beztrnný!!! maliník. 
Plody jsou velké, sladké  
  a nečervavé.

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ BORŮVKA
jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně  
  plodí.

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ
lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti  
  i dospělí.

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY
kříženec angreštu a černé-
ho rybízu má nezaměnitel- 
nou chuť a je velmi  
  úrodný.

 keř 69 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ
několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží za super 
  cenu.

69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK
je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.

59 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.

79 Kč

AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK – 
SUMMER STORM
nádherné až 25 cm veliké 
květy od léta až do zámra- 
  zu. Nevymrzá!

149 Kč

ARONIE – ČERNÁ JEŘA-
BINA
sladkoplodá , plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.

49 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ
bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších  
  oblastí .

129 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA
velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná 
na jídlo i zpracování.

 keř 69 Kč

MAXIBRUSINKA CRAN-
-BERRY RED
opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají  
  i výrazné léčivé účinky.

49 Kč

MALINÍK BEZTRNNÝ – GLEN 
LYON
sladké červené maliny mů- 
žete nyní sklízet aniž byste  
  se popíchali o trny.

99 Kč

BYLINKY A KOŘENÍ
atraktivní sazenice růz-
ných druhů máty, tymiánu, 
bazalky, levandule, šalvěj,  
  vytrvalé majoránky.

1 ks 49 Kč

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA
10–15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
  odolná i dekorativní.

89 Kč

PLODÍCÍ CITRUSY
citroníky, pomeranče, 
mandarinky, ale i mnohé 
rarity nabízíme v různých  
  velikostech.

již od 89 Kč

BELAMCANDA  
– ANGÍNOVNÍK
velmi účinná léčivka 
na angíny a krční záněty,  
  krásně kvete, nevymrzá.

49 Kč

ANGREŠT SLADKÝ – LADY 
SUN
opravdu sladké žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak  
  velmi snadná sklizeň. 

89 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
plody mají vynikající 
léčivé účinky a vysoký 
obsah vitamínů.

Supercena 1ks/69 Kč
1 pár samec+ samice 

138 Kč

NOVINKA

NOVINKA

RYBÍZ ČERVENÝ  
VELKOPLODÝ
sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu  
  i chorobám.

 keř 69 Kč

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS
na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet  
  vynikající nektarinky.

 299 Kč

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

MARANELL®

Superpřevislý jahodník- 
nejsladší jahody jaké si 
dovedete představit-vyni-
kající do truhlíků i závěsů.   

59 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, 
přes e-shop, nebo písemně. OVOCNÉ STROMKY SE BALÍ A ZASÍLAJÍ ZVLÁŠŤ A JE K NIM ÚČTOVÁNO SAMOSTATNÉ POŠ-
TOVNÉ! Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků. 
 

PRO BYT
A ZAHRADUNOVINKY  Z KRUHU 

BEZTRNNÝ STROMKOVÝ  
ANGREŠT  SPINEFREE 
zcela beztrnný angrešt 
s červenými sladkými 
plody, netrpí padlím!  

119 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA   
Velkoplodá odrůda 
s lahodnou chutí, vhodná
na jídlo i zpracování. Keř 
69 Kč, stromek 99 Kč.

MALINÍK  POLKA 
Nejlepší a nejchutnější 
maliny pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

59 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
Již koncem května můžete 
sklízet sladké a velmi 
chutné modrofi alové ovoce.   

99 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
Je také známa jako ovoce 
pěti chutí a má významné 
léčivé a tonizující účinky.  

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD  
Žlutý, stáleplodící a hlavně 
beztrnný maliník! Plody 
jsou velké, sladké 
a nečervavé. 

99 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ  
Ihned plodící frigo 
sazenice, sladké, šťavnaté 
a voňavé jahody již několik 
týdnů po vysazení.  

12 ks 89 Kč

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ    
Plodí již několik týdnů po 
vysazení a sklizeň trvá až 
do prvních mrazů.    

12ks 139 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ     
Plody mají vynikající léčivé 
účinky a vysoký obsah 
vitamínů.  

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár 
samec+ samice 138 Kč 

MALINÍK BEZTRNNÝ – 
GLEN LYON     
Sladké červené maliny 
můžete nyní sklízet aniž 
byste se popíchali o trny.   

99 Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA 
Jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, nevymr-
zá a bohatě a pravidelně 
plodí.   

89 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ  
Lahodné plody moruší 
jsou vynikající pochoutkou 
a s oblibou je mlsají děti 
i dospělí.  

149 Kč

JOSTA – JOSTABERRY  
Kříženec angreštu 
a černého rybízu má 
nezaměnitelnou chuť a je 
velmi úrodný.  

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

RŮŽE VELKOKVĚTÉ    
Několik desítek odrůd 
velkokvětých, polyantek 
i pnoucích růží. 

za supercenu 69 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK    
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, ale také 
jako léčivá bylina.      

59 Kč
ARONIE – ČERNÁ 
JEŘABINA      
Sladkoplodá, plná 
vitamínů, vynikající pro 
všestranné použití.       

49 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK 
– SUMMER STORM       
Nádherné až 25cm 
veliké květy od léta až do 
zámrazu. Nevymrzá!  

149 Kč

RÉVA BEZSEMENNÁ       
Bílé, modré i růžové 
odrůdy s velkými hrozny, 
vhodné i do chladnějších 
oblastí. 

129 Kč
HOLLYWOOD      
Sladká červená ryngle 
vhodná i do menších za-
hrádek, navíc má i krásné 
červenofi alové listy.  

199 Kč

FÍKOVNÍK PERETTA    
Velmi odolná odrůda 
fíkovníku, vypěstujte si  
sami své lahodné fíky.      

ANGREŠT SLADKÝ
LADY SUN        
Opravdu sladké  žluté 
plody, dospělé keře mají 
minimum trnů a je tak 
velmi snadná sklizeň.   

SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ          
Podzimní, sladké, ideální 
do malých zahrádek,  
Saphira - žlutá, Decora - 
červená.           

MAXIBRUSINKA 
CRANBERRY RED        
Opravdu veliké plody se 
hodí ke svíčkové, ale mají 
i výrazné léčivé účinky.  

49 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ 
FRUCA 
Veliké a sladké švestky 
dozrávají koncem srpna. 
Velmi úrodná a nenáročná.  

TRPASLIČÍ NEKTARINKA 
RUBIS          
Na balkoně či v malé 
zahrádce můžete sklízet 
vynikající nektarinky.   

AMELANCHIEROVA 
BORŮVKA          
10 -15kg plodů z každého 
keře, nevyžaduje rašelinu,  
odolná i dekorativní.   

89 Kč
PLODÍCÍ CITRUSY           
Pomeranče, mandarinky, 
ale i mnohé rarity nabízí-
me v různých velikostech  
již od 89 Kč.

VELKOPLODÉ LÍSKY          
Nenáročné keře, které 
Vám každoročně přinesou 
spousty vynikajících 
oříšků.  

RYBÍZ ČERVENÝ 
VELKOPLODÝ
Sladké plody v dlouhých 
hroznech, odolný mrazu 
i chorobám.   

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

89 Kč
269 Kč

299 Kč 299 Kč od 89 Kč Keř 69 Kč stromek 99 Kč

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

kruh.indd   1 7.3.2016   10:18:20



BRENO.cz

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

53x v ČR
sledujte náš facebook

www.facebook.com/koberce.brenoBRENO.cz

nzerat-Breno-MojeBydleniPR-0416_105x95.indd   1 8.3.2016   23:21:18
ČISTÉ RUCE

Bezdotykový dávkovač mýdla Helpmation s moderním 

designem a čistými liniemi bude chloubou Vaší koupelny nebo 

kuchyně. Bezdotykové ovládání zaručuje maximální hygienu. 

Nemusíte se dotýkat žádného tlačítka, které je plné bakterií. 

Jednoduše vložíte ruku pod senzor dávkovače, který Vám 

automaticky mýdlo nadávkuje do dlaně. 

Vynikající vlastností je systém „No Drip“, mýdlo po 

nadávkování neodkapává. 

S dávkovačem 

Helpmation bude 

Váš život čistější 

a jednodušší. I děti si 

budou mýt ruce samy 

a rády. 

Více na 

www.helpmation.cz.

NOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ HÖRMANN 

ZAUJMOU SVOJÍ VARIABILITOU

Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat, 

pohonů, dveří a zárubní, přichází od března 2016 na trh 

s nabídkou rozsáhlého sortimentu dřevěných interiérových 

dveří. Součástí výběru dřevěných dveří Hörmann jsou kromě 

křídlových variant také posuvné dveře do pouzdra či na stěnu 

a celoskleněné dveře. Dveře najdou využití nejen v rodinných 

domech a v bytech, ale také ve velkých objektech, jako jsou 

školy, nemocnice a úřady.

Více informací naleznete na www.hormann.cz. 

STAŇTE SE ČAJOVÝM GURU

Stará čínská moudrost říká, že čaj bystří ducha, 

rozveseluje mysl, obměkčuje srdce, usnadňuje chápání, 

zabraňuje spánku a občerstvuje tělo. Čaj je kulturní 

nápoj, jehož příprava je určitým obřadem, který má 

své zásady. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje 

chuť nápoje je teplota 

horké vody. Chcete 

si požitek s čaje užít 

i v pohodlí doma, ale 

vaše varná konvice 

zvládne ohřát vodu jen 

na 100°C? Nezoufejte, 

rychlovarná konvice 

značky KitchenAid je 

malým zázrakem, který 

to dokáže.

ABY BYLO HEZKY NATŘENO...

Značka Primalex doplňuje své 

produkty pro péči o dřevo 

o Primalex LAZURU & 

NAPOUŠTĚDLO 3v1, jedinou 

svého druhu. Je určena především 

na dřevo v exteriéru. Ochrání 

jej jak proti houbám, tak 

proti dřevokaznému hmyzu 

i zamodrání. Dostává se hluboko 

do struktury dřeva a tím 

zabraňuje pronikání vlhkosti 

a vzniku plísní nebo hniloby. 

Samozřejmostí je odolnost 

vůči povětrnostním vlivům 

a UV záření. Lazura splňuje 

i dekorativní účely.

ÚRODA Z VAŠÍ ZAHRÁDKY 

BEZ CHEMIE?

České hospodyňky a zahrádkáři 

si oblíbili pěstování ovoce 

a zeleniny na vlastních záhoncích 

a zahradách. Často se však 

musejí vypořádat se škůdci, kteří 

úrodu napadají. Český biologický 

fungicidní přípravek Polyversum 

Biogarden proti plísňovým 

chorobám rostlin bojuje 

s houbovitými parazity zcela 

bez chemie, a tak zaručí sklizeň 

bez nebezpečných pozůstatků 

chemických látek, téměř v bio 

kvalitě.



PŘÍRODNÍ MATERIÁLY PRO VÁŠ DOMOV

V loňském roce se na trhu s interiérovými dveřmi objevila 

novinka, která opravdu zaujala. Jeden z předních českých 

výrobců uvedl na trh dekor ze zcela přírodního materiálu. 

Jde o silnostěnnou dýhu forte, která je upravená 

kartáčováním, během kterého ze z povrchu vyčešou 

měkčí dřevěná vlákna a vznikne tak výraznější reliéfní 

struktura. Díky tomu je navíc každý kus dveří originál i se 

specifickou kresbou, sukovitostí i prasklinkami. Základními 

odstíny jsou dub 

přírodní, skořice 

a čokoláda. Na 

přání lze ale dveře 

vyrobit v jakékoliv 

barevné úpravě.

Více na dverecag.cz.

 STOP   ŠKÙDCÙM        www.stopskudcum.cz          
STOP ŠKÙDCÙM GEL  

LIKVIDUJE: krtky, hryzce,hraboše, myši, potkany, krysy. Škùdce gel buï sežerou 
nebo do gelu stoupnou. Jak se èistí, nástrahu olíznou - tak se jim dostane do tìla. 
Stop škùdcùm gel zlikviduje vždy všechny škùdce. Pøi likvidaci myší, potkanù 
a krys gel vytlaète do míst výskytu. Pøi likvidaci krtkù, hryzcù, hrabošù gel 
vytlaète pøímo do chodeb, kde se pohybují. 
BALENÍ: kartuš 300g CENA: 160,-

Dýmovnice  urèena pro použití v uzavøených prostorách. Po 
aktivaci vodou uvolòuje suchý insekticidní kouø, který proniká do všech èástí 
ošetøovaných prostor, kde hubí VŠECHEN LÉTAJÍCÍ I 
LEZOUCÍ HMYZ.  Aktivuje se vodou, nehrozí riziko požáru.  

PROFESIONAL

DÝMOVNICE PROTI HMYZU

ODPUZOVAÈ KRTKÙ

           

d

CENA: 389,- / 20g  ( balení na 100m2 nebo 250m3)
            199,- / 10g   ( balení na 50m2 nebo 125m3)

                Sprej na likvidaci vos, sršòù a jiného obtížného hmyzu. Likviduje na                    
                vzdálenost až 4m. Obsahuje piperonyl, který hmyz okamžitì 
                paralyzuje. Okamžitý úèinek. Lze použít na likvidaci hnízd 
                nebo na volnì poletující hmyz. BALENÍ:750ml 159Kè

           SPREJ PROTI VOSÁM, SRŠNÍM 

 

Pøírodní pøípravek na odehnání krtkù. Odhrábnìte krtinu a do 
ní vložíte kulièku. Zápach se postupnì uvolòuje a šíøí systémem 
chodeb. Velmi jednoduchá aplikace. Vydrží až 6 mìsícù. 
BALENÍ: 30 kulièek v  dóze 160Kè, 60kulièek 279Kè

AKCE: 
  2ks       280,-
  5ks       671,-
10ks     1301,-

V nabídce také  pøípravky na , stromù, 
, na moøení cibulovin, pøípravky 

 myší, potkanù atd.

ochranu rostlin proti 
kadeøavosti,  jarní postøiky proti 
plevelu, mechu, odpuzovaèe
Objednávky a informace: 734 339 670          info@stopskudcum.cz       
                          

ODPUZOVAÈ KUN a dalších toulavých zvíøat

SLIMAX - rychlé a úèinné hubení slimákù 

Velmi úèinný výrobek, který lze použít na pùdì, zahradì, okolo domu...              
Jakmile se škùdce pøiblíží na vzdálenost 15m, pohybové èidlo sepne a zaène               
vydávat smìs zvukù, které se nepravidelnì støídají a škùdce opouští hlídaný  
prostor. Pro lidi je zvuk témìø neslyšitelný. Úhel vyhledávání 90 stupòù.       
Výsledky viditelné po 120 hodinách. Úèinný na 200m2. CENA: 1008Kè

Granulovaný
pøípravek pro hubení slimákù v záhonech, trávnících i okrasných zahradách.
Velmi rychlé hubení slimákù - granule jsou pro slimáky velmi lákavé. Obsahu-
je hoøkou a repelentní látku, která zabraòuje požití psy. Granule jsou dobøe 
odolné dešti a vlhkosti. BALENÍ: 250g - 85Kè    400g - 156Kè   750g - 229Kè

PROTECT PROTI ŠTÌNICÍM A BLECHÁM
Vysoce úèinný pøípravek proti ŠTÌNICÍM A BLECHÁM zaruèuje dlouhotrvající 
úèinek pomocí regulátoru rùstu hmyzu.  Aplikuje se cílenì na cestièky, úkryty
hmyzu nebo do míst výskytu hmyzu - na rohy matrací, okolo postele, nábytek, 
podél stìn nebo lišt okolo podlahy. Pøi hubení blech: aplikujte zejména na 
podlahu a otvory v ní, pøípadnì na stìny. BALENÍ:  500ml  329Kè

ODPUZOVAÈ KRTKÙ 

Pøírodní pøípravek na odehnání krtkù. 
Odhrábnete krtinu a do ní vložíte kulièku. 
Zápach se postupnì uvolòuje a šíøí se 
systémem chodeb. Velmi jednoduchá aplikace. Vydrží až 6 
mìsícù. Balení: 30 kulièek v  dóze 6,50EUR, 60kulièek 
11,08EUR

SPREJ PROTI VOSÁM A SRŠNÍM
Aplikujte na hnízdo nebo místa kde vosy a sršni sedají.
Lze aplikovat ze vzdálenosti až 4m. Po peèlivì prove-
dené aplikaci uhynou všichni pøíslušníci hnízda a kolo-
nie zanikne. Velmi rychlý úèinek, okamžitý knock-down 
efekt - obsahuje paralyzující látku BALENÍ: 750ml 
Cena: 7,99 EUR

Prodáváme také pøípravky proti 
plevelu - totální herbicidy
Roundup gel 150ml - 8,79EUR
Pøípravky na ochranu rostlin proti 
škùdcùm, na ochranu stromù atd. 

Celý sortiment na:

   

d
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www.stopskodcom.sk

PROTECT PROTI ŠTÌNICÍM A 
BLECHÁM
Vysoce úèinný pøípravek proti ŠTÌNICÍM A 
BLECHÁM zaruèuje dlouhotrvající úèinek pomocí 
regulátoru rùstu hmyzu.  Aplikuje se cílenì na 
cestièky, úkryty 
hmyzu nebo do míst výskytu hmyzu - na rohy 
matrací, okolo postele, nábytek, podél stìn nebo 
lišt okolo podlahy. Pøi hubení blech: aplikujte 
zejména na podlahu a otvory v ní, pøípadnì 
na stìny. Balení:  500ml  CENA: 329Kè

  Objednávky a informace: 
 Tel: +421  950 436 023
 ÈR: +420  734 339 670                                                   
  email: info@stopskodcom.sk
             
   Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Pøi zaslání zboží na dobírku   
   poštovné 5,20 EUR.                  
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VARIO  UNI PRO VAŠE OKNA

V  posledních letech výrazně stoupla obliba venkovních žaluzií, pro které většina starších domů nemá potřebné 

technické zázemí. Většina stavitelů proto ocení výhody nových univerzálních překladů Porotherm KP Vario UNI, 

které mají variabilní použití jak pro venkovní rolety, tak pro žaluzie, jsou do délky 1750 mm plně samonosné, 

jsou vhodné pro všechny tloušťky vnějších stěn od 380 do 500 mm, šetří náklady na energie - v zimě na vytápění,  

v létě na chlazení (klimatizaci), zaručují špičkovou požární odolnost, výbornou ochranu proti hluku a tvoří ideální podklad 

pod vnitřní i vnější omítku.

DOPŘEJTE TOALETĚ KOMPLEXNÍ PÉČI

Čistá a voňavá toaleta je tou nejlepší vizitkou před 

jakoukoliv návštěvou. Pokud si nechcete uříznout ostudu, 

myslete na to, že vaše toaleta potřebuje komplexní péči, 

jedině tak bude vždy čistá, svěží a bez nepříjemného 

zápachu.

Hlavním aktérem při úklidu toalety by měl být přípravek, 

který kromě dezinfekce toalety 

i odstraní  všechny nečistoty. 

Domestos 24H Plus nejen čistí, ale 

také dezinfikuje! Vylepšené složení, 

které obsahuje tzv. Technologie 

Hygiene Molecules, zajišťuje 

dezinfekční účinek až 24 hodin 

po čištění a zabraňuje tak dalšímu 

nechtěnému šíření bakterií a dalších 

mikroorganismů.
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................

ULICE: ............................................................................................................................................................................................................

MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................

E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................

VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................

ZPŮSOB PLATBY:  složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)

  bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)

Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,

platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com

V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

PŘEDPLATNÉ

www.moje-bydleni.com

ZAČÍNÁME OD PODLAHY

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

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

STŘECHA 
JE KORUNOU DOMU...

INVESTUJTE
DO ZATEPLENÍ

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

www.isotra.cz

Interiérové žaluzie
Kvalita  |  Odolnost  |  Design  |  Technologie
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www.casamoderna.cz Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

 ¬ podlahy, koberce
 ¬ jídelní stoly, židle
 ¬ sedačky,
sedací nábytek

 ¬ bytové stěny 
 ¬ nábytkové solitéry
 ¬ zakázkové 
kuchyně

 ¬ vestavěné skříně
 ¬ tapety
 ¬ bytové doplňky 
a osvětlení

 ¬ vlastní výroba nábytku
 ¬ realizace kompletních 
interiérů

 ¬ služby architekta

Dodáme 
vašemu 
interiéru 
styl…


