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NEŽ ZAČNETE

STAVĚT

RELAXACE NA ZAHRADĚ

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
konečně tu máme jaro. Nevím, jak
u vás, ale náš den byl plný sluníčka,
tepla a pohody. Pohled na svět má
člověk najednou úplně jiný - má
chuť začít něco měnit a vylepšovat.
Je mi jasné, že pokud máte domeček se zahrádkou, už určitě netrpělivě přešlapujete s rýčem na rameni
a semínky v kapse… Že už máte
vybrané krásné balkonové kytičky,
vymyšlenou kompozici do truhlíku
a objednaný stromek, který právě
letos budete chtít zasadit.
A pokud vlastníte jen malý byteček?
Samozřejmě i vy jaro netrpělivé
očekáváte a bude pro vás inspirací k tomu, abyste oživili interiér,
nakoupili záclony či polštářky,
vyměnili nějaké doplňky, případně
omladili zařízení…

A se vším výše zmíněným vám
samozřejmě pomůže náš časopis.
Povíme si tedy samozřejmě, jak
probudit zahradu po zimě a jak v ní
vytvořit krásnou relaxační zónu.
Poradíme vám i jak zařídit novou
kuchyň a jaké lůžkoviny vybrat do
ložnice. Řekneme si něco o stavbě,
INZERCE
o tom, jak vybrat krytinu na střechu
i jak stavbu finančně zabezpečit.
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 vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka

BYDLENÍ | 3

Obsah

6
18
26
34
42
50

Moderní interiér má mnoho podob

Proměny moderní kuchyně

Ložnicové variace

Moderní koupelna si žádá styl

Dveře slouží i zdobí

Pomocníci pro alergika

58
68
74
86
90
100

Jak nedat šanci zlodějům

Kupujeme nemovitost

Než začnete stavět

Každá stavba je tak kvalitní, jak kvalitní je její střecha

Jaro na zahradě

34

18

88

Moje bydlení

Vydává IN publishing group s.r.o.
• Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková
• Foto: Shutterstock.com, archiv firem
• Grafické zpracování: Jaroslav Novák
• Obchodní oddělení: Petra Havelcová,
Denisa Syberová

4 | BYDLENÍ

Relaxace na zahradě

68

90

• Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139,
250 01 Stará Boleslav
• Obchodní oddělení tel.: 725 970 385
mail: inzerce@inpg.cz
• Předplatné tel.: 774 584 179
• e-mail: info@inpg.cz
• Registrační číslo: MK ČR E 20456
• Za obsah inzerce odpovídá inzerent
• Titulní foto: Shutterstock.com

www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl
Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

6 | BYDLENÍ

INZERCE

MODERNÍ INTERIÉR

MÁ MNOHO PODOB
Stejně jako módní návrhář, i interiérový architekt či designer se snaží
vyhovět požadavkům a fantazii spotřebitelů. Byt si však nezařizujeme na
jednu nebo dvě sezóny. Kromě toho ne vše, co je módní, splňuje nároky na
účelnost a pohodlí, což jsou dva hlavní ukazatele, jimiž se při zařizování
interiéru řídíme. V potaz bychom měli brát také několik nepsaných pravidel, které je radno respektovat.
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Centrem bytu je obývací pokoj. Před zařizováním
bychom si měli uvědomit, jaký má tvar, kde jsou umístěny dveře a okna a podle toho se rozhodnout, kde
vytvoříme jeho „srdce“, místo, které upoutá při vstupu
pozornost. Nikdy neuděláme chybu, umístíme-li „srdce“ místnosti do jejího středu, takže veškerý nábytek
je rozmístěn okolo pomyslného průsečíku, který protíná horizontální a vertikální osa. Vertikální osa protíná
centrální světlo, okno a prochází středem konferenčního stolku. Horizontální osa rozděluje místnost na
horní a spodní polovinu a ukazuje, jak vysoko máme
zavěsit obrazy, poličky a televizi, abychom správně
vyvážili levou i pravou stranu.

a jakým způsobem jsou členité. Stejná barva použitá
v místnostech s nedostatkem světla bude totiž vždy
působit o jeden až dva tóny tmavěji, než tón, který
jste si vybrali v obchodě za denního světla. Každý
slušně zavedený obchod s malířskými potřebami by
vám měl nabídnout malý 100 ml vzorek vybrané barvy,
který nanesete na tvrdý karton a v různou denní dobu
přiložíte ke stěně. Barva se bude měnit v závislosti
na denním a večerním světle, jiná bude na ploše, jiná
v rohu místnosti. Tento postup je zvláště žádoucí,
pokud chcete zakoupit kvalitní, ale dražší barvy nebo
barvy v interiéru kombinovat. A jaké barvy pro výmalbu bytu zvolit?

Pravidlo páru a osvětlení

Pravidlo neexistuje, ale…

Toto jednoduché pravidlo vyvažuje interiér a vnáší do
něj řád. Jde o to, aby bytové a dekorativní doplňky
tvořily pár – obrazy, svícny, velké nástěnné lampy, zrcadla, atd. Chceme-li mít interiér rozmanitější, nevybíráme identické párové doplňky, pár nejsou dvojčata.
U obrazů zachováme jednotu ve velikosti a barvě
rámů, obrazy samotné mohou mít zcela odlišnou
tématiku. Pro vytvoření funkčního osvětlení a zároveň
příjemné atmosféry je důležité, aby měl pokoj několik
druhů osvětlení – centrální, přídavné a náladové. Přídavná a náladová světla jsou vždy rozmístěna protilehle, ideálně v každém rohu místnosti.

Při výběru barevnosti obývacího pokoje se necháme inspirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme
vyzkoušené, na něž jsme si už zvykli a o nichž víme, že
odpovídají našemu naturelu i stylu a charakteru bytu.
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich světlé odstíny
působí vesele, lehce, povzbudivě. Místnost opticky
rozšiřují a oživují. Teplé barvy v tmavých odstínech
uklidňují.
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky
pasívní, navozují pocit svěžesti a čistoty, ale opticky
ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy
v tmavých odstínech působí přísně a noblesně a opticky prohlubují prostor. Co z toho vyplývá?
Obecné pravidlo říká, že pro stěny obývacího pokoje volíme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou,
kterou nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě
v jemném, tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu,
maximálně dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Neutrální
šedá barva může být nudná, nicméně je to sázka na
jistotu, protože se dobře snese s nábytkem a doplňky
v různých barvách.
Pro výběr barev přece jen jedno pravidlo platí. Pro
interiéry s nepravidelnými stěnami volíme světlou,
monochromatickou barevnost, která pomáhá vyžehlit
optické poruchy. Naopak tmavé odstíny na nedostatky
ještě více upozorní.

Pravidlo oblých tvarů a spojování tvarů
Kulaté, zaoblené tvary působí vždy útulněji než ostré
hrany. Pocitově si lépe odpočineme v křesle a na
gauči s oblými područkami. Oblé tvary nesmějí chybět
v interiéru zařízeném ve venkovském, antik či vintage
stylu. A nejde pouze o tvar křesel a pohovek, ale také
o konferenční a odkládací stolky a drobné dekorace.
Propojování různých tvarů zařizovacích předmětů
a vytváření kompozic není snadné a bývá to práce pro
bytového architekta. My si budeme pamatovat jednoduché pravidlo - kulaté ke kulatému, hranaté k hranatému.

Moderní bydlení od podlahy po strop
Zařizování bytu je krátkou, ale důležitou fází našeho
života, neboť vytváříme z několika prázdných stěn
domov. Máme-li možnost podílet se na první fázi, kdy
se rozhodujeme, jak budou vypadat podlahy, stropy,
topení nebo dveře, jsme ve výhodě. Pro výběr nábytku
a dekoračních předmětů máme základ, vodítko, podle
něhož budeme vybírat a ladit.
Začněme barvami stěn našeho budoucího domova. Pro
jejich výběr neexistuje striktní pravidlo, podle kterého
bychom se měli řídit. Existuje však několik dobrých
rad, které bychom měli respektovat, abychom si z bytu
neudělali depresívní doupě či psychedelickou sluj.

Jedna barva, několik odstínů
Při vybírání barev si uvědomte, jaký tvar mají místnosti
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Univerzální (lomená) bílá
Hodně lidí přísahá na bílou barvu stěn. Kromě pocitu čistoty a světla nám dovoluje experimentování s barevným
nábytkem a dekorativními prvky. Bílá však působí studeně, proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou bílou,
což je kombinace bílé a malého množství světlého okru.
Čistě bílé stěny se hodí ke strohému, funkcionalistickému
nábytku. Je však třeba sladit barvu nábytku s barvou
podlahy, která na sebe nesmí strhávat pozornost.
Příkladem optimální kombinace barev v obývacím pokoji
je lomená bílá (šampaň) s jemnou levandulovou a světlou olivovou. Toto harmonické spojení se vrací z doby
rokoka a dnes působí velmi moderně. Tato kombinace se
hodí k chromu, sklu a tmavému až černému dřevu.

DOPRAVA ZDARMA!
Vyberte si jakýkoliv nábytek z naší nabídky – při telefonické objednávce
řekněte operátorce heslo “Moje bydlení”, při internetové objednávce
zadejte toto heslo v košíku do kolonky pro slevový kupon.
Na základě zadání tohoto hesla vám zboží dopravíme zdarma.
Zboží si můžete objednat také telefonicky

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA NÁBYTKU SKLADEM.
MÁME SKLADEM PŘES 1 300 MODELŮ NÁBYTKU.

SKLADEM

-20 %

Ložnicová sestava v moderním provedení bílý dub • sestava obsahuje
šatní skříň se zrcadly (šxvxh) 225x210x58 cm, futonovou postel
(šxvxd) 189x81x210 cm a 2 noční stolky (šxvxh) 52x40x38 cm •
korpus i dvířka jsou z kvalitní LTD v barvě bílý dub • postel neobsahuje
rošt ani matraci, vhodný rozměr je 180x200 cm nebo 2 ks 90x200 cm
• postel vyžaduje rošt(y) s PEVNÝM rámem • noční stolky obsahují
2 praktické zásuvky • tento nábytek vyrábí certiﬁkovaný německý
výrobce • jednotlivé díly lze koupit samostatně

SUZAN, ložnicová
sestava, dub bílý
Běžná cena

15 590 Kč

775 775 019 558 431 217
SKLADEM

- 31 %

GOLDSTAR, ložnice
komplet II, dub sonoma/bílá

Akční cena včetně DPH

12 490 Kč

Běžná cena

15 250 Kč

Akční cena včetně DPH

10490 Kč

Moderní ložnice GOLDSTAR v krásné kombinaci dub sonoma/bílá •součástí
ložnice je šatní skříň (šxvxh): 220,1x209,7x61,2 cm, noční stolek (2kusy)
46,3x33,7x40,8 cm, postel 166,6x85x204,4 cm – postel neobsahuje rošt
ani matraci, vhodný rozměr je 160x200 cm nebo 2 ks 80x200 cm • noční
stolky obsahují 2 praktické zásuvky • jednotlivé díly lze koupit i samostatně

Barva bílá

- 30 %

SKLADEM
Moderní ložnice HELEN v krásné kombinaci barev ořech/černá
• součástí ložnice je šatní skříň se zrcadlem (1/2 police a šatní tyč,
2/2 čtyři police), komoda (za dvířky 1 police), postel s nočními stolky
• postel neobsahuje rošt ani matraci, vhodný rozměr je 180x200 cm
nebo 2 ks 90x200 cm • postel vyžaduje rošt(y) s PEVNÝM rámem
• rozměry (šxvxh): šatní skříň 227,5x212,9x59 cm, komoda
130x91x38 cm, postel s nočními stolky 279x85x204,4 cm

- 31%

HELEN, ložnice
komplet, ořech/černá

postel MACHIGAN
140x200 cm

Běžná cena

Běžná cena

19 990 Kč

Akční cena včetně DPH

13 990Kč

3 590 Kč

Akční cena včetně DPH

2 490 Kč

SKLADEM
Postel Machigan v barvě dub sonoma nebo bílá • materiál: lamino
• rozměry (šxhxv): 144,5x204,3x74,2 cm, ložná plocha 140x200 cm
• postel obsahuje 2 šuplíky • v ceně postele není rošt ani matrace
• do postele patří rošt v pevném rámu, z naší nabídky doporučujeme rošt
v kovovém rámu za 2 050 Kč

DNES VYBERETE, ZÍTRA ZABALÍME, POZÍTŘÍ POŠLEME

Po podlaze nejen chodíme
Výběr podlahy by měl být motivován nejen jejím stylem, ale také praktickými vlastnostmi. Správná podlaha musí zajišťovat komfortní chození celé rodině,
ale měla by mít také snadno udržitelný a omyvatelný
povrch. Výběr podlahy se samozřejmě odvíjí od nároků
a vkusu spotřebitelů. Jinou podlahu si vybere rodina
s malými dětmi, jinou starší pár a úplně odlišnou chovatelé psů a koček.

Moderní podlahové trendy
Modernímu bydlení na podlahách jednoznačně vládne
design dřeva. V té nejušlechtilejší podobě jsou to parkety
nebo prkna ošetřená lakem, aby údržba byla snadná.
Dubové a bukové parkety, mozaiky z exotických tvrdých
dřev bílá smrková či do červena zbarvená modřínová
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prkna - záleží na stylu interiéru, jaká bude vaše luxusní
dřevěná podlaha. Pokud k tomu chcete přidat technologickou úroveň 21. století, vyberete podlahu z kompozitního materiálu na bázi dřeva - do dřevěné hmoty jsou
přimíchané mleté minerály a z této masy jsou lisovány
desky nebo prkna. Pigmentací lze dosáhnout prakticky
jakékoliv barevnosti, nejoblíbenější jsou ovšem dokonalé
nápodoby dřeva s kresbou letokruhů nebo suky. Woodplast a další podobné kompozitní podlahové materiály
mají oproti dřevu výhodu v dlouhé bezúdržbové životnosti a hlavně v tom, že podlahové topení pod nimi má
větší efektivitu než pod samotným dřevem.
Do popředí se v současnosti dostávají také bezespárové podlahy, které dříve patřily zejména do komerčních
prostor a chodeb. Lité či stříkané podlahy je možné
aplikovat v různých barvách i vzorech a jsou tak nejen

chůzi „neklape“ a díky dokonalé imitaci dřeva vytváří
pocit tepla a pohodlí.

Linoleum/marmoleum –
spolehlivé a trvalé řešení
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes
podobnost je vyrobeno z jiného materiálu - lněného
oleje, pryskyřice, dřevité moučky a dalších sloučenin.
Velkou výhodou linolea/marmolea je, že může být
vyrobeno v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Můžeme
je pořídit v pruzích, prodává se i v zaklikávacích dlaždicích o rozměrech 30x30 a 30x60 cm. Navíc díky široké
barevné škále a dlaždicovému systému si můžete sestavit vlastní design podlahy. Kdo si místo koberce chce
dopřát nějaký vzor přímo na omyvatelné podlaze, pro
toho je linoleum/marmoleum jako stvořené.

Korek není jen špunt
Pokud si myslíte, že korková podlaha musí vypadat
jako špunt lahve od vína, jste na omylu. Díky moderním technologiím si můžete pořídit desénové korkové
chuťovky a recyklací korku a 100% kůže si můžete
dopřát luxusní koženou podlahu za slušnou cenu.
Ochránci zvířat pak můžou zvolit příjemnou, jednobarevnou podlahu zvanou linokork, která v sobě spojuje
výborné vlastnosti lina a korku a navíc je dostupná
v mnoha barevnostech.
Korek se dodává v mnoha odstínech a vzorech a potěší
zejména příznivce ekologického bydlení, protože je
k přírodě šetrnější než většina ostatních podlahových
krytin. Klasická korková podlaha je však náchylnější
k poškození. Menší vady je možné bez problémů opravit, rozsáhlejší trhliny představují větší problém. Korek
musí být pečlivě čištěn a dobře utěsněn, aby se zabránilo zachycení nečistot na jeho povrchu.

Laminátová podlaha aneb stylovost
a snadná údržba

velmi praktické a vzhledem k topení pod nimi teplé, ale
mohou být i výrazným prvkem interiérového designu.

Vinyl - oblíbené a levné řešení
Vinylová podlaha patří k oblíbeným podlahovým
krytinám, avšak klasické role jsou v současnosti na
ústupu. V obchodech se čím dál častěji setkáme
s mnohem praktičtějším formátem, kterým je pruh.
Vinylová podlaha se prodává v široké paletě barev
a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál, imitující
jiné, v první řadě dřevěné, podstatně dražší podlahy, ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný
proti vodě. Velkou výhodou vinylu je snadná výměna poškozených míst, aniž bychom museli rozebrat
polovinu místnosti, jako je tomu např. u laminátových podlah. Vinylová podlaha se snadno udržuje, při

Laminát patří k velice oblíbeným řešením podlahy zejména díky praktičnosti a finanční dostupnosti. Laminátová podlaha skvěle imituje dřevěný obklad, ovšem
bez nutnosti jeho náročné a pečlivé údržby. Lamináty
jsou složeny z lepených vrstev, povrchy mají rozličné
barvy a vzory. Na jejich údržbu stačí vlhký hadr nebo
mop. Nevýhodou laminátu je, že se na rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase přebrousí, musí vyměnit,
což není tak snadné, jako u vinylových pruhů.

Koberec do obýváku i ložnic
Zvolíte-li bezespárovou podlahu, bude jedno, maximálně dvoubarevná, doplněná designovým kobercem.
V současné době díky podlahovému vytápění ztrácejí
koberce svou zateplovací funkci a primárně se stávají
dekorativním doplňkem interiéru. Na výběr jsou koberce z tradičních materiálů, především vlny a umělých
vláken. Ty skutečně luxusní jsou z upravované vlny,
takže se dají česat a stříhat do plastických obrazců,
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případně zpracovávat do zfilcovaných polotovarů pro
další designové využití.
V moderním interiéru se na kobercích uplatňují často
velké nápadné vzory podobě jako na tapetách. Barvy
jsou dvě, maximálně tři, o to ovšem ta základní může
být nápadnější. V exkluzivních interiérech najdeme koberce s brilantní růžové, zelené či modré s nápadnými
bílými a černými vzory, které korespondují se vzorem
na tapetě či na čalounění nábytku. Oblíbené jsou také
vzory zebří či žirafí kůže, případně „etno“ pískové
se zelným, hnědým či oranžovým pruhem, kostkou či
kruhem.

Dubová klasika i moderna
Proč je dubový nábytek stále považován za jeden
z nejelegantnějších a nejodolnějších? Jaké jsou důvody, že je dub nejpoužívanějším materiálem pro vybavení jídelen, kuchyní a obývacích pokojů? Tím hlavním
důvodem je beze sporu životnost dubového nábytku.
Dub je pro svou pevnost a sílu optimální volbou pro
rodinu s malými dětmi, které si z nábytku rádi dělají
překážkovou dráhu či bicí soupravu. Dubový nábytek
je elegantní a díky kresbě dřeva a způsobu povrchové
úpravy nebývá nudný. Díky nábytku z dubového dřeva
získá váš interiér přírodní styl a moderní barevnou
image.
Dub patří k univerzálním a všestranným materiálům,
a proto jej lze použít téměř v jakémkoli interiéru a ve
všech místnostech. Stylový nábytek z dubového dřeva
bude dlouhodobou a nadčasovou ozdobou každého interiéru, která nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
Dokáže skvěle propojit špičkové řemeslo s moderností
a stylem.

Jak zařídit stylový obývák
Dnes vévodí obývacím pokojům vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými
programy, můžete využít některého designérského
softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model.
Nebraňte se fantazii a do obýváku zapojte i prvky,
které se tam na první pohled nehodí.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou
kombinací je dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné
nebo mléčné sklo-kov (mosaz, chrom nebo hliník).
Obývací pokoje jsou především určeny k relaxaci
a k posezení s rodinou a přáteli. Můžete se samozřejmě pustit do nejdivočejších kombinací, nicméně pokud
nejste profesionální interiérový stylista, držte se raději
jednotného stylu a materiálové harmonie. Co se barevnosti týče, nosí se retro styl ve znamení oranžové,
rudé, zelené a bílé s černou. Trendy jsou minimalistické
interiéry, romantické, vintage a rustikální styly. Jejich
výhodou je, že můžete použít celou řadu původních
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prvků, které se dají sehnat v starožitnictvích, bazarech
či na bleších trzích.
Pokud jde o barvy potahových textilií, divoké vzory devadesátých let vystřídaly jednobarevnost a střídmost.
Na špici se dlouhodobě mezi návrháři drží bílá a světle
béžová. Tyto barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za běžného provozu čisté bývá problém.
Kompromisem jsou tlumené přírodní odstíny neboli
barvy podzimu. Už několik let je v kurzu také modrá
a fialová. Při výběru barev platí obecné pravidlo: Velká
a světlá místnost snese tmavou a výraznou barvu, malému obýváku sluší sedačka světlá. Pokud si nechcete
odpustit vzory, volte spíše méně nápadné a v tlumených barvách.

Šedesátky jsou stále trendy
Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčerpatelnou inspirací zejména šedesátá léta minulého století. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov v kombinaci se sytými (psychedelickými) barvami vnesly do
této krátké éry zvláštní náboj a nebývalou dynamiku.
Květinové vzory symbolizují svobodu, návrat k přírodě
a romantiku a v jemném provedení vypadají elegantně
na kobercích, závěsech i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě. Například efektní je oranžovo
růžový květinový vzor polštářků pohozených na šedé
pohovce.
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí,
čistými liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová
úprava, která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty.
Vhodnými doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov či
plast. Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém,
otevřeném prostoru.

Nábytkové stěny – staronový hit
Hitem byly v 70. letech minulého století. Masívní,
těžké, neohrabané, sahající od podlahy ke stropu a od
stěny ke stěně. Vyráběly se většinou z dřevotřísky polepené tapetou napodobující dřevěný dekor. 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 minimalizmus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních
linií. Vysoké kompaktní obývací stěny jsou nahrazeny
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-

www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

U nás si vybere každý!
Texim zahradní nábytek

Eshop se zahradním nábytkem z teaku eukalyptu, akácie a nábytkem z umělého ratanu za
nejlepší ceny
Velké množství nábytku na zahradu: zahradní sestavy, zahradní lehátka, zahradní
lavice, zahradní stoly a židle

Máme vlastní prodejnu se vzorkovnou, proto si u nás můžete zahradní nábytek
i prohlédnout a vyzkoušet
Doprava nábytku po celé ČR zdarma, vše skladem!

www.texim.cz
Kladská 331/24
500 03 Hradec Králové

Tel. 495 545 541
731 650 550

vým prvkem je posuvná část stěny, za kterou je instalována televize. Pokud ji zrovna nesledujeme, je stěna
zasunuta a tvoří s ostatní plochou sestavy jednolitý povrch. Zasunovací díly mají často automatické ovládání.
Dříve jsme skříně, police a regály mohutných nábytkových stěn používali jako úložné prostory pro sezónní oblečení nebo málo používané věci. To vše dnes
ukrýváme do velkých vestavných skříní nejlépe v hale
a v ložnici. Dnešní stěny v obývacím pokoji už neslouží
jako úložiště, ale nahrazují TV stolek, menší knihovnu,
polici. Oživením pro obývák může být prosklená vitrína se zajímavými artefakty či dekorativními předměty,
ve čtenářském bytě zajímavě řešená knihovna.

Kuchyňské ostrůvky pro radost z vaření
Moderní byty pracují v naprosté většině s obývacím
pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou do jediného
co největšího prostoru prosvětleného okny z několika
stran. Po době polotovarů a rychlých občerstvení svět
dospěl k tomu, že nejlepší a nejzdravější je přece jen
čerstvé domácí vaření. Kuchyň se tak přestala skrývat
v koutě a stala se z ní ikona moderního životního
stylu. Čím nápadnější, tím lepší. Povrchovým úpravám
kuchyní dominuje vysoký lesk, nerez a sklo. Barevnost je neomezená a záleží jen na celkovém ladění
interiéru, zda bude kuchyň v dekoru dřeva, v ostře
barevných lesklých plochách nebo v jemnějších tónech,
zato zdobených obrázky zatavenými pod lak nebo do
grafoskla.
Vaříme a dohlížíme na děti, vaříme a konverzujeme
s rodinou či přáteli - proto chceme být obrácení směrem do obytného prostoru. Oblíbenou verzí kuchyní
se tak stávají velké úložné skříně s lesklými dvířky, do
nichž jsou zabudované pečicí trouba a mikrovlnka,
a přípravná a varná plocha na předělu kuchyňské
a obytné části místnosti, takzvaný kuchyňský ostrůvek. Luxusní návrhy kuchyni vytvářejí ostrůvky nejen
z klasických skříněk, ale v nejrůznějších tvarech - jako
ovály, ledvinky, kruhy, esíčka... Nad ostrůvkem je pak
samozřejmě umístěna designová digestoř, od stropu
se ale zavěšují i rošty nebo plata, které slouží jako
odkládací plochy na nádobí i podstavce pro květináče
s bylinkami.
Hit posledního období jsou ekologické kuchyně. Na
prvním místě umožňují z oddělených boxech snadno
třídit odpad. Některé počítají také s kompostérem na
odpad biologický, ze kterého si pak odebíráte zeminu
na bylinky a ještě promyšlenější systém umí i recyklovat odpadní vodu z myčky.

Byt v proměnách světla
V moderním interiéru je běžné do podhledu montovat
bodové osvětlení. Designérům se ale fádnost bílého
stropu pro velké moderní obývací pokoje s kuchyní
a jídelnou nelíbí. S pomocí sádrokartónu lze vytvořit
na stropě nejrůznější prvky, např. přidat v podhledu
další vrstvu a provést ji v barvě nábytku. Ani bodovky
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nemusí být rozmístěny stereotypně, ale mohou spoluvytvářet členění prostoru na menší sekce. Stačí dobře
zvolit jednosvětla nebo podlouhlá trojsvětla, osadit je
do čtverce a doprostřed instalovat jednoduché stropní
svítidlo. Pro milovníky luxusních moderních interiérů
s lehkou atmosférou starých dobrých časů se nabízí
kombinace bodového osvětlení a křišťálových lustříků
nad jídelní stůl a sedací soupravu.
Chceme-li, aby se místnost zdála větší, vsadíme na
světlé barvy a hladké a lesklé struktury odrážející
světlo. Obývák zařízený ve veselých barvách, nepotřebuje příliš intenzívní osvětlení, takže světelné zdroje
mohou plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem jsou
tmavé barvy a dřevěné či kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což vyžaduje vysoce intenzívní osvětlení.
Teplé světlo obývací pokoj rozjasní. Studené světlo se
hodí do pokojů se strohým, geometrickým nábytkem,

INZERCE

intimního efektu docílíme zabudováním LED světel do
prosklené obývací stěny.

Dveře v moderním pojetí
Uvažujeme-li o moderním interiéru, neměli bychom
zapomenout ani na tak prozaickou věc, jako jsou
dveře. I ty jsou součástí bytu, a ač se nám to na první
pohled nemusí zdát, pomáhají jej vytvářet a dokonce
vylepšit.
Řešení pojezdů na posuvných dveřích velkých skříňových stěn jako by vneslo nový vítr i do stylu ostatních
dveří v interiéru. Jestliže do nedávna se jako největší designový hit jevilo nahrazení starých kovových
zárubní obložkovými ve stejné barvě jako dveře, dnes
je moderní zárubně pokud možno úplně zneviditelnit
a dveře co nejvíce sjednotit se stěnou. Tam, kde jsou
pro dělicí příčky mezi místnostmi použity jen tenké

zdi, to jde i oboustranně, kde je zeď silnější, lícujeme
dveře zpravidla ze strany pokoje a zapuštěné do niky
zůstávají z předsíně či haly.
Klasické otočné dveře, zejména když jich je v místnosti několik, nás připravují o možnost využití stěn
a otevřené směrem do pokoje často působí pohledově
rušivě, protože narušují kompozici nábytku a dekorací.
Řešením jsou pojezdové dveře, ideálně skryté do pouzdra ve stěně, kterou tak můžeme z obou stran využít
k rozestavění nábytku.
Dobře ale vypadá i systém pojezdových dveří zavěšených na vodící kolejnici. Pro celkový dojem bude samozřejmě hrát roli volba materiálu. Dřívější bílé nebo
dřevěné dveře se proměnily do barevných ploch, které
slaďujeme s detaily na nábytku nebo jim dáváme samostatně vyniknou jako součásti barevných dekorací.
Stále častěji nalézají své místo v moderních interié-
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rech skleněné dveře. Problém s bezpečností odpadá,
protože tvrzené sklo nabízí plnou bezpečnost už při
minimální tloušťce 80 mm. Sklo může být plně průhledné, ale pro ložnice a místnosti vyžadující intimitu
se nabízejí dveře z mléčného skla nebo dveře s dekorem zabraňujícím průhledu. Efektní je i barevné
provedení skleněných dveří, které mohou mít zelený,
modrý, bronzový či šedý nádech, ale nabízejí se i sytě
žluté nebo oranžové. Speciální technologie Grafosklo umožňuje do skleněných tabulí zatavit jakýkoliv
dekor, obrázek nebo třeba textilii, která může být
stejná či podobná čalounění na nábytku, látce na
závěsech nebo vzoru na koberci. Skleněné dveře v čistotě materiálu nechtějí být rušené klikami či zámky,
ideální kování je téměř žádné. Moderní panty a závěsy
umožňují „měkké“ otvírání dveří pouhým stisknutím
kovové destičky v místě dřívější kliky, zavírání probíhá
pneumatickým dorazem.
Ještě sofistikovanější systém pak nabízejí čidla na
otvírání dveří - lze je rozmístit jak u dveří posuvných,
tak otočných. Chytrá čidla zvládnou dokonce i otvírání
pro domácí mazlíčky. Čistota skleněné dveřní tabule
nejlépe vynikne jako jednolitý celek, když se podaří
dveře zavěsit na panty skryté ve zdi a dokonale tabuli
dveřního skla vycentrovat do dveřního otvoru, máte
postaráno o skvostnou dekoraci, zejména když stejné
sklo použijete v interiéru i jinde - na dvířkách baru či
skleníčku, na stínidlu stojací lampy, na desce stolku
a podobně.
Nemusíte mít ovšem dveře skleněné, abyste se zbavili
zbytečné nadstavby obložkových zárubní. Takzvané
skryté zárubně jsou skutečně skryté (zabudované) ve
zdi a vše, co z nich mírně vyčnívá, jsou u otočných dveří závěsné panty, aby dveře šly otvírat. Skryté zárubně
lze použít i u posuvných dveří, které mají pouzdro ve
stěně a vodicí kolejnici skrytou pod překladem dveří.

Vintage aneb domov s duší
Nebaví vás strohá a chladná moderna? Přitahuje vás
vše, co má tradici, co voní dávnými časy? Milujete
pastelové barvy, krajky, slunečníky, klobouky, šperky,
starý nábytek, romantický a ženský styl? Pak si zařiďte osobitý interiér ve stylu vintage. Je to v současnosti
hodně často používané slovo, ale oč vlastně jde?
Tak především, vintage není retro. Nejde o zastaralý
styl, ale styl, který přežil svou dobu. Zatímco retro
znovu objevuje zastaralé trendy a dělá z nich opět
hit, vintage se obrací k původnímu. Vintage vyžaduje příběh a osobitost. V optimálním případě by měl
být vintage poskládán z kousků, které mají už desítky let za sebou, což bývá potíž. Půdy starých chalup už jsou většinou prázdné a „staré harampádí“
se dávno přestěhovalo do bazarů a starožitnictví.
A právě bazary a bleší trhy jsou jednou z možností,
jak získat staré kousky, tou další je inzerce nebo návštěva obchodů specializujících se na nové předměty
ve vintage stylu. Nejsou to sice originály, ale v interi-
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éru se budou vyjímat stejně dobře.
Barevný základ vintage stylu tvoří neutrální barvy jako
šedá, hnědá, béžová a pastelové tóny - zelená, růžová,
modrá. Bytové doplňky bývají zdobeny motivy v krásných, výrazných barvách, často se používají něžné
květinové vzory.
Pokud si zařizujete kompletně nový byt, nebo plánujete rekonstrukci stávajícího, můžete si s vintage krásně
pohrát. Začněte už podlahou, která bude samozřejmě
dřevěná nebo hliněná a pokračujte k nábytku a doplňkům. Nicméně vintage zvládnete i v případě, že větší
zásahy do interiéru neplánujete. Základem tohoto
stylu je detail, takže zkuste začít drobnými doplňky,
jako jsou polštářky z hedvábí a sametu, kovové svícny
s patinou nebo měkké závěsy. K postupné přeměně
interiéru napomohou tkané koberce, přehozy, obrazy
a fotky ve starých rámech. Nic nezkazíte ani omšelými
knihami z antikvariátu.
Vintage interiér je jednoduchý, vzdušný, ale potrpí si
na drobné detaily, které prostor zútulňují a dodávají
mu na osobitosti. Vintage přináší klid, harmonii a rodinnou atmosféru. Neexistují žádná pravidla, prostě
hledáte, nacházíte a kombinujete to, co se vám líbí.

Trendy, trendy, trendy!
A na závěr „výkřiky“, které jsou typické spíše pro módní stylisty a módní guru než bytové designéry. Proto je
berme s jistou nadsázkou…
Rok 2017 si zakládá na vaší osobnosti, v níž se má
odrážet i váš vkus. Začleňte do vaší domácnosti velké
barevné spotřebiče, skříňky s barevnými úchytkami,
barevné polštáře, zkrátka všechno, co bude ukazovat,
že vaše domácnost s vámi žije!
Zápasíte s myšlenkou, jak zkombinovat obývací pokoj
s pracovnou a být tak stále nablízku své rodině? Investujte do nábytku na kolečkách, s kterým jde snadno
pohybovat. Vytvořte si svůj prostor a obklopte se věcmi, které mají pro vás význam a vyzařují vaše pravé já!
Vestavěné skříně nepatří k designovým vrcholům bytu,
věci v nich ukryjeme v hale, šatně nebo ložnici. To,
čím chceme a potřebujeme být obklopení průběžně,
odkládáme do krabic, „truhliček“ a zásuvek z ratanu,
proutí, dřeva nebo krásného upraveného kartonového
papíru.
Chróm a další chladné kovy můžete umístit úplně všude. Neváhejte je i kombinovat se zlatem nebo mosazí.
Nejlépe jejich spojení vynikne v osvětlení, nábytku, ale
i v doplňcích. Zaměřte se na nejmenší detaily, které
dokončí jedinečný styl!
Rok 2017 přináší styly ze všech koutů světa. Orientální
koberce, kmenový textil, ozdobně vyřezávaný nábytek, který zaručí exotickou atmosféru, modernost
a teplo. To, jaký si vyberete styl a typ pro váš domov,
záleží jen na vás. Poslouchejte své srdce a svou mysl.

Foto: Schutterstock.com
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PROMĚNY MODERNÍ

KUCHYNĚ
Zatímco kdysi bývala kuchyně samostatnou a ryze účelovou místností, dnes
je otevřenou součástí interiéru. V moderní kuchyni se sice vaří, ale také se jí
nevyhýbá rodinný život. Proto má toto srdce domova dominantní úlohu.
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Lidé se opět vracejí k vaření, zřejmě díky vlivu rozmanitých kuchařských knih a masovému sledování pořadů
o vaření. Stoupající zájem o domácí kulinaření proměňuje i naše kuchyně. Trend posledních let - studené
hladké plochy, připomínající spíš kosmickou loď než
místo, kde se vaří, z našich domácností pomalu ale
jistě mizí. Nahrazují je takzvané open kuchyně, do
kterých je vidět, jsou prostornější a útulnější. Otevřené sestavy s policemi se zdobí dekoracemi a do našich
kuchyní se vrací zelené rostliny. Ať už bylinky, nebo
pokojovky. Už neplatí, že všechno nádobí musí být
schované, a pracovní plochy se podobají osiřelému
kluzišti. Se sdíleným a častým vařením celé rodiny je
praktické na vše vidět, nic nehledat, mít vše při ruce.
Pánvičky, talíře, skleničky, různé pomůcky a doplňky
jsou vystavené v policích nebo zavěšené na stěně.
Poličky a hodně skla nebo průhledné materiály jsou
důležitým prvkem sestav. Preferuje se střídmost, elegance, dřevěné materiály v kombinaci s kovem, sklem
a nerezem, vedou neutrální barvy. Důraz se klade na
provedení, kvalitu materiálů a design spotřebičů.

Zarovnaným linkám odzvonilo
Chcete-li jít s moderními trendy, zapomeňte na horní
řadu skříněk, zarovnaných do bloku jak podle pravítka. Do kuchyně pronikla hravost a vynalézavost, při
jejím zařizování můžete uplatnit vlastní nápaditost.
Na trhu jsou variabilní sety různě velkých vrchních
kuchyňských skříněk, ale také otevřených polic, které společně tvoří jeden 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 nimi.
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.)

Méně uzavřených dvířek
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
dvoukřídlé či jednokřídlé, výklopové, zásuvkové nebo
to budou pouze police. Nezapomeňte, že linka by na
rozdíl od předešlých let měla být vzdušná a co nejvíc
otevřená. Můžete vybírat dvířka plná, prosklená, s vitráží. Skleněná kuchyňská dvířka, většinou vyráběná
z kaleného – tvrzeného skla, dodají vaší kuchyni neobyčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti
nejrůznějších ornamentů si můžete pohrát s designem
motivů, které na sebe navazují a dokonce se dají sladit
s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. Nebo
se vám nejvíc líbí rolety? Vše je dnes možné, nic není
out, můžete použít třeba i netradiční materiály, jako
plech, kámen a keramiku. Největší poptávka je zatím
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u nás po dvířkách z lamina. Lamino je cenově nejvýhodnější, snadno se udržuje, je velmi pevné a odolné.
Povrch lamina je navíc možné vybrat z velkého množství dekorů, ať už laminátových nebo dýhových. Velká
poptávka je po lakovaných dvířkách, vysoký lesk je
nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor.
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. Naopak hluboký mat zase
evokuje závan tajemství a přepychu. Někteří výrobci
nabízejí polomatné provedení. Aktuálně je trendy
kombinace matného a lesklého provedení vnějších
ploch v rámci kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním
z důvodů oblíbenosti takové sestavy je snad nekonečná možnost kombinací barevných odstínů.

Vše pro přehlednost
Při plánování nové kuchyňské linky je však třeba
přemýšlet také o jejích úložných prostorech s ohledem
na dispozici kuchyně. Podstatná je přiměřená výška
skříněk, polic a zásuvek, jejich přehlednost a snadný
přístup. Ten nám umožní výsuvné police stejně tak
jako drátěné programy, které navíc působí vzdušným
dojmem. Plné výsuvy s praktickým vnitřním členěním
zajistí pořádek a přehled. Výsuvy s pojezdem umožňují snadnou manipulaci a jdou hladce úplně celé vytáhnout. Tak si zachováme bezproblémový přístup až
do nejzazší části zásuvky. Zejména dvířka ve spodních
skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. S komfortními výsuvy a výklopy máme pohodlný výhled
na vše a dosáhneme kamkoli bez námahy. Moderní
skříňky bývají vybaveny nejrůznějšími vychytávkami:
například stojany na talíře s nastavitelnou šířkou podle
jejich velikosti talířů, vertikálními i horizontálními
rozdělovači do zásuvek, boxy pro jídelní příbory nebo
plastovými organizéry. Zkrátka vše pro přehlednost
a systém, kde má každý předmět své trvalé místo.
Zajímavým nápadem na důsledné využití zadní plochy
jsou například mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za
posuvnými dvířky z podsvíceného mléčného skla se
přitom efektně rýsují kontury uložených předmětů.

Pestrá paleta pracovních desek
Ať už budete mít kuchyň sestavenou do tvaru U, L
nebo G, jejím základem bude pracovní plocha, která
by měla mít kvalitní užitné vlastnosti - přiměřený tvar,
velikost, barvu a hlavně by měla být vyrobena z vhodného materiálu s patřičnou odolností a povrchovou
úpravou, která se bude dobře udržovat v čistotě.
Neměli bychom podceňovat ani její vzhled. Barevné
provedení a struktura mohou pomoci zdůraznit nebo
naopak potlačit celkový dojem z kuchyně a ovlivňují
i vnímání prostoru. Pokud si vybereme desku výraznější barvy, měli bychom pro obklad zadní stěny zvolit
světlejší tóny. Úroveň pracovní desky patří k diskutovaným otázkám, zejména vaří-li členové rodiny různé

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.
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výšky. V takovém případě se vyplatí investovat do víceúrovňové pracovní desky, výsuvných přípravných ploch
nebo pohodlných a bezpečných přenosných stupínků.
V současnosti trh nabízí různé druhy kuchyňských pracovních desek, každý materiál má svoje příznivce.

Laminát, nebo dřevo?
Dnes nejpoužívanější je dřevotřísková deska, pokrytá
dekorativním vysokotlakým laminátem s oblou přední
hranou neboli postformingem (kraj je zaoblený, aby
zabraňoval vniknutí vlhkosti do desky). Laminát se
vyrábí v široké paletě barev a vzorů, od imitace dřevin
či kamene po abstraktní motivy, v lesklém, polomatném a matném provedení. Masivní dřevěné kuchyňské
desky ocení milovníci přírodních materiálů. Na tyto
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desky se používají především tvrdé dřeviny jako je
buk, dub, ořech, jasan nebo luxusní teak. Jde o takzvané spárovky - lepené velkoplošné desky. Tyto desky
jsou však náročnější na údržbu. Do kuchyně se proto
nejlépe hodí dřevo tlakově impregnované epoxidovými pryskyřicemi, aby bylo odolnější. Desky se obvykle
dodávají v tloušťkách 2,5 a 4 cm. Praktičtější je silnější
materiál, který se dá zbrousit a znovu povrchově upravit. Nevýhodou pravého dřeva je skutečnost, že krájet
lze výhradně na prkénku, hrnce pokládat na podložky
a vylité tekutiny je nutné ihned setřít.

Umělý i pravý kámen
Umělý kámen se prodává pod mnoha obchodními
názvy - například corian, polyston, staron, Hi-macs

škrábání bez problémů zbrousit a vyhladit. Nejčastěji
se u nás využívá žula a rula, travertin, quarzit a mramor. Kámen působí luxusně a jeho cena je srovnatelná
s jinými materiály, jako je dřevo či umělý kámen.

Nerez, kalené sklo a keramika
Pracovní desky z nerezu jsou velmi hygienické, dostatečně tvrdé a odolné vůči vodě i vysoké teplotě. Dříve
se tento materiál používal jen v profesionálních provozech, pak se stal módním i v domácích kuchyních. Hodí
se ale zejména do extravagantně laděných kuchyní,
v konzumně a střídmě zařízeném interiéru nebude
nerezová plocha působit příliš pozitivně. Nevýhodou
tohoto materiálu je jeho náročná údržba. Na druhé
straně nerez materiál dodává kuchyni vzhled Hi-tech,
takže pokud si na tento design potrpíte, je nerez
jednou z možností. Druhou je kalené sklo. Chladné na
dotek, velmi odolné, ale také velmi drahé. Výhodou je
široké barevné spektrum, z něhož si vybere každý ten
správný odstín. Dalším trvanlivým materiálem je keramika. Pracovní deska je vytvořena z glazovaných nebo
plně slinutých standardních keramických obkladů,
odolných proti znečištění, které jsou vodotěsné a tlumí
hluk. Nevýhodou je křehkost materiálu, náchylného
na mechanické poškození, a spáry, které znesnadňují
údržbu. Hlavní výhodou keramické pracovní desky,
která nejvíce odpovídá stylu provence, je nízká pořizovací cena.

Digestoř jako z nouze ctnost

a další. Vždy jde v podstatě o směs mletého kamene,
umělých pryskyřic a dalších příměsí v určitém poměru.
Pracovní desky z umělého kamene jsou velmi oblíbené a žádané. Tento materiál je neporézní, hygienický
a snadno udržovatelný. Vyznačuje se tvrdostí, nenasákavostí, pevností a odolností vůči vysokým teplotám.
Případná poškození jsou snadno odstranitelná, stačí
plochu desky zbrousit a přeleštit. Umělý kámen je
od přírodního k nerozeznání, ale na rozdíl od něj se
dá skvěle tvarovat a nemá spáry. Pracovní kuchyňská
deska z přírodního kamene se může pochlubit hned
několika unikátními vlastnostmi. Kámen je jedním
z nejstabilnějších a nejtrvanlivějších materiálů, je
odolný vůči vysokým teplotám, tvrdý, povrchově stálý
a minimálně nasákavý. Jeho povrch se dá v případě po-

Velmi důležitým kuchyňským zařízením zvláště
v otevřených kuchyních je kvalitní a tichý odsavač par
a pachu. Z dřívější, nepříliš vzhledné digestoře se stala
ozdoba kuchyně. Dnešní digestoře mohou vypadat
jako překrásné lustry, tajuplná zrcadla či zvláštní
organické výrůstky. Nebo naopak – zneviditelňují
se: milovníci čistých linií si mohou pořídit digestoř,
která zajíždí do sádrokartonového podhledu nebo
se vysouvá z pracovní desky. Proměnou ale prošla
i funkčnost tohoto kuchyňského pomocníka. Luxusní
komínové digestoře jsou vybaveny například hydraulickým snižováním výšky a automatickým spínáním
odtahu. Příjemné vylepšení představuje tlačítko pro
turbo výkon, které se zapíná při nadměrném množství
páry či pachu. Každá digestoř má, alespoň dvě až tři
rychlosti, jeden nebo dva motory a možnost přidání
uhlíkového filtru. Některé odsavače se samy dokážou
z této polohy přepnout na předchozí výkon. Špičkové
digestoře upozorní na nutnost vypláchnutí tukového filtru (po 30 hodinách) provozu, jednodušší typy
nabízejí barevné proužky signalizující nutnost očisty.
U vyšších tříd odsavačů par se můžeme setkat nejen
s displejem, ukazateli, indikátory a dálkovým ovládáním. Také s řízenou hlučností a několikastupňovou regulací výkonu přístroje či s funkcí autokomfort, která
zajistí v místnosti čistý vzduch 24 hodin denně. Luxusní
komínové digestoře jsou vybaveny dalšími technickými
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vychytávkami, jako je mřížková police nebo nástěnný
panel chránící stěnu mezi sporákem a digestoří. Důležité je i osvětlení, které potřebujeme hlavně pro zadní
plotýnky. Stejně jako výkon se dá regulovat i osvětlení,

můžete jídelní židle dřevěné, kovové, kožené, ratanové i plastové. Elegantní jídelní židle z moderních
materiálů s kovovou kostrou a čalouněním z umělé
kůže či koženky mají ve srovnání s klasickými dřevěnými jídelními židlemi mnoho výhod:
tyto židle jsou cenově dostupné,
snadno se omývají a udržují a lze
je velmi dobře sladit s klasickým
i moderním interiérem kuchyně
a jídelny. Mnohé jídelní židle jsou
také ergonomicky tvarované, což
umožní pohodlné a zároveň zdravé sezení. Jídelní stoly se nabízejí
v široké škále variant designů, materiálů i velikostí. Pokud si budete
pořizovat židle a stůl samostatně,
dejte pozor na správnou výšku
nábytku, aby se vám pohodlně stolovalo. Sedák židle má jít pohodlně zasunout pod desku stolu, jejíž
spodní část nesmí omezovat osobu
při sezení. Při nákupu vyzkoušejte,
jak se vám se židlí manipuluje, zda
není příliš těžká a spodní plošky
noh neponičí podlahu.

a tím v kuchyni navodit příjemnou atmosféru. Z materiálů pro tohoto důležitého kuchyňského pomocníka
převažuje nerezová ocel, černé sklo, ale lze vyrobit
i odsavač, který připomíná žulový monoblok. A na co
si dát pozor při výběru digestoře? Chybou je digestoř
instalovaná příliš nízko nad varnou deskou, dále nesprávná šířka odsavače vzhledem k šířce varné desky,
ale i špatná montáž odtahového potrubí, která může
způsobit slabší výkon. Proto je vhodné se při nákupu
svěřit odborníkovi ve specializovaném obchodu.

Jídelní sety mohou být částečně nahrazeny barovými
pulty, ke kterým se pořizují zvýšené barové židle. Co
se týče designu, záleží dnes již jen na vašem vkusu.
Na českém trhu už seženete všechny možné typy,
výšky, barvy, materiály i polstrování barových židlí. Na
designu některých z nich se podílejí i přední designéři.
Takže, ať se rozhodnete pro klasickou čalouněnou,
kovovou, plastovou či chromovanou židli, určitě ji seženete. Skvělým řešením, zvlášť pokud máte děti, jsou
židle s nastavitelnou výškou nohy. Každý člen rodiny
si tak může nastavit výšku posezení dle svého vzrůstu
a pohodlí. Taková barová židlička má pak i tu výhodu, že ji lze podle libosti přesunovat a používat ji i na
jiných místech v domě.
Kuchyňské lavice z masivu se hodí svým přírodním
designem téměř do každého interiéru, barvu čalounění si můžete zvolit. Velmi praktické jsou rohové
kuchyňské lavice, nabízí totiž mnoho místa na sezení
a využívají přitom roh místnosti. Lavice jsou někdy vybaveny i úložným prostorem. Kuchyňské lavice můžete
sladit s jídelním stolem, taburety a dalším nábytkem
do kuchyně a jídelny. Nábytek do jídelny volte nejen
s ohledem na celkovou image domácnosti, ale i s ohledem na jeho funkčnost a praktičnost. Stolovací místo
můžete doplnit kuchyňskými poličkami, komodami
nebo příborníky. Vyplatí se i pojízdný servírovací stolek, s nímž snadno překonáme vzdálenost mezi kuchyní a jídelním stolem.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

Barový pult a lavice

A kde budeme jíst?
Při plánování kuchyně je velmi důležité vybrat i místo
pro stolování. Jídelní stůl bývá v otevřených kuchyních
většinou součástí obývacího prostoru, takže designově
by měl být dvojjediný – ladit jak s kuchyní, tak s interiérem obýváku. Velikost jídelního stolu je dána počtem
lidí k němu usedajících. Vzhledem k občasným návštěvám je pro čtyřčlennou rodinu vhodný stůl pro šest lidí
nebo rozkládací varianta, která umožní přisunout dvě
až čtyři židle. Jaký tvar vybrat? Nejčastější bývá obdélníkový tvar, u něhož mají členové rodiny své stálé
místo. Do malých interiérů se hodí čtvercový stolek,
třeba i nástěnný sklopný. Kulatý a oválný stůl vyžaduje
více prostoru, pocitově se však u něj cítíme nejlépe,
protože každý má pro sebe stejně velký prostor.
Na trhu je nepřeberné množství kompletních jídelních
setů - skleněných, dřevěných i laminových. Toužíte-li po originalitě, můžete si jídelní stůl i židle vybrat
samostatně a stylově vyladit podle své chuti. Vybírat
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vše ...

VŠE PRO BYDLENÍ A ZAHRADU
NAJDOU NÁVŠTĚVNÍCI NA BŘEZNOVÉM SOUBORU VELETRHŮ
Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru veletrhů
bydlení, designu a zahrad, který se uskuteční od čtvrtka 23. března do neděle 26. března
v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. I letos bude možné navštívit veletrhy FOR HABITAT,
FOR GARDEN, FOR FURNITURE, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, nové projekty, a letos poprvé
i Světlo v architektuře. Návštěvníci tak najdou „pod jednou střechou“ vše, co se týká stavby,
vybavení, interiérů, designu a zahrady.
Společnosti z oblasti stavby, renovací a rekonstrukcí se už po
čtyřiadvacáté představí na veletrhu FOR HABITAT, který tradičně odstartuje jarní veletržní sezónu bydlení. Vystavovatelé poradí
návštěvníkům s pevnými částmi interiéru jako jsou např. podlahy,
schodiště, okna a dveře.
Návštěvníci FOR FURNITURE se mohou těšit na klasický,
moderní, stylový i designový nábytek, renomovaná designová
studia a designéry, ale také mladé umělce a ukázky zajímavých
interiérů.

Již pošesté bude nedílnou součástí tohoto veletrhu i výběrová
přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. V rámci
doprovodného programu se představí projekt SCÉNA, INSPIRACE & TRENDY 2017, kde budou k vidění 4 interiérové styly světových trendů bydlení pro rok 2017. Lidé si budou moci
prohlédnout styl pastelových a jemných tónů, interiér plný přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen či vlna, kombinaci nového a starého designu, nebo kombinaci světlých a neutrálních

barev s výraznými barvami jako je červená či zelená. V DESIGN
GALLERY proběhne výstava vybraných designových solitérů a vítězů soutěže Nábytek roku 2017. V PVA EXPO PRAHA
v Letňanech se poprvé uskuteční také pátý ročník specializované
výstavy SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Výstava je určena především lidem z oboru, tedy architektům, projektantům, stavebním
inženýrům. Nejen pro ně jsou připravené expozice specializovaných firem, ukázky studentských prací i speciální program.
Milovníky zahrad a zeleně potěší na veletrhu FOR GARDEN
ukázky zahradní architektury, zahradních staveb, zahradní nábytek, technika a nářadí, zeleň i další zajímavé inspirace pro
doplnění stávající zahrady či vybudování zahrady zcela nové.
Ti, kteří hledají nové bydlení, si jistě nenechají ujít výstavu
BYDLENÍ, nové projekty, na které nabídnou renomovaní pražští a středočeští developeři své aktuální i připravované projekty.
Podrobné informace a slevu na vstupenku naleznete na
webových stránkách www.forhabitat.cz
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LOŽNICOVÉ

VARIACE
Co potřebujeme v ložnici? Vlastně jen pohodlnou
postel, odkladné plochy na maličkosti, případně
skříně na oblečení. Všechno ostatní je už nadstandard odpovídající velikosti místnosti.

INZERCE
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Jakmile se začne vaše postel ozývat, tedy vrzat, je
jasné, že už má svá nejlepší léta za sebou. Špatně se
vám z ní vstává a uléhá. Může to být třeba tím, že dosluhuje rošt, sem tam z něj vypadne nějaká ta lamela.
Možná se naplnil i čas vaší matrace. Cítíte, že vás při
ležení v posteli tlačí pružiny či různé hrboly, plocha
není rovná, ale má na sobě proleženiny a uprostřed
se objeví ,,důlek“. V takových případech se už jistě
zamýšlíte nad výměnou lůžka. Ale co to vzít od podlahy? Už vás třeba nebaví ani starší nepraktická skříň
s minimálním vybavením, a to tyčí na ramínka a pár
policemi, kde musíte svetry vršit do vysokých komínků.
Také byste už chtěli mít moderní úložné prostory, kde
není problém přehledně ukládat svetry, trička i prádlo
do zásuvek vedle výsuvných držáků šatů a sak? Pak si
naplánujte kompletní proměnu ložnice podle dispozic,
které vám místnost umožňuje.

Vestavěná skříň
Pokud nemáte v bytě šatnu a jste odkázáni na několik skříní v předsíni a v ložnici, a neustále kvůli tomu
pobíháte po bytě a sháníte svršky, které máte uloženy na různých místech, můžete udělat radikální řez.
Všechny ty skříně, o jejichž rohy stále někde zakopáváte, zrušit a pořídit si do ložnice vestavěnou skříň, která
bude kopírovat jednu ze stěn. Skříň nemusí mít záda
ani strop – ušetří se z výsledné ceny a pár centimetrů
vzniklých vynecháním zad se také hodí. Skříň nebude
překážet a narušovat tvar místnosti a ještě získáte
spoustu úložného prostoru navíc. Místo ušetří i posuvná dvířka na kolejnicích. Ty musí být nahoře i dole,
protože ve spodní kolejnici jezdí kolečko, které nese
váhu dveří, horní kolejnice pouze vymezuje distanční
mezeru u stropu a udržuje dveře ve svislé poloze. Výhodou tohoto systému je, že není náročný na vysokou
nosnost stropu. Nepopiratelnou výhodou vestavěných
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skříní je jejich systematické využití úložného prostoru.
O jeho přehlednost se postarají například průhledné
kontejnery, prosklená čela zásuvek a drátěné programy. Dosažitelnost uložených věcí zase zaručí výsuvné
a sklápěcí šatní tyče. Výsuvné police jsou zase například vhodné pro odkládání bot. Platí zásada, že místo
nahoře u stropu a dole u podlahy náleží věcem nejméně potřebným a užívaným. Věci, které potřebujeme
mít po ruce často, ukládáme do zóny mezi výškou očí
a pasu. Stále více se prosazuje u zásuvek používání pojezdů s dotahem stejně jako u posuvných dveří, které
skříň dovřou. Určitě stojí za to nechat si při plánování
udělat počítačovou vizualizaci vnitřního prostoru,
nebo si aspoň udělat nákres.

Jaký materiál vybrat?
V nabídce dodavatelů vestavěných skříní, kteří vám ji
vyrobí na míru, nalezneme masivní dřevo, laminované desky, překližku, nejrůznější dřevotřísky, plast, ale
i plech, plexisklo nebo sklo. Mezi nejžádanější výplně patří laminované dřevotřísky, zrcadla a lacobely
(barevné lakované sklo). Populární je i bambusový
výplet, dodává nábytku retro styl. V současné době ale
vede trend kombinace bílé v jakékoliv podobě - lamino, lacobel, matelac (ploché plavené sklo, u kterého
je jedna strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní
kyseliny a druhá strana je lakovanáčiré sklo opatřené
na jedné straně vysoce kvalitním lakem a na druhé
straně matovanéčiré sklo opatřené na jedné straně
vysoce kvalitním lakem a na druhé straně matované)
- s pastelovými barvami. Elegantní variantou je pískované sklo, které jemně propouští světlo a naznačuje
vnitřní uspořádání interiéru. Tady ovšem pozor na
lákavé obrázky z katalogů – police za pískovaným
a podsvíceným sklem se většinou pro účely fotografování vybavují šatstvem jedné barvy, náš šatník je však

mnohem pestřejší a v interiéru může barevná změť za
sklem působit trochu rušivě. Skleněné povrchy vypadají nádherně, ovšem musíme si u nich dát také pozor na
vrhání odlesků slunečního svitu na nevhodná místa.

Ložnicové sestavy
Ne všichni ale chtějí budovat vestavěnou skříň. Majitelé prostornější místnosti na spaní si mohou dovolit
více stylově sladěného nábytku, a tak si pořizují celé
ložnicové sestavy, které obsahují vždy postel v rozměru 160x200 nebo 180x200 cm, noční stolky, šatní
skříň a popřípadě také komodu nebo police. Jednotlivé kusy nábytku si můžete libovolně kombinovat,
dokoupit a vytvořit sestavu dle vlastní fantazie. Je to
samozřejmě jednodušší cesta, navíc na trhu je nepřeberné množství kompletních ložnic nejrůznějších stylů,
od skandinávského, přes retro, vintage, provence,
venkovský, minimalistický, industriální, moderní až
k orientálnímu. Velkým současným hitem jsou dvoubarevné ložnice v moderním designu. Velmi efektní je
například kombinace wenge – ořech v kombinaci s bílou barvou, pokud máte k dispozici světlejší místnost.
Nebo elegantní šachovnicové řešení - bílá s černou?
Pro tmavší ložnici bude ideální nábytek bílý. Že vám
tato klasika připadá nudná? Ale i s bílou se dá moderně designově pracovat. Co třeba po obvodu na hranách nábytku bílý odstín v matu a na velkých plochách
ve vysokém lesku? Další variantou je použití několika
odstínů bílé.

Nešetřit na velkosti lůžka
Stalo se vám někdy, že jste si v luxusních hotelových
ložnicích připadali jako princové a princezny a nejradši byste si tu pohodlnou postel odnesli domů? Věřte
tomu, že minimálně stejně uspokojivý odpočinek
a pěkný design postele můžete mít i u sebe doma. Za
prvé by postel měla být co nejširší, jaká se vám domů
vejde. O deset centimetrů užší ulička nebude zase tolik
vadit, pokud se na lůžku budete moci pohodně „rozestřít“. Manželské postele se běžně prodávají v šířce
160 centimetrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90
centimetrů na šířku – takže si klidně i tu manželskou
dopřejte o šířce 180 centimetrů, protože za dobrý spánek a dostatek místa to stojí. Minimální délka postele
je délka spícího plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlnému vstávání neopomeneme ani výšku postele. Standard je 40 až 50 cm, pro starší a méně pohyblivé osoby
až 60 cm. Manželské postele by měly mít oddělené
rošty pro každého spícího kvůli rozdílným nárokům
na spánek. Ideální postele mají u hlavy zábranu, které
zamezuje nepříjemnému proudění vzduchu a nepohodlí při spaní. A protože člověk vyprodukuje během
odpočinku až půl litru potu, doporučují se postele
na nožičkách, s neuzavřeným úložným prostorem ve
spodní části, s vyměnitelnými potahy. Bočnice mohou
být prodloužené až k podlaze. Ale do módy se vracejí
i celočalouněná lůžka a dnešní textilní materiály jsou
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daleko prodyšnější než kdysi, takže také „dýchají“.
Navíc se u postelí posazených přímo na podlaze neusazuje prach jako pod nožkami.
A co výběr materiálu korpusu? Alergici by měli dát
přednost posteli ze dřeva, která na rozdíl od čalounění
nepřiživuje roztoče. Dřevo je přírodní materiál, a proto na něj mnozí z nás nedají dopustit. Nejkvalitnější
jsou postele z buku nebo dubu, cenově dostupnější je
masivní smrk a borovice. Levnější alternativou masivu
jsou postele z elegantní a vzdušné dýhy, nebo z nejlevnějšího, na údržbu nenáročného lamina. Většinou se
kupuje rám postele, který doplníme roštem a matrací.

Rošt je podpěra vaší páteře
Jedním z nejdůležitějších prvků kvalitního spaní je
rošt, který se společně s matrací stará o to, že na kostru vašeho těla není kladena přílišná zátěž. Právě díky
roštu postele tedy můžete nerušeně odpočívat a na
rozdíl od celých rovných desek umožňuje také větrání
vedoucí k větší hygieně nocování. Z hlediska vzdušnosti je nejvhodnější lamelový rošt. Nejlépe takový, který
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umožňuje nastavovat tuhost lamel podle váhy člověka
a matrace. Lamely se v kloubech, výkyvných kapsách,
natáčejí, čímž se přizpůsobují tvaru těla. Pozor na
dostatečný počet lamel! Kvalitní rošt dlouhý 200 cm
jich má alespoň 28, do více než 10cm mezery mezi
lamelami se matrace propadává. Ideální jsou mezery
maximálně okolo 6 centimetrů. Cenově nejdostupnější je pevný laťkový rošt, nicméně nepruží, zatímco
lamelové rošty poskytují zádům daleko lepší oporu
a zároveň umožňují najít nejvhodnější polohu na spaní. Pro náročnější zákazníky jsou v nabídce mechanicky
polohovatelné rošty s individuálním nastavením nožní
a hlavové části, a rošty může polohovat také elektromotor na dálkové ovládání, který nastaví libovolnou
polohu horních i dolních končetin. Špičkové rošty mají
pevnou středovou část pro lepší oporu beder a pět až
sedm anatomických zón, podporujících správné rozložení váhy těla. Ideální variantou pro lidi, kteří musí
trávit na lůžku hodně času, jsou rošty talířové nebo
křidélkové, u nichž je bodové pružení zajištěno pomocí komponentů ve tvaru talíře či křidélka, které jsou

rozmístěny buď po jen na části, nebo po celé lehací
ploše. Jiný rošt je zkrátka vhodný pro zdravého člověka, jiný pro osobu se sníženou pohyblivostí.

Rošt si musí rozumět s matrací
Celkem k ničemu by nám byl kvalitní rošt, pokud
si k němu pořídíme nevhodnou matraci. A platí to
i naopak – nekvalitní rošt správnou matraci rychleji
opotřebuje. Rošt i a matrace musí být sladění parťáci,
což znamená to vůbec nejsložitější vybírání, protože
na trhu v současnosti najdeme tolik druhů matrací, že
nás to až zaskočí. Hlavních druhů je několik: u pružinových matrací platí, že čím více pružin, tím lepší
spaní. Taštičkové matrace mají větší množství pružin,
přičemž každá z nich je uložena v látkové kapse, aby
neskřípala. Polyuretanové matrace mají různé stupně
tvrdosti a různé způsoby zpevnění středu. Matrace
s letní a zimní stranou mají jednu stranu z ovčí vlny
a letní z chladivého kokosového vlákna. Matrace ze
studené pěny je tvarově stálá a má velkou odolnost –
je tvořena velkými póry, proto je lépe provzdušněna.
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Latexové matrace jsou pružné a mají velkou odolnost.
Pokud znáte línou pěnu z anatomických polštářů,
pak si představte, že z ní může být celá matrace! Její
typickou vlastností je, že umí optimalizovat svůj tvar
a tuhost podle absorbovaného tepla a zatížení. Je skutečně velmi „chytrá“ – přizpůsobí se jakékoliv váhové
kategorii, při všech polohách spánku. Po zatížení se do
původního tvaru vrací velmi pomalu, je prostě „líná“.

Než koupíte, matraci vyzkoušejte
Ale možností je daleko víc, výčet různých typů matrací
je snad nekonečný. Vzhledem k širokému portfoliu
možností je proto považováno za nejlepší způsob, jak
matraci vybrat, jednoduše zajít do specializovaného
obchodu a nechat si poradit od odborníka. Ideální také je, když si matraci postele na místě rovnou
vyzkoušíte, protože každému vyhovuje jiná tvrdost
a povrchová úprava materiálu. Mějte na paměti, že
děti a mládež potřebují tvrdší matraci, spáči na boku
a starší lidé naopak matrace měkčí kvůli otlakům
kloubů a lidé s problémy se zády zase matraci ortopedickou, případně zdravotní. Mezi nejžádanější patří
matrace se zónami pro zdraví a pohodlí, které se liší
tuhostí. Jádro matrace bývá tvořeno zónovým sendvičem z kombinace tepelně modifikovaných pěn nové
generace s vyšší hustotou, které zajišťují ideální polohu páteře v průběhu spánku. Anatomické tvarování
matrace na ložné ploše provádí lehkou masáž, příznivě
ovlivňuje prokrvení svalů a pokožky, umožňuje relaxaci zádových svalů a účinně předchází bolestem zad
a ztuhlosti svalů šíje.

Snadná cesta k pohodlnému spaní
Pokud vás náročný výběr matrací a roštů odrazuje,

pak si můžete pořídit americkou kontinentální postel,
která je oblíbená i v Anglii nebo Skandinávii. Je to
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varianta lůžka, u něhož nemusíte nic řešit, je vybaveno
vším už z výroby. Jde o celočalouněné lůžko s čelem.
Říká se mu také box-spring a tvoří ho tři vrstvy. Základem je předpružený korpus boxspring, na něm kvalitní
matrace s možností výběru jádra a vrchní vrstva tzv.
toper. Box-spring je charakteristický vysokým násedem, což zajišťuje pohodlnější vstávání. Můžete volit
variantu na nožkách nebo celokorpusovou, v níž bývá
úložný prostor. Nejdražší lůžka se dají dokonce dálkově polohovat aplikací přes chytrý telefon.
Podstatně levnější možností je futonová postel, kterou
si zamilovali především mladí lidé. Jde o jakýsi hybrid
japonské futonové postele a klasické postele v evropském stylu. Tradiční japonský futon je přenosná plochá
matrace, plněná surovou bavlnou, vlnou nebo syntetickým rounem. Poevropštělou futonovou postel tvoří
jednoduchý, většinou nižší rám z lamina bez zbytečných přesahů, ozdobné čelo, laťový rošt a jednostranná pružinová matrace v pestré barvě nebo se vzorem
a v bavlněném potahu. Předností futonových postelí je
pěkný moderní design ve tvaru i barvě, který sleduje
poslední trendy v bydlení. Moderní evropské futonové postele jsou navrženy jako 1,5 lůžka. Takže nabízí
komfortní spaní pro jednu osobu, ale plocha matrace
140x200 cm je dostatečná i pro příležitostné spaní
dvou osob. Postele jsou vhodnou variantou do větších
studentských pokojů nebo bytů, kde je ložnice nebo
místo na spaní v omezené ploše.

Čistý vzduch pro spaní
Sebelepší postel nám ovšem nepřinese ten správný
efekt, pokud nebudeme mít čistý vzduch na spaní.
V nevětraných místnostech se mohou dostavit různé
zdravotní problémy (dýchací problémy, bolest hlavy,
alergie atd.) způsobené vysokou koncentrací oxidu uhličitého ve vydýchaném
vzduchu. Stále dokonalejší tepelné izolace
budov sice snižují spotřebu energie při vytápění, ale díky izolovaným zdem, utěsněným oknům a dveřím ztrácí prostory
možnost přirozeného větrání.
Při obvyklém větrání okny ztrácí smysl
investovat do kvalitního zateplení, když
teplo stejně větráním uniká. Řešením je
nahradit větrání okny průběžným větráním s rekuperací tepla s využitím teploty
odvětrávaného vzduchu. Nedochází tak
ke ztrátám tepelné energie jako při klasickém větrání okny. Používáním rekuperačních jednotek také získáme komfort
průběžného větrání bez „průvanu“.
Nemusíte se starat, jak a kdy větráte, protože tato zařízení větrají za nás a to vždy,
kdy je to potřeba.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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KOMFORTNÍ LOKÁLNÍ REKUPERACE
Pro zdravý spánek i příjemný pobyt v místnostech je nutný
čerstvý vzduch, který nejlépe zajistí lokální rekuperace Dimplex.

TERMO KOMFORT, s.r.o.
Národní stavební centrum EDEN 3000
Bauerova 10, 603 00 Brno
tel.: 545 213 628
mob.: 724 294 136
fax.: 545 213 629
e-mail: info@termokomfort.cz
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MODERNÍ KOUPELNA
SI ŽÁDÁ STYL
Koupelna by nám měla po ránu dodat energii a večer poskytnout uvolnění
a odpočinek. Proto musí být nejen komfortně vybavená, ale také designově
pojatá tak, abychom se v ní cítili příjemně.
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Koupelna může mít dnes mnoho podob, samozřejmě
záleží na stylu, který zvolíte. Svět koupelen se řídí
vaším vlastním vkusem a fantazií. Ať vsadíte na retro,
rustikál, romantiku nebo modernu, vše je dnes dovoleno, pokud bude koupena ladit se stylem ostatního
interiéru. Kdo miluje retro, může si koupelnu obložit
bílými dlaždicemi, doplněnými třeba jen pruhem střízlivého dekoru (drobná kostička, geometrické vzory,
secesní dekor), případně bordurou. Pokud vyznáváte
romantiku, bude vám příjemně v něžných pastelových barvách – růžové, světle zelené či bleděmodré
s drobným květinovým vzorem. Ale pozor – moderní
koupelna by neměla být „prokřižovaná“ spárami,
keramické dlaždice doznaly změn ve velikosti. Platí
pravidlo, čím méně spár, tím větší elegance a hlavně
dokonalejší udržování čistoty. Pokud se dobře cítíte
v moderním designu, zřejmě si nepořídíte keramický
obklad, ale dáte přednost lesklým povrchům, tedy sklu
a plastu, a můžete je klidně nakombinovat s materiály
pro koupelny zcela neobvyklými – například s cihlami,
betonem nebo kamenným zdivem.

Klasika, nebo výstřednost?
Sanita, vybavení a obložení stěn v bílé barvě je pro
designéry sice minulost, ale milovníci klasiky přesto na
bílou nedají dopustit. Evokuje pocit čistoty a je v našem vědomí spjata s očistou těla. Bílá sanita se může
převtělit do moderního trendu jinými než tradičními
oválnými tvary, což se týká především umyvadel a van.
Hranaté či dokonce asymetrické tvary dají koupelně naprosto současný vzhled. Nicméně časy se mění
a s nimi i barevnost koupelen. Pastelové barvy koupelen nejsou dnes ničím zvláštním a za výstřední se
nepovažují ani syté či velice výrazné odstíny a odvážné
dezény. Poslední módní trendy fandí okázalému kontrastu výrazných barev, a to jak na sanitě, tak na nábytku či doplňcích. Zajímavé jsou dekorace s florálními
motivy, barevné listely a především mozaiky. Mozaika
je zkrátka evergreen, který dostává stále nové podoby. Do velké koupelny si můžete pořídit třeba velké
zvětšeniny květin nebo sérii připomínající podlahy
starých luxusních paláců a kostelů. Velmi módní jsou
i patchworkové míchané vzory. Výjimečné nejsou ale
ani psychedelické obrazy Andy Warhola…
Pokud chcete jít s dobou, ale v pestré barevnosti se
nevyžíváte a navíc správně tušíte, že nápadný desén se
může za pár let okoukat, můžete vsadit na jiný, také
moderní styl: hitem jsou přírodní barevné odstíny, a to
jak v podobě dřeva či přírodního kamene, případně
jejich imitací. A poslední trendy fandí sklu.

Nebojte se skla
Není to nebezpečné? Dnes už ne, protože se používá
sklo bezpečnostní, tedy nerozbitné. Skleněný obklad
lze použít ve všech částech koupelny, jeho reflexní
vlastnosti prostor oživí a odpadne problém usazování
nečistot ve spárách. Dokonale hladký skleněný obklad
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se snadno čistí. Na obklady, třeba i jen na části zdi
můžete použít jak sklo čiré, nebo s barevným nátěrem.
Základní variantou skleněných obkladů jsou mozaiky
s malými skleněnými čtverečky. V čím dál větší oblibě jsou skleněné dekory, obkladová skla formátem
podobná klasickým keramickým obkladům a rovněž
velké plochy z litého skla. V koupelnách se zabydluje
i grafosklo se zalaminovaným vzorem, nanášeným
pomocí digitálního tisku nebo textilie na bezpečnostní
sklo. Díky tomu si můžete zvolit jakýkoli vzor nebo
fotografii, a díky tomu sjednotit designově celou koupelnu. Sklo se používá také na dveře či zástěny. Pokud
se ale nechcete koupat jako ve vitríně, pro naprosté
soukromí můžete zvolit sklo neprůhledné. Ať už s barevným nátěrem, nebo ve formě grafoskla.

Mix materiálů i formátů
Jednou z možností, jak si dopřát poslední trendy
a nebát se, že vás za pár let svou křiklavostí omrzí,
je použití neutrálního dekoru a pouze jednu stěnu či
její část ozvláštnit výraznějším obkladem. Pokud se
časem okouká, nebude výměna tolik „bolet“. Takovou
variantu nabízejí třeba plastické 3D obklady. Eleganci
a nádech přírody do koupelny vnesou kamenné obklady, ať už lesklé nebo matné. A co třeba tapeta? Máte
obavu, že by se ve vlhkém prostředí koupelny začala
odlupovat? Dnes už ne. Na trhu jsou omyvatelné tapety s koupelnovou úpravou, která zabraňuje poškození při příležitostném styku s vodou. Tyto samolepící
tapety koupelnu oživí nevšedními barvami a vzory,
aniž budete muset vydat větší finanční obnos. Zkrátka
možností, jak si vyladit koupelnu podle svého vkusu
a zároveň se nezpronevěřit moderním trendům, je
mnoho. Platí zásada, že tak jako se v interiéru míchají
různé styly, aniž se mezi sebou hádají, je tomu stejně
i v moderní koupelně. Ať už má působit klidným nebo
naopak dynamičtějším dojmem, neměl by v ní chybět
alespoň malý mix. Několik formátů a povrchů v jedné sérii tak povoluje experimentování s dekoracemi
různých rozměrů a povrchů, kdy může být jedna stěna
hladká a druhá s plastickým povrchem, jedna lesklá,
druhá matná, to vše při zachování harmonie a jednotnosti série.

Umyvadlo hlavně tak akorát
Umyvadlo je to první, co na sebe v koupelně strhne
pozornost. Záleží jen na vašem přání, zda zvolíte umyvadlo kulaté, oválné nebo hranaté. Především by ale
mělo umožňovat pohodlnou osobní hygienu. Měly by
se nám dovnitř umyvadla vejít obě ruce tak, abychom
si opláchli i lokty a voda přitom necákala kolem. Proud
z vodovodní baterie má ideálně mířit lehce nad výpusť
nebo přímo do ní. Podle toho volíme délku a tvar výtokové hubice baterie. Nabídka umyvadel je náramně
pestrá. K mání jsou jak modely v klasickém, rustikálním, retro a moderním pojetí, tak i luxusnější a extravagantnější verze. V obchodech se lze setkat s ne-
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Takovou pohodlnou vanu jste ještě nazažili,
přijďte si ji prohlédnout na naší prodejnu.
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spočtem typů umyvadel ve standardních i netypických
rozměrech: hranaté, rohové, polozápustné, zápustné,
asymetrické, nábytkové či závěsné modely. Co se týká
materiálu, stále vede bílá glazovaná keramika, která je
oblíbenou a cenově přijatelnou klasikou. K mání jsou
ale také varianty v barevných odstínech, syté i lehké
pastelové. Pokud uvažujete o akrylátu, pak pozor jde o měkký a zranitelnější materiál, vhodnější je pro
vany. Litý mramor nabízí čisté hrany a téměř ideálně
rovné odkládací plochy a jeho povrch je ošetřen proti
oděru a poškrábání. Umyvadla z litého mramoru nabízejí v porovnání s keramikou větší variabilitu tvarů.
Pokud chcete něco extra, nabízejí se umyvadla z kamene nebo dřeva. Textura přírodního kamene a mnohdy
i tvar každého jednoho kusu jsou unikátní. Čistění
kamene se nemusíte obávat, stačí jednou za čas použít
přípravky proti usazování nečistot. A dřevo? Staletími prověřená technologie slaví comeback. Dřevo je
přírodní materiál, a proto se vrací i do koupelen, kde
bylo kdysi po staletí zabydleno. Dřevěná umyvadla
lahodí oku, mohou být barevná, tvarově moderní,
klasická nebo zcela dle osobních představ. Můžete si
vybrat jak tvary klasické, designérsky propracované,
kulaté mísy, umyvadla organických tvarů či podlouhlá. Trendovým designovým prvkem jsou bezesporu
umyvadla skleněná. Jsou velmi elegantní a díky široké
škále barev jistě uspokojí náročné kreativce s vysokým
estetickým nárokem. Mají speciální povrchovou úpravu z teflonu, která redukuje usazování vodního kamene a odpuzuje vodu. K údržbě vám postačí trochu
jaru a hadřík. Skleněná umyvadla se vyrábí v různých
provedeních, jak barevných, tak tvarových. Sklo je samozřejmě tvrzené, odolné proti poškrábání, a nehrozí
jeho roztříštění na malé střepy.

Baterie nejlépe v setech
Vodovodní baterie a doplňky se vyrábí v ucelených
sériích, takže není problém designově sladit umyvadlovou baterii se sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Na
své si přijdou příznivci různých stylů, od retra až po ultramoderní minimalismus. Při výběru baterií se vyplatí
dodržet tři jednoduché zásady: redukce na podstatné,
méně je více a elegance nepodléhající času. Nejnovější
styl se vyznačuje jednoduchými, dynamickými, čistými, jasnými, ale zároveň o poznání jemnějšími tvary.
Svou roli hrají i naprosto jasně čitelné geometrické
tvary – pravý úhel, půlkruh, kruh, trojúhelník, čtverec,
kříž – a tělesa se často mění ve válce. Dále se uplatňují
futuristické, aerodynamické linie a originální extravagantní řešení. Umyvadlové baterie se nabízejí v provedení jako stojánkové (na umyvadlo nebo na desku),
nástěnné a nástěnné podomítkové, u nichž je technická část baterie (tzv. podomítkové těleso) ukryta ve stěně a vidět je pouze výtoková trubice a ovládací páka
nebo kohoutek, případně kohoutky (dvouotvorová
nebo tříotvorová baterie). Baterie se zkrátka technicky
i stylově musí podřídit parametrům umyvadla.
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Skutečně citelnou úsporu vody (až 50% vody a energie na její ohřev) zajistí termostatické baterie, které
propustí pouze tolik teplé vody, kolik je třeba k dosažení nastavené teploty. Dalším kladem termostatických
armatur je maximální bezpečnost – není možné omylem pustit horkou vodu, což ocení především rodiče
malých dětí. Na vodovodní termostatické baterii si
totiž jednoduše nastavíte nejvyšší možnou teplotu (38°
C) a integrovaná pojistka horké vody zabrání neúmyslnému puštění horké vody. Dalším typem armatury je
elektronická bezdotyková vodovodní baterie. Jde o vysoce funkční, snadno ovladatelné baterie, které spoří
vodu tak, že umožňují nastavení času jejího průtoku.

Není nad masážní vanu
Také toužíte po hydramasážní vaně? Není problém,
dokonce si můžete vybrat materiál vany i systém
masážních trysek. Nejčastěji se setkáme s hydromasážními vanami z oceli pokrytými odolným smaltem nebo
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vanami akrylátovými. Méně často pak můžete narazit
na vany z umělého mramoru, litiny nebo laminátu. Při
výběru vany byste se však neměli zaměřovat pouze na
její materiál, ale také na tvar, funkčnost a bezpečnost.
U hydromasážních van je využíváno tří následujících
typů masážních systémů. Klasický vířivý systém je vlastně původní technikou vodní masáže. Voda z vany je
nasávána čerpadlem do okruhu a následně vracena do
vany přes speciální boční trysky. Ty jsou umístěny proti
důležitým masážním bodům na těle. Jednotlivé paprsky vody smíšené se vzduchem mají pevnou pozici, ale
ručním seřizováním výstupních trysek je možné individuálně měnit jejich směr. Odlišně pak pracuje systém
turbo-whirl, který nemá kolem vany žádné trubky. Na
bocích vany je umístěno od 4 do 6 samostatných turbín, které mají každá svůj vlastní motor a silou vhání
vodu do prostoru vany. Perličkový systém využívá efektu proudícího studeného nebo ohřívaného stlačeného
vzduchu podobně jako je tomu u přírodních gejzírů.

Proudy vzduchu jsou do vany vháněny přes řadu trysek
(jednocestných ventilů), které jsou umístěny na dně
vany. Většinou je na dně vany umístěno mezi 30 až
50 vzduchovými kanálky. Tento efekt může vznikat
pomocí dmychadla, který generuje horký vzduch
a udržuje ve vaně stálou teplotu. Perličkový systém tak
umožňuje jemnou masáž povrchových nervových tkání
na těle. A co takhle všechno v jednom? Kombinovaný
systém je kombinací dvou předchozích systémů, tedy
vířivého a perličkového. Jde o aktivní vířivou masáž,
která je doplňována ještě jemným účinkem perličkového systému. Takováto masáž má dvojnásobný účinek
a umožňuje větší požitek.

Rohovou nebo samostojnou?
I ve tvarech van je výběr více než uspokojivý. Ať už se
rozhodnete pro rohovou, kulatou, oválnou, obdélníkovou, na jedné straně zúženou, pravou, levou, duo,
ostře řezaných tvarů, či samostojnou vanu umístěnou
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uprostřed koupelny, vybere si každý. Elegantní samostojné vany se vyrábějí z keramiky i litiny, někdy mají
zvýšenou část za zády, mohou být celé bílé, případně
s barevným vnějším pláštěm. Tyto vany se umísťují
volně do prostoru, vyžadují proto speciální vysokou
vanovou baterii, stojící na podlaze. Vyjímají se hezky
především v prostornější koupelně. Stále jsou velmi žádané rohové a mnohauhelníkové vany s masážním systémem. U rohové vany je ale třeba brát na vědomí, že
zabere spoustu prostoru a nehodí se tudíž do malých
koupelen. Jejich výhodou je bezesporu větší odkládací
plocha. Na trhu jsou k radosti romantiků k dostání
vany a umyvadla kopírující některé secesní motivy.
Prim hrají ornamentální prvky, vlnovky, křivky, přírodní
tvary a vzory listů a květin. Ale i klasické obdélníkové
vany ale můžete udělat zajímavějšími, pokud je to
technicky možné: vanu můžete částečně zapustit do
podlahy a dlažba pak přechází i na bok vany, takže ta
částečně s podlahou splývá. Důležitá bude také volba
materiálu. K již tradičním patří smalt a akrylát, i když
vanu si můžeme pořídit ze skla, dřeva, kovu a různých
směsí minerálních materiálů, jako je např. corian či
quaryl. Každý má své přednosti i nedostatky a pohybují se v různých cenových hladinách.

Nábytku vévodí imitace dřeva
I v koupelnovém nábytku se o slovo hlásí nové trendy.
V barvách převládá nadčasová bílá, případně doplněná
prvky skla a hliníku. Objevuje se též tmavé dřevo jako
například wenge, ořech či dub, ať už samostatně nebo
v kombinaci s bílou či opět sklem a hliníkem. Nicméně pravé dřevo si říká o náročnější údržbu, vyžaduje
ošetření speciálními laky, které zamezí pronikání
vlhkosti do dřeva. Nábytek by neměl být dominantou, spíš vhodně doplňovat zvolenou sanitu, případně zdůraznit její zajímavé tvary. Vybíráme ho tak,
aby ladil s obklady a dlažbou. Kromě toho musí také
plnit svou hlavní funkci – skrýt vše, co má být skryto.
Zatímco v malé koupelně se zaměříme na vhodný
úložný systém, ve větším prostoru vyniknou designové kousky. Základ nábytku tvoří korpus, nábytková
dvířka nebo zásuvky. Největší poptávka je po imitacích
dřeva, nejčastěji v provedení MDF či méně odolné
LTD desky. MDF je dřevovláknitá deska kompaktní
struktury, která je poměrně odolná vůči vodě. Při její
výrobě se nepoužívají lepidla. MDF desky mají různé
dezény, nicméně nejčastější a nejoblíbenější je právě
imitace dřeva. Výrobci jdou při výrobě tak daleko, že
i povrch desky na omak připomíná dřevo. Zkratka LTD
znamená laminovanou dřevotřískovou desku, na níž je
nanesena vrstva melaminové pryskyřice a dekoračního
papíru a vše je zalisováno. Velkou výhodou laminátové
úpravy je barevná a povrchová rozmanitost.
Standardní tloušťka korpusu nábytku je 18 mm. Povrchová úprava koupelnového nábytku představuje
různé typy fólií, laků, lepidel či skla. Designovou záležitostí jsou pak různá barevná pojetí a grafika, kterou
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lze do nábytkové plochy promítnout.
Chcete-li mít koupelnu opravdu stylovou, nejjednodušší cestou bude pořízení rovnou celého koupelnového
setu nábytku, který se vyrábí v mnoha barvách a jehož
provedení bude s daným prostorem koupelny harmonizovat. Pokud ale máte netypické prostory nebo
chcete dát přednost vlastní kreativitě, a tudíž originalitě, čeká vás výběr solitérních kousků skříněk: ať už
stojících nebo závěsných. Velmi praktické jsou vysoké
koupelnové skříňky v rozmezí od 120 do 180 cm, které
už v sobě mají zabudovaný koš na prádlo. Na životnost nábytku v koupelně má vliv také způsob jeho
ukotvení. Skříňky by neměly stát na soklech, které jsou
vstupní bránou pro vlhkost vnikající do spodních partií
skříněk. Vhodnější je nábytek na celokovových nožkách nebo nožkách s kovovým zakončením. Dobrou
volbou je také takzvaný levitující nábytek, který je zavěšen na stěnu koupelny, nebo ukotven pomocí dvou
tyčí do podlahy a stropu. Kromě účinné ochrany proti
vniknutí vlhka oceníte i to, že se vám pod ním bude
bez problémů uklízet.

Doplňky koupelnu doladí
Současní návrháři se v designových koupelnových
doplňcích doslova předhánějí, protože tyto maličkosti mají velkou roli při stylizaci koupelny. Pořizovací
cena designových doplňků je natolik příznivá, že si je
můžete dovolit měnit, když se vám okoukají, a experimentovat. Pusťte si do koupelny designové koupelnové doplňky z moderních materiálů, jako jsou dřevo,
chrom, silikon, proutí či patinovaný tmavý kov, anebo
ji osvěžte novými barvami. Jde nejen o osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory a zrcadla, ale i o vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy, kelímky a podobně. Zapomeňte ale na přezdobené koupelny s mnoha
detaily a dekoracemi. Současné trendy nabádají spíše
k puristické jednoduchosti, která razí zásadu, že méně
je více. Takže místo dřívějších kapsářů visících na zdech
jistě oceníte nejrůznější organizéry na sprchové gely,
pěnu do koupele, krémy nebo kosmetiku, které se dají
schovat a vytáhnout jen v případě potřeby. Vše bude
mít své místo. Zejména v početnějších rodinách se budou hodit pořadače s drenážními otvory ve dně, které
zajišťují odkapávání houby nebo hraček dětí. Koupelnové doplňky by tedy měly jednak prakticky posloužit,
a pak také dodat vaší koupelně duši. Pokud budou
dávkovač tekutého mýdla, držák na zubní kartáčky,
kelímky, miska na mýdlo, textilní předložky, ale i případná bezpečnostní madla u vany, věšáky, kryt na toaletní štětku a držáky toaletního papíru v jednom stylu
a barevném provedení, bude vaše koupelna opravdu
designově vychytaná a bude se vám v ní příjemně relaxovat. A je úplně jedno, zda jste si zvolili styl vintage,
minimalistický, rustikální nebo ultra moderní.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

Moderní a designové prvky
pro Vaše bydlení
•

•
•
•
•
•
•
•

hliníkové Pergoly VARIO (Systém Pergola
VARIO je určený pro venkovní zastřešení.
Znásobuje výhody pergoly, jako stínícího
prvku a plného zastřešení jako ochrany
před deštěm.
celoskleněné dveře, hliníkové zárubně
celoskleněné schodiště, sprchové kouty,
obklady, stěny, zábradlí
celoskleněné fasády, stříšky
elektricky ovládaná skla a skla s LED diodami
vlastní laminace a pískování skel pro
jakoukoliv grafiku
vše na míru a dle požadavků investora
možnost neomezeného výběru barev skel
včetně grafiky, textilních, kovových,
přírodních i jiných materiálů, které se dají
se sklem laminovat
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DVEŘE
SLOUŽÍ I ZDOBÍ

Dveře jsou samozřejmou součástí domu či bytu. Od vchodových požadujeme
především bezpečnost a odolnost, od interiérových vlastnosti odpovídající
funkcím konkrétních místností. Neméně důležitý je u všech dveří i design.

42 | BYDLENÍ

INZERCE

BYDLENÍ | 43

Odolnost proti vloupání, proti ohni a kouři a odolnost
povrchu. To jsou základní vlastnosti, které musí splňovat vchodové dveře do bytu. Až je budete vybírat, více
než na jejich vzhled se zaměřte na jejich vlastnosti.
Existují dvě kategorie vchodových dveří – bytové a domovní. Na dveře do domu jsou kladeny daleko větší
bezpečnostní, protipožární a hlavně tepelně izolační
požadavky, než na dveře do bytu. Obecně není závazná norma, která by nám nařizovala, co všechno musí
vchodové dveře splňovat, ale většinou jsou požadavky
jasně definovány pojišťovnami, u kterých si zřizujeme
pojistky našich nemovitostí. Přesná pravidla podle
vyhlášek ovšem platí pro dílčí vlastnosti vchodových
dveří – odolnost proto požáru a násilnému vniknutí.

Plameny zůstanou za dveřmi
Vchodové dveře do bytu by měly splňovat potřebné třídy požární odolnosti, které jsou rozděleny do
několika kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě.
Úroveň kategorie určuje doba, po kterou zůstanou
plameny izolované za dveřmi a dveře je nepustí do
chráněného nezasaženého prostoru. Jde o odolnost
v délce:
• 30 minut, pak mají označení EI230 – EW30
• 45 minut, pak mají označení EI245 – EW45
Oba typy dveří mohou být jak pro dveře jednokřídlé,
tak i pro dvoukřídlé, jak pro plné, tak i prosklené.
Protipožární dveře mohou splňovat i kouřotěsnost čili
odolnost proti průniku studeného a teplého kouře.
Podmínkou pro použití dveří kouřotěsných je použití těsněné zárubně nebo speciální kovové zárubně
s těsněním, které u klasické kovové zárubně nebývá
automaticky. Na rozdíl od standardních požárně odolných dveří mají ty s kouřotěsnou úpravou zabudovaný
vysouvací mechanický práh, který zajistí úplné utěsnění průchozího otvoru proti vniknutí kouře.

Bezpečí především
Počet vloupání každým rokem roste a lupiči jsou navíc
vynalézavější a technicky stále lépe vybavení. Všichni
máme pocit, že nás se to netýká a že náš domov je
dostatečně zabezpečený. Bohužel však jen do té doby,
než se se zlodějem setkáme tváří v tvář, nebo se vrátíme do poloprázdného a navíc zdemolovaného bytu.
Kromě odcizených věcí však přijdeme i o soukromí,
pocit bezpečí a jistoty.
V první řadě by bezpečnostní dveře měly splňovat
nejen evropské normy bezpečnosti, ale i vysoké požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci včetně požární
odolnosti. Mezi další měřítka pro srovnání jednotlivých bezpečnostních dveří slouží kvalita materiálu,
proces výroby, design, poradenství a odborná montáž.
V případě, že se rozhodnete pro kvalitní bezpečnostní
dveře, měli byste se obrátit na renomovanou firmu.
Samozřejmě, levné bezejmenné bezpečnostní dveře
seženete i v hobby-marketech. Jsou ale opravdu tak
bezpečné? Tyto dveře se bohužel neliší pouze cenou.
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Zásadní rozdíl je především v tom, že většinou disponují výrazně menším počtem jistících bodů, chybí jim
certifikace odolnosti a v neposlední řadě nejsou často
ani odolné proti požáru. Dveře z hobby-marketů se
obvykle dají otevřít za pár minut obyčejným šroubovákem. Za nízkou cenu si svůj majetek proti zlodějům
účinně neochráníte.

Závory nestačí
Mnozí lidé si myslí, že stačí “vylepšit” bezpečnostní funkci stávajících dveří prvky, jako jsou závory,
oplechování či přídavný zámek. Opak je pravdou. Při
montáži závory nebo přídavného zámku je obvykle
potřeba provrtat obvodové latě dveří. Tímto krokem
zeslabíte jediný pevnější prvek běžných bytových dveří. Oplechování bez tuhého rámu rovněž nedává smysl,
protože je velice snadné ho ohnout. Zloděj vybavený
jednoduchým páčidlem najde slabé místo dveří během
pár vteřin. Všechna slabá místa vstupu odstraníte pouze instalací bezpečnostních dveří, nikoli dílčím vylepšováním obyčejných dveří.
O skutečně funkčním zabezpečení dveří přitom může
rozhodnout detail, proto by měly být vyrobeny na
míru. Při boji s bytaři jsou totiž milimetrové přesnosti
rozhodující. Všichni víme, jak „rovné a pravoúhlé“ jsou
naše byty a domy. Rovně zazděné zárubně jsou skutečnou raritou a odchylky někdy činí i několik centimetrů.
Proto je žádoucí instalovat tak zásadní výrobek, jako
jsou bezpečnostní dveře, s předchozím vyměřením
a následným zhotovením na míru. V případě, že byste
své nové bezpečnostní dveře chtěli ještě vylepšit,
můžete do nich instalovat aktivní dveřní doplňky, jako
je například čtečka otisku prstů, kamera v kukátku či
motorizovaná vložka, kterou lze ovládat dveře klíčem
i elektronicky.

Jakou vybrat bezpečnostní třídu
Bezpečnostních tříd je celkem šest. Dříve se značila
zkratkou BT, od roku 2012 je to zkratka RC. Stupeň
bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet bezpečnostní prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud
se chystáte na koupi nových bezpečnostních dveří,
volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4
je vhodná především pro nemovitosti, v nichž majitel
uchovává drahé předměty, umělecké artefakty, cenné
sbírky, starožitnosti a pod. Pro běžný byt nebo dům
jsou tyto dveře zbytečné.
Dveře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží, sklepů,
dílen či zahradních domků. Součástí produktu je klika
a koule proti odvrtání spolu s masivními ocelovými
čepy. Dveře vyplněné polyuretanovou pěnou disponují
dvojitým těsněním na všech stranách a mají tepelně
oddělený práh a zárubeň. Rozhodujícím faktorem
při výběru vchodových dveří je materiál, z něhož jsou
vyrobeny. Základ kvalitních bezpečnostních dveří tvoří
ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato konstrukce
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by měla být navíc doplněna o potřebné bezpečnostní prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy,
které dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by
měly být umístěny na bočních a na horní straně dveří.
Nezapomínejte také na bezpečnostní zámek a kování.
Zámky byste měli pořizovat vždy dva – centrální a pak
horní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř a nezatěžovat tolik hlavní zámek.
Samozřejmostí by u vchodových dveří do bytu měla
být i jejich zvuková izolace, která se podle norem
pohybuje v rozmezí od 32 dB, přes 34 dB až po 37 dB.
Pro srovnání: hodnota 0 dB je přiřazena spodní hranici citlivosti lidského ucha. Hodnoty 10 dB dosahuje
například šelest listí či lidský šepot. Prostředí tzv. tiché
zahrady pouze s přirozenými zvuky vydává hluk 20
dB. Hodnota odpovídající hraničním hodnotám platným pro zvukový útlum dveřního kompletu je 30 dB,
přičemž této hodnoty dosahují například housle hrající
pianissimo. Lidský krok či tichá hudba vydávají hluk
o výši 40 dB. Hluk naplněné kavárny, hluk automobilu,
ale i hlasitá řeč již dosahují hodnoty 50 dB. Extrémní
hodnoty hluku 110 až 120 dB vydává například spuš-
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těná sbíječka, tryskový motor či hrom. Práh bolesti pro
lidský organismus je stanoven na 130 dB.
A jaký povrch mají mít vchodové dveře do bytu? Určitě
mechanicky odolný, aby je jen tak něco nepoškodilo.
Rozhodně se vyhněte dýze nebo obyčejné folii. Ideální
je odolný CPL nebo HPL laminát, případně SOLO 3D,
který věrně imituje dřevo. Všechny tyto povrchy se vyznačují vysokou mechanickou odolností proti proražení, poškrábání nebo jinému poškození.

Dveře v interiéru
Interiérové dveře můžete vybírat hned podle několika
kritérií. Pokud pomineme dekor a design dveří, rozlišují se především podle způsobu zavírání nebo počtu
křídel. Volit můžete také ze dveří prosklených nebo
plných. Klasikou jsou otočné dveře, které se otevírají jedním směrem. Dělí se na pravé nebo levé. Právě
směr otevírání je třeba při plánování dveří a interiéru
zohlednit. Otočné dveře mohou být vyrobené z různých materiálů, které se liší kvalitou i cenou. Vyrábí se
ze dřeva, laminátu nebo dýhy. Vybavené mohou být
klasickou klikou nebo méně častou koulí. K dalšímu

měna tak může být otázkou jednoho dne, aniž by bylo
nutné provádět náročné stavební úpravy. Oproti jiným
řešením potěší i cena.
Materiály jsou přitom dnes dostatečně odolné na
to, aby při rozumném zacházení vydržely roky jako
nové. Dveře vybavené magnetickým zámkem (případně klikou) drží zavřené dostatečně dobře na to, aby
vytvořily požadované soukromí. Mezi ideální adepty
na shrnovací dveře se nabízí kuchyně a obývací pokoje
panelových domů a menších bytů.
Bezfalcové dveře jsou velmi moderním a vyhledávaným typem dveří, které zapadají celou svou tloušťkou do zárubně mezi obložky. Tyto interiérové dveře
opticky splývají se stěnou a nijak nevyčnívají z prostoru. Vyrábíme je pro vás jak v klasickém obložkovém
provedení, tak i v líci se stěnou. U bezfalcového provedení dveří je důležité správné usazení křídla v zárubni,
aby byla vzniklá spára souměrná na všech stranách. To
zajišťují skryté závěsy, které umožňují seřízení dveří ve
3D prostoru. Výsledkem jsou potom dveře s výjimečně
čistými liniemi, které perfektně dotvoří styl vašeho
moderního interiéru. Bezfalcové dveře se hodí do
všech místností včetně koupelny a toalet.

Barva a design

příslušenství patří panty a závěsy dveří.
Posuvné dveře se objevují především v moderních
interiérech a všude tam, kde je potřeba šetřit místem.
Na rozdíl od otočných dveří se otevírají pomocí ložiskového pojezdu a křídlo dveří se zasouvá do pouzdra
nebo stěny. Také posuvné dveře lze vyhotovit z různých materiálů, oblíbené je dřevo, dýha nebo mléčné
sklo. Jelikož se dveře pohybují v garnýži podél zdi,
pro jejich otevření postačí prostor na jedné straně. Pro
porovnání s otočnými dveřmi posuvné dveře tak šetří
místo, což oceníte především v malém prostoru místnosti. Svým zpracováním a moderním vzhledem jsou
posuvné dveře na zeď velice oblíbené pro svoji nápaditost a designový důvtip. Největší výhodou posuvných
dveří na zeď a jeho systému je velice snadná instalace,
neboť nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy stavebního otvoru. Posuvný systém pro posuvné dveře na
zeď, je oboustraně použitelný pro otevírání na levou
i pravou stranu.
Shrnovací dveře jsou úsporné, a to nejen co se týká
místa. Na rozdíl od dveří posuvných, shrnovací dveře
lze použít jako alternativu do stávajících zárubní. Vý-

Barva dveří ovlivňuje celkový nádech našeho domova,
proto bychom měli design a dekor dveří vybírat obezřetně. Při výběru dveří zohledněte barvu stěn, podlahy i nábytku. Sladit vše dohromady je náročné a hodné
bytového architekta. Odborníci na bytovou architekturu se shodují, že sázkou na jistotu je kontrast. Zvolit
tak můžete barvu dveří, která bude kontrastovat s výmalbou, ale zároveň bude ladit s barvou podlahy. To
je náročnější především u dřevěných materiálů nebo
dveří vyrobených z dýhy, protože se jedná o přírodní
materiál. Pokud máte například podlahu v barvě dubu,
neznamená to, že dubové dveře budou mít naprosto
stejný dekor. Pokud máte nevýraznou barvu podlahy
(například světlé dřevo), může být zajímavým řešením
volba tmavších dveří. Například k dubové podlaze můžete zvolit dveře v tmavém třešňovém dekoru. Pozor
ale na barevné podlahy – například pestrá mozaika
nebo lino s barevnými vzory budou ladit s jednobarevnými dveřmi. Obecně platí, že s barvami v interiéru
bychom to neměli příliš přehánět. Když si zvolíte dvě
tři hlavní barvy, kterým podřídíte i výběr dveří, bude
interiér působit útulněji a celistvěji. Vhodné také je
sladit barvu dveří v celém interiéru. Dveře do kuchyně
v dekoru ořešáku vedle dveří v dekoru třešně mohou
působit rušivě a nevkusně. V módě platí, že bílou
a černou můžete kombinovat téměř s jakoukoli jinou
barvou. To samé pravidlo můžete uplatnit i v interiéru. Černá barva může působit ponuře, ale bílá dodá
interiéru světlo, působí svěžím dojmem a snadno ji
sladíte s ostatním dekorem. Nevýhodou bílých dveří je,
že jsou náročnější na údržbu – špína je na nich prostě
víc vidět.
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Povrch interiérových dveří
Povrchovou úpravu dveří je vhodné zvolit vždy s rozmyslem. Dveře jsou v interiéru zpravidla namáhané,
a proto je důležitá jejich odolnost. Různé povrchové
úpravy se liší svojí odolností vůči opotřebení, nároky
na údržbu i barevnou stálostí. Dveře musí při běžné
provozu vydržet mnohé: ať už to jsou nejrůznější
škrábance, rozdíly teplot, výpary nebo hlasitější přibouchnutí. U levných dveří se,díky nízkým pořizovacím
nákladům, jako povrchová vrstva využívají fólie. Jejich
nevýhodou je menší odolnost vůči mechanickému
namáhání a poškození. Při ohleduplném zacházení
nicméně mohou dveře opatřené fólií v dobré kondici
sloužit dlouhé roky. Co se týká údržby, fólii lze snadno
omývat běžnými prostředky.

Lamináty – odolné a estetické řešení
Laminátové vrstvy u dveří představují střední třídu
a kompromis mezi estetickým vhledem, odolností a cenovou dostupností. Laminátový povrch (označovaný
jako CPL) je praktický a poslouží dobře v náročnějším
provozu (domácí mazlíčci, malé děti…). Laminát je
odolný i vůči vlhkosti, proto lze takové dveře bez obav
použít také v koupelnách nebo v kuchyních. Dveře
s laminátovou úpravou se dobře ošetřují běžnými
prostředky. Vybírat lze z celé řady dekorů imitujících
dřevo, takže ve výsledku nepůsobí v interiéru uměle.

Masiv a dýha
Dřevo je skvělým tepelným izolantem a dřevěné dveře
z masivu přirozeně izolují teplo, stejně jako hluk.
Vytvářejí tak mnohem větší pocit intimity. Dřevo je
přírodní materiál, je tudíž zdravotně nezávadné. Na
rozdíl od levných plastových dveří se nemusíte obávat,
že by se uvolňovaly do ovzduší škodlivé látky. Dřevěné dveře jsou nadčasové a mají dlouhou životnost.
Současně jsou bytelné a snadno se renovují. Když už
dřevěné dveře škrábnete nebo jinak poškodíte, opravíte je zbroušením a opětovným nalakováním. Dřevo
můžete kombinovat i s ryze moderními materiály, jako
je třeba sklo nebo nerez. Vedle tradičních dekorů,
jako je třeba dub, buk nebo ořech se objevují i exotické dřeviny.
Méně finančně náročná je úprava povrchu dveří
dřevěnou lakovanou dýhou. Jeho výhodou je barevná
stálost, nadčasovost a odolnost. Působením slunečních paprsků však může dýha měnit odstín. Dýhované
dveře jsou i citlivější na údržbu, takže byste při mytí
neměli používat žádné agresivní prostředky.

I dveřní kování jde s dobou
Co se týká dveřního kování, je dnes v popředí především nerezová ocel, mosaz, nikl nebo titan, stejně tak
najdeme i kování hliníkové. Tyto kovy se kombinují,
kování se dostává i různých povrchových úprav. Lze si
vybrat samozřejmě z lesklého nebo matného kování,

48 | BYDLENÍ

které perfektně doplňuje současné trendy v interiérových dveřích. Kliky a kování propůjčují dveřím konečný
a dominantní vzhled, udávají jejich styl a současně
mohou zvýšit i jejich bezpečnost. Důležitý je výběr
materiálu, který by měl být odolný, a vhodně zvolit
i povrchovou úpravu kliky. Populární je v současné
době například kování z kvalitní mosazi opatřené vrstvou chromu nebo niklu. Prim hrají i moderní materiály,
typicky jsou to barevné kovy, slitiny hliníku. Všechny
tyto materiály zajišťují vysokou kvalitu, odolnost a trvanlivost. U levnějších klik se používají nástřiky, zatímco dražší a elegantnější kování je opatřeno například
vrstvou chromu, niklu nebo mosazi. Stále oblíbenější
je lesklý chromový povrch, který vyniká svojí odolností a tvrdostí, nebo nadstandardně titanový povrch
s dlouhou životností.
Bytoví architekti označují kliky za šperk, který dodává
dveřím a potažmo celému interiéru celkový vzhled.
Důležitý je každý detail – od materiálu přes rozměr
a tvar klidy. Dnes je trendem minimalismus a sjednocení stylů, takže se sjednocuje například kování u oken
i dveří. Kliky na dveřích mohou být nenápadné, ztrácet
se v nich, ale stejně tak mohou vystupovat a pracovat
s kontrastem.

Rustikální kování
Pokud si potrpíte na rustikální zařízení domu, mělo
by se to odrážet i na dveřním kování. V starožitně
zařízeném interiéru by mohla moderní klika působit
nemístně, stejně jako by nevhodně vypadala starobyle
vyhlížející klika v interiéru moderním. Rustikální dveřní
klika může být v provedení mosazném, bronzovém,
antracitovém, nebo může být patinovaná, nabídka je
skutečně široká. Velmi zajímavé je i rustikální dveřní kování s porcelánovým madélkem. U rustikálního
kování je ale více než u běžného neutrálního dveřního
kování nutné, aby s okolím vytvářelo harmonický celek. Jeho odstín by se měl v interiéru ještě zopakovat
například na dalších starožitných prvcích.

Luxusní kování
Dveřní kování může být i skutečná moderní designovka s puncem luxusu pocházející od skutečných designérů. U těchto klik na dveře navíc rozhodně neplatí,
že není všechno zlato, co se třpytí. Luxusní dveřní kliky
jsou nejen krásné a elegantní, ale vynikají i perfektními užitnými vlastnostmi a rozhodně něco vydrží.
Moderním dveřním kováním vévodí jednoduché tvary,
čisté rovné linie. Hitem jsou kování hranatá, kdy má
rozeta tvar čtverce. Skutečnou lahůdkou pro náročné
je dveřní kování osázené zirkony. Dveřní kování s luxusní povrchovou úpravou a v atypických barevných
odstínech rozhodně nenajdete na každých dveřích. Své
místo mají ve stylově zařízených domech a bytech.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

XINNIX

www.skrytezarubne.info
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POMOCNÍCI

PRO ALERGIKA
Alergií dnes trpí tolik lidí, že snad neexistuje
rodina, které by se toto téma netýkalo. Bydlení
proto velmi často podřizujeme tomu, aby se
alergikům žilo co nejlépe. To znamená, že do
něj patří čističky, zvlhčovače, ale i dokonalé
vysavače…

INZERCE
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Z časového pohledu vývoje naší planety to není zase
až tak dávno, kdy jsme mohli otevřením okna získat
zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je něco takového díky znečištění venkovního prostředí smogem,
škodlivinami z dopravy a průmyslu nemožné. Díky
neustálému růstu cen energií také šetříme teplem,
izolujeme budovy a utěsňujeme okna.

škodlivin. Použití těchto zařízení je celoroční.
Specifickým druhem přístrojů na zlepšení kvality vzduchu jsou ionizátory. Tyto přístroje obohacují vnitřní
prostředí o lehké ionty, zpravidla záporné, výjimečně
obojí polarity. Za biologicky příznivé je pokládáno
zvýšení koncentrací lehkých iontů na hodnoty obvyklé
v čisté přírodě. Úkolem ionizátorů je zvyšování čistoty
vnitřního ovzduší shlukováním částic, a tím urychlování jejich sedimentace.

Čističe vzduchu pracují na rozdílných
principech

Nepříznivým důsledkem těchto opatření je, že se v našich domovech hromadí nebezpečné znečišťující látky
ze syntetických materiálů používaných v interiérech,
z čistících přípravků, pracích prášků, dále výtrusy plísní,
zbytky roztočů, částice zvířecí srsti, pyly, bakterie,
domácí prach.
Zatímco úprava a celkové zlepšení životního prostředí
- a tím i venkovního ovzduší - jsou programem dlouhodobým, v uzavřeném interiéru lze kvalitu dýchaného
vzduchu zlepšit pomocí vhodných přístrojů prakticky
okamžitě. Tyto přístroje se označují jako čističky vzduchu. Hlavním úkolem čističek vzduchu je s co nejvyšší
účinností zbavit vzduch pevného a kapalného aerosolu, zejména jeho respirabilní frakce, případně dalších
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Na trhu je několik typů čističek vzduchu. Jedna skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou,
která slouží zároveň k vlhčení vzduchu odpařováním
z hladiny. Jde o tzv. vodní filtry a jejich protiprašná
účinnost je 50 až 70 %. Znečištěná voda ve filtru musí
být včas vyměňována, neboť se v ní mohou množit
bakterie.
Další skupinu tvoří čističe s absorpčním principem
čistění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPAfiltrem na čištění pylu
a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje
až 99,97 %.
Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je rozklad
chemických emisí do bezpečných komponent (voda,
oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Tento princip
efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají
v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2)
pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou.
Čtvrtou skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým
filtrem. Jejich předností je možnost umývání filtrů
vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz.
Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 %. Nevýhodou těchto přístrojů je vyšší pořizovací cena.
Poslední skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. V čističce se vytváří ozón, který
sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy
a kouř. Protože ozón ve vyšších koncentracích může
způsobovat bolesti hlavy až nevolnost, je třeba dodržet normou stanovené koncentrace.
Poslední skupina čističů vzduchu obsahuje ionizátor.
Ionizátory urychlují shlukování a sedimentaci prašných
částic z ovzduší. Elektrickými silami je navíc odpuzují,
takže se částice zachytí na nejbližších plochách. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního
prachu ve vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je
naprosto bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů.

Nízká vlhkost vzduchu alergikovi
nesvědčí!
Dalším faktorem znepříjemňujícím pobyt v uzavřených
místnostech je velmi nízká vlhkost ovzduší. Příjemné

Komerční prezentace

NECHTE ZA SEBE UKLÍZET ROBOTA
A UŽIJTE SI JARO NAPLNO
Jaro klepe na dveře, příroda se probouzí a nedílným rituálem spojeným s příchodem tohoto
období je jarní úklid. Není však potřeba panikařit. S šikovným pomocníkem značky iRobot
vám to půjde doslova samo, a vy tak můžete ušetřený čas využít na příjemnější aktivity.
Víte, proč velký úklid probíhá právě na jaře? Dříve totiž
důkladné gruntování domácnosti souviselo s předvelikonočním půstem, kdy člověk měl detoxikovat nejen své tělo, ale
také domov. Často se stává, že nás mytí oken, praní záclon

Roomba nadměrně znečištěná místa, kterým se následně
intenzivně věnuje.

Nohy nahoru, uklízím
či luxování celého bytu natolik unaví, že už nemáme sílu,
abychom si udělali čas na svou rodinu nebo přátele a užili
si trochu společných chvil v probouzející se přírodě. Pořiďte
si domů chytrého robotického pomocníka a sami uvidíte,
jak může být uklízení pohodové. Stačí zmáčknout tlačítko
CLEAN.

Hýčkejte svou podlahu robotickým
vysavačem
Jste-li pořádkumilovní, pak určitě znáte všechny tipy a triky,
jak se vrhnout na hlavní úklid
sezóny. Pokud jste ale úklidovými
benjamínky a moc vás to nebaví,
vězte, že na pozitivně naladěném
jaře je ta správná atmosféra pro
protřídění starých věcí a vymetení
každé pavučiny. V tomto období se
nám vlije do žil neuvěřitelná dávka
dobré nálady a po chladné zimě
začínáme zase být zdravě akční. Abyste mohli naplno využít
svou energii, zapomeňte na běhání po bytě s luxem. Z toho
budete mít jen bolavá záda a výlet na kolech s celou rodinou
po krásách Česka bude tentam. Nechte pracovat robotický
vysavač ROOMBA 960 značky iRobot a vyrazte ven. Až se
vrátíte, neuvidíte ani smítko.
ROOMBA 960 je špičkově vybavený vysavač, který za vás
uklidí všechny typy tvrdých podlah i koberců o rozloze až
185 m2. Tento chytrý pomocník si rychle získá vaši oblibu,
můžete ho totiž ovládat přes mobilní aplikaci iRobot HOME,
ať už jste kdekoli. Součástí je nejvyspělejší navigace iAdapt
2.0 s vizuální lokalizací, takže při úklidu nemusíte mít strach,
že by váš robot narazil do věcí či spadl ze schodů. Robotický
vysavač disponuje kamerou, prostřednictvím které dokáže
rozpoznávat překážky, nábytek a podle toho zvolit správný
způsob úklidu. Navíc pomocí akustických senzorů detekuje

A co je na robotech nejlepší? Jsou samostatní, takže jen
sledujete, jak prach a smetí mizí před vašima očima. S unikátním třístupňovým čisticím systémem si můžete být jistí,
že úklid všech ploch bude dokonalý. Systém AeroForce soustředí proud vzduchu do úzké štěrbiny mezi rotující kartáče,
čímž vzniká silný vakuový efekt, a tak zvyšuje sací výkon.
Potřebujete-li rychle uklidit vysypané drobečky na koberci v obývacím pokoji a nechce se vám běžet pro smetáček
a lopatku, jistě s radostí využijete program SPOT, určený pro
lokální úklid prostoru o průměru 1 m².
Kvalitní lithiové baterie dovolují robotickému pomocníkovi
vysávat až 75 minut. Pakliže Roomba nestihne do té doby
vše vyluxovat, zamíří do dokovací stanice, aby se nabila a následně v úklidu mohla pokračovat.
Užijte si se svými blízkými více slunečních dní a úklid nechte
odborníkovi. ROOMBA 960 se spokojeně vrhne na vaše
podlahy a ani se nezapotí. Vy budete mít čas na svou rodinu
a naplno se tak můžete věnovat společným zájmům.
Více informací naleznete na irobot.cz

prostředí v bytech a kancelářích je závislé zejména
na teplotě vzduchu a jeho vlhkosti. Příjemná relativní
vlhkost je 40 až 50 %. V zimním období však klesá relativní vlhkost vzduchu i pod 20 %, což je srovnatelné
s vlhkostí na poušti.
Co vlastně nízká hodnota vlhkosti vzduchu způsobuje?
Částice prachu, bakterie, viry, výkaly roztočů, které
jsou za normálního stavu zachycovány nosní sliznicí
a vydechovány zpět, se vinou suchého vzduchu, který
snižuje přirozenou obranyschopnost, dostávají až do
plic. Dochází tak k přetěžování imunitního systému
a následně k podráždění sliznic, dráždivému kašli, popraskaným rtům, a to je již jen krůček od nejrůznějších
onemocnění.
Moderní domácnost si dnes bez zvlhčovače vzduchu již
nelze vůbec představit. Optimální vlhkost chrání nejen
vaše zdraví, ale vytváří i příjemný pocit pohody. Existují různé druhy zvlhčovacích systémů od nejjednodušších, jako je studený odpar, nebo tepelný mikroodpar
až po nejdokonalejší - ultrazvukové zvlhčovače.
Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu vytváří z vody
vysokofrekvenčním ultrazvukovým oscilátorem malé
kapičky o průměru asi 1-5 µm. Ultrazvukem vyrobená
pára je zdraví neškodná. Největší výhodou ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu je nejvyšší výkon při nejmenší
spotřebě elektrické energie.

Co je dobré vědět, než si domů pořídíme
zvlhčovač vzduchu?
•

•

•

•

•

Zvýšení vlhkosti vzduchu je nezbytné především
v topném období, kdy vlhkost často nedosahuje
20%. V létě pouze krátkodobě při výše uvedených
onemocněních. Vždy je však dobré si před použitím zvlhčovače ověřit, jakou vlhkost doma vůbec
máte.
Zvlhčovače pracující na principu odparu (parní
zvlhčovače) mají výhodu oproti ultrazvukovým
v tom, že vysoká teplota spolehlivě likviduje
choroboplodné zárodky, jenž se ve vodě mohou
vytvářet. Některé ultrazvukové zvlhčovače jsou
proto vybaveny antibakteriálními filtry, ty lepší
mají dokonce možnost příhřevu.
Zvlhčovače vzduchu plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti. Zvlhčovač vzduchu umístíme vždy
na zem či nějakou podložku (nikdy ne na nábytek). Neumísťujeme ho v blízkosti oken a dveří,
aby se kvůli většímu proudění vzduchu nesnižovala
vlhkost v místnosti.
Abychom dosáhli optimální vlhkost, měli bychom
zvlhčovat nepřetržitě a vlhkost průběžně kontrolovat.
O zvlhčovač vzduchu je třeba se pravidelně starat
a udržovat jej v dobrém stavu. To např. znamená,
že pokud nevyčerpáte vodu z vodní nádrže, pak
bychom ji měli min. 1x týdně měnit. Není od věci
při této výměně zkontrolovat zvlhčovač alespoň
opticky a pokud někde uvidíme usazené nečistoty
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•

či vodní kámen, pak doporučujeme tyto nečistoty
odstranit.
Mějte na paměti, že stejně jako příliš nízká vlhkost
vzduchu, tak i příliš vysoká vlhkost (nad 60%) není
žádána, neboť může být příčinou výskytu plísní.
V těchto případech je dobré zvážit použití odvlhčovače vzduchu.

Životní prostředí domácností
Životní prostředí domácností je zcela specifické mikroklima, ve kterém žijí členové rodin. S rozvojem industriální společnosti se začal vytvářet nový životní styl.
Stále více se v bydlení uplatňují kovy, plasty a elektrospotřebiče. Častěji k vybavení interiérů používáme syntetické materiály, ze kterých se samovolně uvolňují pachy ředidel a jiné nežádoucí látky. Znečištěný vzduch

INZERCE

v nevětraných místnostech je 4-6krát znečištěnější než
vzduch ve volné přírodě a 8-10krát toxičtější.
Všechny látky, které nám působí zdravotní potíže,
mají jeden společný faktor: při vdechnutí spotřebovávají neúměrné množství kyslíku. Nejvíce problémů
způsobují bakterie, viry a plísně. Těmto patogenům se
daří pouze tam, kde je hladina kyslíku nízká a výměna vzduchu je nedostatečná. Nepříznivě působí dále
přítomnost zvířecích alergenů a roztočů.
Roztoči jsou nezvaní hosté v každé domácnosti. Živí se
šupinkami kůže, které z nás opadávají během spánku
každý den (1,5 g kůže denně a cca 0,3 - 0,45 kg ročně).
Daří se jim ve vlhkém a teplém prostředí jako jsou
naše postele, matrace, lůžkoviny, čalouněný nábytek
a koberce. V přírodě jsou roztoči hubení jejich přirozenými nepřáteli, a také je ničí sluneční paprsky, bohužel

tomu tak není v domácnosti. Roztoči přežívají a reprodukují se lépe právě v matracích a lůžkovinách, neboť
vlhkost a teplo lidského těla zde přetrvává až několik
hodin. Výkaly roztočů obsahují silný alergen, který
může vyvolat závažná onemocnění, jako jsou právě
astma, alergie a různé druhy ekzémů.
Roztoči se živí především drobnými odlupky naší kůže.
Nejlepší podmínky pro růst roztočů nabízí prostředí
s teplotou 22 - 26 °C a vlhčím vzduchem, nejpříznivější
pro roztoče je relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 70 80%, naopak vlhkost pod 50% je pro ně až na výjimky
vysoce nepříznivá.
Tyto skutečnosti poměrně jasně vysvětlují, proč představuje pohodlné lůžko se svým specifickým mikroklimatem téměř ideální inkubátor roztočů, a proč je
při realizaci protiroztočových opatření nutné zaměřit
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pozornost v první řadě na něj. Z lůžka se roztočové
alergeny a částečně i roztoči dostávají do prachu v ložnici a odtud se šíří i do ostatních místností a předmětů
v bytě. Roztoče naštěstí zničí praní ve vodě nad 60°C
po dobu jedné hodiny a skvělými pomocníky v boji
proti nim jsou antibakteriální vysavače. Ideální jsou

UV-C antibakteriálnívysavače pro alergiky, jejichž součástí by měla být UV-C lampa a hepafiltr, který všechny
bakterie spolehlivě zničí.

Úklid od podlahy
V domácnosti s alergikem ovšem nevystačíme pouze
s antibakteriálním vysavačem. Na úklid je totiž obecně
velmi náročná a nám se hodí řada pomocníků, která
nám ho usnadní.
Již po několik desetiletí se těší velké oblibě mechanické zametače, použitelné pro různé druhy podlahových krytin včetně koberců. Snadno s nimi zvládneme
průběžný úklid domácnosti, vypořádají se s prachem,
špínou, vlasy, chlupy i drobnými nečistotami. Liší se
velikostí, s níž souvisí i počet kartáčů, jež se při pohybu
otáčejí a shromažďují nečistoty do sběrných prostor,
které lze poté snadno vysypat. K dostání jsou i moderní varianty vybavené elektrickým pohonem a dobíjecí
základnou, kterou lze snadno přimontovat na stěnu
poblíž elektrické zásuvky, třeba v úklidové komoře.
Vyhledávané jsou i malé ruční vysavače, s jejichž
pomocí snadno vysajeme čalouněný nábytek i drobky
nečistoty z pracovní plochy či malý prostor, kde se nám
vysypalo trochu špíny. Neocenitelný je úzký nástavec,
kterým vysajeme i klávesnici u počítače. Některé malé
vysavače jsou místo napájecí šňůry vybaveny akumulátorem a dobíječkou, některé i dobíjecí základnou,
kterou lze přimontovat na stěnu. Nepotřebují tak průběžný přívod elektrické energie pomocí kabelu, takže
s nimi můžeme klidně uklidit i nepořádek v autě. Mo-
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dernější typy zvládnou i tzv. mokré vysávání, některé
mají i malá kolečka, usnadňující pohyb po podložce.
Nejmodernějším přírůstkem do rodiny vysavačů jsou
samozřejmě vysavače robotické. Sen každé hospodyňky – vy sedíte a odpočíváte, a robot za vás vysává či
vytírá. Či ještě lépe, robot je naprogramovaný tak, že
se vracíte do úhledně uklizeného bytu.
U robotických vysavačů je nutné brát
v potaz výdrž baterie a hlavně jeho
„myšlení“ tedy algoritmus, podle kterého robot uklízí, pamatuje si místa, která
již vysál, nebo naopak více znečištěným
plochám se věnuje vícekrát. Některé
robotické vysavače nabízí i funkci vytírání. Ta je vhodná především na dlažby
a oblíbené plovoucí podlahy.
Zapomenout nesmíme ani na parní
čističe, které jsou oblíbené hlavně díky
„bezchemickému“ čištění ploch. Tento
přístroj vás dokáže jen díky tlaku páry
zbavit nečistoty ze všech povrchů v domácnosti. Poradí si jak s velkou plochou,
tak i s malými či těžko dostupnými prostory. Jejich výhodou je také široký výběr
příslušenství. Některé z nich si poradí
také s mastnotou na sklokeramické desce
či v troubě. Ideální jsou i pro odstranění
vodního kamene či mytí zrcadel. Další příslušenství pomůže i s čištěním jednotlivých povrchů v domácnosti.
Lze jím tedy vyčistit téměř vše.

Co mohu udělat pro zlepšení životního
prostředí v naší domácnosti?
•
•

•
•
•

•

•

Udržujte optimální pokojovou teplotu 20 °C a relativní vlhkost vzduchu přibližně 50 %.
V zimních měsících provádějte krátkodobé intenzivní větrání, nejlépe průvanem po dobu max. 5
minut.
Větrání je nutné opakovat minimálně 3–4x denně,
nejdůležitější je větrání ráno a večer.
Používejte digestoře, ventilátory, případně ventilační systém, je-li jím obytný prostor vybaven.
V domě udržujte pravidelný úklid a to pomocí
kvalitní čistící techniky. Nezapomeňte také na to,
že v každé domácnosti lze najít v kobercích, na
sedačkách, v matracích či v ložním povlečení spoustu malých organismů – roztočů, kteří mohou díky
svým výkalům vyvolávat různé alergické reakce.
Prach a ostatní plochy, na které se práší, stíráme
vlhkou utěrkou nebo speciálními prachovkami, aby
nedocházelo k víření prachu
Máme-li doma zvířecí miláčky a trpí-li někdo z naší
domácnosti na alergií na zvířata, neměli bychom je
pouštět do ložnice nebo dětského pokoje, abychom se nevystavovali alergenům během spánku.
Zdroj: airbi.cz,
foto: Schutterstock.com
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NEZTRÁCEJTE ČAS UKLÍZENÍM!
Robotický pomocník ROOMBA 960 vysaje za vás

V současnosti roboty využívá stále více domácností. Není se čemu divit, šetří čas, dokonale uklidí a vy
získáte konečně prostor pro své přátele a zájmy. Pokud vás bolí záda z dennodenního luxování nebo
si jen chcete odpočinout od neustálého sbírání drobečků po dětech, vyzkoušejte chytrý robotický
vysavač ROOMBA 960 značky iRobot. Zvládne uklidit plochu o rozloze až 185 m2, vyniká velkokapacitním sběrným košem, akustickou a optickou detekcí nečistot, ovládáním v českém jazyce odkudkoli
přes chytrý telefon či tablet. Zároveň ale upoutá i svým designem, který byl oceněn prestižní cenou
Red Dot Design Award. Unikátní je také třístupňový čisticí systém AeroForce, s jehož pomocí docílíte
ještě dokonalejšího vyčištění všech typů tvrdých podlah i koberců. ROOMBA 960 se skvěle orientuje
v prostoru díky kamerové navigaci iAdapt 2.0 a zabudovaným senzorům, takže se nemusíte bát, že
vysavač spadne ze schodů. Prostřednictvím kamery robotický vysavač rozpoznává překážky, jednotlivé
druhy nábytku a volí správný způsob úklidu. Použijete-li funkci virtuální zdi, můžete si
dokonce sami vymezit plochu, kterou má váš pomocník uklidit. Program SPOT využijete jako „smetáček a lopatku“ třeba na rozsypanou mouku v kuchyni, kdy
robotický vysavač důkladně uklidí prostor o průměru 1 m². Automatické dobití baterie v nabíjecí stanici zajistí, že vaše ROOMBA 960 bude vždy připravena a nedojde jí jen tak šťáva. Roomba se po skončení úklidu sama vrátí
do stanice a začne se automaticky dobíjet. Indikátor plného koše vás vždy
upozorní, že je čas na vysypání nasbíraných nečistot. Díky mobilní aplikaci
iRobot Home lze snadno sledovat a plánovat váš úklid, i když zrovna nejste
doma. Přenechejte bez výčitek povinnosti „na druhé“ a užijte si společně
strávený čas s rodinou.
*Akce je platná do vyprodání zásob v rámci Jarní kampaně iRobot.cz
Více na: www.irobot.cz

Nyní v akci za 17 989 Kč*

JAK NEDAT ŠANCI

ZLODĚJŮM
Majitelé domů a bytů si často pořizují účinné bezpečnostní zařízení až poté, co
je vykradli. Trochu pozdě, tím spíš, že předejít vyloupení a často i zdemolování
domova není složité. Stačí se rozhodnout, jaký druh ochrany svého majetku zvolit.
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Zabezpečení bytů a domů dělíme na dvě základní
skupiny - mechanické a elektronické. První, do kterého
patří například bezpečnostní dveře nebo mříže či fólie
na oknech, má za úkol zloděje odradit nebo mu ztížit
přístup do domu či bytu. Pokud však bude mít zloděj
dost času a podmínky mu to dovolí, pravděpodobně
tyto překážky překoná. Elektronické zabezpečení zase
slouží k upozornění, že se někdo do bytu nebo do
domu pokouší dostat, což zloději ubírá čas. Který typ
zabezpečení vybrat?

Bezpečnostní dveře
Mechanické zabezpečovací prostředky jsou zpravidla
první překážkou, která stojí proti zlodějům, vandalům a narušitelům soukromí. Základní nebo klasické
zabezpečovací prostředky se používají odedávna a jejich instalace je poměrně jednoduchá a samozřejmě
levnější než instalace elektroniky. Jde zejména o zajištění dveří, oken a dalších vstupů do objektu. Rozsah
mechanických zábran se odvíjí také od typu objektu.
Dům na samotě či na konci ulice bude vyžadovat jiné
zabezpečení než byt v pátém patře zabydleného panelového domu.
Nejzranitelnějším místem je samozřejmě vstup do bytu
či domu. Pokud máte obyčejné a nijak nezabezpečené
dveře, stačí zkušenému zloději pro jejich překonání
obyčejná planžeta nebo páčidlo, vrtačka a pár sekund
téměř nehlučné práce. Zabránit tomu mohou certifikované bezpečnostními dveře (včetně zámku a kování) kategorie 3 a 4 (ty vyžaduje i většina pojišťoven).
Zloděj při jejich zdolávání bude muset použít větší sílu,
a navíc způsobí i větší hluk, který ho od úmyslu může
odradit nebo přilákat ostražité sousedy.
Bezpečnostní dveře mají na rozdíl od těch obyčejných
pevnou kovovou konstrukci s celoplošným plechovým
krytím, ocelovou kostru a rozvorový systém. Obyčejné dveře se zamykají v jednom bodě, bezpečnostní
jsou zajištěny minimálně na šesti, obvykle na deseti
až dvaceti místech. Ke standardu patří také kvalitní
bezpečnostní uzamykací vložka, odolná proti odvrtání
či vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou. Lze také
předělat původní dveře na bezpečnostní. Potřebnou
těsnost vchodových dveří zajišťují po obvodu vnější
a vnitřní dorazová těsnění z trvanlivé pryže, vysoce
odolné vůči UV záření. Výsledkem je výborná přilnavost křídla k dveřnímu rámu i při nepříznivých povětrnostních a teplotních podmínkách.

Nejen bezpečné, ale i estetické
Z estetického hlediska je klíčovým prvkem vchodových
dveří jejich dveřní výplň, přičemž možnosti jejího barevného provedení jsou téměř neomezené. Základem
každé dveřní výplně je samotné jádro, které může být
vyrobeno z polystyrenu, z překližky nebo dřevotřísky,
doplněné o bezpečnostní hliníkovou nebo ocelovou
desku v závislosti na stupni bezpečnosti. Každá z těchto možností nabízí různé barevné variace. Nedílnou
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součástí výplně je povrchová deska, zhotovená na bázi
měkkých plastů, syntetické pryskyřice nebo hliníku.
Obecně však platí, že nejoblíbenější jsou sendvičové
výplně, protože jsou kombinací výborných tepelně
izolačních vlastností a zároveň poskytují vysokou
míru bezpečnosti. Oblíbenou součástí dveřních výplní
mohou být skleněné výplně, počínaje skly hladkými
čirými, přes skla vzorované či barvené, až po skla bezpečnostní.

Pro pocit bezpečí
Jednou z nejdůležitějších vlastností každého domu
je vytvořit majiteli pocit jistoty a bezpečí. Základní
funkcí každých vchodových dveří je zamykání, zabezpečené dveřním kováním. V základním provedení pro
nenáročné aplikace se dveře osazují jednobodovým
jazýčkovým nebo válečkovým zámkem, který je možno
doplnit přídavným zámkem. Doporučuje se však dveře
vybavit zámkem tříbodovým, v provedení tzv. automatik. Velkou předností tohoto zámku je, že dveřní křídlo
je s rámem uzamčené pomocí uzamykacích háků vždy
ve třech bodech, nejen v případě uzamčení dveří, jak
to bývá u mnoha jiných systémů obvyklé. Dokonalejší
uzamčení křídla s rámem je důležité nejen z hlediska
bezpečnostního, ale také z hlediska těsnosti. Pro větší
komfort mohou být okuté tříbodovým zámkem ovládaným elektronicky, s následnou možností napojení
na různé systémy elektrovrátných. Významným doplňkem dveří je vnější kování, které může být ve variacích
klika, madlo nebo koule v různých barevných provedeních. Nezbytnou součástí dveří jsou i dvoudílné dveřní
panty, které jsou důležitým stabilizačním prvkem.

Okny to také nepůjde
Když to nejde dveřmi, půjde to okny, říkají si potenciální zloději. Pokud je ovšem nemáte zabezpečené
bariérou proti vykradení - bezpečnými mřížemi. Ty často
zloděje rovnou odradí, protože je s jejich překonáváním poměrně hodně práce. Existují mříže jednostranné,
dvoudílné, dělené, sklopné, pevné i otvírací a také rolovací, které lze vytáhnout jako žaluzie. Podobně fungují
i nůžkové mříže. Ty se dají roztahovat, takže můžete při
pobytu v domě využívat ničím nerušený pohled z okna
a mříže zase zatáhnout jako závěs. Všechny druhy mříží
se v současné době vyrábějí většinou z ocelových profilů
různé konstrukce, nebo z nerezu. Mříže pro venkovní
použití by měly být vyrobeny z žárově pozinkovaného
materiálu a opatřeny práškovou vypalovanou barvou
nebo základovým nástřikem. U ručně kovaných či na
zakázku vyráběných dekorativních mříží se používá
i úpravy typu kovářského černění, mědění nebo cínování. Imitace mědi, mosazi nebo kovaného povrchu
lze docílit i pomocí různých speciálních barev na kov.
Pokud si pořizujete mříže otevírací, má takový způsob
zabezpečení smysl jen s kvalitním visacím zámkem nebo
bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou, kterou
bývají některé mřížové komplety vybaveny.

Léto bez zlodějů díky cylindrické

vložce TOKOZ PRO
•
•
•
•
•

nejlepší vložka 4. BT podle nezávislého testu
v ČR
jediná evropská vložka, která zvítězila v Číně
na mistrovství v lockpickingu
skvělá cena, snadná montáž
bezpečnostní oliva pro uzamknutí bez klíče
sjednocení více produktů na jediný klíč

Léto patří z pohledu počtu vloupání do domů
a bytů k velmi rizikovému období. Chraňte to, na
čem vám záleží pomocí nejpokročilejší mechanické cylindrické vložky TOKOZ PRO. Originální
české patenty zajišťují, že vložka dosud nebyla
překonána tichými zlodějskými metodami, je
odolná a spolehlivá také v extrémních podmínkách. Díky rodině produktů
TOKOZ PRO ji navíc můžete sjednotit na stejný
uzávěr s visacími zámky, petlicemi nebo bezpečnostními zábranami TOKOZ.
TOKOZ PRO – bezpečný jako trezor.
www.tokozpro.cz
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Aby mříže dobře držely
Pro správnou ochrannou funkci je velmi důležité důkladné upevnění mříží. Mříže s bezpečnostním certifikátem
se usazují do rámu, ukotveného do stavebního zdiva
úchyty o délce alespoň 120 milimetrů. Jen důkladné
ukotvení totiž zamezí možnému vypáčení či vytržení
mříže při útoku zloděje. Mříže se samozřejmě kotví
s ohledem na materiál stavby. Jiný systém použijeme
k uchycení rámu do cihlové nebo pórobetonové zdi a odpovídající pevné uchycení zvolíme i v případě mříží vsazených do dřevěné stěny. Vždy je však nutné předpokládat
zranitelné místo mříží. K vytržení mohou zloději použít
nejen hrubou sílu či páku, ale i naviják na automobilu.
Účinné odolnosti proti vytržení lze dosáhnout dostatečnou hloubkou kotvících šroubů. A u odemykacích mříží
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volbou co nejodolnějšího systému zámku, případně většího počtu zámků nebo použití zámku přístupného jen
zevnitř. Variantou je i někdy používané mřížování mezi
okny včetně zmíněných nůžkových mříží. Platí pravidlo,
že jakákoli komplikace navíc zloděje odrazuje.
Další možností pro ochranu oken jsou vysouvatelné
ochranné mříže. Bez náročných zámečnických a zednických prací lze tyto stabilní kovové mříže nasadit
prakticky před jakékoliv okno. Zakázková výroba na
míru k příslušnému oknu není v tomto případě nutná,
protože vysouvatelné mříže lze přizpůsobit různým
velikostem okna. Jsou vhodné dokonce i po extrémně
široká a vysoká okna, protože je lze vzájemně propojovat pomocí spojovacích prvků.

Aby bylo auto v bezpečí
Samostatnou kategorií v zabezpečení je zabezpečení vozu. Jen za minulý rok bylo v ČR odcizeno 9 461
motorových vozidel, tedy v průměru 25 nebo 26
denně. Objasněno je pouhých 18 % případů. Jak se
proti tomu bránit?
Existuje mnoho možností od mechanických zábran
typu zámku na řadicí páku až třeba po imobilizer,
který rozpojuje obvody. (Obvykle může jít o tři
různé okruhy.)
Spolehlivější jsou rozhodně bezpečnostní systémy
a GPS alarmy, které mohou signalizovat směrem
k řidiči, či majiteli vozidla. Takový systém je zabudovaný do auta, které střeží různými čidly. V reálu
tedy ve chvíli, kdy dojde k nelegitimnímu otevření
dveří, systém pomocí vyšle signál na předem definovaný mobilní telefon.
Další možností je elektro-mechanické zabezpečovací zařízení, po jehož aktivaci je auto nefunkční
a bez použití originálního dekodéru jej není možné
uvést do provozu. Auto nejde nastartovat ani za
použití originálního klíče a zlodějům také nepomůže výměna centrální jednotky nebo spínací skříňky.

Bezpečnostní fólie
O instalaci bezpečnostních fólií by měli vážně uvažovat především majitelé objektů s velkým množstvím
snadno dostupných zasklených ploch. Bezpečnostní
fólie jsou dostatečně silné (0,35 mm) na to, aby buď
úplně zabránily vniknutí do objektu, případně zpomalily útočníka. Zároveň při náhodném úderu do okenní
tabule nedojde k poranění osob ani k poškození či
zničení předmětů nalézajících se za oknem. Někteří
výrobci upozorňují u svých bezpečnostních fólií také
na jejich schopnost zpomalit šíření požáru. Velké
skleněné plochy mají v žáru tendenci praskat. Okno
vybavené fólií i po puknutí skla stále zabraňuje vniknutí vzduchu, který jinak vytváří průvan a napomáhá
rychlému rozšíření ohně. Vlastní fólie pak mohou mít
samozhášecí úpravu. Pro instalaci bezpečnostních

fólií se rozhodně vyplatí objednat si odbornou firmu,
která může vystavit zákazníkovi veškerou potřebnou
dokumentaci pro pojišťovnu. Pro rodiny v domcích
bez předzahrádky, jejichž okna jsou snadno dostupná
z chodníku ulice, se vyplatí uvažovat o tzv. antigraffiti
fóliích. Jsou zcela průhledné, takže není třeba se obávat jakýchkoli nežádoucích vizuálních změn po jejich
nalepení. Chrání citlivá skla před spreji a fixy vandalů,
později pak i před účinky čisticích prostředků. A vždycky se dá stará folie odlepit a přilepit nová.

Předokenní rolety
Jednou z mnoha funkcí venkovních rolet je i funkce
bezpečnostní. Velmi účinně totiž odrazují případné nezvané hosty, kteří se rozhodnou navštívit váš
dům v době vaší nepřítomnosti. Díky roletám zloději
způsobí při vnikání do domu značný hluk, což je může
a pravděpodobně i odradí od loupení. Je proto jasné,
že bude-li zloděj váhat mezi vaším objektem opatřeným roletami a sousedním, který je mít nebude, raději
se podívá k sousedům.
Venkovní rolety odrazují nevítané návštěvníky,
i když nejsou primárně vyrobené jako bezpečnostní.
Existují však i předokenní rolety vybavené různými
bezpečnostními prvky, které vniknutí do objektu ještě
více komplikují.

Nejen elektronická ochrana
Bezpečnostní agentury nabízejí napojení chráněného prostoru - tedy vašeho domu či bytu - na pult
centrální ochrany objektů prostřednictvím telefonní
linky nebo rádiové sítě. Toto řešení vyžaduje instalaci
domácího elektronického inteligentního zabezpečovacího zařízení. Součástí systému jsou detektory pohybu,
rozmístěné v jednotlivých místnostech, které monitorují pohyb v domě a dokážou reagovat například na
pohyb či rozbití okenního skla. Při spuštění poplachu
vyvolá zvuková siréna u zloděje úlek a paniku, takže
většinou uteče, aniž by způsobil větší škodu. V případě
poplachu všechny potřebné informace centrála přenese přes GPRS/GSM nebo SMS do sídla bezpečnostní
služby i k majiteli nemovitosti. Tyto systémy se zpravidla ovládají pomocí klávesnice, dálkovým ovladačem, přes mobil, internet a podobně. Dalším stupněm
vhodně doplňujícím mechanické zabezpečení domu
jsou prvky elektronické ochrany. Trh je zaplaven detektory, čidly a řídicími jednotkami, jež často pracují velmi
špatně, ať už stojí několik set či desítky tisíc korun.
Nekvalitní a nespolehlivé výrobky naštěstí poznáte celkem snadno: nemají bezpečnostní certifikát a nebyly
posouzeny nezávislou laboratoří.
Velmi účinná jsou automatická světla, která se zapnou
v momentě, kdy někdo vstoupí na pozemek. Psychologický dopad osvětlení je největší, pokud se světlo rozsvítí ve chvíli překonání hranice hlídaného pozemku.
Levné modely tak přesné zaměření neumožňují, ale
výrobky v ceně kolem tisícovky to už zvládnou. Další
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možností jsou detektory, které lze přirovnat k očím
a uším elektronického zabezpečovacího systému. Dělí
se na plášťové a prostorové. Mezi plášťovou ochranu
patří magnety (detekují otevření branky, vrat, oken
a dveří) a detektory tříštění skla. Obvykle se umisťují
dovnitř budovy. Plášťové se nazývají proto, že zachytí
pachatele ještě před průnikem do domu, tedy na plášti
budovy. Pokud například rozbije okno nebo vylomí
dveře, spustí alarm. Zde mají smysl venkovní sirény na
domě, protože pachatele odradí a upozorní sousedy,
že se děje něco neobvyklého. Plášťová ochrana bývá
často podceňována, ale většina zlodějů je zastavena už
na plášti domu. Profesionálního zloděje, který navzdory poplachu do objektu vnikne, pak může zastavit
pouze rychlý příjezd zásahové jednotky přivolané pultem centrální ochrany. Často používanými „vstupy“ do
domů jsou světlíky, bohužel se na ně mnohdy zapomíná. Můžete je chránit magnetem proti otevření. Pokud
se světlík v domě využívá k pravidelnému větrání,
místo magnetu bude vhodnější detektor pohybu.

tém bývá uzpůsoben tak, aby obyvatel domu měl dost
času na deaktivaci systému, například zadáním číselného kódu či elektronickou kartou.

Kolik to stojí?
Cena za elektronickou ochranu bývá přijatelná:
instalace zabezpečení rodinného domu vás přijde
v průměru na 30 000 Kč, zabezpečení bytu 3 + 1 pak
zhruba na 20 000 Kč. Další výhodou je, že po instalaci
elektronického zabezpečení spadáte v sazebníku cen
pojišťoven do pro vás příznivější kategorie. Za připo-

Strážci pohybu
Infrapasivní detektory pohybu pracují na základě
analýzy teplot v místnosti. Pokud se ve střeženém
prostoru pohybuje člověk, detektor zachytí jeho tepelné vyzařování (36 až 37 °C) a spustí poplach. Mezi
pohybovými detektory jsou nejspolehlivější detektory
duální, protože nejlépe umějí vyloučit falešný poplach.
Duální detektory pohybu se dají využít v garážích,
v místnostech s velkoplošným prosklením či lesklými
podlahami, kde by infrapasivní detektory moc dobře
nefungovaly. Dalším typem detektorů jsou zařízení na
bázi mikrovln, které detekují pohyb nejen v domě, ale
též v jeho bezprostředním okolí, před oknem či před
zdí. Mikrovlnné detektory se používají v kombinaci
s infrapasivními detektory, popřípadě k jejich ochraně
před sabotáží. Některé méně zkušené či ne zcela poctivé firmy mají tendenci zaplavit pohybovými detektory
celý dům. To je zcela zbytečné a finančně zbytečně
náročné.

Detektory rozbití skla
Účinným prvkem plášťové ochrany jsou detektory
rozbití skla neboli velmi citlivé mikrofony, které reagují na tlakovou vlnu a zvukový kmitočet typický pro
tříštění skla (kolem 30kHz). Nejkvalitnější detektory
jsou takzvané duální, které reagují až na základě dvou
vjemů, dokážou tedy eliminovat náhodný neškodný
hluk. Tato zařízení mají akční rádius i deset metrů do
prostoru místnosti, takže zachytí rozbití kteréhokoli
okna v místnosti. Mozek elektronického zabezpečovacího systému (EZS) představuje ústředna, plošný spoj
s mikroprocesorem, napájecím zdrojem a vstupy pro
zapojení jednotlivých detektorů. Je-li aktivován režim
ostrahy, neměl by se nikdo dostat ke klávesnici, aniž
by to detektor zaznamenal. Proto má být nastavená
přístupová cesta známa pouze obyvatelům domu. Sys-
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jení k pultu centralizované ochrany (což je nejlepší
varianta) pak platíte paušál od 600 Kč měsíčně. Oprávněný výjezd vás nestojí ani korunu, zbytečný zásah 500
Kč. Ještě před několika lety se náklady na elektronické
zabezpečení pohybovaly v desítkách až stovkách tisíc
korun a instalace často vyžadovala rozkopat téměř
celý byt. Dnes si podle situace si můžete vybrat drátový
nebo bezdrátový systém - pokud stavíte dům, nebude
problém k ostatním instalacím přidat i kabely zabezpečovacího systému. Pokud však už bydlíte, asi by
vám nebylo pro pár drátů příjemné mimo plán omítat
a malovat. Základem bezdrátového elektronického
systému je bezdrátová souprava, která komunikuje
se strážními snímači. Montáž je rychlá a bez větších
zásahů do interiéru.
Drátové a bezdrátové systémy se dají i kombinovat základem hybridního zabezpečení může být klasická
drátová ústředna s bezdrátovou nástavbou, umístěna
ve sklepě nebo v prostorách, které vedení kabelů nenaruší. Obytné prostory se mohou chránit bezdrátově.
Drátová varianta je levnější a bezpečnější, bezdrátová zas v jistém smyslu zranitelnější (k zajištění domu
nebo bytu však bez problémů postačí) ale v mnoha
případech lákavější - každá má své výhody i nevýhody.
Běžný elektronický zabezpečovací systém obsahuje

Přijeďte do Lázní Mšené a nechte se hýčkat od
hlavy až k patě.

Čokoládový víkend
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová koupel
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel

Mořský balíček

od

31 999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od

20 499 Kč*

INZERCE

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Domovní dveře
bez bočního dílu

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• koupel se solí z Mrtvého moře
• klasická částečná masáž zad
• kryogenní maska na nohy z mořského bahna

Cena balíčku 950,- Kč*

Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně

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

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

• Garážová sekční vrata RenoMatic light
• Domovní dveře Thermo65 se zamykáním
zabraňujícím vloupání

• Více informací na

www.hormann.cz/akce2017

*

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 008 • e-mail: lazne@msene.cz

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

řídící ústřednu, telefon, ovládací klávesnici, vnitřní
sirénu, signalizaci otevírání dveří a zvonek. Součástí
je i magnetický senzor otevírání dveří a pohybový
snímač. Do velkých bytů a domů není třeba kupovat
několik souprav. Stačí tu základní doplnit dalšími čidly.
U klasického systému jsou zařízení podstatně levnější,
více si však připlatíte za práci, při bezdrátovém jsou

bezpečnostní zařízení se proto doporučuje napojit
na pult centrální ochrany v některé z bezpečnostních agentur. Cena za ochranu soukromých objektů
v posledních letech významně poklesla a začíná se od
několika stovek korun za měsíc. Konkrétní sazba však
závisí na několika faktorech - například zda je objekt
kontrolován průběžně nebo jen v určitých intervalech.
Zprávu lze poslat i na více telefonních čísel a někdo
ze sousedství může být na místě už za pár minut.
Signál také lze přenést na vnější nebo vnitřní sirénu
(stojí zhruba od 1 500 Kč). Sirény jsou chráněny proti
napadení, takže při jejich poškození řídicí ústředna
upozorní, že se něco děje. Majitel nebo bezpečnostní
agentura dostanou informaci o narušení prostoru ještě
dříve, než se zloděj začne dobývat dovnitř a rozbije
okno nebo zničí drahé vchodové dveře.
Nejjednodušším zařízením proti zlodějům je inteligentní časový spínač, který umí zapnout televizi, rozhlas nebo světlo, takže vzbuzuje dojem, že jste doma.
Nejlevnější spínací hodiny se dají koupit už za několik
set korun. Levnou variantou ochrany jsou rovněž světla s prostorovými senzory před vchodovými dveřmi.

Varování před ohněm

náklady na montáž zanedbatelné, samotná zařízení
jsou však podstatně dražší. Za bezdrátový magnetický
snímač otevření okna nebo dveří zaplatíte asi 900 Kč,
při klasické verzi je to přibližně 300 Kč. Tuto částku je
třeba vynásobit počtem oken a dveří.
O něco dražší jsou detektory tříštění skla. Bezdrátové
stojí přibližně 3 000 Kč, klasické asi 700. Jeden však
uhlídá více skleněných tabulí. Instalují se obvykle na
stěnu naproti oknům. Základním prvkem elektronického zabezpečení je senzor pohybu za zhruba 1 600 Kč
(klasický stojí kolem 400). Má dosah až 12 m. Většinou
stačí jeden až dva do místnosti. Na základní ústřednu
je možné napojit i další bezpečnostní prvky, například
senzor kouře nebo úniku plynu.
Nejjednodušší klasické zajištění běžného bytu se může
vejít pod 10 000 Kč (i s prací), bezdrátový systém bude
asi o polovinu dražší. Elektronicky zajistit velký byt
stojí přibližně od 20 000 do 100 000 korun - záleží na
požadavcích majitele, ale i na místě, kde se nemovitost
nachází. Například při individuálním nastavení nebudou čidla reagovat na to, že v bytě zůstává přes den
kočka nebo pes, a nebudou vyvolávat plané poplachy.

Poplach - a co dál?
Pokud se zloděj pokusí otevřít dveře nebo rozbije
okno, řídicí ústředna automaticky informuje majitele
krátkou textovou zprávou přímo na mobil nebo předem nahraným vzkazem. Jaký má však zpráva význam,
když se člověk nachází daleko od domu? Elektronické
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Elektronické zabezpečovací systémy jsou standardně
vybaveny přístroji, které chrání před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Patří sem především ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Standardně mají
zabudovanou sirénu, která v případě nebezpečí varuje
obyvatele. Pokud se používá v bytě při vaření nebo
k vytápění plyn, lze si pořídit detektor úniku plynu.
Nejmodernější typy rozpoznají všechny druhy výbušných plynů a v případě zvýšené koncentrace aktivují
zabezpečovací systém. Současně signalizují nebezpečí
sirénou a dokážou také uzavřít přívod plynu.

Mechanické versus elektronické
zabezpečení
Co je tedy lepší? Mechanické prostředky nejsou schopny chráněné objekty zabezpečit absolutně. Proto se
oceňuje především jejich zpomalovací faktor, který
naznačuje, jak dlouho dokážou dveře, mříže či okna
odolávat hrubému násilí způsobenému kladivem,
kleštěmi nebo heverem v rukou zloděje. Elektronické
zabezpečení zase nezabrání vloupání. Proto se stále
více doporučuje doplnit mechanické zabezpečení o zajištění elektronické, které odhalí případné vniknutí
do bytu nebo objektu a vyšle signál na pult centrální
ochrany. Tam operátor vyhodnotí situaci a pošle na
místo zásahovou skupinu. V lepším případě zloděje
chytí. Na jedno zajištění jsme možná trochu zapomněli
- dobré pojištění nezklame. Takže nakonec zjišťujeme,
že nejlepší je trojkombinace: mechanika, elektronika
a dobré pojištění.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

ROCA - INSPIRA
Roca Inspira je novou kolekcí, která nabízí sanitu hned ve třech provedení: Round, Soft a Square. Každá z variant navíc dává prostor pro
kombinaci s různým nábytkem i doplňky. Rozličné tvary, typologie
a funkce nabízí snadný a inovativní přístup k plánování koupelen.
Koupelnu si tak můžete konfigurovat podle vlastních estetických
i funkčních preferencí v rámci jediné kolekce. Vyberte si ten, který
vám nejlépe vyhovuje, anebo je mezi sebou nakombinujte a vytvořte tak elegantní, moderní a funkční styl.

ČISTÁ OKNA JEDNÍM TAHEM
Přestože se jedná o únavnou, zdlouhavou a fyzicky namáhavou
práci, mytí oken se nevyhnete. Obzvláště nepříjemné je nekonečné
leštění, aby byla okna dokonale čistá a bez šmouh. Často je problém
také s odkapávající špinavou vodou na okenní rámy, parapety
a podlahy. Vileda přináší vysoce inovativní produkt, který si se všemi
nesnázemi poradí. Windomatic mytí oken opravdu usnadní.

USNADNĚTE SI PRÁCI CHYTRÝMI AKU POMOCNÍKY
Zahradní technika na akumulátorový pohon je oblíbená zejména díky
své výkonnosti, ergonomice a snadné manipulaci. Tyto přístroje jsou
lehké, dobře ovladatelné a zároveň se nemusíte zabývat elektrickou
šňůrou či benzinovou náplní. Aku technika značky for_q, která je
v prodeji výhradně v síti projektových marketů Hornbach, navíc skvěle
vypadá a je záruku kvality.

IKONICKÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT KITCHENAID
Seznamte se s novým kuchyňským robotem KitchenAid MINI o objemu 3,3 l. Je menší a lehčí než jeho „bráška“ kuchyňský
robot Artisan o objemu 4,83 l, a je tak ideálním společníkem do malých kuchyňských prostor. V České a Slovenské republice
bude dostupný v šesti barevných variantách.
S nerezovou pracovní mísou o objemu 3,3 l a možností až deseti různých druhů volitelného příslušenství zvládne tento
kuchyňský pomocník přípravu čehokoli od čerstvých domácích těstovin přes domácí burgery, veganské a vegetariánské pokrmy
až po domácí pečivo, pizzu či sušenky.
Navzdory své velikosti je kuchyňský robot KitchenAid
MINI zcela plnohodnotným pracantem, který dělá
čest své příslušnosti do rodiny kuchyňských spotřebičů
KitchenAid.
S jeho pomocí připravíte s přehledem až pět tuctů
domácích sušenek najednou a ještě následně zaděláte
těsto na domácí pizzu z množství až 680 g mouky.
S možností až deseti různých druhů volitelného
příslušenství se z kuchyňského robotu KitchenAid
MINI stává univerzální nástroj pro jakékoli vaše
kulinářské dobrodružství.
Koupit jej lze u oficiálního distributora
www.kitchenaid.cz.

KUPUJEME

NEMOVITOST
Na některých věcech se nevyplatí šetřit. Naopak, čím dražší si pořizujeme, tím
více obezřetní bychom měli být. Zejména pak u nemovitosti, za kterou zaplatíme
i miliony korun. K nákupu auta si dnes běžně přibereme zkušeného člověka,
který nám vůz prověří. V případě nemovitosti, která stojí mnohem více peněz,
toto většinou neplatí. S vidinou úspory prodávající a kupující často řeší převod
bytu či domu na vlastní pěst bez asistence odborníků. Není výjimkou, že tyto
případy pak končí velkými problémy, ztrátou peněz či dokonce soudem.
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Přitom s pomocí právníka a zkušeného makléře může
prodej proběhnout zcela bezpečně.
Kupující by před podepsáním smlouvy znát veškeré
informace nejen k technickému, ale také faktickému
právnímu stavu nemovitosti. Nestačí vědět, kdo ji
vlastní, ale důležité jsou i informace o případných zástavách, exekucích, břemenech apod. Právě ty mohou

ná břemena a služebnosti. Reálná břemena se pojí
s různými povinnostmi, jako například dávat polovinu
úrody sousedovi. U služebnosti musí vlastník „pouze“
něco strpět, nejčastěji např. položený kabel, potrubí apod. V praxi se velmi často setkáváme s věcnými
břemeny v podobě doživotního užívání objektu třetí
osobou či nutnosti umožnit přístup na cestu vedoucí
přes pozemek. Takováto omezení mohou plnohodnotné užívání koupené nemovitosti minimálně znepříjemnit, někdy i dokonce znemožnit.

Nebojte se přizvat odborníka

způsobit velké nepříjemnosti a právní potíže. Pozornost kupujícího by měla směřovat v prvé řadě do listu
vlastnictví, který vydá příslušný katastrální úřad nebo
kterýkoli Czech POINT. Dozví se zde základní údaje
o vlastníkovi a o aktuálním právním stavu nemovitosti.
Je potřeba být obezřetný, pokud je na nemovitosti tzv.
plomba. Znamená to, že právě prochází nějakou změnou, například probíhá zápis nového majitele, v případě rozvodu rozdělení majetku apod. List vlastnictví
odhalí také případná věcná břemena, zástavní práva či
exekuční tituly.

Riskantní koupě se nevyplatí
K nejčastějším omezením patří zástavní práva, která
upozorňují na to, že nemovitost figuruje jako záruka
pro případ nesplácení dluhu. Pokud se zástavní právo
vztahuje na nemovitost, o kterou má kupující zájem,
měl by se podrobně seznámit s obsahem zástavní
smlouvy a podmínkami výmazu zástavy. Převod takové
nemovitosti je možný, ale vyžaduje promítnutí této
skutečnosti do kupní smlouvy, příp. kupní ceny. Častým
omezením je také exekutorské zástavní právo, které
informuje o tom, že majitel má určité závazky, které
řádně nehradí a jejichž zaplacení se věřitelé domáhají.
Takovou nemovitost však nelze koupit od vlastníka,
ale je nutné jednat s exekutorem.
Další omezení s sebou nesou věcná břemena, která
se podle nového občanského zákoníku dělí na reál-
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A jak rizika spojená s právní problematikou co nejvíce
snížit? Prvním a nejjednodušším krokem je nejednat
na vlastní pěst. Vyplatí se přizvat právníka či zkušeného makléře. Důležité je prověřit všechny detaily,
které by mohly ukazovat na nějaký problém. „Před
nákupem bytu či domu doporučuji kupujícímu, aby se
seznámil s kupní smlouvou, na základě které prodávající nemovitost nabyl. Pokud ji nevlastnil dlouho, je
potřeba v katastru ověřit, zda nemovitost neměnila
majitele nezvykle často. V takovémto případě je třeba
zkontrolovat všechny kupní smlouvy a vyloučit tak
účelovost těchto převodů a rizika z toho vyplývající,“
radí odborník Petr Hrubý. Některé věci ovšem na katastru ověřit nelze. U rodinných domů třeba to, jestli
k pozemku patří přístupová cesta, u bytových jednotek
pak například informace o vlastnících sousedních bytů.
„Zejména u investičních bytů se setkáváme s nízkým
zájmem vlastníků o správu svých nemovitostí, který
pak v extrémních případech může vést k problematickému fungování společenství vlastníků jednotek
i bytových družstev,“ uzavírá Petr Hrubý.
Zásadním krokem, jak veškerá rizika omezit, je převod
finančních prostředků za nemovitost až po zápisu do
katastru. Kupující by měl proto své peníze svěřit nejlépe
na jistotní účet v bance, případně do úschovy notáře či
prověřeného advokáta. Teprve poté, co se stane vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí, popřípadě až
zmizí omezení v podobě zástav, exekucí a břemen, by
peníze měly být převedeny prodávajícímu.

Pozor na tyto zápisy v katastru:
•

•

•

•

•

Zástavní právo – slouží k zajištění pohledávky
pro případ, že dlužník nebude řádně splácet své
závazky
Exekutorské zástavní právo – slouží k zajištění pohledávky v případě, že je na vlastníka nemovitosti
uvalena exekuce
Reálné břemeno – vlastník věci je jako dlužník
zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo
něco konat
Služebnost – vlastník je povinen něco strpět, případně omezit některé činnosti, které by za běžných okolností provádět mohl
Plomba – upozorňuje na fakt, že nemovitost aktuálně prochází nějakou změnou

TŘI TIPY JAK UŠETŘIT NA HYPOTÉCE
Hypoteční úvěr patří mezi nejvýznamnější ﬁnanční rozhodnutí každé rodiny. Pokud se
v blízké budoucnosti chystáte na nákup bytu, stavbu vlastního rodinného domu nebo
rekonstrukci stávajícího bydlení máme pro vás tři šikovné tipy, které vám pomohou
ušetřit nemalé peníze.
VÝHODNOU SAZBU U HYPOTÉK
SI MŮŽETE DOJEDNAT UŽ DNES
Úrokové sazby hypotečních úvěrů
se na konci minulého roku odrazily od
svého dna a mírně vzrostly. Pokud se
v následujících dvou letech chystáte
využít hypotéku a bojíte se, že úroky
budou dále růst, můžete si aktuální výhodnou sazbu zajistit už nyní a čerpat
peníze až později. Nemusíte se stresovat, bance stačí doložit jen účel budoucího úvěru. Pokud úroky skutečně
porostou, vy budete mít jistotu nízkého
úroku a na splátkách hypotéky citelně
ušetříte. Takovou možnost nyní nabízí
například Komerční banka (KB).
„Lidé, kteří jednají o koupi nemovitosti, plánují výstavbu či rekonstrukci, by
se měli začít zajímat o aktuální nabídky
sazeb už dnes. Rozhodně to není předčasné, pokud již mají konkrétní představu o svých budoucích plánech. Komerční
banka totiž umožňuje právě takovým lidem získat dnešní stále velmi výhodnou

úrokovou sazbu, ačkoli k samotnému
čerpání hypotéky dojde třeba až za dva
roky. Za zajištění aktuální úrokové sazby
nedáte nic navíc oproti vyřizování hypotéky v budoucnu. Budete mít ale jistotu,
že případné další zvyšování sazeb se vás
již nedotkne,“ uvedl Ondřej Šuchman,
marketingový produktový manažer z KB.
VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI MŮŽETE
TAKÉ FINANCOVAT HYPOTÉKOU
Časté jsou případy, kdy pořízení vlastního bydlení vyčerpá rodinný
rozpočet natolik, že již nezbývá na vybavení domácnosti. Málokdo přitom
ví, že vybavení domácnosti lze také
ﬁnancovat hypotečním úvěrem. Výhodou oproti spotřebitelskému úvěru
je nejen možnost rozložit si splátky na
delší dobu, ale především výrazně nižší
úrok. Na nákup kuchyně, obývací stěny,
elektrospotřebičů nebo jiného vybavení
domácnosti vám v Komerční bance půjčí až 400 tisíc Kč.

STAVTE
SVÉPOMOCÍ UŠETŘÍTE
Pro řadu stavebníků je potěšující
informace, že hypoteční úvěr dostanou i v případě, kdy staví svépomocí. Banka vám sice nezaplatí
vaši práci, ale v předstihu vám na váš
účet zašle peníze na nákup materiálu
nebo dodavatelské služby. S penězi již
hospodaříte sami, zpětně žádné faktury
bance nepředkládáte. Tento typ hypotéky (pod označením „Hypotéka se zálohovým čerpáním“) má ve své nabídce
také Komerční banka.
KOMERČNÍ BANKA –
VYHLEDÁVANÝ PARTNER
PRO HYPOTÉKY
Výhodou Komerční banky je široká
produktová nabídka. Kromě standardních hypoték na koupi bytu (i družstevního), rodinného domu, výstavbu, re-

konstrukci nebo reﬁnancování stávající
hypotéky nabízí řešení i pro méně časté
případy – např. na investici, rekreaci, na
refundaci již vynaložených prostředků či
vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků, přičemž účely je možné
kombinovat. Poradit se můžete v široké
síti poboček se specialisty, kteří najdou
řešení na míru každému klientovi.
KB

Více informací o hypotékách
Komerční banky získáte na kterékoli pobočce KB nebo Modré
pyramidy stavební spořitelny.
Můžete také zavolat na bezplatnou infolinku 800 521 521 nebo
navštívit www.kb.cz.

INZERCE
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dum
za hubičku
Šest špičkových výrobců stavebních
materiálů a nejširší síť stavebnin
se spojili, aby vytvořili unikátní
nabídku materiálů pro stavbu
vašeho domu.
Získejte unikátní slevy na materiály
pro stavbu domu přímo od výrobců.
Registrujte se a připravíme Vám na
míru nabídku stavebních materiálů.
www.pro-dum.eu
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Kdy se vyplatí nemovitost jako investice
Je určitě rozdíl, zda si kupujeme nemovitost k užívání,
či jako investici. Pokaždé totiž budeme mít na objekt
jiné nároky. A vyplatí se vůbec investovat do nemovitosti? Na to jsme se zeptali ředitele realitního oddělení
Jana Lenera.

Kdy se nákup nemovitosti jako investice
vyplatí?
Pronájem nemovitosti by měl pronajímateli vygenerovat po odečtení nákladů na údržbu a správu
nemovitosti a po zaplacení daně z příjmu takový
čistý výnos, který je lepší než výnos z alternativní
investice se stejně vysokým investičním rizikem. Při
výpočtu také musíme zohlednit náklady za ušlý zisk

72 | BYDLENÍ

za předpokládanou dobu, kdy bude nemovitost bez
nájemníka. To může být různé dle lokality, velikosti
nemovitosti atd.

Je ta pravá doba právě teď?
Časovat trh se nevyplácí, a to ani u investice do nemovitostí. V dnešní turbulentní době nelze budoucí vývoj
s jistotou předpokládat. Nyní cena nemovitostí pravděpodobně poroste a také pravděpodobně přijde období, kdy během pár let cena zase klesne v důsledku
zpomalení ekonomiky. Následně opět dojde k oživení.
Důležité je si uvědomit, že investice do nemovitostí
je dlouhodobou záležitostí a měla by činit pouze část
investičního portfolia. Krátkodobě se jedná o spekulaci a spekulace je riziková ze své podstaty.

Jak lze odhadnout výši provozních
nákladů nemovitosti?
Výše měsíčních nákladů je hodně variabilní a nelze ji
obecně aplikovat. Záleží na provedených nebo plánovaných stavebních úpravách objektu (s tím souvisí
například výše fondu oprav), zateplení objektu, zdroji
vytápění apod. Pokud se jedná např. o novostavbu
bytového domu v Praze, kde klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti je nejčastěji mezi B nebo
C, můžeme odhadovat náklady na cca 50 Kč/m2 plochy
bytu (bez spotřeby elektřiny). Tato částka by obecně
měla zahrnovat zálohy na teplo, vodu, minimální výši
fondu oprav, správu domu, základní údržbu společných prostor, odvoz odpadků, apod.

Jak získat dobré nájemníky?
Stěžejní je dobrá lokalita s dobrou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. Řada potencionálních
nájemníků očekává standardizované bydlení typu 1kk,
2kk, 3kk. Nájemné musí být konkurenceschopné. Je
lepší mít obsazenu nemovitost kvalitním nájemníkem,
který byt neničí a platí včas nájem, než mít nemovitost
prázdnou, protože se snažíme získat nájemce, který
bude ochoten a hlavně schopen platit nadstandardně
vysoký nájem. Důležité je mít nemovitost, která láká
spolehlivé nájemce. Levné nemovitosti ve špatném stavu přitahují nespolehlivé nájemníky, kteří pak vytvářejí
majiteli spíše starosti než zisk.

Co je dobré zakomponovat do nájemní
smlouvy?

Jaký je investiční horizont pro nákup
nemovitosti?
Obecné doporučení zní 10 let. Záleží však zejména
na pořizovací ceně, pronajímatelnosti v dané lokalitě
a typu nemovité věci, jelikož ne vždy se musí jednat
o nemovitou věc určenou k bydlení. Výnos z pronájmu
bývá na úrovni výnosů dluhopisových fondů. Záleží na
tom, jak efektivně dokáže majitel řídit výběr nájemníků. Jinými slovy, jde o to, zda dokáže mít spolehlivé,
platící nájemníky, kteří nemovitost udržují v dobrém
stavu. Absence nájemníků, škody na majetku a neplatící nájemníci velmi rychle snižují výnosnost a tedy
i návratnost investice.

Jako záruka za zaplacení nájemného a splnění povinností nájemce vyplývajících z nájemního vztahu slouží
jistota (dříve kauce). Podle starých pravidel byl pronajímatel oprávněn požadovat jistotu ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Od loňského roku je výše jistoty též omezena, ale neměla by být
vyšší než 6-ti násobek měsíčního nájemného. Občanský
zákoník neupravuje ustanovení týkající se povinnosti
doplňovat kauci při jejím čerpání v průběhu trvání
smlouvy. Toto je tedy čistě na dohodě mezi smluvními
stranami a pravidla je dobré si stvrdit ve smlouvě. Stejně dobré je i stanovit ve smlouvě výši úroků z jistoty,
které by měly být alespoň ve výši zákonné sazby.

Jde si pronájmem nemovitostí vydělat
na živobytí?
Máme klienta, který má 30 bytů a velmi úspěšně vydělává jejich pronájmem. V dnešní době levných hypoték
není problém získat na nájemném o něco více, než je
splátka hypotéky. Pozitivní je, že nemovitost si zároveň
může držet svou hodnotu.
Zdroj: Realitní společnost české spořitelny,
Broker Consulting ,
foto: Schutterstock.com

BYDLENÍ | 73

NEŽ ZAČNETE

STAVĚT

Rozhodli jste se pořídit si rodinný dům? Máte čtyři možnosti: buď si koupit
hotový, nechat si ho postavit na klíč, postavit si ho svépomocí nebo se pustit do
rekonstrukce staršího domu.
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Typizovaný dům od developera
Nejjednodušší variantou je zakoupení už vyprojektovaného a většinou i rozestavěného typového domu
od developerské společnosti. Nebudete muset shánět
projektanta, trávit spoustu času nad projektováním,
vyřizovat si stavební povolení, kolaudaci atd. Developerské společnosti poskytují kromě stavebních služeb
i služby finanční, takže vám pomohou i se zajištěním
financování domu. Za hlavní nevýhodu developerských
projektů patří asi to, že domy jsou již naprojektovány a vy si pouze rezervujete nebo rovnou kupujete
určitou část výstavby. V tomto případě nemáte žádnou
možnost zasahovat do změny podoby domu nebo dispozičního uspořádání. Stejně tak nemáte téměř žádné
možnosti kontrolovat si kvalitu výstavby. Navíc ceny
materiálů i stavebních prací stále rostou a nejeden
developer je nucen hledat úspory. Problémy se pak
mohou objevit třeba až za několik let, kdy na jejich
reklamaci už bude pozdě. Nicméně u prověřených
developerských společností tato rizika nehrozí.

Rodinný dům na klíč
Některým lidem rodinné domy z hromadné výstavby nevyhovují. Zároveň však nemají čas, ani chuť se
stavbě svého domu osobně věnovat. Raději si tedy
dům nechají postavit kompletně „na klíč“. Pokud se
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jim podaří najít dobrého projektanta, seriózní stavební
firmu a nekompromisní stavební dozor, nakonec si mohou ušetřit nervy, čas i peníze. Nutným předpokladem
úspěchu je dokonalé smluvní zajištění zadávaných
prací a samozřejmě vlastnictví parcely. Co se projektu
týká, můžete zvolit buď projekt typový, nebo individuální. U typového volíte z již předem připravených
variant rodinných domů. U projektů individuálních
si můžete vymyslet vlastní model a projektant vám
na něj vytvoří stavební projekt. Cena této varianty je
samozřejmě vyšší, než když zvolíte stavbu svépomocí,
ale zase jste ušetřeni všech stavebních starostí, která
za vás vyřídí stavební firma. Některé vám dokonce
pomohou s vyřízením hypotečního úvěru. Pokračuje-li
stavba podle schváleného harmonogramu a odpovídá-li fakturace uzavřené smlouvě, s čerpáním úvěru
nebývá problém.

Stavba svépomocí
Nejlevnějším, ale také nejpracnějším řešením je pořízení vlastního bydlení vlastními silami. Vše od financování, vyřizování stavebního povolení, plánování stavby,
nákupu materiálu, stavby samotné, kolaudace, atd. si
budete muset vyřídit sami. Jedná se nejen o velmi časově, ale především i velmi fyzicky náročnou záležitost.
Úskalím individuální výstavby bývá kvalitní projekt.

Ověřené řešení pro cihlové zdivo

Nová éra snadné
práce s cihlou

Zapomeňme na mýty. Řezání, drážkování či vrtání cihel je dnes díky moderním strojům
snadné. Ty správné stroje k cihlám Porotherm jsou k dispozici v celé řadě půjčoven.
Cihla je výjimečný materiál. Většinu skvělých vlastností cihly oceníte až ve chvíli, kdy v cihlovém domě začnete bydlet. To, že cihla
je také velice snadno opracovatelná však využijete již během stavby. Zde se velice dobře pozná, že cihla je skutečně unikátním
stavebním materiálem. Zřejmé je to u vlastního zdění broušenými cihlami Porotherm Profi, ale i ve snadnosti opracování cihel
ať už vrtáním, řezáním nebo drážkováním. Právě proto vznik projekt TOProfi, který zahrnuje půjčovny strojů vhodných pro obrábění
cihel a který představuje také jejich snadné použití prostřednictvím instruktážních videí. Více na www.toprofi.cz.

Jádrové vrtání

Drážkování

Rychle a efektivně lze pomocí kombinovaného kladiva provádět jádrové vrtání
pro elektroinstalační krabice. Za 1 den zapůjčení lze
vyvrtat cca 180 otvorů potřebných pro běžný rodinný dům.

Řezání strojovou pilou
Stolová pila je ideální pro
přímý řez i pro řez pod
úhlem. Díky vodnímu systému chlazení kotouče, je
značně eliminován prach.
Řez je velmi rychlý a přesný. 150 - 200 polovičních cihel, potřebných na běžný rodinný dům, vyrobí za necelých 5 hodin.

www.porotherm.cz

www.toprofi.cz

Drážkovačka rychle a jednoduše připraví prostor pro
elektroinstalaci. Připojený
vysavač zajistí čistotu pracovního prostředí. Zapůjčení na 1-2 dny postačí k připravení drážek v celém domě.

Řezání ruční pilou
Snadné ovládání a manipulaci při dořezu cihel do
požadovaných velikostí činí
z ruční pily nejčastěji a nejdéle půjčovaný stroj pro
stavbu.

Podcenění stavební přípravy a snaha ušetřit na projektu nakonec může stavbu hodně zkomplikovat a prodražit. Před jejím zahájením je vždy třeba absolvovat
martýrium stavebního řízení, a pak vybrat dodavatele.
Stavba domu svépomocí trvá většinou mnohem déle
než stavba domu na klíč. Pokud však máte dostatek
organizačních schopností, nemusíte si vše stavět sami,
ale můžete si najmout jednotlivé stavební party a jejich práci jen řídit.
Nicméně další obtíže lze očekávat i při úvěrovém
financování individuální výstavby. Hned na začátku může nastat problém se zajištěním hypotečního
úvěru. Jeho následné čerpání má poměrně složitá
kritéria - hypoteční banky například zpravidla uvolňují prostředky jen na základě předložených faktur
podle stupně rozestavěnosti. Přes všechny tyto možné
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komplikace se ale zájem stavebníků o výstavbu domů
svépomocí každoročně zvyšuje. Mnozí zájemci o bydlení ve vlastním domě prostě na ceny stavebních společností nedosáhnou. Další příčinou je dříve nebývalý
výběr stavebních materiálů, z nichž některé fungují
jako skládačky a není nutné mít na stavbě pořád zedníky. Výhodou dneška je také množství návodů a publikací, zároveň fungují i různé iniciativy nebo kurzy,
kde se dozvíme, jak postavit dům bez stavební firmy
krok za krokem. Na webech lze nalézt mnohé postupy,
výpočty nákladů i návodná videa. Přípravu stavby si
lze usnadnit i akčními balíčky, v nichž nabízejí špičkoví
výrobci materiálů nutných pro stavbu rodinného domu
společně nejvýhodnější stavební řešení, špičkovou kvalitu i nejnižší cenu výrobků s možností konzultace.

nování schodiště. Další fází jsou elektroinstalace, voda
a odpady, rozvod plynu, topení, TV, telefon, internet,
zabezpečovací systémy a také přípojky na elektřinu,
plyn, kanalizaci a čističku odpadních vod. Dokončovacími prvky stavby jsou okna a dveře, garážová vrata,
omítky a štuky, podlahové topení a radiátory, betonování a lití podlahy, obklady dlažby, zařízení koupelny
a WC, parapety, krb, sádrokartony, malování nebo
tapety, podlahové krytiny, zásuvky, vypínače, osvětlení,
dveře a zárubně, schodiště, žaluzie, rolety, závěsy, zateplení domu, fasáda, solární systémy, tepelné čerpadlo. A pak už budete řešit to nejpříjemnější – vnitřní
vybavení svého nového domova a založení zahrady.

Z čeho stavět

Stavební etapy
Pro zahájení stavby domu je ideálním obdobím jaro
a léto. Odborníci doporučují připravit si alespoň
minimální finanční rezervu pro případ, že by se i přes
důkladnou přípravu na něco zapomnělo. Jaké jsou
jednotlivé fáze stavby? Nejprve je nutné si sestavit
finanční plán, zaměřit a zakoupit pozemek, oplotit
ho, změřit radon, vyřešit příjezdovou cestu. Pak si
nechat vypracovat projekt domu, absolvovat stavební
řízení a zvolit materiál. Ve druhé fází přichází na řadu
základová deska, zemní práce, příprava a betonování
základových pásů, betonování desky. Hrubá stavba
obnáší případný sklep, hydroizolaci, zdění obvodových a nosných zdí, přípravu a betonování stropu,
zdění podkroví, betonování věnce a štítu, komín, krov,
střešní krytinu, střešní okna a klempířské prvky, beto-

Ve fázi projektování rodinného domu se musíme rozhodnout, jaký materiál použijeme na hrubou stavbu.
Při jeho výběru je třeba zohlednit řadu vlastností
různých druhů a typů obvodových plášťů. Důležité je,
aby vybraný materiál na svislé nosné stěny splňoval,
při deklarované životnosti, požadavky na stabilitu
stavby, mechanickou odolnost, požární bezpečnost,
pohlcování zvuku, tepelně izolační vlastnosti a v neposlední řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví. K tradičním stavebním materiálům patří hlavně
pálená cihla, ale i pórobeton. Oba materiály se izolují
buď polystyrenem či minerální vatou. Stále častěji se
ale setkáváme s tvárnicemi se zabudovanou izolační
vrstvou, které výrazně zkracují stavební proces a dům
zateplují. Zdění z vatových cihel je velmi rychlé, přesné
a jednoduché, vhodné i pro laiky. S pomocí speciální
tenkovrstvé malty či lepidla je rychlost zdění až o 50%
rychlejší, než z tradičních nebroušených cihel. Na chuť
přicházíme i montovaným dřevostavbám s konstrukcí z masivního dřeva. Stěny bývají ze sendvičových
panelů, které tvoří desky z dřevěných štěpků, polystyren a často také sádrokarton. Velmi módní jsou dnes
monolitické domy, což jsou jednolité bytelné stavby
bez spojů, vysoce variabilní. Lze udělat různá zaoblení
a zakřivení domu, a to i přímo na stavbě. Jsou to prakticky nezničitelné, energeticky velmi úsporné, zdravotně nezávadné domy s vysokou akumulační schopností.

Materiály pro stavbu svépomocí
Polystyrenové tvárnice nabízejí nejjednodušší technologii a jsou lehké, takže se nenadřete. Klasické tvárnice a cihly se většinou jednoduše řežou, je však třeba
si najmout odborníky na zateplení. Stavba z klasických tvárnic trvá zpravidla několik měsíců. Keramické
cihly jsou vhodné pro vyznavače zdravého přírodního
životního stylu a především zdravého bydlení. Dutiny
v keramických cihlách snižují hmotnost cihel a zvyšují
tepelně izolační vlastnosti materiálu. Z dřevocementu
lze sice stavět svépomocí, ale pouze pod dohledem
odborníka. Hrubá stavba z dřevocementu trvá 6 týdnů.
Montované domy mohou stavět jen firmy, ale postaveno může být už dokonce za několik dní. A jaká je
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životnost stavebních materiálů? Beton, polystyren
a dřevocement vydrží stovky let. Keramika a pórobeton přes sto let a dřevostavby kolem sedmdesáti let.

ní době patří mezi jednu z nejoblíbenějších variant
střešních krytin. Účelným a elegantním řešením může
být i betonová střešní krytina. I v tomto případě jde
o vysokou kvalitu, pevnost, šikovné řešení tašek, které
mají větší rozměr a umožňují poměrně snadné položení. Ve výsledku tak zatíží plochu na metr čtvereční
o něco méně. Co se týče barevné škály a povrchových
úprav, je rozhodně z čeho vybírat, ať co se designu
týče, tak i v rámci celkového využití a odolnosti krytiny. Dalším variantou je plechová střešní krytina,
která má dlouhou životnost. Její jádro je totiž tvořeno
z ocelového plechu, je pozinkováno a dále nastříkáno
pryskyřicí. Střechy tohoto typu mají tu výhodu, že nekladou požadavek na velký sklon, což majitelé mnoha
domů ocení. Plechové střechy navíc najdete v několika
tvarech a to díky možnosti lisování plechového jádra
do mnoha podob. Základním tvarem je jednoduchá
holandská vlnovka, ale seženete i plechové krytiny
vypadající jako břidlice či pálená taška. Díky jejich
struktuře je tedy barevná paleta plechových krytin
opravdu široká, instalace na laťový rošť je navíc velmi
jednoduchá, manipulace snadná a účinně celá střecha
tlumí hluk deště i krupobití. Jistě vás potěší, že tyto
střechy nemusíte nijak ošetřovat a tak po instalaci
budete mít veškerou práci za sebou. Plechové střešní
krytiny jsou pevné, kvalitní, trvanlivé, avšak můžou
odradit svojí cenou. Je však nezbytné porovnat i další
výdaje spojené s přepravou a trvanlivostí, s instalací
jako například spotřeba kotvících prvků, velký prořez
materiálu. V každém případě touto variantou zaplatíte za kvalitu, která vám vydrží po celý život. Plechové
krytiny jsou vhodné na takové domy, kde neobýváte
podkroví. Jednu nevýhodu totiž plechová střecha má:
dostatečně nezajišťuje zvukový útlum. Poznáte to
v období dešťů, krupobití a silného větru.

Zateplení je nutnost

Jakou střechu si dát nad hlavu
Vidíme všude kolem sebe domy, které střecha pozvedá
a vidíme i jiné, jež střecha potlačuje. A nejde v rámci
tohoto úkazu jenom o absolutní velikost střechy nebo
její výšku. Tvar střechy silně ovlivní nejenom exteriérovou vizáž domu, ale také interiérové působení prostoru. Každé konstrukční řešení střechy má své výhody
i nevýhody. Ať bude mít váš dům střechu sedlovou,
pultovou, plochou, mansardovou nebo stanovou, důležitý je výběr správné krytiny.

Pálená, betonová nebo plechová?
Pálená střešní krytina zajišťuje velice dobrou odolnost
vůči povětrnostním vlivům, vysokou pevnost a také
myslí na ekologii. Je vyráběna na přírodní bázi, vypaluje se v pecích vyhřívaných zemním plynem a v dneš-
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Po komplexním zateplení včetně utěsnění oken
dokážete ušetřit na nákladech za energie v zatepleném domě až o 70 % více oproti nezateplené nemovitosti. Zatímco u novostavby postavené na klíč za
vás zateplení vyřeší stavební firma nebo developer,
u stavby vlastními silami jde o důležitý prvek, který
musíte řešit sami. Je obecně známo, že efektivnější
je zateplovat zvenčí. Pokud to nejde, dá se kladná
tepelná bilance budovy vylepšit i zevnitř. Pak už je to
ale otázka větších či menších živitelských kompromisů
podle toho, jak moc potřebujete izolovat. Ano, ať již
zevnitř či zvenčí, důležité jsou především typ izolantu,
způsob zateplování – neboli použitý systém a kvalita
provedení. Mezi nejrozšířenější způsoby zateplení
s velkou účinností patří kontaktní zateplovací systémy.
Princip je v tom, aby těsným kontaktem se zdí systém
udržel teplo uvnitř a naopak nepropouštěl nežádoucí
chlad a vlhkost zvenčí. Při prakticky stejné technologii
aplikace existují dvě základní dělení podle použitého
izolantu: buď s deskami z minerálních, resp. skelných

vláken, anebo s polystyrenovými deskami. Obecně
platí, že investice do izolace s menší než patnácticentimetrovou tloušťkou se prakticky nevyplatí. Nejvyšší náklady jsou totiž spojené s realizací zateplení, samotný
cenový rozdíl v tloušťce izolace je minimální. Majitelé
domů často nemají projekt na zateplení, chybí stavební dozor, šetří na materiálu, najmou si tu nejlevnější
firmu, nebo zateplují svépomocí. To se v konečném
důsledku nemusí vyplatit.

Vybíráme oči domu
Jakými okny a dveřmi se vyplní stavební otvory? Plastová okna a dveře se těší oblibě svou nenáročností,
cenovou dostupností, výbornými tepelně-izolačními
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vlastnostmi a minimálními nároky na údržbu. A skutečně jsou dnes nejprodávanější, obzvláště pro potřeby
rodinných domů. Plastová okna navíc mohou například
z vnější strany imitovat dřevo pomocí speciální fólie.
A co víc, výborně izolují hluk, respektive propouští minimum zvuku.
Stále větší oblibu získávají i dřevěná okna a dveře z lepených dřevěných hranolů, takzvaná eurookna. Nahrazují dřívější dřevěná okna a dveře vyráběná truhláři
z masivního řeziva. Dlužno říci, že životnost dřevěných
oken a dveří je vyšší než plastových, dosahují vysoké
pevnosti, dýchají, ale také výborně izolují teplo i hluk.
Široký je výběr dřevin a dekorů, ale teprve při povrchové úpravě z vnější strany hliníkem se zvýší odolnost

Sázka na bezpečí
Až budete vybírat dveře do domu, zvolte raději bezpečnostní. Mají speciální prvky, které jinde nenajdete.
Jedná se například o hlavní rozvorový zámek uzamykající křídlo ve více místech. Další důležitá výhoda jsou
tři bezpečnostní trny, které brání ve vytržení křídla
dveří u pantů. Dále jsou to výztuže dveří vyrobené
z kalené oceli a součástí dveří jsou i hroty proti vysazení. Pro větší bezpečnost jsou dveře jediným otočením klíče zamknuty až na dvanácti bodech a zámek
je odolný vůči odvrtání, vyplanžetování i vylomení.
Díky přídavnému zámku, který se zamyká nezávisle
na hlavním zámku, můžete dveře zamykat jednoduše
i zevnitř, a tím předejít loupeži v době, kdy spíte. Jak
nejlépe vybrat bezpečnostní dveře? Na prvním místě
je samozřejmě výběr kvalitního modelu. Dbejte na to,
aby dveře splňovaly všechna bezpečnostní opatření
a byly vyrobeny z odolných materiálů. Odborníci doporučují dveře 3. bezpečnostní třídy. Splňují ty nejpřísnější normy a poskytují vysokou bezpečnost na rozdíl od
nižších tříd, které nejsou dostatečné. I u vchodových
dveří hraje významnou roli vzhled. Lze si objednat
dveře celoprosklené, částečně prosklené, s plnou dveřní výplní i s různou orientací příček. Samozřejmostí
je široká nabídka barevných odstínů či dřevodekorů.
Vzhled ovlivní i dveřní kování, klika, koule nebo madlo
z venkovní strany. Při výběru dveří však nezapomínejme na jedno: design dveří by měl vždy ladit s celkovým
vzhledem domu. Splněna musí být i požární odolnost
dveří EI, což je doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám.
U běžných dveří do bytu je to 30 minut. A důležité je
samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických způsobů
klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy, jako je
čtečka karet nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu, klávesnice za pomoci PIN kódu, elektronické systémy dálkového otevírání či telefon s pomocí bluetooth.

Garáž nebo přístřešek?

a životnost dřevěných eurooken a dveří na maximum.
Kombinace dřeva s hliníkem dodává navíc punc luxusu,
okna i dveře jsou vysoce pevné, odolné klimatickým
vlivům a jejich vzhled je velmi moderní. Velmi trendové
je dnes velkoplošné zasklení, které může být kompletně integrované do zdiva a vytvoří tak v domě skutečný
pocit volnosti bez hranic. Přináší do interiéru maximum
světla a přitom nabízí neomezený výhled ven. Inovativním řešením je též spojení skel, kdy je přechod z tabule
skla k tabuli skla téměř neviditelný. Toto řešení nabízí
mnoho možností pro moderní, velkoplošnou, skleněnou architekturu, která se z veřejných budov stěhuje
i do moderních rodinných domů.

Stavíte-li si rodinný dům, jistě nezapomenete na
parkování vašeho auta. Na prvopočátku, už při realizaci návrhu a projektu domu, se musíte rozhodnout,
zda zvolit garáž, nebo jen přístřešek. Garáž je přitom
stejně jako přístřešek vždy polyfunkční. Někteří odborníci dokonce zastávají názor, že automobilu, jakožto
jedné z forem spotřebního zboží, garáž naopak vůbec
neprospívá. Velké teplotní rozdíly při používání garáže
především v zimních měsících automobilům víc škodí.
Z tohoto důvodu nejsou mnohé garáže vytápěné. Je
to i kvůli soli, která se používá při zimní údržbě silnic.
Ta totiž působí na auto agresivněji, pokud roste jeho
okolní teplota. Pokud se rozhodnete pro garáž, čeká
vás výběr vrat. Nejčastěji jsou žádána takzvaná sekční
vrata. Důvodem jsou cena, nízká hlučnost a prostorová nenáročnost, zabírají pouze místo pod stropem
a neomezují využívání celého prostoru garáže. Navíc
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je dostatek místa i před garáží - například výklopná
vrata, která jsou další variantou, zamezují zastavení
těsně před garáží ještě před jejich otevřením. Dále můžete zvolit vrata posuvná či rolovací. Takzvaná křídlová
vrata se dnes už víceméně nevyskytují, protože se dají
otvírat jen ven, takže pokud máte sjezd vedoucí pod
úrovní okolního terénu, nepřicházejí v úvahu. Mějte
na paměti, že vrata nejsou pouhou uzávěrou garáže.
Pokud je garáž propojena s domem, chrání váš majetek před vloupáním. Ke všem typům garážových vrat
lze namontovat elektrický pohon. Dálkový ovladač
mívá rozsah okolo 30 až 50 metrů. Záleží samozřejmě
na místních podmínkách. Ovládání bude jinak fungovat v ulici s hustou zástavbou, jinak na poli a jinak
u garáže s plotem z ocelových prvků. Pokud dosah
není podle vašich představ, stačí k anténě zabudované
v těle motoru přidat externí prutovou anténu. Potom
budete moci otevírat garáž třeba z gauče vašeho obýváku.

Rekonstrukce staršího domu
Na konec jsme si nechali poslední možnost, jak bydlet ve svém vlastním rodinném domě – koupit si dům
starší a ten si upravit podle svého přání. Tato varianta
se zdá finančně nejvýhodnější. Avšak pozor, nemusí
tomu tak být vždy. Nespornou výhodou této varianty je především skutečnost, že starší dům už stojí na
pozemku, který musíte v případě novostavby pořídit zvlášť. Navíc mnohdy má pozemek už vzrostlou
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zahradu, kterou si můžete jen doupravit. Rozhodně
je to jednodušší, než ji zakládat na zaplevelené louce.
Plusem je i to, že starší dům již stojí v místě s velmi
dobrou infrastrukturou, což u některých novostaveb
postavených někde „v polích“ být nemusí. Ale naprosto nejdůležitějším bonusem je možnost okamžitého
nastěhování a rekonstruovat dům postupně. Pokud
nemáte zpočátku k dispozici velký finanční obnos,
můžete upravovat podle možností. Nic vás v podstatě
nenutí k co nejrychlejší stavbě, abyste měli kde bydlet.
Při rekonstrukci děláte vše tak, jak je možné. Nevýhodou rekonstrukce staršího domu oproti novostavbě
může být jednak to, že je z počátku poměrně těžké
určit rozsah prací, které budou nutné, stejně tak jako
určit, na kolik daná rekonstrukce vyjde. Financování
rekonstrukce může být mnohem složitější než financování nové výstavby. Banky bývají v případě rekonstrukce s uvolňováním financí opatrnější, než tomu bývá
u novostavby. Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci,
přizvěte si k posouzení stavu kupované nemovitosti
odborníka, který vám řekne, zda je ještě možné dům
jednoduše a ne příliš nákladně zrekonstruovat, nebo
zda je dům v tak špatném stavu, že jediným řešením
bude demolice a následná stavba domu nového. A to
by se vám pěkně prodražilo.

Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com
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garážová vrata
sekční, rolovací, průmyslová

www.motorius.cz
Využijte bezplatně, náš nový online
kalkulátor www.motorius.cz.
V klidu domova si vše
prohlédnete a pročtete.
...vyrábíme pro Vás na míru!

markýzy, žaluzie,
předokenní rolety, mříže
brány a branky
posuvné, křídlové

K celému sortimentu dále nabízíme
příslušenství, zabezpečení a montáž.
Volejte naši zákaznickou
linku 601 245 245

KAŽDÁ STAVBA JE TAK KVALITNÍ,

JAK KVALITNÍ JE JEJÍ STŘECHA

Výběr střešní krytiny patří k nejdůležitějším investicím, které se většinou výrazně
promítnou do rodinných úspor. V případě, že má stavebník šťastnou ruku, bude
mu střecha sloužit několik generací. Vybere-li však nekvalitní krytinu, hrozí řada
nepříjemností. Jak tedy postupovat při výběru střechy?
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„Už při výpočtu orientačních nákladů myslete na to,
že například vedle tašek budou třeba další montážní
prvky, například dnes obvykle i krajové tašky, odvětrávací tašky nebo hřebenáče, větrací komínky a hlavice,
případně zábrany proti nepříjemnému sesuvu velkého
množství sněhu, prosvětlovací či bleskosvodové prvky, střešní fólie, větrací pásy proti proniknutí ptáků
a hlodavců a mnoho dalších součástí“, upřesňuje Jiří
Frídl, uznávaný specialista v oblasti střech. To však není
vše, důkladně je třeba zkontrolovat i stav podstřešního trámoví a v případě potřeby ho ošetřit vhodným
impregnačním prostředkem proti dřevokaznému
hmyzu a plísním. Tesař nebo pokrývač by měl rozhodnout, zda je potřeba vyměnit střešní latě, části krovu,
nebo krov zpevnit.

Vsaďte na ucelený systém
Na střešní slátaniny z komponentů různých výrobců
podle toho kde, za kolik a co vůbec investor sehnal, je
věru smutný pohled. Ještě smutnější kapitolou je však
často vlastní řemeslná práce. „Přitom prakticky všichni
renomovaní výrobci nabízejí kompletní systém střešních prvků. A rozhodně neprohloupíte, pokud střechu
domu od projektu až po pokrytí kompletně zrealizuje
odborná, nejlépe výrobcem přímo proškolená firma,“
říká Frídl. Kromě garance na výrobky totiž získáte i záruku na střechu jako takovou. V České republice tyto
služby poskytují prověření prodejci pálených (keramických) nebo betonových tašek.
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Barva pod kontrolou
Při pokládce je třeba pečlivě kontrolovat barevný
odstín jednotlivých šarží výrobků a brát tašky současně z několika palet. Estetické „vady na kráse“
se při odlišných odstínech v ploše snadněji rozptýlí, zatímco různobarevné pruhy působí velmi
rušivě.

Záleží i na sklonu střechy
Vedle tašek v mnoha provedeních, ať už pálených (keramických) nebo betonových, lze střechu pokrýt osvědčenou břidlicí nebo šindelem, ale zrovna tak vláknocementovými deskami, krytinami z pozinkovaného
plechu s barevnou úpravou, bitumenovými dílci na
bázi asfaltových pásů, pro které se užívá název bonnský nebo kanadský šind.

Češi na kvalitě střechy nešetří, ukázal
průzkum
Podle průzkumů dává téměř 90 % Čechů přednost
kvalitní střešní krytině, jmenovitě taškám, před levnou
krytinou. A proč si právě tašky drží u českých uživatelů takovou oblibu? Většina Čechů je přesvědčena, že
investice se vyplatí, protože střecha z tašek vydrží po
celý život.

Zdroj: vseostrese.cz,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

VYNIKAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
pro každý dům je pálená taška TONDACH
Pálená střešní krytina je nejoblíbenějším střešním materiálem po právu. Její vlastnosti dnes a denně oceňují lidé
v nejrůznějších – i těch extrémních – klimatických podmínkách. Vysoká odolnost, mrazuvzdornost či barevná stálost
pálené střešní krytiny TONDACH představují hlavní důvody, proč pálenou tašku volí. V mnoha případech rozhoduje
také fakt, že se mohou spolehnout na velký výběr jednotlivých variant modelů, povrchových úprav a barevných provedení. Díky tomu je možné pálenou tašku použít prakticky na kterémkoli typu stavby. Stále častěji si však uživatelé cení
také dalších doplňkových služeb, které jsou při tak náročném projektu, jakým realizace střechy je, často zásadní.
Zdařilé realizace mají být odměněny!
V loňském roce proběhl 12. ročník soutěže „TONDACH PÁLENÁ STŘECHA“.
Do soutěže se mohl přihlásit každý pokrývač či pokrývačská ﬁrma, kteří pracují s krytinou TONDACH na území České
republiky. Přihlášená realizace musela být pokryta materiálem společnosti TONDACH a realizována v době od 1. 12.
2015 do 30. 11. 2016. Soutěžilo se ve třech kategoriích
1. Rodinné domy a obytné stavby
2. Veřejně prospěšné stavby
3. Historické stavby
V rámci každé kategorie bylo možné za první místo získat 7 palet základní střechy TONDACH ČR, za druhé místo 5
palet základní tašky TONDACH ČR a za třetí místo 3 palety základní tašky TONDACH ČR.
Souběžně s hlavní soutěží běžely i dvě další. Soutěž o nej fotku „Pokrývač na střeše TONDACH“.
Do soutěže se mohl přihlásit každý pokrývač, který zároveň přihlásil svou realizaci střechy do 12. ročníku soutěže
„TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2016“. Každý, kdo přihlásil svou vlastní fotku pokrývače na střeše Tondach, mohl
také vybrat fotograﬁi jednoho ze svých kolegů pokrývačů a udělit jí svůj hlas.
Vtipná, zajímavá, netradiční, nápaditá fotograﬁe s největším počtem hlasů byla ohodnocena třemi litry PRAVÉ
PÁLENÉ SLIVOVICE TONDACH.
Zároveň probíhala soutěž Pokrývači sobě, kdy sami pokrývači vybírali nejlepší realizaci svých kolegů a vybrali tak
nejlepšího z pokrývačů. Odměnou byly také tři litry PRAVÉ PÁLENÉ SLIVOVICE TONDACH.
Do 12. ročník soutěže „TONDACH PÁLENÁ STŘECHA“ bylo přihlášeno celkem 206 realizací
• 141 realizací v kategorii Rodinné domy a obytné stavby
•
25 realizací v kategorii Veřejné stavby
•
40 realizací v kategorii Historické stavby

V kategorii RODINNÉ DOMY A OBYTNÉ
STAVBY získala 1. místo realizace střechy
rodinného domu v Polomi, kterou realizovala
ﬁrma STAVITELSTVÍ STŘECHY, s.r.o.

V kategorii VEŘEJNÉ STAVBY získala 1. místo
za rekonstrukci střechy Smuteční síně ve
Skutči realizační ﬁrma Jaroslav Kopřiva.

V kategorii HISTORICKÉ STAVBY získala 1.
místo za rekonstrukci
střechy Kostela Nejsvětějšího Vykupitele
v Radimi realizační
ﬁrma KROLAN s.r.o.

JARO NA ZAHŘADĚ
Na konci zimy už majitelům zahrad pomalu začíná stoupat adrenalin do žil.
Co všechno je třeba naplánovat a udělat, aby zahrada přinesla užitek i krásu?
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Když se příroda probudí ze zimního spánku, je potřeba „pročesat“ trávník, vyčistit chodníčky a zastřihnout
„fazónu“ stromům a keřům. Ze země se už derou další
a další cibulky a je nejvyšší čas připravit si osazovací
plán, nakoupit semena a objednat mladé stromky
a keře na výsadbu. Po mrazech už můžete začít rýt
záhony pro ranou výsadbu, rozhodit na ně kompost
nebo rozložený hnůj. Pokud jste hnojili průmyslovými hnojivy na podzim, buďte opatrní, abyste rostliny
nepřehnojili či nepopálili. Po zrytí záhony přikryjte na
několik týdnů mulčem nebo černou folií, aby se půda
prohřála. Mulč dodá půdě svým rozkladem potřebné
živiny. Funkčnost je třeba vrátit nejen záhonům, ale
také všem plochám v zahradě. Začátek vegetačního
období je tudíž vhodnou příležitostí k potřebným
terénním úpravám.

Rotavátor kultivuje
Pryč jsou časy, kdy jsme museli zahradnické práce, jako
je prokypření půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud, vyhrabávání
stařiny i provzdušnění trávníku dělat vlastníma rukama. Zapomeňte na motyku a rýč. Dnes všechny tyto
práce provede jediný stroj – rotavátor neboli kultivátor, opatřený rotačními noži, které motorovým pohonem pronikají do hloubky 15 až 20 centimetrů. Jeho
velikost si můžete zvolit podle potřeby – od nejmenšího elektrického třeba jen na předzahrádky, až po
dvoukolový benzínový traktor, který může být opatřen
rotavačními hvězdicemi nebo celou řadou dalšího
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příslušenství, jako je například orební pluh či přívěsný
vozík. Ke všem rotavátorům si můžete přikoupit různá
příslušenství, jako například vyčesávač a provzdušňovač trávníku nebo kypřič půdy.

Vertikutátor provzdušňuje
Pro provzdušňovače se používá i název vertikutátory, což pochází z anglického názvu vertical cutting,
tedy vertikální řezač. Tajemství jeho práce spočívá ve
vyhrabávání travní plsti, mechu a ostatních nečistot
z trávy pomocí nožů. A to takovým způsobem, aby ke
kořenům mohla znovu pronikat vláha a vzduch, což
jsou nezbytné složky pro dobrý a zdravý růst trávy.
Nenaruší se svislým řezem kořeny rostlin? Trochu ano
a po takovém prořezu vám může připadat, že trávník nějakou dobu paradoxně vypadá hůř než před
zásahem. Rozhodně se toho ale nemusíte obávat, už
po pár týdnech vyraší nové a zdravé travní výhonky.
Vertikutátor je také skvělým pomocníkem, pokud se
chystáte na nový osev na ploše pokryté neudržovaným
trávníkem. Je většinou poháněn elektrickým motorem,
pokud však máte velkou a členitou zahradu bez přívodu elektřiny, zvolte provzdušňovač benzinový. Při výběru se kromě výkonu motoru zaměřte na další technické parametry, jako jsou šíře záběru a nastavitelnost
hloubky vertikutace. Důležitý je rovněž počet nožů na
válci, stejně tak počet výměnných válců (pokud to stroj
nabízí), dále sběrný koš, plošný výkon a v neposlední
řadě celková hmotnost provzdušňovače, aby se s ním
dalo snadno manipulovat.

Ničeho
nelituj.
hornbach.cz

Hnojení trávníku
Nově vzešlý porost potřebuje na počátku jara větší
množství živin. Pokud není posečená tráva navrácena
do půdy prostřednictvím mulčování, pak je vhodné
provést hnojení, nejlépe v březnu nebo dubnu. K růstu
vegetace potřebuje živiny, především však dusík, který
podporuje dělení buněk a tvorbu nových částí rostlin.
Že trávník nemá dostatek živin, snadno poznáte: má
zelenožlutou barvou a roste pomaleji. Dobrá hnojiva,
obsahující vyvážené množství dusíku, draslíku, fosfátu
a hořčíku, to napraví.

Potřebujete novou sekačku?
Před nákupem sekačky si musíte položit kardinální
otázku: Jaký trávník chcete? Trávník může být extenzivní (sady, louky), parkový nebo intenzivní trávník neboli reprezentativní (často uváděný jako anglický). Čím
luxusnější vzhled – nižší výška trávníku (jemnější druhy
trav), tím častěji je třeba trávník sekat. Pokud chcete
anglický, tak je třeba sekat trávu i dvakrát týdně. Pro
zajímavost – golfové greeny se kosí každý den.
Univerzální sekačku v obchodech nenajdete. Při výběru záleží na tom, jaký druh trávníku budete obhospodařovat, pak na velikosti plochy a sklonu trávníku
a druhu pohonu. Záleží i na tom, jak budete s posečenou trávou nakládat. Pokud ji nechcete zkompostovat,
zvolte radši sekačku, která umí i mulčovat. Rozdrcená
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tráva tak poslouží jako přírodní hnojivo. Na malé
předzahrádce vám postačí vřetenová sekačka s ručním
nebo akumulátorovým pohonem. Teprve zahrada nad
1000 m2 volá po benzínové sekačce. Při sekání velkých
trávníků a luk se můžete dokonce i pohodlně projíždět
vsedě za volantem sekačkových traktůrků, tzv. riderů.
Na větší louky s náletem bude nutné pořídit si buď
bubnovou sekačku, nebo mulčovač, s nímž lze pracovat i v náročném terénu. Jsou to dvou nebo čtyřkolové
samojízdné rotační sekačky, které trávu drtí a vtlačují
mezi stvoly. Mulčovače se nabízejí se šířkou záběru 53
nebo 68 cm, umožňují nastavit výšku sečení v 6 polohách a mají až 5 rychlostí jízdy. Nově přibyly robotické
sekačky, které díky elektronické inteligenci po celé dny
pročesávají trávník i bez vaší přítomnosti. Jsou však až
pětkrát dražší nežli benzínové sekačky.
Pro lehké zastřihávání travičky a la golfové hřiště jsou
tady vřetenové sekačky. Pokud budete chtít pěkný
udržovaný pažit, můžete volit mezi klasickými elektrickými a benzinovými rotačními kolovými sekačkami,
případně jejich variací se vzduchovým polštářem.
Kdo kupuje sekačku poprvé, musí zvážit, jestli chce
elektrickou, nebo motorovou. Záleží na velikosti zahrady - elektrická se hodí maximálně tak do jednoho
tisíce metrů čtverečních (asi 32 x 32 metrů), na členitosti terénu, dostupnosti elektrické sítě - a také na
sousedech: motorové stroje jsou hlučnější.

Předjarní ochrana stromů
Chcete-li sklidit kvalitní ovoce a zajistit si tak bohatou
sklizeň, je třeba věnovat pozornost předjarní ochraně
ovocných stromů. Zaměřte se nejen na jádroviny a peckoviny, ale také na keře drobného ovoce, které pěstujete v zahradě. Bohužel v posledních letech chorob
a škůdců v zahradách přibývá, a proto se většinou při
pěstování ovoce neobejdete bez chemických postřiků.
Aby jich bylo co nejméně a byly účinné, je potřeba začít včas a dodržovat termíny ochrany: jedině tak máte
šanci na zdravou úrodu. Předjarní postřik proveďte přípravkem, který udusí většinu živočišných škůdců. Tímto
ozdravujícím zásahem zničíte hlavně vajíčka hmyzu,
které rády vykusují listy. Postřikem můžete ochránit
před červivostí i odrůdy třešní.

Hnojiva přírodní i syntetická
Ještě než se pustíte do hnojení záhonů, odpovězte
si na několik důležitých otázek. Chcete hnojit záhon
se zeleninou, okrasnými trvalkami, nebo s ovocnými
stromy? Máte možnost si sami vyrobit vlastní kompost
či listovku? Budete používat pouze přírodní hnojiva,
nebo některé výsadby hnojit jen syntetickým granulátem? Přejete si zvýšit aktivitu půdních mikroorganismů, které přispějí ke zkvalitnění půdy? Odpovědi na
tyto otázky vám pomohou si ujasnit, jaký typ hnojiva
bude pro vaši zahradu nejvhodnější. Přístup k pou-

žívání a výběru hnojiv se totiž u různých zahrádkářů
výrazně liší. Ti ekologicky smýšlející používání syntetických hnojiv zcela zavrhují, zatímco běžný zahrádkář
většinou nemá s aplikací chemicky vyráběných hnojiv
problém. Cílem veškerých hnojiv je dodat do půdy
potřebné množství živin, popřípadě zlepšit půdní
strukturu a nastartovat půdní život, který se podílí na
rozkladných procesech. Synteticky vyráběná hnojiva
získáte v kapalné či pevné formě. Pevná hnojiva na
trhu seženete nejčastěji v podobě granulátu, který
umožňuje snadnou aplikaci s vyrovnaným poměrem
živin. Ačkoli vám synteticky vyráběná hnojiva na první
pohled usnadňují život, zvažte jejich použití ve výsadbách, ve kterých pěstujete jedlé rostliny. Těm mnohem více prospěje dávka kompostu, zetlelého hnoje,
jemně posečené trávy nebo v poslední době oblíbeného vermikompostu. Tato hnojiva totiž obsahují velké
množství organické hmoty, která představuje pro
půdní mikroorganismy bohatou hostinu. Půda obohacená takovým hnojivem je kyprá, propustná pro vodu
a vzduch a celkově lépe funguje. Pokud je to tedy
možné, berte syntetická hnojiva spíše jako doplněk
než hlavní hnojivo.

Nezapomeňte na substráty
Předjaří je vždy spojeno s horečnými výsevy nejrůznějších rostlinek. Abychom je však úspěšně vypěstovali,
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musíme jim dopřát opravdu kvalitní substrát. Ruku
v ruce s tím jde také čistota a hygiena. Nestačí však
mít vydezinfikované květináče. Zásadní význam má
kvalitní výsevný substrát. Právě na něm výrazně závisí
náš úspěch nebo neúspěch. Univerzální substráty nebývají vhodné pro všechny rostliny, a ani vlastnoručně
namíchané směsi, které si připravíte smi, nemusí být
ideálním řešením. Substráty na trhu jsou dnes sofistikovaně specializované. Z bohaté nabídky zahradnických center si určitě vyberete ten správný pro květiny,
ovoce, zeleninu, nebo třeba pro pelargonie a orchideje, borůvky nebo palmy a středomořské rostliny.

Zahradní cestičky
Pro pohyb po zahradě slouží travní cestičky a chodníčky. Ty nejen propojují důležitá místa, ale zároveň
zahradu člení na funkční celky - okrasnou zahradu,
zeleninovou zahradu, pracovní a relaxační část. Pokud
právě letos uvažujete o nových zahradních cestách,
vybírejte z následujících možností: Zpevněné cesty
tvoří celistvé kamenné či betonové dlažby, keramické
dlažby či litý beton. Jsou sice stavebně náročnější, ale
mají dlouhou životnost a budou téměř bezúdržbové. Nicméně pevné plochy často špatně vsakují vodu,
zejména pokud jde o jednolité betonové plochy či
kameny vsazené do betonu, tak ty vodu nevsakují vůbec. Je důležité, aby dešťová voda nestékala k domu.
Částečně zpevněné chodníky jsou tvořeny z nášlapných kamenů se spárami vyplněnými hrubým štěrkem,
oblázky či dřívky. Hodí se zejména do minimalistických
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zahrad, nebo zahrad postavených v japonském stylu.
Tyto plochy také vyžadují dostatečnou drenážní vrstvu,
aby nedocházelo k problémům se vsakováním vody.
Do velkých zahrad jsou dostačující nezpevněné cestičky, vysypané pískem, oblázky, mulčovací kůrou atd.
I toto řešení ale vyžaduje před položením povrchového materiálu podklad s dostatečnou drenážní vrstvou.
Do míst, kde nechodíme příliš často, případně nechceme narušit plochu trávníku, můžeme použít tzv. šlapáky, které je možno vést i přes travnaté plochy, keřové
výsadby či trvalkové záhony.

Jaký bazén?
Pokud jste se rozhodli pro vybudování bazénu, jistě
přemýšlíte o jeho podobě. Přestože velké bazény jsou
příjemné, mnozí raději volí ty menší a méně nákladné.
K nejprodávanějším stále patří tzv. nafukovací prstence. Na trhu jsou v několika velikostech a hloubkách.
Jejich instalace je jednoduchá: stačí nafouknout prstenec a napouštět vodu. Pevný bazén můžeme v terénu
umístit třemi způsoby – zcela ho zapustit, zapustit ho
zpola nebo ho celý umístit na terén. Třetí způsob je
nejlevnější, ale méně estetický, a ne příliš praktický
(bazén bývá moc mělký nebo vysoký). I když i takový
bazén dokáže v parných dnech uspokojit, že? Na českých zahradách je tento druh velmi oblíbený. Nadzemní stavba těchto bazénů nevyžaduje téměř žádnou
přípravu, mají nízkou pořizovací cenu a jednoduchou
montáž. Stačí jen najít vhodné rovné místo a připravit
podklad. Tedy odkopat drny, udusat hlínu a vysypat

podkladovou plochu jemným pískem.
Při částečném zapuštění vyčnívá stěna bazénu v horní
části asi 50 cm nad terén. Zapuštění celé konstrukční
výšky bazénu do terénu se realizuje tak, že okraj i obruba bazénu jsou v jeho úrovni. Tento druh bazénu je
esteticky i prakticky nejpřijatelnější, ale finančně nejnáročnější. Příprava terénu není složitá: stačí vykopat
jámu, která bude o něco větší než samotný bazén. Po
jeho postavení se prostor kolem pouze obsype suchým
betonem. To je nutné kvůli zimě, kdy upouštíme hladinu vody, tlak zeminy by jinak mohl promáčknout stěny
bazénu.

Zcela zapuštěný elegán
Chcete-li si v bazénu opravdu užívat a sladit ho s domem, je ideálním řešením zapuštěný bazén. Na výběr
je několik variant řešení. Fóliové bazény jsou výhodné
zejména pro svou širokou tvarovou variabilitu. Mohou mít totiž přesně takový tvar, jaký jim vytvoříte
z betonu. Na betonový skelet se instaluje speciální
těžká fólie, což zaručuje maximální tvarovou stabilitu bazénu. Těžká fólie odpuzuje mikroorganismy, je
odolná vůči UV záření, účinkům chemicky upravené
vody i plísním. Laminátové bazény jsou časté a oblíbené řešení, protože nabízí výbornou životnost a u renomovaných značek také elegantní design. Laminátové
bazény se vyrábějí jako jednolitý kus, jejich povrch
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tak neruší žádný spoj. Velkou výhodou laminátových
a sklolaminátových bazénů je také široký „límec“,
který umožňuje jednoduché „podsunutí“ dlažby či
jiného materiálu použitého na úpravu okolí bazénu.
Železobetonový bazén představuje nejdražší řešení
s ohledem na stavební přípravu a pořizovací cenu, na
druhou stranu jde o provedení s takřka neomezenou
životností. Také dodávané příslušenství pro tyto typy
bazénů bývá dražší.

Okrasná vodní oáza
Rozhodli jste se dát před koupáním přednost jezírkové
vodní ploše, která svým půvabem přináší uklidnění,
pohodu a také příjemně zvlhčený vzduch? Vyberte
tedy klidné, slunné místo, kde nerostou stromy a keře,
aby na vodní plochu nepadalo listí. Hloubka by měla
dosahovat alespoň 80 cm, aby se jezírko snadno
nepřehřálo. Pro menší nádrže si můžete pořídit už
hotové pevné vaničky různých tvarů. Pokud si chcete
jezírko vytvarovat podle svého přání, vysypte jámu
pískem, překryjte ji geotextilíí a pak položte izolační
fólie z butylu nebo PVC. Dobře je upevněte a překryjte
kameny, oblázky či drny, a můžete začít se sázením
vodních rostlin.
Text: Eva Houserová,
foto: Schuttestock.com

INZERCE
levne dlazby.indd 1

16.3.2017 10:13:13

Někdo má rád zahrádku užitkovou, jiný okrasnou. Většina z nás preferuje obojí.
Zahradu jako relaxační zónu, kde si můžeme odpočinout a zároveň s koutkem, kde
si něco dobrého vypěstujeme. Dokonalá zahrada by prostě měla být harmonicky
uspořádána tak, aby přinášela potěšení, užitek i odpočinek.
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Co se týká užitkové zahrady, nejdůležitější je teď během jara připravit zeminu pro pěstování.
Málokdo má to štěstí, že vlastní pozemek s od začátku
úrodnou zeminou. Při zakládání zahrady je třeba většinou notně zapracovat na její kultuvaci, ale ani později
ji nemůžeme do nekonečna jen využívat. Přihnojování
patří ke koloběhu ročních zahradnických prací. Jak ale
vůbec zjistit úrodnost půdy a odhadnout, čemu se na
naší zahradě bude dařit a co vůbec nemá smysl sázet?
Důležitou charakteristikou půdy je její chemická
reakce s hodnotou označovanou pH. Zjednodušeně
řečeno vyjadřuje množství vápníku, nejvíce ve formě
uhličitanu vápenatého, obsaženého v půdě. Zda máte
půdu kyselou, neutrální nebo zásaditou - alkalickou,
zjistíte snadno pomocí testéru, který dostanete v prodejnách zahradnických potřeb. Existují i pH metry
digitální, které prostě zapíchnete do země a ony vám
ukážou hodnotu pH, jejich přesnost ale není vysoká,
hodí se spíše ke kontrolování hodnoty pH na záhonech
s rostlinami, když se chcete ujistit, zda je třeba vápnit
či přihnojovat. Jak je to s hodnotami pH? Čím nižší
pH, tím vyšší kyselost. Do pH 5 je půda označována
za kyselou, pH 5,1 – 5,5 znamená půdu slabě kyselou,
pH 5,6 – 7,2 ideální půdu neutrální, pH 7,3 – 7,7 už
je reakce zásaditá, alkalická, vše přes pH 7,7 je silně
alkalické. Oba extrémy – tedy vysoká kyselost pH měně
než 4,4 a vysoká zásaditost pH více než 7,7 jsou pro
pěstování jakýchkoliv rostlin nevhodné, půdu je nutné
upravovat. Zvýšení zásadité reakce dosáhneme vápněním, naopak pokud potřebujete půdu přikyselit, je
třeba přidávat rašelinu a kompost obsahující hodně
látek z rozloženého jehličí. Kyselost lze zvýšit i hnojením síranem amonným.
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Smiřte se s tím, že se vám nikdy nepodaří změnit
půdní reakci v celé ploše zahrady trvale, tento faktor
totiž ovlivňují podloží, klimatické podmínky i množství
spodní vláhy. Pokud tedy máte zahradu s alkalickou
zeminou a chcete na ní pěstovat třeba azalky, rododendrony, vřesy nebo borůvky – tedy rostliny, které
potřebují ke zdárnému prospěchu kyselou půdu, jedinou možností je připravit každé rostlině velkou jámu,
tu vyložit nepropustnou fólií a naplnit zeminou se
správnou reakcí. Je to tak trochu jako pěstovat rostlinu v květináči – budete muset zeminu u každé rostliny
pečlivě ošetřovat a doplňovat. Alkalizace půdy vyhovuje zase některým bylinkám nebo košťálové zelenině
– tady je ovšem ošetření jednodušší, protože ve většině
případů jde o jednoleté až dvouleté druhy, kterým
snadno upravíte na sezónu půdu přivápněním.
Dalším faktorem ovlivňujícím úrodnost půdy je její zrnitost. Na ní totiž závisí propustnost, zadržování vody,
možnost dobrého rozrůstání kořenového systému
rostlin. Rozlišujeme půdy lehké, středně těžké a těžké. Lehké půdy obsahují až 80 procent hrubých částic
písku a štěrku. Jsou dobře propustné, dobře se do nich
seje i sází, ale špatně zadržují vláhu, rychle vysychají
a přehřívají se. Bude se na nich dobře dařit zelenině,
třešním, višním a broskvoním, ale je třeba do nich
pravidelně dodávat humus a v době sucha intenzivně
zalévat. Tyto půdy s vysokou propustností se budou
v okrasné zahradě líbit suchomilným klečím a nejrůznějším mrazuvzdorným importům ze subtropických
horských krajů – zaručují totiž, že ani při jarním tání
nedojde k přemokření a uhnívání kořenů.
Ideální půdou pro většinu rostlin je středně těžká
půda, tedy ta, v níž je asi polovina hlinitých částic,

Hadice VALMON – hadice nejvyšší kvality a spolehlivosti!
Už Vás přestala bavit nabídka spousty nekvalitního, i když
levného zboží? Chcete opravdu kvalitu za přijatelnou cenu?
Toto Vám můžeme nabídnout. Jsme největší výrobce hadic
PVC v České republice, s více jak dvacetiletou tradicí, tradicí,
která znamená kvalitu a zodpovědný přístup k zákazníkovi.
A to ať se jedná o jednotlivého zahrádkáře a nadšeného kutila nebo třeba náročný průmyslový provoz. Tady všude najdete hadice značky VALMON neboli tak zvané „ valmonky“
jak za ty dvě desetiletí tento název již zlidověl. Po 23 letech
naslouchání potřebám trhu máme v nabídce nepřeberné
množství typů a provedení hadic. Jedná se především o hadice pro zahradu a čerpání vody, ale nejen to, ale také hadice
určené pro průmyslové použití, zemědělství, potravinářství,
stavebnictví. Prakticky kterákoliv oblast lidské činnosti, kde
potřebujete transportovat vodu nebo vzduch. Dále nabízíme přívodní a odpadní hadice k pračkám, bazénové hadice,
hadice k hydromasážním vanám a nápojovým automatům,
oplétání hliníkovým drátem pro potřeby těžkého průmyslu,
nebo jen jednoduché ochranné návleky. V roce 2014 jsme
také uvedli na trh novinku z vlastního výzkumu a vývoje
a to hadici typu Elastic, která nemění své užitné vlastnosti
a to zejména elasticitu a tvarovou stálost, jak při nízkých
teplotách do – 20°C anebo naopak velmi vysokých do 100°C.
Toto je velmi vhodné zejména ve stavebnictví, kdy mnohé
práce jsou prováděny i ve velmi chladných dnech v roce
a naopak například v zemědělství, kdy teploty zejména ve
sklenících se pohybují značně vysoko, tady například běžná

Firemní prodejna: Zahradní centrum, ul. Hemy
855, Valašské Meziříčí
Partnerské prodejny: Přerov, Žerotínovo náměstí
14; Prostějov, Vojáčkovo nám 12; Hulín, Zahradní
centrum U Svaté Anny 1283 , Nový Hrozenkov 434

PVC hadice změkne a ztrácí tak svůj tvar. Pro zajímavost si
připomeňme, že běžná uživatelská teplota PVC hadic je od
-5°C do 60°C. V loňském roce jsme také uvedly na trh nový
typ hadici VALMON GARDEN. Hadice GARDEN je hadice nejvyšší kvality určená pro použití v zahradnictví, zemědělství,
ale i v jiných oborech. Tato čtyřvrstvá hadice s černou duší,
která zabraňuje tvorbě řas díky neprostupnosti slunečního
záření, a tím pádem nedochází k zanášení hadice nečistotami a s inovací ve formě podélného zpevňujícího pásku po
obou stranách hadice, je opět o třídu
výše v odolnosti proti zalamování a kroucení. I to je důkazem, že přesto, že hadice VALMON jsou již tradičním
výrobkem na českém, ale také slovenském trhu, nespíme na
vavřínech a stále pro Vás připravujeme nějaké nové výrobky
a inovace z naší produkce. Ale co je hlavní, jako 100% český
výrobce dbáme na vysokou kvalitu našich hadic, což si již
spousta našich zákazníků ověřila, nasloucháme potřebám
trhu, snažíme se vše ještě více zdokonalovat a vycházíme
Vám, naším zákazníkům maximálně vstříc, pokud je to v našich možnostech.
A proto mi dovolte, abych Vás pozvala nejen na naše webové stránky, ale také do naší firemní prodejny a našich partnerských prodejen, kde Vám rádi poradíme a pomůžeme,
aby jste od nás odcházeli maximálně spokojeni.
Těšíme se na Vás!
Za kolektiv firmy Valmon ing. Lenka Pospíšilová

Zašovská 534, Valašské Meziříčí, tel. 571 622 583 ,
valmon@valmon.cz

www.valmon.cz

málo písku a jílu. Má ideální propustnost, takže dobře
udržuje vláhu a také si drží stálou teplotu. V našich
podmínkách mohou být tyto půdy jak zásadité, tak kyselé, tedy s velkým množstvím rašeliny a rozloženého
jehličí – záleží na oblasti, kde zahradu máte.
Obtížná je úprava tam, kde je půda těžká, jílovitá. Je
nepropustná, kořeny se v ní obtížně rozrůstají, je málo
provzdušněná a také studená. Taková půda vyžaduje
pro pěstování rostlin zásadní úpravu hlubokým přeoráním a promícháním s pískem a humusem. Jednou
to ovšem nestačí, na jílovitém pozemku je potřeba
půdu zlepšovat pravidelně, před zimou hluboko zrýt,
přidat hnůj pro dobrou výživu rostlina písek pro propustnost, provzdušňování a prohřívání půdy.
Základní údaje o půdě si tedy pravidelně kontrolujte.
To ale pro skutečně bohatě kvetoucí a rodící zahradu
nestačí, v době vegetace je třeba ještě přidávat dusík,
fosfor a draslík. Přihnojování potřebuje jak trávník, tak
záhony. Zeleninu a ovoce samozřejmě chemicky hnojíme co nejméně, tam je nejvhodnější na jaře zarytý
hnůj, rašelina a po sklizni pak třeba zelené hnojení, to
znamená výsev rychle rostoucí směsky trav a bobovitých rostlin, kterou na zimu zaryjeme do půdy.

Zemina do květináčů a truhlíků
Se zeminou to tedy vůbec není snadné. V zahradnictvích sice dostanete již namíchané substráty na různé druhy rostlin, ty se ale hodí hlavně na pěstování
v nádobách. Na záhonu by pytel substrátu nic nevyřešil, první déšť ho smíchá s okolní zeminou. Zato na
pěstování balkonovek, ale třeba i rajčat či jiné zeleniny
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v nádobách nebo pytlích je přesně namíchaný substrát
ideální. Počítejte ovšem s tím, že se za sezónu živiny
vyčerpají. Tuto zeminu pak tedy vysypte na záhon,
protože si základní dobré vlastnosti zachovává a půdu
na záhonu zlehčí a provzdušní. Do nádob si ale na
pěstování dalších rostlin pořiďte substrát nový.

Zahradní relax
Tím jsme vyčerpali téma užitkové zahrady a dostáváme
se k zahradě určené pro odpočinek.
Pojďme se tedy nejprve podívat, jak si takové místo
k odpočinku vytvořit.
Vyznačte si na zahradě místo, kde chcete mít svůj
odpočinkový ráj. U menšího pozemku se budete muset podřídit jeho rozměru, u rozlehlejšího máte více
možností, třeba vám bude víc vyhovovat stinný kout,
nebo naopak prosluněný střed zahrady, či posezení
pod vzrostlým stromem. Hlavně si dobře vyzkoušejte,
zda jde o místo, kde se skutečně cítíte dobře. Je jedno,
jaký bude mít tvar, zda to bude obdélník, ovál nebo
jiný, atypický rozměr. Vyčistěte a odplevelte vyznačené
místo a také se ho pokuste co nejvíce vyrovnat. Pokud
chcete zachovat trávník, obnovte ho travním semenem. Dáte-li přednost uměle vytvořenému terénu,
abyste ho nemuseli udržovat sekačkou a hýbat kvůli
údržbě trávníku s nábytkem, na povrch položte netkanou tkaninu, která zabrání růstu plevele. Na ní nasypte štěrk s malými kamínky nebo preferovanější písek
do výšky 20 - 40 centimetrů podle rovnosti povrchu.
Nezapomeňte na přístupové chodníky - nejlépe dva
z různých stran - záleží jen na vás, zda na ně použijete
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ŘEŠENÍ PROFESIONÁLŮ PRO ZAHRADU, CHOVATELSTVÍ, SKLADOVÁNÍ
Záruka 7 let – životnost 20 let
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Krmidlo
Příkrmiště
Ohrada
Skladování
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Estetické
Nerozbitné
Variabilní
Informace a objednávky na
tel. 596 730 730, 728 361 372
nebo info@kytulava.cz
Více na www.rostovekontejnery.cz nebo www.
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dlažbu nebo jen štěrk, oblázky či písek.
Vaše relaxační místo by mělo být nejen opticky oddělené od užitkové části zahrady, ale také skryté nežádoucím pohledům zvenčí. Od těch vás dokonale ochrání
neprůhledný plot. Můžete samozřejmě plot potáhnout
foliemi i rákosovými rohožemi nebo si soukromí zajistit vyššími zdmi, ale k relaxaci vám nejlépe poslouží
pohled do živého plotu, který patří k nejoblíbenějším
prvkům zahradní architektury. Spojuje v sobě prvky
užitkovosti s vysokou estetickou hodnotou. Dobře založené živé ploty dovedou poměrně rychle vytvořit pocit soukromí i rozdělit zahradu podle způsobu využití
na několik na sobě nezávislých částí. Polopropustná
stěna živého plotu chrání před větrem mnohem lépe
než pevná zeď. Ta totiž zvedne vítr jen na krátkou
vzdálenost, za zdí vznikají víry a vítr rychle klesá zpět
v původní síle. Za polopropustnou stěnou živého plotu
žádná turbulence nevzniká a intenzita větru je utlumena na velkou vzdálenost. Dřeviny zároveň příznivě
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ovlivňují vzdušnou vlhkost a zachycují prach. Pokud
chcete, aby byla vaše zahrada opravdu oázou plnou
života, pak živý plot určitě oceníte. V jeho porostu najdou zázemí ptáci, budou zde přespávat ježci a obživu
i úkryt poskytne rovněž nepřeberné škále bezobratlých živočichů.
Kdysi tvořily živé ploty našich zahrad především zeravy
(thuje). Dnes si můžeme zvolit z nejrůznějších druhů
a typů rostlin a vytvořit si živé ploty neopadavé, tvarované, volně rostoucí nebo stále zelené.

Neopadavé živé ploty
Živé ploty z neopadavých dřevin jsou u nás nejvíce žádané. Kvalitně založený a udržovaný živý plot z dobře
zvoleného neopadavého druhu poskytuje i v zimě velice dobrou optickou clonu a kromě toho má další výhody - je mnohem dynamičtějším prvkem, který mění
barvu olistění a může i kvést. Neopadavým druhům
dřevin, které se hodí pro výsadbu tvarovaného živé-

vícepatrový, volně rostoucí plot pohlcuje velmi dobře
prašnost, částečně tlumí hlučnost, omezuje nežádoucí
účinky větrného proudění a výrazně zlepšuje mikroklimatické poměry stanoviště. Správným výběrem
vhodných druhů dřevin a jejich prostorovou skladbou
můžeme založit celoročně působivé porosty, zajímavé
barevnými listy, květenstvím, plody, podzimním vybarvením listí a v zimním období působivou barevností
dřeva.

Tvarované živé ploty
Tyto ploty jsou pravidelně stříhané (nejlépe dvakrát,
ale i třikrát ročně). Zakládání tvarovaných živých plotů
je v porovnání s pěstováním plotů volně rostoucích
dřevin mnohem nákladnější, neboť vyžaduje mnohem
větší počet rostlin na metr délky, důkladnou přípravu
půdních podmínek a náročnější ošetřování nejen v období výchovy porostů, ale také v průběhu jejich vývoje.

Stále zelené živé ploty
Tyto ploty bývají nejžádanější, protože jsou spojovány
s představou plné celoroční funkčnosti. V soukromých zahradách se pro jejich výsadbu používají téměř
výhradně zeravy (Thuja). Zeravy jsou nepůvodní druhy
rostlin, které u nás působí poměrně cizorodě. Vhodnou alternativou k zeravům může být náš domácí tis,
hojně využívaný v historických zahradách. Do horských
a podhorských oblastí je obzvlášť vhodný běžný smrk,
který zde působí přirozeným dojmem. Jehličnaté
dřeviny ale nejsou jedinou možností pro vytvoření
stálezeleného plotu. Použít leze i neopadavé listnaté
dřeviny, například bobkovišeň, zimostráz nebo stálezelený kultivar ptačího zobu.

Trávník pokaždé jinak

ho plotu, vévodí náš domácí habr obecný (Carpinus
betulus). Známe ho spíše jako lesní strom. Je úžasně
praktický, výborně snáší řez a regeneruje i z pařezů.
Díky této jeho vlastnosti se nejvíce využívá pro tvarované ploty. Dají se z něj vytvořit docela nízké plůtky, ta
i několikametrové tvarované stěny. Mimo to má habr
obecný ještě jednu zajímavou vlastnost - zůstává na
něm suché listí až do jara a opadá teprve tehdy, když
už raší listí nové. I během zimy je pak takový habrový
plot téměř neprůhledný.

Volně rostoucí živé ploty
Zakládají se jako jednořadé i víceřadé výsadby okrasných keřů a keřových stromů. Jejich pěstování je
nenáročné. V porovnání s údržbou tvarovaných plotů
odpadá pěstitelsky náročné období výchovy porostu
do cílové výšky a každoročně opakovaný udržovací
řez. Případný úhyn rostlin v porostu není závažnou estetickou závadou jako u tvarovaných porostů. Vzrostlý,

Trávník je samozřejmou součástí každé zahrady. Nemusí to ale být vždy hladká zelená plocha. Při troše
inspirace lze vytvořit z trávníku netradiční přírodní
dílo. Na některých zahradách může trávník představovat originální solitér, jinde rozměrnou šachovnici nebo
může zvýraznit výškové rozdíly v zahradě. Je možné
z něj vytvořit i nejrůznější zahradní objekty. Máme-li
malé atrium, můžeme je vysypat bílým štěrkem a trávník osít jen pod sezením. Vytvoří tak dojem krásného
zeleného koberce.
Vyrobili jste dětem prolézačku? Pak můžete využít
nepotřebnou betonovou skruž nebo starý plastový
sud, umístíte jej do navršené hromady hlíny a tu pak
osejete travním semenem. Kopali jste na zahradě jámu
pro zahradní jezírko? Máte-li kopec nepotřebné zeminy a stejné množství travních drnů, využijte přírodní
materiál ke zbudování monumentální hliněné lavice
s potahem z živé trávy. Využijte také travní koberce,
které skýtají množství možností a nápadů pro vaši
zahradu. Různě vysoké úrovně jsou výborným místem,
kde se dá vytvořit příjemné posezení. Travní koberec může vytvářet působivé okolí kolem plastových
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sedaček pravidelně rozmístěných v rovině úrovňového
zlomu. Efektně vypadají nášlapné břidlicové desky těsně obrostlé čerstvou travní zelení. Jako celek vytvoří
působivý a zároveň praktický průchod vaší zahradou.

Nesmíme zapomenout na záhonky
Není nad pohled do květinových záhonů. Okraje relaxačního místa by jimi proto měly být lemovány, aby se
bylo na co dívat. A také by měly být dokonale obroubené, protože prorůstání trávníku do jejich okrajů
nepůsobí esteticky a na klidu nám nepřidá. Zrovna tak
prorůstání trávy do okrajů cest či vyštěrkované plochy
může rušit naši duševní pohodu.
Už při zakládání záhonů kolem relaxačního místa na
to myslete. Po obvodu záhonu se zapouštějí materiály, které zamezí prorůstání dvou rozdílných ploch.
Asi nejelegantnějším začištěním obvodu jsou lišty
z nerezových plechů, které jsou dole ostré, aby se
snadno zařízly do půdy a nahoře mají silnější zaoblenou část (aby nedošlo k poranění a také aby se plocha
lépe ošetřovala bez poškození mechanizace či nářadí). Plechy mají vysokou životnost a jsou v podstatě
bezúdržbové a velmi nenápadné, přitom spolehlivě
plochy izolují. Tyto lišty se vyrábějí i z jiných kovových
materiálů.
Další variantou jsou úzké betonové proužky, obrubníky, které se do sebe spojují systémem „zámků“ a vzniká jednolitý okraj. Opticky vzniká mnohem výraznější
oddělení v porovnání s plechy, nicméně se jedná
o finančně méně náročnou položku. Beton poměrně
dobře splyne s okolím, takže záhy opticky neruší. Je
zranitelnější na nárazy při údržbě.
Další možností je izolace pomocí plastových pásů,
pásových zábran. Jsou sice finančně nejméně náročné,
ale také nejméně životné. Plast po čase křehne a poměrně záhy se láme. Pro trvalejší záhony se nehodí.
Dřevěné plůtky z půlených kuláčků nebo palisád
v tomto případě většinou nesplní svůj účel. Dobře sice
drží zeminu a nastýlku záhonu, ale nedovedou zcela
zabránit prorůstání trávníku do záhonu.
Květinový záhon můžeme osázet tak, aby byl zajímavý během celého roku. Když se jarní cibule zatáhnou,
nastoupí na jejich místo letničky a dvouletky, které
posléze vystřídají rozkvetlé trvalky a podzimní květy,
a když zahradu pokryje sníh, stále ještě pokvete vřes
a ten pak nahradí něžné sněženky, bledule, talovíny
a čemeřice. Techniky výsadby a výsevu, stejně jako
jejich načasování se musí řídit potřebami jednotlivých
rostlin. Vybírejte druhy rostlin, které snesou extrémnější podmínky a staňte se designérem své zahrady namíchejte si koktejl rostlin, které budou vaše relaxační místo proměňovat každý měsíc. A nejlépe v systému
vyvýšených záhonů. V jejich spodních patrech to bude
slušet rostlinám, jako jsou floxy, echinacey, levandule
a hortenzie. Pro stinnější partie můžete zvolit astilbe a hosty a vyšší dřevitá patra pak spolehlivě zajistí
šeříky, lísky a vavřínovce. A pokud chcete opravdu
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jedinečnou okrasu, zkuste to s kaktusy. Žádné obavy,
některé druhy doopravdy můžete mít na své okrasné
zahrádce. Například druhy rodu Echinocereus (E. coccineus nebo E. triglochidiatus) či zástupci rodu Escobaria
(E. missouriensis nebo E. sneedii) jsou otužilé, ale jsou
choulostivější k přemokření substrátu než většina druhů opuncií. Pichlavým krasavcům se dobře daří třeba
právě na záhonu uprostřed zahrady. Nejpodstatnější
je, aby na zvolené místo dopadal dostatek hřejivých
slunečních paprsků. Půda musí být propustná, aby substrát nebyl trvale přemokřen. Druhy choulostivé k přemokření byste měli chránit před vytrvalým deštěm.

Nábytek dle libosti
Záleží jen na vašem vkusu a stavu peněženky, jakým
nábytkem si svou relaxační oázu vybavíte. Zahradní
nábytek se vyrábí z různých materiálů, které se liší
kvalitou, výdrží i cenou. Mezi „levné“ varianty patří
plastový nábytek. Upoutá nejen snadnou údržbou,
svěžestí barev či rozmanitostí, ale i netradičními tvary.
Při sebemenším poškození nebývá problém sehnat
stejný kus. V poslední době je k mání i kvalitní nábytek
z umělé hmoty, který vydrží mnohem déle, ale cenově
se podstatně už liší. Plast má však dost negativů: neodolá větru, velké vodě, prudkým výkyvům teplot, nevydrží příliš velký tlak. Ve srovnání s ostatními materiály
má plast špatnou stabilitu a omezenou nosnost - jeho
éra bezesporu pomalu končí.
Oproti plastu, kovový nábytek je na trhu stále více
žádán. Je totiž velmi kvalitní a vyznačuje se vysokou
trvanlivostí materiálu, stabilitou, variabilitou zhotovení a lehkou údržbou. Kovový zahradní nábytek se
převážně vyrábí z hliníku, oceli či pozinku a může
zůstat na zahradě nepřetržitě celý rok. Nevýhodou je
váha a cena, která je v případě kovového nábytku vyšší. V chladném počasí je studený, v horku zase úplně
rozpálený. Některý kov je potřeba po pár letech natřít.
Bohužel ho někdo nepovažuje za příliš elegantní,
a proto není vnímán jako vhodný subjekt na zahradu.
Dřevo je materiál, který skvěle koresponduje s atmosférou zahrady a dřevěný zahradní nábytek se tak
může zdát jako nejpřirozenější volba. Cena takového
nábytku je závislá na zvoleném druhu dřeva, ze kterého je nábytek vyroben. Dřevěný zahradní nábytek je
bytelný a má vysokou stabilitu, v případě volby robustního a masivního typu vydrží i dlouhá léta. Nevýhodou
je údržba dřevěného zahradního nábytku. Není sice
náročná, ale je nutné nábytek pravidelně ošetřovat
mořidly, lazurami a impregnacemi na dřevo či olejem.
Dřevěný nábytek je prostě stálicí v oblasti zahradního
nábytku.
Největší boom v posledních letech zažívá pletený
nábytek. Přírodní materiály (proutěné) vystřídala
syntetika. Té vévodí umělý ratan – odolný vůči nepřízni počasí, nenáročný na údržbu, lehký a příjemný na
dotek i na pohled. Nejčastěji se kombinuje s hliníkovou kostrou, na kterou se naplétá. Právě kombinace

Moderní stroj s bohatým
příslušenstvím, který orá i seče
DAKR PANTER FD-5
Stroj Panter FD-5 umožňuje starším či nemocným lidem, kteří mají problémy s chůzí, aby mohli
zvládnout práce kolem domu a na zahradě, které dříve dělali, ale nyní jim to už jejich zdraví
a fyzická kondice neumožňuje. Panter FD-5 podstatně rozšiřuje použitelnost zahradních traktorů, a proto můžete s jednou pohonnou jednotkou provádět všechny tyto výjmenované práce:
• bubnové a diskové sečení, obracení, provzdušňování a shrabování vysoké trávy
• cepákové i nožové mulčování
• frézování, odhrnování a zametání sněhu
• orbu, bránování, kypření a hrobkování půdy, vyorávání brambor
• převážení nákladů, rozmetání soli a umělých hnojiv
Stroj umožní šetrně udržovat krajinu (sekat, mulčovat či shrabovat trávu na loukách) s vyloučením těžké techniky, bude vhodný rovněž pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Rovněž umožní udržovat členité a hůře přístupné plochy, kde
se těžká technika pro své rozměry nedostane.

Kde je možné koupit výrobky DAKR?
Seznam vybraných prodejců výrobků DAKR
je na internetových stránkách www.dakr.com.

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

s hliníkem je neocenitelná při manipulaci s nábytkem.
Nedostatky? Prakticky žádné. Běžné omytí úplně postačí.
Ale jedno je nasnadě: radši jedno kvalitní polohovací
lehátko, které vám zajistí skutečné pohodlí, než levná
křesílka z umělé hmoty. Radši sofa z eko ratanu, než
velký jídelní stůl. Relax znamená spíše povalování,
lelkování, případně příjemné počtení než plnění žaludku. Je to místo, kde máte dopřát svému metabolismu
pohodlnou siestu třeba polohou ležmo se zavřenýma
očima a sladkými sny. Skutečný luxus vám poskytne
zahradní postel z ratanu, která disponuje úložným
prostorem, polštáři, matrací a stříškou, která vás bude
chránit před sluníčkem. Samozřejmě s malým stolkem
po ruce s dobrým nápojem a pochoutkami.
Ztělesněním pohody a lenivého odpočinku je bezesporu houpací síť. Houpání je zábavné, uklidňující, ale
také posiluje svaly, rozvíjí motoriku a zvyšuje pohybové schopnosti. A tak se houpejte, ať už na houpačkách,
křesílkách nebo v závěsných sítích. Všechny druhy
houpací techniky jsou k mání v různých materiálových
provedeních a různých velikostech. Některé jsou dokonce vybavené sítí proti hmyzu.

Uklidňující zvuk vody
Co by na vašem relaxačním místě nemělo chybět, je tekoucí voda. Její zvuk má téměř léčebné účinky a uklidňuje také samotný pohled na vodu. Pokud se vám
nechce budovat jezírko či potůčky s vodními přepady,
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bohatě postačí fontánka, která vám dovolí zapomenout na všední starosti, uvolníte tělo i mysl a potěšíte
oko i duši. Zahradní fontánky bývají pojednány z rozličných materiálů, jako je bambus, pískovec, umělý
pískovec, žula. Vybrat si ale můžete i fontánky keramické nebo dřevěné. Klasické fontánky mají své větší
předchůdce v zámeckých klasicistních zahradách. Voda
tady volně přepadává z vyšší sekce do nižší. U jiných
fontánek voda tryská vzhůru pod tlakem a jedná se
tak už o vodotrysk. Fontánky obsahují malé nebo větší
čerpadlo, některé z nich vyžadují umístění v dosahu
230 V.

V příjemném stínu
Už staří Řekové relaxovali pod korunami stromů. Pokud nemáte k dispozici vzrostlý strom, stačí jednoduchá kovová nebo dřevěná konstrukce – pergola, po níž
se s oblibou šplhají výhonky bujné vistárie, popínavých
růží, loubince nebo vinné révy. Před sluncem vás ale
ochrání také sluneční plachta. Bude-li z voděodolného
materiálu, poskytne vám i dobrou ochranu před deštěm. Plachty jsou buď pevné - tzn. plachta je neustále
napnutá, anebo navíjecí - plachtu je možno pomocí
navíjecí hřídele stáhnout buď ručně či motorem do
pouzdra. Instalace je jednoduchá - buď zavěšením na
stromy, nebo na nosné sloupky.

Foto: Shutterstock.com
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PROFESIONÁLNÍ UŽITKOVÉ ČTYŘKOLKY
Nadstandardní záruky, zázemí tradiční české firmy, obrovské skladové zásoby dílů
a příslušenství trvale skladem, největší dealerská síť v ČR i SR!

ZÁBAVA

Čtyřkolky Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR!
www.ctyrkolky.cz

PRÁCE

ROUNDUP GEL
Účinným pomocníkem proti plevelům je Roundup Gel s velmi jednoduchou obsluhou a přesnou aplikací. Jednoduše stiskněte dávkovač
gelu a naneste jej na plevel. Díky
revolučnímu aplikátoru a gelové
konzistenci zůstává 100% přípravku na listech, nic nestéká do půdy
nebo na jiné rostliny. Dávkování
zvládnete jedním prstem a celou
obsluhu jen jednou rukou.
www.roundupgel.cz

K DÝHOVANÝM
DVEŘÍM DÁREK

www.sapeli.cz

SAPELI, věřím českým dveřím

MALÝ SILÁK
Kompaktní vysavač Kärcher VC 2
Malý, neuvěřitelně tichý a maximálně výkonný
je vysavač Kärcher VC 2. Díky systému třívrstvého čištění vzduchu zanechává VC 2 čisté
nejen podlahy, ale také vzduch v místnosti.
Vysavač využívá vliesové filtrační sáčky,
které po naplnění jednoduše vyhodíte.
Extrémně čistou péči zajistí HEPA filtr,
který zachytí až 99,95 % nahromaděného prachu a mikročástic. Praktickým detailem uvnitř vysavače je
úložný prostor na příslušenství.
www.karcher.cz

• snadná instalace bez vody,
odpadu, el. proudu
• 7 typů WC – 3 roky záruka,
ekonáplně
• vše i na dobírku

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

BAPA
Kouřimská 18, Praha 3
info@provapo.cz
www.provapo.cz

Požadujete moderní jídelní stůl, ale zároveň nechcete, aby působil v interiéru chladně?
Zkuste kombinaci ořechu s černým matným sklem, které je zároveň odolné proti poškrábání. Stůl Parona je rozkládací, po rozložení je ideální až pro 8 osob. Designově k němu
krásně ladí židle Romolo na ořechové základně s příjemným látkovým čalouněním.
www.casamoderna.cz

SERY*

ELEGANTNÍ A NADČASOVÉ

SLÍBIT
DODRŽET?
ŽÁDNÝ
PROBLÉM.

TOPENÍ PLNĚ POD KONTROLOU
Odjíždíte ve spěchu a nevypnuli jste topení nebo se naopak chcete už při příjezdu
ohřát? Ovládejte teplotu u vás doma alarmem JABLOTRON 100. Stačí si k vašemu
systému nechat namontovat pokojový termostat a ovládací modul. Ten navíc nabízí
i možnost automatického přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění objektu nebo
blokování topení při otevřeném okně. Teplotu můžete sledovat a regulovat i na dálku
prostřednictvím webové a mobilní aplikace MyJABLOTRON.
Více informací najdete na www.jablotron.cz

STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM, KTERÝ
DOKÁŽE VÍCE.
SPOLEČNOST HÖRMANN SPOUŠTÍ AKCI 2017.
VRATA RENOMATIC LIGHT BUDOU UŽ ZA 20 499,Hörmann se začátkem března spouští akci 2017. V ní budou za výhodné ceny k mání
například vrata RenoMatic light 2017, která se v akci dostávají na skvělý poměr kvality a ceny. Hörmann v akci 2017 uvádí i několik modelů vstupních dveří. Ocelové
domovní dveře Thermo65 patří k tomu nejvíce prověřenému v produkci společnosti. Letos je Hörmann uvádí ve třech akčních dekorech Decograin. Jsou volitelné
s bezpečnostním vybavením RC 2.
Mají hliníkovou zárubeň s přerušeným tepelným mostem. Akční
dveře Thermo65 mají vynikající
izolační vlastnosti. Jejich cena bez
bočního dílu začíná na 31 999,korun. Do akce se letos dostávají
i bránové pohony LineaMatic. Pro
posuvné brány včetně dálkového
ovladače stojí od 12 999,- korun.
Pro dvoukřídlé otočné brány je
cena 18 999,- korun.
Více informací na www.hormann.cz

S Zambelli produkty střešního odvodňovacího
systému to můžete udělat velmi jednoduše.
Celá Zambelli produktová řada se vyznačuje
maximální ochranou proti povětrnostním
vlivům a dlouhou životností. Rozsáhlý sortiment umožňuje absolutně přesnou montáž.
Dodatečně Vám také poskytujeme podporu
s montážními tipy jak na naší webové stránce, tak na Youtube. Prakticky použitelný, esteticky dokonalý a přitom ještě hospodárný
– to je střešní odvodňovací systém made by
www.zambelli.com
Zambelli.
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PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
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E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................
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		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
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platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

NEŽ ZAČNETE

STAVĚT

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

ZAŘIZUJEME

DĚTSKÝ POKOJ

PODLAHA JE
ZÁKLAD INTERIÉRU

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie
w w w.isot ra.c z

TAM, KDE PŘÍRODA
INSPIRUJE...
... umělá tráva Cricket
Najdete ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 57x v ČR

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

