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Milé čtenářky, milí čtenáři,
možná jste měli stejně jako já radost, 
že jaro už je konečně tady. Tak to pro 
vás mám nemilou zprávu – o víkendu 
mají přijít zase silné mrazy. Ale  
potom už, konečně, údajně s prvním 
jarním dnem,  přijde prý i vytoužené 
teplo a my se budeme moci dát do 
vylepšování bytu, domu i zahrady.  
Pokud máte to štěstí, že jste se stali 
hrdými majiteli domečku se zahrád-
kou, určitě se těšíte, že záhonky snad 
budou i letos konečně plné jarních 
kytiček a pokud máte skleník, možná 
už v něm čekají osázené truhlíky, až 
přijde vhodná doba na jejich umís-
tění na okna.  A pokud vlastníte jen 
malý byteček? Samozřejmě i pro vás 
bude jistě krásné jarní počasí inspi-
rací, abyste se pustili do malování, či 
tapetování, případně si naplánovali 
nějakou důkladnější přestavbu, aby 
se vám žilo lépe a veseleji.    

A se vším výše zmíněným vám sa-
mozřejmě pomůže náš časopis.  
Povíme si tedy samozřejmě, jaké 
práce nás čekají na zahradě, aby-
chom ji po zimě dali trošku do  
pořádku. Řekneme si i něco o pro-
měnách v interiéru. Poradíme vám 
i jak zařídit novou kuchyň a jak 
si vybavit ložnici. Samozřejmě  
s postupujícím jarem se budeme čím 
dál více věnovat stavbě a nezapome-
neme ani na zabezpečení. 
Tak jako v každém čísle se budeme 
snažit ukázat vám i nějaké novinky, 
které firmy připravují na letošní rok 
a které pro vás jistě budou inspirací 
při zařizování interiéru, či exteriéru. 
Možná budete překvapeni, z čeho si 
lze vybírat a jaké designové vychy-
távky jsou k dispozici. 

Tak hezké počtení 
Iva Nováková, šéfredaktorka
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NOVINKY
Stejně jako každým rokem proměňujete svůj šatník, měníte účes nebo třeba  
líčení, stojí občas za to proměnit i místo, kde žijeme. Interiér totiž podléhá módě 

úplně stejně. Představujeme vám proto nejnovější trendy.

V MODERNÍM BYDLENÍ
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Kuchyně: sklo, čistota a bílá barva
Kuchyně je považovaná za srdce domácnosti. Je to mís-
to setkávání celé rodiny, děti v kuchyni rádi dělají úkoly, 
návštěva tu posedává se skleničkou v ruce mnohem čas-
těji než v obývacím pokoji. I proto by měla být kvalitní 
kuchyně nejen moderní, ale také funkční. Pro praváky 
by měly plynout jednotlivé zóny zleva doprava, tedy od 
skladování, mycí zóny, zóny přípravy jídla až k zóně va-
ření, tedy k varné desce a troubě. „Je důležité myslet 
i na jednotlivé odkládací plochy mezi spotřebiči,“ upo-
zorňuje architektka Markéta Musilová.

Zatímco v předchozích letech se kuchyně tvořily pře-
devším z lamina, dnes se na trhu objevuje lamino imi-
tující dřevo s 3D texturou. Velmi oblíbená je i lakova-
ná dýha, která vypadá luxusně a tak brzy se neokouká. 
Vedle pracovních desek z lamina roste zájem o desky 
z umělého kamene (například Corian nebo Getacore). 
Jsou odolné, tvarovatelné a vypadají dobře. A co víc 
– jsou mnohem levnější než kámen přírodní.  Velký zá-
jem je i o kompaktní desky. Jsou voděodolné a mají 
delší životnost.

Co je v módě?
Možná jste si všimli, že se do domácností dostává čím 
dál více bílé barvy. Platí to i o kuchyních. Bílá je barva 
čistoty a elegance. V kombinaci s kovem nebo dřevem 
navíc dostává nadčasový nádech, který se jen tak neo-

kouká. Nebojte se bílé v kuchyni, jen myslete na to, že 
i na bílé jde všechna nečistota hodně vidět.

Vyměňte kachličky za skleněnou desku. Vzhledem 
k  tomu, že se kuchyně často stávají součástí obytného 
prostoru, kachličky se nehodí pro každý interiér. Vyzkou-
šejte skleněnou desku, která se dobře udržuje a  navíc 
nechává vyniknout stěně, tapetě nebo posteru za ní. 

Pokud máte dostatečně velkou kuchyň, pořiďte si ku-
chyňský ostrůvek. Skvěle se na něm vaří, získáte dal-
ší úložné prostory a  ještě zůstanete během příprav 
v kontaktu s okolím. 

Obývací pokoj? Vaše vizitka
Zatímco kuchyně a jídelna musí být především funkč-
ní, obývací pokoj je místem, kde můžete prezentovat 
svůj vkus a  odrážet naši osobnost. Velmi trendy je 
v posledních letech takzvaný skandinávský styl, který 
dává důraz na čisté linie a lehkost. Obývací pokoj už 
neslouží jako místnost plná vestavěných nábytkových 
stěn sloužící pro uložení věcí. Právě naopak. Obývák 
by měl být místem odpočinku, kde na vás „nic nepa-
dá“. Nechejte v  něm vyniknout knihám, které máte 
rádi a obrazům, na něž se rádi díváte.

Co je v módě?
Odlehčit interiér obývacího pokoje můžete překvapivě 
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i  dekoracemi a  vybavením z  kovu. Tento zajímavý 
trend dokáže ozvláštnit atmosféru. Ať už použijete 
kovové doplňky – lampy, dekorace na stěny nebo vázy, 
nebo kusový kovový nábytek. A rozhodně se nebojte, 
že bude vaše bydlení vypadat příliš industriálně.
Vybírejte nábytek vždy v kombinaci s dalším materiá-
lem. Velmi elegantní může být kov spojený se sklem 
nebo dřevem. Pokud se změny bojíte, můžete začít 
s jednoduššími doplňky, například policemi.

Dětský pokoj roste s dětmi
Pamatujete si na svůj dětský pokoj? Před dvaceti lety 
byly pokojíčky dětí obvykle plné nábytku, který nikam 
jinam nevešel, stoly se dědily a  na hračky častokrát 
nezbylo místo. Dnešním trendem je vytvořit pro děti 
bezpečné a  inspirativní prostředí. Jak se ale vyznat 
v  nabídce a  vybrat takové vybavení, které se dětem 
časem neomrzí?

Základem je neplýtvat příliš barvami. Nábytek by měl 
být barevně střídmý, za to doplňky a jednoduše vymě-
nitelné kusy nábytku mohou barvami klidně hýřit. 

Co je v módě?
I když vás láká mít připravený kompletní dětský poko-

jíček ještě dříve, než se vaše dítě narodí, nedělejte to. 
Pokoj by měl sloužit příštích pět let, není vůbec na ško-
du zařizovat jej postupně a přizpůsobovat ho dítěti. 
První roky stejně váš potomek prostor nebude příliš 
využívat.

Zapomeňte také na barevné koberce, na kterých dítě ne-
dokáže rozlišit, s čím si hraje. Koberec může být barevný, 
ale neměl by kombinovat příliš velké množství vzorů. 

Zásadní je dětem vytvořit plochu pro učení i kreativní 
činnost. K učení by měl sloužit stůl, ideálně rostoucí, 
který se bude přizpůsobovat tomu, jak děti rostou. 
Kreativní plochu může tvořit tabule, nástěnka nebo 
polička na výkresy. 

Pořád tápete, jak by měl moderní interiér vypadat? Pokud 
plánujete změny vašeho bydlení a nejste si jistí, dodržte 
alespoň základní pravidla. Díky nim nic nepokazíte.

1. Dvakrát měř, jednou řež
Heslo, které každý zná, ale jen málokdo dodržuje.  
Pokud chcete změny, zaměřte se na vaše potřeby, nejen 
na vizuální stránku. Váš byt nemá být jen krásný, ale 
také funkční. Nebojte si říct o pomoc. Najměte si odbor-
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níky na technické změny neb designéry, kteří technické 
požadavky s hezkým výsledkem zvládnou naplánovat.
2. Nové dveře, nový prostor
Jestliže plánujete velké přestavby a máte dostatek peněz, 
zainvestujte a pořiďte posuvné dveře, které nejen že skvě-
le vypadají, ale ušetří v interiéru opravdu hodně místa. 

3. Maskujte
Co naplat, bez kabelů dneska nefunguje žádná do-
mácnost. Potřebujete mít připojenu řadu spotřebičů, 
potřebujete připojovat počítač a  další elektrotechni-
ku. Nechat ale kabely volně povalovat se po bytě, roz-
hodně nevypadá dobře. Ukryjte kabely do lišt, kterými 
můžete osadit stěny. Malý zásah v tomto případě zna-
mená velkou změnu k lepšímu.

4. Málo je více
Nejčastějším problémem v českých interiérech je podle 
výzkumů příliš mnoho různorodých materiálů použi-
tých na malém prostoru. V jejich kombinování rozhod-
ně nejsme žádní experti, a tak člověk může narazit na 
tři druhy dřeva v jedné místnosti. Když si nevíte rady, 
dodržujte jednoduché pravidlo: maximálně dva mate-
riály v celém bytě a jeden druh kovu k tomu.

5. Snadná výměna
Trendy věci se mění, stejně jako móda. Nepořizujte si 
trendy drahé kusy nábytku. Raději volte nadčasové vy-
bavení, které doplníte trendy drobnostmi. Ty atmosfé-
ru bytu vyzdvihnou a snadno je za pár let obměníte. 

DESIGNÉRKA: INTERIÉR MÁ 
ZRCADLIT VAŠI OSOBNOST
Pavlína Weissová vystudovala architekturu v  Praze.  
Při svém studiu si odskočila do Singapuru, kde se rok věno-
vala studiu architektury na přední fakultě National Univer-
sity of Singapore. Po studiu sbírala čtyři roky zkušenosti ve 
dvou významných architektonických studiích. Nyní již tvoří 
druhý rok své vlastní návrhy. Působí ve společnosti Hezkey, 
která sdružuje designéry, kde navrhuje interiéry, které ko-
respondují s klientovým charakterem a životním stylem.

Dá se obecně říct, jakým směrem se 
vyvíjí vybavení interiérů? 
Trendem ve vybavování interiérů je jednoduchost, 
vzdušnost a celkové pročištění prostoru. Tyto body spl-
ňuje skandinávský styl, a proto je blízký mnoha lidem. 
Společně s používáním přírodních materiálů a světlých 
barev tak přirozeně vzniká příjemný interiér.
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Skandinávský styl hodně využívá  
přírodní materiály a bílou barvu. Jaké 
jsou trendy v oblasti barev v interiéru? 
Škála barev je v podstatě neomezená. Záleží přede-
vším na kombinaci jednotlivých barev a jejich pou-

žití v interiéru.  Jsou barvy, které vypadají skvěle ve 
vašem obývacím pokoji, ale do ložnice se nehodí a 
naopak. A především při používání barev platí: dejte 
na svůj vlastní pocit a vztah k dané barvě než to, jest-
li je právě takzvaně trendy.

Doby, kdy jsme si malovali všechny stěny obývacího 
pokoje na sytě meruňkovou, je snad už za námi...

Jak byste popsala typický český byt, co 
se interiéru týče?
Myslím, že obecný prototyp již přestává existovat a to 
je více než dobře!

V čem se Češi za poslední dobu zlepšili?
Češi si již nechají poradit a o věcech začali přemýšlet 
v souvislostech.
Stále více lidí vnímá, že interiér jejich bytu je zásadní, 
protože zde přeci jen tráví velkou část svého času.

Kde hledat inspiraci, pokud chci držet 
krok a mít moderní bydlení?
Inspiraci je možné hledat všude, informací je hodně ať 
už na internetu, tak v odborných časopisech a desig-
nových prodejnách, až se v tom člověk někdy ztrácí. 

Avšak myslím, že největší inspiraci stejně najdete ve 
svém životě jako takovém, není nic lepšího, než když 
se ve vašem interiéru zrcadlí právě vaše osobitost a váš 
život.

Jak do bytu zakomponovat moderní styl 
a přitom nemuset obměňovat nákladně 
půl bytu?
Zaměřte se na nosné prvky vašeho interiéru. Například 
v obývacím pokoji je zcela zásadní stůl, schází se zde 
rodina, jíme zde a ty nejdůležitější věci se dějí právě 
u něj. Proto výběr kvalitního stolu je opravdu důleži-
tý. Měnit vzhled interiéru se dá dobře a levně pomocí 
doplňků, ale na nosných základních prvcích, které de-
finují prostor, nešetřete.

Text: Nela Maťešeje, 
foto: Shutterstock.com
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Žijeme v době, kdy se ledničky připojují k  internetu a troubu můžeme ovládat 
pohodlně z pohovky pomocí telefonu s Bluetooth. A protože jsou inteligentní  
kuchyňské spotřebiče dnes již samozřejmostí, je tedy nejvyšší čas způsobit revoluci 
i v úložných systémech vaší kuchyně a podpořit je nádhernou pracovní deskou.  
Ideální je, svěřit se do rukou odborníků, kteří mají s plánováním a realizací kuchyní, 

 třeba i v atypických prostorách, prokazatelné zkušenosti.
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“Žádná láska není tak opravdová, jako láska k  jídlu,” 
řekl kdysi irský spisovatel a  dramatik G. B. Shaw. My 
mu dáváme za pravdu, ale zároveň si uvědomujeme, že 
najít prostor pro všechny hrnce, pánve, talíře, suroviny 
atd., které jsou pro přípravu dobrého jídla nezbytné, 
je obzvlášť v malých kuchyních často oříšek. Jen málo-
komu svými rozměry a  vzhledem vyhovují sektorově 
vyráběné kuchyně, a to samé platí i o předem připra-
vených kuchyňských systémech. Ty si sice můžete sami 
podle svých možností poskládat dohromady a vytvořit 
tak požadovaný tvar, vždy jde ale o předem vyrobené 
skříňky a police, jejichž rozměry nelze měnit, a tak s je-
jich pomocí jen těžko dokážete efektivně využít oprav-
du každý centimetr vaší kuchyně.

Chytrým řešením jsou tedy kuchyňské systémy, které 
jsou “ušity” přímo na míru prostorovým dispozicím vaší 
kuchyně. A  nezáleží přitom vůbec na tom, zda vyba-
vujete malou kuchyni v městském bytě nebo velkoryse 
prostornou místnost vašeho nového domu. Pojďme se 
tedy na úvod podívat na to, jak si zvolit co nejefektiv-
nější uspořádání kuchyňských skříněk.

Na prvním místě jsou samozřejmě  
spotřebiče a jejich zakomponování do 
prostoru kuchyně: 
• Budou vestavné? 
• Budete potřebovat americkou lednici nebo vám 

bude stačit standardní? 
• Vejde se do vaší kuchyně trouba na pečení  

 
 

 
 

 
a  mikrovlnka nebo raději zvolíte chytrou troubu, 
která umí zastat obě funkce najednou, a tak šetří 
váš prostor? 

• Dáte přednost indukční plotýnce nebo plynové?
• Jakou šíři bude mít myčka?
• Budete mít umyvadlo normální nebo rohové?

Stejně tak je ale třeba si dobře rozmyslet 
prostorové uspořádání skříněk, skříní  
a dalších úložných systémů vaší kuchyně:
• Bude vaše kuchyně v  jedné linii, do L, do U nebo  

dokonce s ostrůvkem?
• Budou v  ní šuplíky, skříňky, police nebo všechno  

dohromady?
• Z čeho bude pracovní deska?
• Moderní nebo klasická? Jak bude nová kuchyň  

vypadat?

To jsou základní otázky, na které je nutné znát odpo-
vědi předtím, než se vydáte na návštěvu kuchyňského 
studia. Pořídit si novou kuchyni je totiž něco jako začít 
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nový život - všechno je třeba si dobře rozmyslet, na-
plánovat a až potom konat, neboť případné chyby by 
vás mohly hodně dlouho mrzet. Nutné také je, si pře-
dem ujasnit, co od své kuchyně vlastně očekáváte a co 
všechno se do ní má vejít. Pojďme si proto přiblížit, co 
jednotlivé úložné díly nabízejí:

Spodní kuchyňské skříňky: 
Máte-li prostor, vždy raději volte šuplíky před klasic-
kými policovými skříňkami. Šuplíky jsou snadněji do-
stupné a už se vám tak nikdy nestane, že budete muset 
přeskládat celou polici, abyste mohli vytáhnout jeden 
jediný hrnec, který je jako na potvoru zrovna úplně vza-
du. Při výběru velikosti šuplíků je nutné zohlednit jejich 
váhu, která se pod tíhou hrnců a pánví výrazně navýší 
- to je ale starost, kterou můžete v klidu nechat zkuše-
ným odborníkům z kuchyňského studia. „Do šuplíků se 
dá jednoduše zabudovat i systém košů na tříděný od-
pad nebo drátěné či plastové organizéry, a to dokon-
ce přesně v  takové barvě, která bude dokonale ladit 
s celou vaší kuchyní. Důmyslný úložný systém poznáte 
tak, že dokáže využít opravdu každý kout vaší kuchy-
ně. A to doslovně - máme totiž na mysli spodní rohové 
skříňky. Ty mohou být vybaveny výsuvnými koši nebo 
vnitřním otočným systémem, pomocí kterého si vždy 
přisunete přesně to, co zrovna potřebujete“, říká od-
borník Zdeněk Tichý. 

Horní kuchyňské skříňky: 
Jestli přemýšlíte nad tím, zda je vhodnější pořídit si ote-
vřené police nebo skříňky, pak zcela určitě volte druhou 
možnost. Vaše nádobí tak bude chráněno před prachem 
a mastnotou, které se při vaření nelze vyhnout. Jedna 
otevřená police, na níž budou stát pomůcky, které po-
třebujete mít neustále při ruce (jako je třeba sůl a jiné 

koření), však bude ve vaší kuchyni velmi praktická. Dis-
ponujete-li menším prostorem a  tápete nad výškou 
skříněk, pak neváhejte využít opravdu každý centimetr. 
Pořiďte si skříňky vysoké až do stropu, a  to i  za cenu 
toho, že budete potřebovat stoličku, abyste dosáhli do 
jejich horních polic. Právě horní místa se skvěle hodí 
k  ukládání sezónních potřeb na vaření, jako jsou třeba 
vykrajovátka na vánoční cukroví, formy na velikonočního 
beránka apod. 

Stále oblíbenějším zavíráním kuchyňských skříněk jsou 
výklopná dvířka, ať už manuální nebo se sofistikovaným 
elektrickým pohonem Servo-Drive, díky kterému skříň 
otevřete jediným dotekem. Skříňky tak nemají na svém 
povrchu žádné úchyty, což usnadňuje jejich čištění.

Potravinové skříně: 
Klasické potravinové skříně ve svých útrobách skrývají 
policový systém, ty modernější drátěné koše, které mů-
žete spolu s dvířky všechny najednou vytáhnout. „Ani 
jedno řešení nepovažujeme za příliš šťastné. Police jsou 
nepřehledné - hlavně ty v horních a spodních patrech, 
protože chtě nechtě ztrácíte ponětí o  tom, co se na-
chází v  jejich zadních částech. A  celo-výsuvný systém 
(když jsou všechna jeho patra zaplněna potravinami) 
zase zatíží skříňku natolik, že její otvírání může být vel-
mi komplikované, a to jak z hlediska nutnosti vyvinout 
k otevření značnou sílu, tak i proto, že kolejnice a po-
jezdy se vinou velké váhy rychle opotřebují a je nutné je 
často měnit. Chytré řešení nabízí vnitřní zásuvky, které 
jsou ukryty za hlavními dvířky skříně. Tyto šuplíky pů-
sobí vždy uklizeně a mohou být otevírány každý zvlášť, 
což zaručuje dokonalý přehled o uložených surovinách. 
Navíc pro ně můžete vybrat z širokého spektra barvu, 
která bude ladit s vaší kuchyní“, doplňuje Zdeněk Tichý.
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Nemalou roli hraje při výběru nové kuchyně i její vzhled. 
S tím vám odborníci na realizace kuchyní zas tak dobře 
neporadí, závisí totiž na vašem vkusu a osobních prefe-
rencích. Je tu ale jedno pravidlo, kterého je dobré se dr-
žet - do malých prostor, do nichž neproniká příliš mnoho 
denního světla, se hodí spíše světlé vybavení, zatímco 
prostorné kuchyně si mohou dovolit nábytek v tmavých 
odstínech. V praxi to tedy znamená, že do malých kuchy-
ní se hodí skříňky v bílé, jemných pastelových odstínech, 
žluté nebo také ze světlého přírodního dřeva či s lesk-
lým povrchem, který prostor rozjasní a s velkými kuchy-
němi budou ladit úložné systémy v černé, vínové, modré  
a jiných elegantních tónech.
Kuchyňské skříňky máme tedy naplánované, na závěr 
bychom se měli tedy ještě zastavit u kuchyňských de-
sek, abychom měli kuchyni kompletní. Jejich výběr je 
poměrně náročnou záležitostí – nejde totiž zdaleka jen 
o vzhled, ale i funkčnost jednotlivých materiálů.

Jak vybrat pracovní desku?
Kuchyňské pracovní desky by měly být poctivě zpra-
cované a vyrobené tak, aby vydržely co nejdéle. Jejich 
funkčnost, odolnost proti opotřebení i mechanickému 
poškození, ale také estetická stránka jsou záležitosti, 
které nás při jejich výběru zajímají nejvíce. U linky to-
tiž každý den strávíte spoustu času, proto by měla být 
nejen krásná, ale také dokonale funkční. Zásadní poža-
davek praktických hospodyněk je potom jejich snadná 
údržba. Při výběru pracovní desky tedy musíte zohled-
nit hned několikero parametrů. 

V současné době si naštěstí můžete vybrat z celé řady 
diametrálně odlišných materiálů pracovních desek.  
Od pracovní desky z masivního dřeva, kamenné, poly-

merové (umělý kámen), skleněné až po MDF desky s la-
minátovým povrchem.  Jak se v nich ale vyznat?

MDF deska
Mezi nejpopulárnější povrchy patří právě pracovní des-
ka MDF s laminátovým povrchem. Tento materiál dobře 
odolává v  kuchyni běžně používaným chemikáliím 
(ocet, olej, přírodní kyseliny apod.) Na druhou stranu 
ale tato pracovní deska špatně snáší byť i krátkodobé 
položení rozpáleného hrnce na svůj povrch. Laminát by 
totiž nemusel vydržet takový nápor tepla. Také jí může 
ublížit nešetrné zacházení s nožem – ostrá čepel velice 
snadno poškrábe a tím poruší laminátový povrch, kam 
se následně může dostat vlhkost a posléze nabobtnat. 
Tato pracovní deska však patří mezi ty nejlevnější, tím 
pádem není problém ji při opotřebení či poškození čas-
těji vyměnit.

Tyto pracovní desky se vyrábí v  různých dekorech 
a tloušťkách (např. 28 mm, 38 mm i 50 mm).

Cena za běžný metr se pohybuje kolem 2 000  
– 4 000 Kč za b/m (pozn. běžný metr).

Kámen
V kuchyních se také často používá přírodní kámen, který 
patří k nejluxusnějším a také nejlepším materiálům pro 
kuchyňské pracovní desky. Nejpoužívanějším materiá-
lem na pracovní desku je ŽULA, která má velkou odol-
nost proti vsakování olejů či kyselých látek do struktury 
materiálu. Kamenné pracovní desky se také mohou lišit 
povrchem, a  to leštěným nebo matovým. Leštěné po-
vrchy jsou odolnější než různé patinové úpravy, avšak 
zanechávají se na nich snadno otisky. Matové jsou zase 
snadněji udržovatelné a žádné otisky na nich určitě ne-
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najdete. Nevýhodou přírodního kamene je ale chlad, 
který může někomu vadit na dotek.

Kamenné pracovní desky si můžete nechat vyrobit 
v různých dekorech kamene, od klasických bílých až po 
mramorové a oblázkové v různých barvách. Díky tech-
nologii výroby a  zaměření prostorů je lze umístit do 
jakéhokoliv rohu (variabilní úhly) a  v  různých šířkách 
a délkách.

Cena kamenných pracovních desek se liší podle druhu 
kamene a  náročnosti opracování, běžně se prodávají 
kolem 20 - 30  000 Kč za b/m. Nejčastěji používaná 
žula se pohybuje od 9 000 do 15 000 Kč za b/m.

Umělý kámen – polymer
Stále častěji se na českém trhu objevuje umělý kámen, 
tzv. polymer. Jde o směs přírodních minerálů, pigmentů 
a akrylového polymeru. Jako přírodní materiál se užívá 
bauxit nebo hliníková hornina. Pryskyřice, užívaná jako 
pojivo, obohacuje kámen o  schopnost tvarování tep-
lem. Nižší tvrdost materiálu přináší výhodu při výrobě, 
a to snížené náklady na stroje. Avšak jelikož je to měkčí 
materiál, snadno se poškrábe. Dále není vhodné na ten-
to povrch pokládat rozpálené hrnce a pánve. 

Na trhu mezi polymerní kameny patří například Corian, 
Varicor, Coralit, Staron, Solid Stone a další. 

Orientačně se cena pohybuje od 5 000 do 12 000 Kč 
za b/m.

Technistone
Je umělý kámen, který tvoří jakostní přírodní suro-
viny, zrcadlové a  skleněné granuláty, malé množství 
barevných pigmentů a  kvalitní polyesterové pryskyři-
ce. Technistone je díky kvalitnějšímu pojivu na rozdíl 

od ostatních umělých kamenů odolnější a ve srovnání 
s  přírodními kameny vykazuje stejné, v  některých  
parametrech dokonce lepší vlastnosti. Nevýhodou, 
stejně jako u přírodního kamene, je chlad, který může  
někomu vadit. 

Cena se pohybuje od 7 000 do 12 000 Kč za b/m.

Dřevo – masiv (tzv. spárovka)
Je vhodné pro zákazníky, kteří preferují přírodní mate-
riály. Dřevěný materiál jako takový má schopnost pří-
jemně místnost zateplit, to je i jeden z hlavních důvodů, 
proč se z něj stále vyrábí pracovní desky. Spárovku tvoří 
dřevěné špalíky, které jsou podélně slepené speciálním 
zdravotně nezávadným lepidlem. Aby dřevo splňovalo 
přísné požadavky pro dobré pracovní desky, musí mít 
kvalitní povrchovou úpravu zajišťující nenasákavost. 
Proto je nutné ji v pravidelných intervalech impregno-
vat speciálními oleji.

Tyto pracovní desky se mohou vyrábět v  různých roz-
měrech: hloubka 50 – 1 225 mm, délka 150 – 4 000 mm. 
Materiálově se používají spíše tvrdší dřeva. Mezi nejpo-
pulárnější patří různé typy dubů, buků a ořechů. 

Cena se pohybuje od 3 000 do 5 000 Kč za b/m.

Sklo
Především je nutno dodat, že sklo je moderní materiál, 
který je prověřen časem a patří k nejvíce používaným 
materiálům v bydlení. Sklo je 100 % neporézní, hygienic-
ky nezávadné a díky tomu na něm můžete podle libosti 
krájet jakoukoliv zeleninu, ovoce i maso. Avšak, i když 
je sklo tvrzené, může se při špatné manipulaci na hra-
nách odštípnout. Naopak je ale odolné vůči škrábancům  
a vysokým teplotám.

Nerez plech
Nerezové plechy se používají spíše v  profesionálních 
provozech, jako jsou restaurace, kde je potřeba udr-
žovat důslednou hygienu. Samozřejmě je ale mož-
né si tento povrch zvolit i  do domácí kuchyně. Tento 
materiál je poměrně odolný na mechanické poškoze-
ní, snese i hrubší zacházení, má vysokou odolnost vůči 
vodě a teplotě. Velkou výhodou je již zmíněné snadné 
udržování hygieny. Nevýhodou ale může být zvýšená 
potřeba leštění, protože na plechu se snadno dělají ne-
vzhledné šmouhy. 

Cena se pohybuje kolem 20 000 Kč za b/m.

Svěřte se do rukou šikovných odborníků a naplánujte 
společně praktickou a stylovou kuchyň, která vám bude 
dělat radost po dlouhá léta.

Zdroj: Schmidt.cz, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

 Krb slouží nejen jako zdroj tepla, ale také jako atraktivní doplněk, který vytvoří 
v interiéru i na zahradě neopakovatelnou atmosféru. 
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Krby, respektive jejich uživatelé, se dají rozdělit do dvou 
základních skupin. Ta první od krbu očekává především 
navození příjemné atmosféry při posezení s partnerem, 
přáteli či rodinou, případně přitápění v podzimních nebo 
naopak jarních měsících, kdy se nevyplatí provozovat hlav-
ní zdroj vytápění. Výsledný vzhled krbu je důležitý i pro 
druhou skupinu uživatelů, avšak u nich hraje prim vytá-
pěcí schopnost a krb si pořizují jako hlavní zdroj vytápění. 
Nutno dodat, že tato skupina je rok od roku větší, a to  
nejen kvůli ekonomické výhodnosti topení dřevem. Pojď-
me se ale nejdříve podívat na tu první.

Design není zdaleka vše
Otevřený oheň v krbu patří do lidských obydlí prakticky 
od nepaměti a jinak tomu není ani dnes. Vytváří atmo-
sféru, příjemně hřeje a mnohdy se stává dominantou 
interiéru. Někdo nedá dopustit na klasiku anglického 
střihu, vyznavači moderny upřednostní krby futuristic-
kých tvarů jak zabudované, tak závěsné, které lze na-
táčet různými směry. Pokud je vašemu srdci bližší rusti-
kální styl, můžete vybírat z široké škály krbových vložek 
s  rovným či  rohovým prosklením dvířek, které mohou 
být následně obestavěny a obloženy širokou škálou ma-
teriálů od kachlů, přes kámen až po dřevo či dekorační 
pásky. Vybíráte-li   krb, měli byste však mít na pamě-
ti dvě další a  velmi důležité skutečnosti. Tou první je 
značka a tím pádem kvalita krbové vložky, a její refe-
rence. Pokud totiž na krbové vložce ušetříte, mohou vás 
po pár letech místo pohodových večerů čekat starosti 
v  podobě rozbouraného obýváku. Krb nejsou kamna 
a jeho výměna je náročná nejen z finančního hlediska. 
Druhou věcí, která by neměla uniknout vaší pozornosti, je 
výběr dobrého krbaře z renomované firmy, který bude 
celou zakázku realizovat. I  zde  vám mohou pomoci  
reference a zkušenosti stávajících zákazníků. 

Krby s teplovzdušnými rozvody
Jestliže hodláte prostřednictvím krbu vytápět celý 
dům, jednou z možností je teplovzdušný krb. Funguje 
na principu cirkulace vzduchu, který je pomocí soustavy 
trubek a ventilátorů přiváděn do vybraných místností 
vašeho domu. Mezi klady tohoto řešení  patří přede-
vším nízká pořizovací cena, rychlý nástup tepla a vcelku 
jednoduchá instalace. Vybírat můžete navíc z řady kr-
bových vložek  různého výkonu a designového prove-
dení, zahrnující kromě klasických rovných také rohové, 
třístranné nebo průhledové prosklení. Takový krb pak 
může být umístěn kupříkladu v příčce mezi místnostmi. 
Nicméně  krby s  teplovzdušnými rozvody mají své ne-
duhy. Například zvýšenou prašnost, vysoušení vzduchu 
a v neposlední řadě také šíření hluku a zápachu napří-
klad z přepáleného tuku v kuchyni. 

Krby s teplovodním výměníkem
Dalším typem, který vám umožní vytápět celý dům, 
je krb s  teplovodním výměníkem. Na rozdíl od  teplo-
vzdušných krbů slouží v tomto případě k přenosu tepla 

vodní médium. Do krbové vložky je přiváděna voda, kde 
se ohřívá a následně je oběhovým čerpadlem distribuo-
vána do radiátorů či podlahového topení. Součástí topné 
soustavy by měla být také akumulační nádrž. V závislos-
ti na její velikosti můžete udržovat optimální tepelnou 
pohodu v domácnosti i  řadu hodin po vyhasnutí krbu. 
Krby s teplovodním výměníkem mají také své nevýhody. 
Oproti běžným vložkám mají nižší účinnost spalování, 
protože výměník ochlazuje spalovací komoru a hoření 
tak neprobíhá zcela ideálně. U levnějších modelů se mů-
žeme také setkat se špiněním (dehtováním) skla a také 
zakouřením do místnosti ve chvíli, kdy do krbu přiklá-
dáme. Nevýhodou je také závislost na dodávkách elek-
třiny, která je nezbytná pro chod oběhového čerpadla. 
Pokud dojde k jejímu výpadku, postará se záložní zdroj 
o provoz čerpadla po dobu, než krb vychladne, avšak 
ne déle. 

Krbová kamna
Do některých interiérů se nevejdou velké krbové obe-
stavby, což neznamená, že si musíme odříci pohled na 
plápolající oheň. Na trhu jsou  velmi výkonná krbová 
kamna s  teplovodním výměníkem, která vytopí celý 
dům. Jak krbová kamna vybírat, aby  splnila naše oče-
kávání? První a  zásadní otázkou je, jakým způsobem 
budeme krbová kamna využívat. Zda jako hlavní zdroj 
tepla, jako zdroj sekundární a nebo pouze jako doplňko-
vý zdroj, například v nízkoenergetickém domě. Způsobu 
využívání kamen napoví i stávající topný systém a také 
typ a energetická náročnost konkrétní budovy.
Všude je neustále slyšet o úsporách, úspory jsou skloňo-
vané ve všech pádech, staly se všudypřítomnou novodo-
bou mantrou. A šetří se nejen na nákladech na vytápě-
ní a tepelných ztrátách, ale i na tak obyčejných věcech, 
jako je třeba kolna na dřevo. Navíc se na některé malé 
pozemky těžko vejde dostatečná zásoba dřeva. Čili je 
třeba promyslet, zda máme vůbec kde skladovat do-
statek dřeva na  2  až 3  sezóny dopředu, aby  dostateč-
ně proschlo (optimální vlhkost dřeva je mezi 17 a 19%) 
a  mělo dobrou výhřevnost. Problémem jsou při špat-
né kvalitě dřeva  zanášené kouřovody a komín. Vhod-
nou alternativou dřeva jsou lisované dřevěné brikety.  
Ty nejkvalitnější jsou od zdroje, který využívá suché tvrdé 
dřevo (například parketárny). Dalším možným řešením 
je volba kamen peletových, plynových  nebo lihových. 

Výkon, váha, materiál
Zákazníci se nejčastěji ptají na optimální výkon kamen. 
Pravidlo „čím větší, tím lepší“ zde neplatí, stejně jako 
pravidlo „maximální úspory.“ Výkon krbových kamen 
je třeba stanovit co nejpřesněji. Jako vhodný nástroj 
vám může pomoci takzvaný orientační výpočet. Přes-
nější informace pak získáte přímo od dodavatele, např. 
odborníka v  prodejně, pokud s  sebou vezmete plány 
domu a informace o jeho izolačních vlastnostech.  Dal-
ším kritériem při výběru je stáří stavby: pro věkovitější 
budovu budete potřebovat zhruba dvakrát větší výkon 
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než v případě novostavby. Pak si také musíte uvědomit, 
jak často a pro jaké účely budete kamna používat. Kr-
bová kamna s plechovým pláštěm, zejména když je dvo-
jitý, se rychleji zahřejí, takže představuji ideální řešení 
pro nepravidelně vytápěné chaty a chalupy.
Může to znít divně, ale jedním ze zásadních kritérií pro 
výběr krbových kamen je také jejich váha. Pokud chcete 
opravdu kvalitní kamna, i ta malá váží více jak 100 kg. 
Příliš lehká kamna napovídají, že byl kvalitní materiál 
nahrazen tenkým plechem a dokonce může chybět i ša-
mot. Je nasnadě, jak dlouho nám tato kamna vydrží 
a jak budou hřát. Kamna prostě musí budit dojem kva-
litního výrobku už jen na první pohled a dotek. Kamna 
musí pevně stát, když se do nich opřete, nesmí se kývat 
a když je chcete zvednout či posunout, musíte se po-
řádně zapotit. 
Důležitý je také materiál kouřovodu. A opět v  tomto 
případě nesaháme po  laciném a  tenoučkém plechu. 
I kouřovod musí být stabilní a odolný. Stejně důležité 
je utěsnění dvířek (včetně případných dvířek popelníko-
vých) a skel. Pokud kamna těsnění nemají, je to špatně. 
A mnohdy je u takových kamen problém doplnit těsně-
ní dodatečně – není kam a není je jak uchytit. Důleži-
té je také pevné a bezpečné uchycení skla ve dvířkách, 
rozpálené sklo prostě nesmí vypadnout z rozžhavených 
kamen. Ideální je například zasouvání zasklení zevnitř.

Akumulační a kanadská kamna
Stále větší oblibu si získávají akumulační krby, a to ne-
jen v nízkoenergetických a pasivních domech. Jejich zá-
klad tvoří krbové vložky a tahový systém s akumulační 
masou, která uchovává a následně uvolňuje vyproduko-

vané teplo. Akumulační krby mají prodloužený nástup 
tepla, dokážou ale  hřát i  mnoho hodin po  vyhasnutí 
ohně. Navíc produkují tzv. sálavé teplo. To má velmi po-
dobnou vlnovou délku jako sluneční paprsky, takže je 
pro lidské tělo velmi příjemné. Další výhodou je, že tyto 
krby nevíří prach, a pokud máte doma alergika, lepší 
způsob vytápění naleznete jen těžko. 

Pokud řešíte vytápění dřevem a je pro vás důležitá účin-
nost spalování, zvolíte nejspíš kanadská kamna. Jejich 
hlavní výhodou je vysoká účinnost tzv.  sekundárního 
spalování, při kterém odhořívá ve  spalovací komoře 
nejen dřevo, ale také plyny a pevné nečistoty. To s se-
bou přináší na jedné straně velmi dlouhou dobu hoře-
ní, která se pohybuje v rozmezí 6 až12 hodin na jedno 
přiložení. Na druhé straně pak stojí frekvence vybírání 
popela, které vás čeká při nonstop topení v průměru 2x 
měsíčně. Díky těmto výhodám je používání kanadských 
krbů pohodové. Pomyslnou třešinkou na dortu je pak 
doživotní záruka na plášť.

Velikost a výkon 
Velikost a výkon krbu volíme podle toho, zda krb bu-
deme využívat příležitostně, víkendově, nebo celoroč-
ně. Pokud bude krb sloužit především jako estetický 
doplněk, je zbytečné použít krbovou vložku vyšší třídy, 
respektive není jí ani třeba, takže ušetříme. Důležité je 
zvolit správný výkon. Je-li krb poddimenzovaný s nedo-
statečným výkonem a  přetápíme ho, snižujeme tímto 
přetěžováním jeho životnost. Krb se zbytečně vysokým 
výkonem zase musíme provozovat na  tlumený výkon, 
čímž dochází k  dehtování a  zanášení sazemi. Záleží 
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také na tom, zda krb pořizujeme do novostavby, nebo 
do starého, špatně izolovaného objektu. 

Umístění krbu
Nový krb bude nejen topidlem, ale  pravděpodobně 
i  dominantním prvkem v  místnosti. Proto bychom se 
měli zaměřit na  místo, kam krb umístit, a  na vzhled 
krbu, aby svým designem ladil se stylem interiéru. Dů-
ležité bude i rozhodnutí, zda si pořídit krb s otevřeným 
ohništěm, nebo zasklený s krbovou vložkou. Posezení 
u krbu by mělo být klidné a pohodlné, krb by se měl dát 
snadno obsluhovat a  neměli byste také zapomenout 
na místo na palivo. Protože z krbu sálá žár, sezení by 
od něj mělo být vzdálené minimálně 2 metry. 
V žádném případě nemá smysl instalovat krb do míst-
ností menších jak 12 m2 a samozřejmě do prostor, kde 
se manipuluje se zápalnými či výbušnými látkami. Krby 
neinstalujeme také do místností s teplovzdušným vytá-
pěním s nucenou cirkulací vzduchu a do místností s di-
gestoří, jelikož zde vzniká podtlak, který mění tahové 
podmínky komína. Pokud se rozhodnete umístit krb 
do místnosti, kde jsou umístěna další zařízení pracují-
cí s otevřeným ohněm (sporák, plynový ohřívač apod.), 
musíte se poradit s odborníkem. Krb či krbová kamna 
vyžadují samostatný komín s  připojením podle ČSN 
73 4201: 2002 o minimální účinné délce 6 až 7 metrů 
a minimálním průměru 200 mm (u čtvercového průře-
zu o rozměrech 220 x 220 mm). Minimální účinná dél-
ka je úsek od hrany sopouchu k hlavě komína. Komín 
by měl být přímočarý, což je u mnohých starých domů 
problém, suchý a izolovaný (ideálně vyvložkovaný). Tah 
komína by měl být alespoň 12 Pa, přičemž spojení od-

tahového hrdla krbové vložky se sopouchem komína 
zajišťuje kouřovod o  průměru 200  mm. Kouřovod se 
skládá z  přímého (rovného) potrubí a  kolena a  vyús-
tění kouřovodu do komína je většinou pod úhlem 45°  
(výrobce může požadovat i jiný úhel). 

Co na podlahu?
Místo máme vybrané, takže dalším krokem bude řešení 
podlahy v místnosti, ve které chceme krb stavět. Pokud 
není podlaha z nehořlavého materiálu, musíme krb ulo-
žit na nehořlavý základ (nejlépe beton či dlažbu). Tento 
nehořlavý podklad (podložka) musí přesahovat půdo-
rys ohniště krbu nejméně o 800 mm v kolmém směru 
na otevíratelnou část topidla a o 400 mm v ostatních 
směrech. Nosnost podlahy samozřejmě musí odpovídat 
celkové hmotnosti spotřebiče. Jestliže neodpovídá, mu-
síme zatížení podlahy spotřebičem vhodným způsobem 
rozložit (betonová deska, překlad a pod.). Krbové těle-
so je též třeba tepelně izolovat. V případě nehořlavých 
stěn, u kterých je postaveno, se používá alespoň 6 cm 
silná izolace, pokud však jsou stěny tenčí jak 11,5 cm, 
používá se izolace silná alespoň 10 cm. V případě okol-
ních stěn z hořlavých materiálů a nosných stěn ze žele-
zobetonu je třeba provést tepelnou obezdívku (třeba 
z pórobetonu) o síle 10 cm a až do výšky alespoň 20 cm 
nad vyústěním kouřovodu. Je třeba krb odstínit tak, 
aby  teplota na  povrchu obezdívky nebyla nikdy vyšší 
jak 85 °C. 

Zahradní krb
Zahradní krby jsou praktickou a velmi estetickou součástí 
zahrad. Jejich hlavní výhodou je, oproti malým zahradním 
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grilům, skutečnost, že kouř je odváděn do komína a ne-
znepříjemňuje nám pobyt na  zahradě. I  když zahradní 
krb nemá takovou výkonnost jako krbová vložka, v oh-
ništi vznikají vysoké teploty, kterými mohou být klasické 
stavební materiály poškozené. Proto použijte na  místa 
namáhaná žárem odolný materiál. Krb bude na zahradě 
stát v horkých letních dnech, i za deště a mrazu, proto by 
měl být postavený z materiálu odolného i vůči nepřízni-
vým povětrnostním vlivům. Design krbu by měl ladit také 
s řešením celého zbytku zahrady. Oblíbeným obkladem je 
kámen, pískovec a  šamotové cihly. Samozřejmostí je ša-
motové topeniště.
U zahradního krbu se nemusíme starat o přívod vzduchu, 
krb nepotřebuje kouřovou komoru ani  kouřovou klap-
ku. Důležitý je výběr správného místa tak, aby budoucí 
kouř neobtěžoval vás a  vaše okolí. Okolí krbu by mělo 
být zpevněné. Může se například vydláždit kameny, které 
byly použité na stavbu krbu, nebo venkovní mrazuvzdor-
nou dlažbou. I  v  blízkosti zahradního krbu by měl být 
prostor pro uchovávání paliva, pro přípravu grilovaného 
masa a místo na odkládání grilovacího nářadí. 

Krby a kamna do novostaveb
Pořídili jste si nový dům a těšíte se, jaké vám nové by-
dlení přinese úspory na vytápění? Běžná krbová kam-
na nebo teplovzdušné krby ale tyto místnosti snadno 
a  rychle přetopí. Charakteristickým rysem novostaveb 
je totiž velmi malá tepelná ztráta, která se při venkovní 
teplotě -15 °C pohybuje okolo 5 kW za hodinu. V pří-
padě nízkoenergetických domů pak ještě méně. Tuto 
výhodu oceníte při každoročním vyúčtování. Na dru-
hou stranu ale nemůžete k vytápění použít běžné krby 
a kamna. Buď byste se doma upekli, nebo byste neu-
stále větrali. To ale neznamená, že se na úkor moder-
ního domu musíte ochudit o romantiku sálajícího krbu, 
po kterém jste vždy toužili. Řešení nabízí akumulace. 
U majitelů nízkoenergetických a energeticky pasivních 
domů jsou stále oblíbenější výše zmíněné akumulační 
krby, které uchovávají teplo z hořícího ohně a postup-
ně ho uvolňují do místnosti sáláním. Sálavé teplo je 
zdraví prospěšné. Nezpůsobuje víření vzduchu a nezvy-
šuje ani prašnost.  Teplo se šíří prostorem na principu 
vlnění a ohřívá všechny předměty v dosahu.

Kachlová kamna
I  v  novostavbě krásně vyniknou mohutná kachlová 
kamna, na kterých můžete lenošit jako ten pohádkový 
hloupý Honza, zatímco se v jejich útrobách budou péct 
buchty a voňavý chléb.
Kachlová kamna nabízejí řadu praktických výhod, kte-
ré naleznou své uplatnění i ve 21. století. Základním 
kamenem dnešních kachlových kamen je kamnová 
vložka, nebo stavěné topeniště s dvířky, které je do-
plněné tahovým systémem a  vnějším pláštěm neboli 
obestavbou.
Kachlová kamna jsou konstruována pro jednorázové 
spálení většího množství dřeva. Jak dřevo hoří, pro-

dukuje horké spaliny, které procházejí tahovým sys-
témem a  skrze něj předávají své teplo do obezdívky 
kamen. Po nahřátí kamen se začne teplo postupně 
uvolňovat a  kamna se o  vytápění vašeho nového 
domu budou starat dalších 6 - 24 hodin. Pokud si do 
svého domu přejete postavit kachlová kamna, je třeba 
s nimi počítat už při stavbě základové desky. Kvůli své 

velké hmotnosti (1,5 – 2,5 tuny) vyžadují zpevněné zá-
klady. Další možností jsou klasické teplovzdušné krby 
s  akumulační obezdívkou, které se skládají z  krbové 
vložky a obestavby. Ta je vyhotovena z materiálů aku-
mulujících teplo.

Elektrická náhražka
Nicméně interiér domu si můžete udělat krásnější 
a zajímavější i bez větších stavebních úprav. Elektric-
ký krb má spoustu výhod a  rozdíl téměř nepoznáte. 
Není nutný komín, tudíž si můžete určit místo pro krb, 
které se vám bude líbit a navíc, místo můžete kdykoli 
změnit. Výhodou je dálkové ovládání, kterým z  po-
hodlí pohovky regulujete teplotu a vypínáte, či zapí-
náte krb. Navíc, je bezpečný – žádné létající jiskry ani 



INZERCE

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují na principu 
infračerveného záření a proudění teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu se keramický nebo metalový 
panel stane krásným doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat přes mobilní 
telefon a nikdy už nebudete přijíždět do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, 
zásuvkový termostat nebo časovač. Metalový topný panel má integrovaný digitální termostat, kterým můžete 
regulovat teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 550W/hod)
• Krytí IP54, jednoduchá instalace

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM

Teploceramic   tel.: +420 608 201 041   e-mail: obchod@teploceramic.cz   www.teploceramic.cz

TEPLOCERAMIC TCM 600
(550 W, VYTOPÍ AŽ 14M2 / 30M3, KERAMIKA)

TEPLOCERAMIC SWRE 1000
(1000 W, VYTOPÍ 24M2 / 50M3, METAL)

Nyní jen za 4990,- Kč
sleva 500,- Kč

Nyní jen za 5990,- Kč
sleva 700,- Kč

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA Hledáme obchodní spolupráci s velkoobchody

teploceramic.indd   1 2.2.2018   14:01:34



30 | BYDLENÍ

žhavé uhlíky. Elektrický krb je možno vybírat v nejrůz-
nějších provedeních. Řízen může být jednoduše i ter-
mostatem, nabízí nám tak komfort ve vytápění. 

Designové krby a solitéry
Vnější vzhled krbu už dávno není unifikovaný a  jeho 
umístění dané. Krby dnes visí ze stropu, vévodí stěně, 
na které jsou jen tak připevněné, aniž by bylo zřejmé, 
kde ústí vstup do komínu. Další mají podobu otevřené-
ho ohniště, a dominují tak celé místnosti. Zdá se, že nic 
není nemožné. Ani krbová kamna už rozhodně nemusí 
stát jen nudně v koutě. Vznikl vám nevyužitý prostor 
u schodů, hned vedle komínu? Proč neumístit pěkný de-
signový krb právě sem? Vstupní hala tak získá nesmírné 
kouzlo, a stane se rázem velkou konkurencí pro samot-
ný obývací pokoj. Pokud byste rádi do svého interiéru 
pěkný designový kousek v podobě moderního krbu, ale 
nechcete rezignovat na možnost vytápění, pak se ne-
musíte obávat. Většinou se jedná o plně funkční krbová 
kamna na peletky či jiný druh topiva. Moderní design 
neubírá funkční vlastnosti. Vždy si ale ověřte paramet-
ry vámi vybraného modelu s ohledem na velikost míst-
nosti, kterou chcete krbem vytápět. U závěsných krbu 
řešte hlavně možnost instalace vzhledem ke konstrukci 
a umístění komínu ve vašem domě. 
Hitem jsou výše zmíněné stylové krby závěsné. Umístíte 
je klidně doprostřed místnosti, nepřekáží a vidět jsou 
odkudkoliv. Uspokojí i ty nejnáročnější uživatele, vypa-
dají luxusně a hodí se i do komerčních budov. Existu-
jí nejen designové krby centrální, ale i rohové a čelní. 
Výroba probíhá většinou na zakázku, aby byly uspo-
kojeny individuální potřeby každého zákazníka. Není 
problém nechat si vytvořit krb originálně zdobený.  

K  nejčastějším materiálům patří kartáčovaný nerez, 
leštěný kámen, pohledový beton a  profilovaná ocel. 
Není problém narazit na krb v  jasně žluté, modré či 
zelené barvě, klidně i  zdobený nějakým motivem.  
Oblíbený je především bílý podklad s atraktivním vzo-
rem. Časté je také zdobení pomocí sklokeramických 
a skleněných prvků. 

Bio krby – malý oheň, velká pohoda  
Bydlíte v  panelovém bytě, ale rádi byste poseděli 
u krbu, kde bude hořet skutečný oheň a nejen nějaká 
optická  náhražka? Nebo se chcete dívat do plamenů 
na místě, kde klasický krb není možný? Pořiďte si bio 
krb, který je skvělou volbou pro chvíle pohody a od-
počinku u otevřeného ohně. Pro jeho umístění nepo-
třebujete žádné povolení či stavební úpravy. Bio krby 
nepotřebují komín ani náročnou údržbu. Nedělají ne-
pořádek, v bytě nebudete mít žádný prach ani špínu. 
Bio krb využívá ekologické palivo, které nemá škodli-
vé spaliny a jeho instalace je snadná. Stačí ho rozba-
lit, dodat mu palivo a máte přirozený oheň. Můžete 
ho umístit ke stěně, doprostřed místnosti nebo pově-
sit na zeď. Je vhodný pro interiéry, terasy či venkovní 
prostředí. Používá speciální palivo – ekologický biolíh 
– takže nepotřebuje odvádět spaliny. Při spalování se 
vytváří jen vodní pára a oxid uhličitý.  Krb do bytu ne-
vypouští žádné škodlivé kouřové spaliny a  nepříjem-
né saze. Stačí jen v místnosti pravidelně větrat. Vybí-
rat si můžete z  široké nabídky: můžete mít bio krby 
z ušlechtilé oceli, keramiky, kamene i skla. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com

Průvodce světem
regenerujícího spánku
Spánkem strávíme až 24 let života, ale o jeho kvalitě 

rozhodujeme pouze my sami. Až příště budete 
vybírat matraci či další spánkové potřeby, přijďte tam, 
kde jsou právě vaše pocity na prvním místě. Spánkoví 
specialisté společnosti ProSpánek vás provedou všemi 
jeho nástrahami.

Ondřej Bacík, spánkový specialista 
sítě prodejen společnosti 
ProSpánek,www.prospanek.cz
Co podle vás lidé při nákupu 
matrace a dalších potřeb nejvíce 
opomíjejí? 
Určitě pocity. Spánek je více než 

cokoliv jiného právě o nich. 
Pokud jim při nákupu nebudeme 
naslouchat, nikdy nebude 
mít noční odpočinek pro nás takový 
přínos. Vědomě se ochudíme 
o jeho regenerující sílu, 
která nám umožňuje podat 
během dne plnohodnotný výkon 
v práci, sportu nebo při péči 

o rodinu. Spánek ovlivňuje celá 
řada faktorů. 
Které to jsou z vašeho pohledu?
 Na prvním místě je samozřejmě 

matrace. Pro bolesti zad, kyčlí, 
kloubů i dalších zdravotních 
omezení vám pomohou spánkoví 
specialisté najít řešení. Druhou 
důležitou součástí je rozhodně 
polštář. Každý z nás spí jinak 
a každé spánkové poloze lze 
přizpůsobit polštář. Efektivně 
tak odstraníte bolesti krční páteře, 
ale třeba i chrápání.
Lze najít univerzální návod, jak 
vybrat matraci? 
Určitě nekupujte matraci přes 

internet, ale vždy si ji dopředu 
vyzkoušejte. Na prodejně s klientem 
procházíme všechny druhy matrací 
na trhu. Na jednom místě tedy 
zažije všechny pocity. Na každou 
ulehne a dozví se o ní maximum 
informací. Lidé by měli vědět, 
co všechno jim může matrace 
přinést, co od ní očekávat a jaké 
formy prožitku nabízí. Ve chvíli, 

kdy máme všechny informace, 
můžeme se rozhodnout a vybrat 
si matraci podle našich představ. 
Úkolem spánkového specialisty 
není prodat, ale provést člověka 
světem spánku a rozhodnutí 
o koupi nechat na zákazníkovi. 
Zakoupit přitom může 
u nás v prodejnách matrace 
již od tří tisíc korun. 
Odvoz matrace a nového lůžka 
vůbec představuje pro lidi 
mnohdy velkou překážku. Máte 
pro ně řešení? 
Novou matraci vám kdykoliv 

a kamkoliv přivezeme a naopak 
starou ekologicky zklikvidujeme. 
Pomůžeme s montáží nového 
lůžka i správným nastavením 
výšky roštu. Pokud právě nyní 
vybíráte novou matraci, rošt, 
lůžkoviny či další potřeby z oblasti 
spánku, vyhledejte nejbližší 
prodejnu ProSpánek, kde se vám 
bude věnovat vyškolený spánkový 
specialista.

Prodejny naleznete na www.prospanek.cz
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ABY SE NÁM 
DOBŘE SPALO...
Svůj spánek si musíme hýčkat a ošetřovat, vždyť během něj naše 
tělo i mysl odpočívají a nabírají nové síly. Proto si musíme zařídit 
ložnici tak, aby se nám dobře dýchalo, nic nás nerušilo a tělu se  

dostalo pohodlí pro uvolnění všech stresů a napětí.
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Místnost, kde spíme, by měla být v bytě i domě vybírá-
na s nejvyšší pečlivostí. Je samozřejmé, že se vyvaruje-
me pokoje, jehož okna vedou na rušnou komunikaci. 
Nejlepší poloha je s okny obrácenými k východu nebo 
k severu. Ale pozor, záleží na tom, jestli jste ranní ptáče 

nebo sova. Kdo ráno vstává brzy, toho ranní intenzivní 
světlo neruší a může mít ložnici obrácenou na východ. 
Kdo ale chodí spát pozdě a ráno si rád přispí, pro toho 
je vhodnější severní strana s celodenním přívětivě roz-
ptýleným světlem.
Neméně důležitá je poloha vůči dalším místnostem 
v domě, ložnice spáče, který chodí na lůžko dříve než 
zbytek rodiny, by neměla sousedit s místnostmi, kde je 
večer rušný domácí provoz, tedy s obývacím pokojem 
i  kuchyní. Pro umístění postele pak hledejte v  ložni-
ci klidný kout – není dobré ji umístit proti dveřím, ale 
hlavně vás může rušit voda, stékající stoupačkami z ve-
dlejší koupelny – ať už vaší nebo sousedů. Takže hlavu 
postele určitě neumístíme ke zdi sousedící s koupelnou 
nebo kuchyňskou linkou s dřezem.

Čistý vzduch bez prachu
Hluboké dýchání klidného spánku si žádá v ložnici čistý 
vzduch, příjemnou teplotu a minimalizovanou prašnost. 
To poslední si zajistíme tím, že do ložnice neumísťujeme 
zbytečně moc nábytku, patří sem postel, noční stolek, 

prádelník, možná ještě křeslo a odkládací stolek. Pokud 
to není z prostorových důvodů bytu nutné, do ložnice 
nedáváme ani zabudované skříně, raději jim najdeme 
místo v předsíni. Když není zbytí a v ložnici velké skříně 
musíme mít, postaráme se alespoň o to, aby jejich dveře 
dobře těsnily – nebude se nám prášit na šaty a prádlo, 
takže se nám nebude prach rozlétat po ložnici. Je to sa-
mozřejmě dobré pro šatstvo i pro čistý vzduch.
Stále hledáme nějaké úložné prostory a pod postel se 
vejde spousta věcí. Jenže pod postelí se také shluku-
je nejvíc prachu v  ložnici, měli bychom tedy mít mož-
nost zde pravidelně vysávat či vytírat. Lepší než postel 
s  úložným prostorem v  zásuvce nebo s  bedněním až 
k zemi je určitě taková, pod kterou se dá snadno zajet 
mopem i vysavačem. Přesto v ní úložný prostor může-
te mít, jen by měl být skrytý pouze pod roštem uvnitř 
lůžka a  postel by měla mít dostatečně vysoké nohy. 
Nezapomínejte věci uložené pod matrací často větrat 
a vyklepávat. Nebo je raději uložte do vakuových vaků, 
které je dokonale ochrání a dají se přitom snadno otřít 
vlhkou utěrkou.
Čistý vzduch znamená také dobré větrání, místnost bez 
okna bychom jako ložnici měli použít opravdu jen v nej-
vyšší prostorové nouzi. A abychom si udrželi opravdu 
odstup od vnějšího prostředí, zajistili si přítmí i na léto, 
kdy brzy svítá a  také zamezili prostupu hluku zvenčí, 
stačí si na okna pořídit žaluzie, případně pěkné závěsy.
V  bytech s  radiátory ústředního topení bývá v  topné 
sezóně problém se vzdušnou vlhkostí. Pokud se v noci 
budíte pokašláváním a ráno máte vyschlo v ústech, nej-
spíš máte v ložnici přesušený vzduch. Jeden malý odpa-
řovač vody na radiátoru na to obvykle nestačí, chce to 
do ložnice umísit zvlhčovač vzduchu. Ideální je přístroj 
s možností nastavení cílové vlhkosti (v zimě by měla být 
45 – 60 %)s automatickou regulací a zabudovaným vlh-
koměrem, takový přístroj slouží trpělivě sám a vyžaduje 
minimální provozní pozornost.
Na výběr jsou diskové zvlhčovače, které pracují na 
principu rotace speciálních disků ve vodní lázni. Tímto 
způsobem je vzduch přirozeně zvlhčován a taktéž pro-
mýván, čímž je eliminována část prachu. Celý systém je 
jednoduchý a nevyžaduje téměř žádnou pozornost, je 
závislý na okolní vlhkosti vzduchu - efektivně pracuje 
pouze při nízké vlhkosti, což ale vlastně přesně to, co 
od zvlhčovače čekáte. Další možností jsou ultrazvukové 
zvlhčovače. V nich je voda je pomocí vysokofrekvenční-
ho ultrazvukového oscilátoru měněna na mikrokapičky 
- mlžinu. Ta je následně vyfukována jako jasně viditel-
ná pára, jemná a rovnoměrná. Během vteřin vstřebá do 
okolního vzduchu a nezpůsobuje vlhko v okolí zvlhčo-
vače. Ultrazvukové zvlhčovače jsou vhodné do jakéko-
liv místnosti a jsou zcela bezpečné pro své okolí. Je ale 
třeba dbát na údržbu, protože při zanechávání vody 
v nádržce může docházet k množení bakterií. Některé 
modely tento problém eliminují pomocí volitelné ioni-
zační tyčinky. Třetí varianta jsou studené zvlhčovače. 
Pracují na jednoduchém principu přirozeného odpařo-
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vání vzduchu. Suchý vzduch je nasáván přes zvlhčovací 
filtr a tím získá potřebnou vlhkost. Celý systém je velice 
jednoduchý a nevyžaduje velkou údržbu, opět ale hrozí 
množení bakterií, takže pro alergiky se studené zvlhčo-
vače nedoporučují. Při výběru přístroje hledejte hlavně 
údaj o kapacitě, tedy o tom, jak velkou místnost zvlhčo-
vač obhospodaří. Důležitý bude jistě i údaj o hlučnosti, 
zvlhčovače ale spíše jen tiše vrní, hlučnost bývá pod 25 
dB, což ruší jen opravdu citlivé osoby.
Zejména pro alergiky bývá pro dobrý spánek nezbytné 
eliminovat ze vzduchu maximum prachových částic, ale 
také ještě drobnější pylové částice, spory plísní a roztoče 
a jejich zbytky. Ve velkoměstském provozu se potřebuje-
me zbavit také smogu, v kuřáckých domácnostech odéru 
z  cigaret, v  bytech se zvířaty jejich pachů. To vše nám 
zajistí kvalitní čistička vzduchu. Prakticky všechny odstra-
ní ze vzduchu prach a další mikroskopické alergeny, jen 
účinnější přístroje si ovšem poradí i s kouřem a smogem, 
bakteriemi, viry, alergeny roztočů a nepříjemnými zápa-
chy. Aby čistička odstraňovala co nejvíce druhů nečistot, 
je v ní obvykle zařazeno více druhů filtrů s různým poslá-
ním. Stále častěji je také používán ionizátor (generátor 
iontů), což sice není filtr v pravém slova smyslu, nicméně 
na odbourávání nečistot se také podílí.
Při výběru čističky na prvním místě posuzujte vzdu-
chový výkon. Čistička by měla za jednu hodinu vzduch 
v místnosti přefiltrovat alespoň 2,5krát, alergici ovšem 
potřebují, aby výměna proběhla alespoň čtyřikrát.
Čistička by vás neměla rušit ve spánku. Zatímco při nej-
vyšším výkonu se hlučnost běžných ventilátorových čis-
tiček pohybuje kolem 50 dB, při nejnižších otáčkách je 
většina strojů prakticky neslyšná. U každé čističky je mož-
né v případě potřeby ručně nastavit výkon na minimum 
a tím zajistit co nejtišší chod. Je ale třeba počítat s tím, 
že při omezení výkonu klesá účinnost čističky. Nejlepší je 
tedy vzduch v ložnici nechat důkladně vyčistit na plný vý-
kon čističky hodinu až dvě před tím, než si jdete lehnout, 
poté nechat přístroj běžet na tichý snížený výkon.

Podlahy a nábytek
Pro pohodlí, čistotu a snadnou hygienu ložnice je dů-
ležitý výběr materiálů. Na podlaze dáme jednoznačně 
přednost tomu, co se dá dobře vytírat před koberci – 
lapači prachu. Moderní jsou různé typy dlažby, příjem-
né zejména tam, kde máme podlahové topení. Jinak 
ložnicím jednoznačně vládne dřevo nebo dřevěné kom-
pozitní materiály, ať už v podobě lakovaných parket či 
prken, které vyniknou hlavně v ložnicích v rustikálním 
stylu, ale také se báječně hodí třeba ke kované posteli. 
Kompozitní materiály na bázi dřeva mají tu výhodu, že 
se snadno udržují, nevyžadují další povrchovou úpravu 
a vykazují dlouholetou barevnou stálost. Proto se stá-
le častěji stávají náhradou za dřevěné podlahy. Přitom 
nabídka barev umožňuje nejen vyladit ložnici v dekoru 
dřeva, ale také zvolit třeba bílou nebo barevně tónova-
nou podlahu.
Doplnění koberci pro příjemné našlápnutí u postele je 

designovou tečkou nad ložnicovou podlahou. Někdo 
dá přednost hladké vlněné tkanině, někdo si pořídí hu-
ňatý kobereček či imitaci kožešiny. V každém případě 
by velikost a  váha těchto předložek měla být jen ta-
ková, abychom je mohli pravidelně pohodlně vyklepat.
Materiál na ložnicový nábytek by měl rovněž vykazovat 
solidnost, stabilitu a pohodlnou údržbu. V ložnici by vše 
mělo budit dojem ustálenosti, klidu, pohodlí. Rozvrza-
né skříňky, natož postele, tu zkrátka nemají co dělat. 
Postele se sice vyrábějí i z dřevotřískových desek, nej-
lepší materiál je ale dřevo, případně kovová konstruk-
ce. Postele z dřevěného masivu – dražšího dubového či 
bukového i levnějšího borovicového a smrkového - jsou 
povrchově upravené hygienicky nezávadným lakem, 
snadno se tedy otírají od prachu. Samozřejmě si může-
te dopřát i luxus exotického dřeva – mahagonu, teaku 
či ebenu - povrchově upraveného speciálními přípravky 
vhodnými na příslušný druh masivu. Nejdůležitější je 
bytelnost konstrukce – tedy způsob, jakým jsou prove-
dené spoje. Nekupujte tedy raději postel, kterou jste vi-
děli jen na obrázku, zajděte si do prodejny s nábytkem 
a vyzkoušejte pevnost a stabilitu smontované postele. 
Konstrukce by se neměla viklat a rozhodně nesmí také 
vrzat. Sebelepší rošt a matrace vás nezbaví pocitu, že 
spíte na vodě, pokud samotná konstrukce postelového 
rámu není kvalitní.
Jinou variantou jsou postele kovové. Na výběr jsou ko-
vané konstrukce lakované bíle, černě, antracitově, či 
dokonce nějakou pestrou barvou – v poslední době se 
v ložnicích nosí červená nebo zelená. Kovaná postel pů-
sobí luxusně, ale také tak trochu frivolně, patří do ložnic 
svobodomyslných lidí s rozletem. Naproti tomu trubkové 
postele jsou retro připomínkou šedesátých let minulého 
století. Pokud takovou zvolíte, je třeba celkově přizpůso-
bit i další nábytek a styl vybavení ložnice, jinak trubková 
postel bude působit tak trochu nemocničně.
V  poslední době přicházejí opět do módy celočalou-
něné postele. Nejde o válendy, ale konstrukci postele 
a  čela obložená změkčovací vrstvou a  počalouněnou, 
stejnou tkaninou pak je čalouněná i matrace. Tyto po-
stele se uplatní nejvíc tam, kde lůžkoviny na den zastý-
láme. Přes den tak vynikne efekt tkaniny a  postel se 
změní v kus čalouněného nábytku.

Rošty a matrace
Základem pohodlného spaní jsou kromě bytelného 
rámu postele především rošt a matrace. Jedno bez dru-
hého si nevystačí, vždy bychom měli vybírat správnou 
matraci na správný rošt. Důležité je nejen kolik vážíme 
a měříme, ale také v jakém stavu je naše páteř a klouby. 
Právě pro jejich zdraví jsou moderní matrace rozložené 
do anatomických zón, které zaručují správnou oporu 
hlavě, krku, zádům, bedrům a nohám. Někdo má raději 
matraci měkčí, někdo si na ní připadá jako na houpačce 
a  volí raději tvrdší. Výrobci na to pamatují a  nabízejí 
matrace ve stupnici od 1 do 4 – od nejměkčích až po 
extra tvrdé. Jaký rošt patří pod měkkou matraci a jaký 
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Objednávejte na www.4sleep.cz  
– nabízíme set za výhodnou cenu!

4sleep.cz, tel. 608 777 489 nabízíme velkoobchodní 
spolupráci prodejcům, hotelům, nemocnicím.
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Přikrývka SCHON DUO SET
Charakterizuje ji sametová hebkost a jemnost vzdušné broušené mikrofáze. Antialergická přikrývka je šitá ze dvou vrstev 
rouna z dutého vlákna HOLLOW, každá vrstva je samostatně sešitá s vrchní látkou. Mezi oba komponenty přikrývky je vložena 
distanční textilie. Tato vychytávka zvyšuje výhřevnost přikrývky při zachování nižší hmotnosti, navozující pocit luxusu. Lehká, 
vzdušná a co se týče tepelného komfortu univerzální přikrývka si vás určitě velmi rychle získá.

Polštář SCHON DUO SET
Polštář je plněný kuličkami vytvořenými  speciální technologií 

z dutého vlákna AMBALL, které se vyrovnají lehkostí, měkkostí 
a pružností přírodnímu prachovému peří. Polštář je vybavený 

zipem uzavíratelným otvorem pro možnost regulace množství 
náplně. Speciální dutá vlákna zabraňují usazování prachu 

a dobře propouštějí vzduch. Mají vysokou objemovou 
stálost a antialergické vlastnosti.

4sleep s.r.o.
73995 Bystřice č.8
4sleep@4sleep.cz
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pod tvrdou, to vám nejlépe poradí odborníci v prodej-
nách postelí. Také výška matrace je faktorem, který je 
důležitý pro správnou volbu roštu. Sofistikované rošty 
pak mají rovněž anatomické zóny, dokonce i nastavi-
telné přesně podle vaší výšky a váhy jednotlivých partií 
těla. Pokud si takový drahý rošt pořídíte, nesmíte pak 
šetřit ani na matraci, protože její anatomie podpoří 
fungování roštu.
V materiálech, z nichž se matrace vyrábějí, jednoznačně 
vládnou polyuretanové pěny. Ty moderní nejkvalitnější 
se umějí dokonale přizpůsobit vašemu tělu a vykazují 
dlouholetou tvarovou stálost, nedochází u nich k brz-
kému „proležení“. Výrobci kvalitních matrací posky-
tují záruku až deset let. Životnost matrace může být 
(a také zpravidla je) o řadu let delší, doporučuje se ale 
matraci po zhruba deseti až patnácti letech vyměnit za 
novou nejen z důvodu opotřebení, ale také z důvodů 
hygienických. I když budete požívat chrániče a potahy, 
do matrace během vašeho klidného spánku prosákne 
pot. Člověk za noc vypotí litr až dva tekutin a značná 
část z nich odchází právě do matrace. S nimi do matra-
ce propadávají také mikroskopické částečky kůže i vla-
sů. I když budete na matraci používat výkonný vysavač 
s  klepačem, všechno z  ní vytáhnout nedokáže. Zapo-
meňte tedy na matrace na celý život a v uvedeném ob-
dobí ji raději vyměňte za novou.
Kromě matrací z  polyuretanových pěn, kompaktních 
nebo sendvičových z pěn různé konzistence, najdeme na 
trhu stále také matrace pérové nebo pérové – taštičkové. 
Pozor - nehodí se na polohovací rošty, protože by se zlo-
mily. Jinak se vyrábějí také jak měkké, tak tvrdé; i mezi 
nimi najdete vysoce kvalitní produkty s anatomickými zó-
nami. Ostatně nejluxusnější celočalouněné postele skrý-
vají v sobě pružiny, ty nejdražší mají spleť pružin monto-

vanou ručně přesně podle váhy a výšky budoucího spáče.
Svět se vrací k přírodním materiálům, a  tak i v oboru 
matrací najdeme dnes opět matrace plněné vlněným či 
bavlněným rounem, kokosovým vláknem i  drahocen-
nými koňskými žíněmi. Jednodruhové matrace toho-
to typu ale moc pohodlné nebývají, proto je najdeme 
hlavně v sendvičové úpravě, kde změkčovací roli bude 
opět hrát pěnová část. Pro ty, kdo chtějí výhradně pří-
rodní materiál, to může být pěna z přírodního kaučuku.
Standardní délka matrací je 190 nebo 200 cm. Není ale 
problém si objednat matraci delší nebo kratší, pokud 
jste dlouhán, bude vám vyhovovat spíše matrace 220 
cm, pokud jste drobné postavy a postel chcete umístit 
třeba do niky s přesnými rozměry, výrobce vám matraci 
vyrobí třeba 182 cm dlouhou. Příplatek za matraci na 
míru nebývá nijak vysoký.
Pro pohodlné spaní by šířka matrace měla být pro jed-
nolůžko alespoň 90 cm, pro dvoulůžko pak 180 cm. 
Praktičtější je na dvoulůžko umístit matrace dvě. Lépe 
se s nimi manipuluje při převlékání postele a zároveň si 
každý ze spáčů může dopřát matraci přesně pro sebe.
Zpět ještě k roštům. Mohou být pevné nebo polohova-
cí, ty druhé můžete nastavovat ručně, ale také motor-
kem, dokonce s dálkovým ovládáním. Polohovací rošt je 
příjemný, zejména mírně zvednuté nohy přispívají od-
počinku zvlášť lidem, kteří celý den při práci stojí nebo 
sedí. Pro ty, kdo nuceně tráví na lůžku mnoho hodin, je 
polohování skoro nezbytností, v takových případech se 
opravdu vyplatí pořídit rošt na dálkové ovládání.

Polštáře a přikrývky
Lůžkoviny jsou nejvíc vidět a jejich měkkosti a hebkosti 
tak věnujeme nejvíc pozornosti i v době, kdy nám roky 
slouží jeden rošt a jedna matrace. Přikrývka by měla být 
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Každý, kdo si cení dobrého spaní, musí se dříve nebo později zabývat tím, jaké výrobky a materiály pro 
nejdůležitější část své každodenní relaxace používá. Obrátit pozornost k takovým produktům, které zaručují 
kvalitu, se rozhodně vyplatí.
Kromě lůžka, roštu a matrace hrají roli také polštáře, přikrývky a zapomínat bychom neměli ani na povlečení - 
u něj je důležitý především kvalitní přírodní materiál. Pro mnoho lidí ovšem patří k dobrému pocitu i estetická 
úroveň lůžkovin. 

Unikátní ložní povlečení Swarowski
Nejvyšším nárokům na pohodlí a krásu v tomto směru vychází vstříc na omak hedvábné ložní prádlo z jemného saténu, které je 
vyrobeno z jemných česaných přízí egyptské bavlny a má nežehlivou úpravu.
Unikátní je zdobení aplikacemi kamenů Swarovski. Od fi rmy významného jména obdržela zatím jako jediná na světě licenci na 
výrobu tohoto luxusního povlečení česká společnost 2G.

Povlečení od českého výrobce a je nositelem značky Česká kvalita. Veškerý sortiment naleznete na našich internetových stránkách 
www.2glipov.cz

Každý, kdo si cení dobrého spaní, musí se dříve nebo později zabývat tím, jaké výrobky a materiály pro 
nejdůležitější část své každodenní relaxace používá. Obrátit pozornost k takovým produktům, které zaručují 

Kromě lůžka, roštu a matrace hrají roli také polštáře, přikrývky a zapomínat bychom neměli ani na povlečení - 
u něj je důležitý především kvalitní přírodní materiál. Pro mnoho lidí ovšem patří k dobrému pocitu i estetická 
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lehká, poddajná a teplá tak, abychom se pod ní zahřáli, 
ale nadměrně se nepotili. Polštář by se pak měl vytva-
rovat podle hlavy a  krku tak, aby poskytoval dobrou 
oporu krční páteři, zkrátka abychom se ráno nebudili 

s  přeleženým krkem. Ideálně toto splňují anatomické 
polštáře z latexových pěn. Pro toho, kdo se noci častěji 
obrací, ale mohou být až příliš fixující. Zda si vyberete 
naducaný polštář nebo dokonce dva, či dáte přednost 
méně napěchovanému sypku, záleží na vás. Obecně ov-
šem platí, že méně je více – tělo by mělo ve spánku 
ležet více méně rovně, nikoliv s ohnutým krkem, nebo 
v polosedě.  
Výplň polštářů a  přikrývek se nabízí různá. Po době, 
kdy trh ovládala dutá vlákna, se spánkový svět pokorně 
vrací k materiálu ověřenému staletími – k peří. Alergici 
se ho nemusí bát, pokud je na sypky použita kvalitní 
hustá bavlněná nebo hedvábná tkanina – pak se roztoči 
nemají šanci dostat ani dovnitř, ani ven. Nejkvalitnější, 
nejměkčí a nejlehčí je prachové peří husí, často se ale 
kombinuje s  kachním i  slepičím. Skutečným luxusem 
pak je kajčí peří, lehounké jako dech a přitom maximál-
ně hřejivé. Na postelích ho ale nehledejte, používá se 
hlavně jako výplň spacích pytlů a bund horolezců, kteří 
šplhají po mrazivých velehorách. Kajčí peří je totiž ve-
lice vzácné, jeho chomáčky se sbírají opatrně v hnízdiš-

tích těchto ptáků. Našinec si rozhodně vystačí se směsí 
husího a  kachního peří. Vyberte ale rozhodně raději 
peří prachové, aby vás v noci nečekaně neprobudilo ne-
příjemné píchnutí brku ze sekaného peří.
Dutá vlákna mají nejrůznější kvalitu, životnost i mož-
nost praní. U všech ale počítejte s tím, že cenou za mož-
nost praní v automatické pračce je postupné opotřebo-
vání vlastností, které od lůžkovin  očekáváte – měkkosti 
a  poddajnosti. Lůžkoviny z  dutých vláken jsou ovšem 
zpravidla levnější než péřové a nebude vás tedy bolet, 
že je budete častěji pořizovat nové.

Světlo a stín
Život v ložnici se zdaleka neodehrává jen ve tmě. Před 
spaním si chceme číst, polovinu roku u nás vstáváme za 
šera či za tmy a v ložnici se chceme obléknout a zkon-
trolovat svůj vzhled v zrcadle. Centrální lustr, v našich 
krajích dříve prakticky nezbytný, se dnes stává tak 
trochu přežitkem. Volíme raději příjemnější nasvícení 
konkrétní. U postele můžeme mít lampičku na nočním 
stolku. Volíme takovou, jejíž zdroj světla nás nebude 
oslňovat, zároveň nám ale poskytne dostatek světla na 
čtení a na to, když potřebujeme za tmy vstát. Moderní 
je nasvícení hlav postele shora světlem zabudovaným 
do vyššího čela postele. Používá se zpravidla několik 
bodovek, které se dají rozsvítit jak v celé řadě, tak jen 
v několika bodech, když si jeden chce číst a druhý už 
spát. Právě tak si můžeme lampičku či bodovku umístit 
k zrcadlu.
Moderní LED světelné zdroje umožňují osvítit jednodu-
chým páskem interiér skříně, takže nemusíme svítit do 
celé ložnice, když si vybíráme, co na sebe. Designový 
efekt pak LEDy splní, když chcete spát pod jemně roz-
zářenou hvězdnou oblohou - můžete si její nápodobu 
umístit na strop.
Světlem v  ložnici raději šetřete, je to místnost klidu, 
která má navozovat příchod spánku, ostré světlo je zde 
tedy rušivé. Navíc – kdo čte z čtečky, pořizuje si dnes už 
takovou, která má podsvícený elektronický papír – lam-
pičku na čtení tak vlastně nepotřebujete.
V souvislosti se světlem musíme zmínit i zastínění, které 
je v ložnici velmi důležité. Obvykle volíme stínění vnitř-
ní,  které nám poskytne mimo svůj základní účel díky 
nepřebernému množství látek zejména u rolet a plisé 
žaluzií i perfektní dekoraci. Jednotlivé typy látek se liší 
svými konkrétními vlastnostmi prostupu světla, mož-
nosti pohledu skrz látku. Existují žaluzie a rolety, které 
i v nejostřejším slunci zajistí tmu či polostín, a vzduch 
tak v místnosti ochladí až o tři stupně. Dokážou to kva-
litní materiály s  větší hustotou nebo vrstvením, které 
pohlcují sluneční paprsky. Někdy ale potřebujeme pou-
ze chránit soukromí a denního světla se úplně zříci ne-
chceme. V  takovém případě poslouží třeba naklápěcí 
lamelové žaluzie nebo lehké okenní japonské stěny, 
které posunujeme podél okna.

Foto: Shutterstock.com
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav, www.moravia-comfort.cz5 Břeclav, www.moravia-comfort.cz

Člověk prospí čtvrtinu života, a to rozhodně 
není málo! Proto je na místě myslet na kvalitu 
svého spánku. S matrací MIA nepochybíte.
Recept na zdravý spánek je VISCOR pěna v horní 
vrstvě matrace, která se jemně a pomalu vrací
do původního stavu. Pod touto vrstvou pak najdete 
pevnou a hutnou PUR pěnu poskytující stabilitu.

Dokonale vzdušná matrace 
PALERMO je vhodná pro alergiky, 
protože jádro matrace je spojené

bez použití lepidel.

NYRA, sendvičová matrace s vnitřním
tvarováním, se krásně přizpůsobí vašemu tělu 
a nechá mu tak prostor potřebný pro regeneraci. 

MIA

PALERMO 1+1 ZDARMA

NYRA 1+1 ZDARMA
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KOUPELNA 
VE STYLU WELLNESS
Zatímco dřív bývala koupelna intimním místem, dnes se z vany můžete třeba dívat 
na televizi nebo komunikovat s návštěvou, a přitom si dopřávat domácí wellness.



44 | BYDLENÍ

Koupelny se stěhují a stávají se integrovanou součástí 
bytového interiéru. Namísto oddělené  uzavřené míst-
nosti se tyto relaxační zóny instalují dokonce přímo 
v ložnici nebo v prosklené zimní zahradě. Jde o novou 
koncepci vnímání koupelny jako komfortního prostoru 
umožňujícího svým zařízením a umístěním odpočinek, 
ale i komunikaci. Tento trend ovlivnil i vzhled jednotli-
vých částí koupelnového vybavení, velmi populární jsou 

volně stojící panely nebo poloostrovní kusy nábytku se 
zabudovanými umyvadly, přístupnými z více stran, kře-
sílka, lehátka, pojízdné či otočné skříňky a kontejnery, 
které zvyšují ergonomické funkce. Jistě teď namítnete, 
že otevřenou koupelnu si mohou dovolit jen majitelé 
velkorysých interiérových prostor, těžko si ji zařídíme 
v paneláku. Ale pozor -  i majitelé malometrážních bytů 
si ji mohou dovolit. Stačí jen tento relaxační prostor od-
dělit od obývacího třeba skleněným pojezdným pane-
lem, a  je to. Zkrátka ukousnout kus obýváku ve pro-
spěch větší koupelny a z místnůstky bývalé koupelny si 
udělat třeba pracovnu nebo šatnu.

Staré se vrací
Koupelna může mít dnes mnoho podob, samozřejmě 
záleží na stylu, který zvolíte. Je libo  retro, rustikál, ro-
mantika nebo moderna? Svět koupelen se zkrátka řídí 
vaším vlastním vkusem a  fantazií. Nicméně horkým 
trendem je vintage a  industriální styl.  Momentálním 
hitem je si zařizovat koupelny v rustikálním stylu. Jed-
nou z  typických věcí pro tento styl je vana umístěna 
doprostřed místnosti, kdy stojí na ozdobných nožkách. 
Do  retro koupelny se hodí obklady především v bílé 
a krémové barvě, doplněné třeba jen pruhem střízlivě 
dekorovaných kachlů (drobná kostička, geometrické 

vzory, secesní dekor), případně bordurou. Pokud vyzná-
váte romantiku, bude vám příjemně v něžných paste-
lových barvách – růžové, světle zelené či bleděmodré 
s drobným květinovým vzorem, ale nic nepokazíte ani 
kostičkami nebo mozaikou. U retra i romantiky zkrátka 
vítězí střízlivost.

Extravagance je cool
Poslední módní trendy ale fandí také okázalému kon-
trastu výrazných barev. Tropická zelená s  černou, ka-
nárkově žlutá či fuchsiová s čokoládovou, červená s bí-
lou. Že je to příliš odvážné? Pak tyto barvy použijte jen 
jako akcenty na menších plochách. Třeba jen na části 
obkladu nebo na ozdobných bordurách. Případně vy-
berte v trendy barvách pouze doplňky, například ruční-
ky a koupelnovou předložku. Nicméně i pro vás, kteří 
chcete jít s poledními trendy, ale kontrast barev by vás 
rušil, máme skvělý tip: můžete vsadit na přírodní barev-
né odstíny, které jsou nadčasové a nikdy nebudou out. 
Originálně se může přistoupit k návrhu stropu, na který 
se může instalovat například pnuté folie, osvětlení-ko-
lorterapie nebo hvězdné nebe. Můžete také přemýšlet 
o  vhodné dekoraci stěn v  koupelně, jako je obložení 
kamenem nebo umělým kamenem, či cihlovými pásky. 
Praktické jsou velké formáty dlaždič, keramické obkla-
dy, které napodobují přírodní materiály, beton, kámen. 
Praktické a oblíbené jsou obklady, které nabízejí imita-
ce dřeva. 

Tmavá nebo zlatá koupelna?
Že je tmavá koupelna smutná, je přežitý předsudek. 
Stejně mylná je domněnka, že tmavé barvy do koupel-
ny nepatří, protože by ji zmenšily. Pokud máte prostor 
aspoň střední velikosti a barvy vhodně zkombinujete, 
bude vaše koupelna působit velmi elegantním a luxus-
ním dojmem. Tmavá může být samozřejmě elegant-
ní černá, ale i  tmavě čokoládově hnědá, která působí 
uklidňujícím a  relaxačním dojmem. Velmi efektní je 
kombinace tmavých a o něco světlejších tónů. Nemusí-
te dodržovat striktní dvoubarevnost, harmonii vykouzlí 
i paleta více barevných tónů k sobě sladěných.  Výrobci 
nabízí praktické modelové řady – v jednom stylu a de-
koru pořídíte velké formáty, malé kachličky i dekorační 
lišty, vše na jenom místě a v dokonalé harmonii. Velmi 
žádaná je také zlatá či stříbrná barva v koupelně a také 
metalické obklady a mozaiky. Například bílý, stříbrný či 
pozlacený moderní vlnitý obklad, který připomíná vlny 
na moři, lze bez problémů kombinovat v různých varia-
cích s jinými obklady, nejlépe jednobarevnými, tak, aby 
efekt vlnitého lesklého obkladu vynikal.
Zlatá barva poutá pozornost, je elegantní a energická. 
Každý, kdo je obklopen zlatou se může cítit výjimečně. 
Stejně jako kdysi Kleopatra či králové. Elegantní jsou zla-
té benátské štuky, zlatá mozaika nebo obklady se zlatý-
mi dekory. Základem pro vytvoření správné pohody pro 
domácí wellness v koupelně je najít si svůj styl a vytvořit 
si prostor takový, který bude pro odpočinek a relaxaci vy-
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bízet svého majitele, nikoliv takový styl koupelny, který 
bude obdivovat každá příchozí návštěva.

Trojrozměrné obklady
Jednou z možností, jak si dopřát poslední trendy a ne-
bát se, že vás za pár let svou křiklavostí omrzí, je použití 
neutrálního dekoru a pouze jednu stěnu či její část oz-
vláštnit výraznějším obkladem. Pokud se časem okou-
ká, nebude výměna tolik „bolet“. Takovou variantu 
nabízejí třeba plastické 3D obklady. Trojrozměrné stěny 
společně se světlem dokážou vytvořit plastické formy 
plné prohlubujících se stínů, což oceníte při relaxační 
koupeli nebo ve světle zmíněných svíček. Povrch těchto 
obkladů zajišťuje tlumení zvuku, což se v moderní ote-
vřené koupelně může hodit.  Stačí jedna stěna oblože-
ná tímto velkoformátovým „reliéfem“ a vaše koupelna 
dostane naprosto moderní vzhled. Zdravotně a  hygi-
enicky nezávadný plastový profil se používá pro jeho 
snadnou údržbu – obklad stačí omýt nebo otřít. Velmi 
oblíbenou variantou jsou například mozaikové motivy 
a geometrické vzory. Prémiové produkty v oblasti de-
korativních obkladů tvoří především mozaiky a obklady 
doplněné o luxusní, originální či nevšední komponenty.  
K  těm bezpochyby patří obkladové panely s  drahými 
kameny nebo mozaiky s kamínky krystalů Swarovski.

Skleněný efekt
Pokud toužíte po originální a stylové koupelně, zvolte 
skleněný obklad, aspoň na část stěn. Lze ho použít ve 
všech částech koupelny a odstraňuje problém usazová-
ní nečistot ve spárách jiných obkladů. Skleněný povrch 
je navíc velice odolný a jeho reflexní vlastnosti oživí ka-
ždou koupelnu. Vybírat je opravdu z čeho, jistě si zvo-
líte barevný nátěr, který vám bude příjemný. Základní 
variantou skleněných obkladů jsou mozaiky s  malými 
skleněnými čtverečky. V čím dál větší oblibě jsou skle-
něné dekory, obkladová skla formátem podobná klasic-

kým keramickým obkladům a rovněž velké plochy z li-
tého skla. Design si můžete nechat vytvořit podle svého 
vkusu, od čirého až po grafosklo s nejrůznějšími motivy, 
velmi efektní je například obklad prosvětlený z hrany 
páskem LED diod. 

Wellness vybavení
I  v  rámci malé koupelny si můžete doma vytvořit pří-
jemné wellness prostředí. Domácí sauny, zejména infra-
sauny, se montují i  do panelových bytů. Jsou vhodné 
i pro 1-2 osoby, takže jsou rozměrově velmi malé, ale 
naprosto dostačující. Pohodlí v sauně a prostoru kolem 
saun doladí doplňky a dekorace do sauny. Vana může 
mít zabudované trysky, sprcha speciální horní hlavici, 
která pouští vodu ve stylu mlhy nebo tropického deš-
tě. Příjemné jsou i boční masážní trysky ve stěně sprchy 
nebo panel s masážními tryskami.
Ve wellness  koupelně můžete využít různých deko-
račních efektů. Saunování obzvláštní barevná měnící 
se světla – kolorterapie, nebo aromaterapie do sauny,  
a také saunová kosmetika. V prostoru wellness může-
te zabudovat Tv a audio techniku. Efektivní, barevné 
nebo intimní osvětlení dodá wellness prostoru příjem-
nou atmosféru vhodnou k relaxaci a odpočinku. Zvolit 
můžete dekorativní obklady, které vás přenesou do in-
teriéru zámku, do exotiky nebo lesa.

Nábytkové umyvadlo
 Stále častěji si však můžete koupelnu vytvořit z kou-
pelnových setů, jejichž součástí bývají umyvadla dů-
myslně spojená s  nábytkovou skříňkou či zajímavými 
konzolami. Umyvadla jsou modelována do efektních 
tvarů a běžně nabízejí víc odkládacích ploch především 
po stranách, mnohdy asymetricky protažených. Nábyt-
ková umyvadla bývají často také hlubší a prostornější. 
Postrádá-li umyvadlo odkládací plochy, nahrazují je pak 
menší či větší poličky různých tvarů. Nemusíte ale volit 
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jen z nabízených setů - spojení umyvadel se skříňkami. 
Některá sice koupíte i samostatně, ale jsou k posazení 
na skříňku či k zapuštění do ní přímo určená. Bude už 
na vás, jaký podklad umyvadlu dopřejete. Můžete také 
kombinovat jednotlivé prvky z  různých kolekcí zcela 
nezávisle na designu vybraných sérií.

Chytré a krásné baterie
U  baterií si přijdou na své příznivci různých stylů, od 
retra až po ultramoderní minimalismus. Světoví desig-
néři vytvářejí baterie sladěné s koupelnovými doplňky, 
sanitární keramikou, vanami, sprchovými kouty či kou-
pelnovým nábytkem. Při výběru baterií se vyplatí dodr-
žet tři jednoduché zásady: redukce na podstatné, méně 
je více a elegance nepodléhající času. Nejnovější styl se 
vyznačuje jednoduchými, dynamickými, čistými, jasný-
mi, 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. 
Samozřejmou výbavou moderního sprchového koutu je 
termostatická baterie a hlavice s možností měnit druh 
proudu vody. Sprchový set se může skládat ze sprchy 
ruční, hlavové a baterie s přepínačem. Vše může být ře-
šeno v rámci jednoho viditelného panelu, nebo může jít 
o systém podomítkový. Vyspělejší modely chytrých vo-
dovodních baterií mají bezdotykové ovládání pomocí 
senzorů, případně dotykový ovládací panel, na kte-
rém si nastavíte třeba požadovanou teplotu vody nebo  
intenzitu průtoku. Některé mají i  digitální displej, na 
kterém se vám zobrazí přesná teplota vody.

Harmonie se stylem umyvadla
K mání jsou jak modely v klasickém, rustikálním, retro 
a  moderním pojetí, tak i  luxusnější a  extravagantněj-
ší verze. V obchodech se lze setkat s nespočtem typů 
umyvadel ve standardních i  netypických rozměrech: 
hranaté, rohové, polozápustné, zápustné, asymetrické, 
nábytkové či závěsné modely. A jakou baterii si k vybra-
nému umyvadlu zvolit? Měla by stylově ladit, což záleží 
především na vašem vkusu. K retro umyvadlu si asi ne-
pořídíme supermoderní pákovou baterii z chromu, ale 
zvolíme baterii se samostatnými kohoutky na studenou 
a teplou vodu, s povrchovou úpravou připomínající mo-
saz nebo jiný kov s patinou. Umyvadlové baterie se na-
bízejí v provedení jako stojánkové (na umyvadlo nebo 
na desku), nástěnné a nástěnné podomítkové, u nichž 
je technická část baterie (tzv. podomítkové těleso) ukry-
ta ve stěně a vidět je pouze výtoková trubice a ovládací 
páka nebo kohoutek, případně kohoutky (dvouotvoro-
vá nebo tříotvorová baterie). Baterie se zkrátka tech-
nicky i stylově musí podřídit parametrům umyvadla. 

Trendy ve vanách
Velmi módní jsou vany, které stojí na čtyřech nohách, 
a nemusí jít o podobu mohutných tlap, jako tomu bý-

valo v  historii. Elegantní samostojné vany se vyrábějí 
z keramiky i  litiny, někdy mají zvýšenou část za zády, 
mohou být celé bílé, případně s barevným vnějším pláš-
těm. Tyto vany se umísťují volně do prostoru, vyžadují 
proto speciální vysokou vanovou baterii, stojící na pod-
laze. Vyjímají se hezky především v prostornější koupel-
ně. Čím dál tím oblíbenější jsou rohové a mnohouhel-
níkové 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 výho-
dou je bezesporu větší odkládací plocha. Široké okra-
je vany jsou velmi praktické. Můžete na ně odkládat 
šampony, kondicionéry, sprchové gely, pěnu na holení, 

mýdla, zkrátka cokoliv vás napadne. I klasické obdélní-
kové vany ale můžete udělat zajímavějšími, pokud je 
to technicky možné: vanu můžete částečně zapustit do 
podlahy a dlažba pak přechází i na bok vany, takže ta 
částečně s podlahou splývá. Nejběžnějším materiálem 
van je směs smaltu a akrylátu, ale pokud můžete sáh-
nout hlouběji do peněženky, můžete mít vanu ze dře-
va, mramoru nebo slonoviny, ale také ze skla či kovu.

Nenápadné sprchové kouty
Milujete sprchování vestoje a  toužíte po masážních 
tryskách? Pak se neobejdete bez sprchového koutu, 
který si můžete sestavit „na míru“ vaší koupelny. Dneš-
ní sprchové kouty se totiž výrazným způsobem liší od 
těch, na které jsme byli zvyklí z dřívějších let. Máte na 
výběr. Například se můžete obejít bez vaničky, jejíž veli-
kost vytvoření sprchového zákoutí mnohdy limitovala. 
Prostor pro sprchování může tvořit jen dlažba s odtoko-
vým otvorem nebo žlábkem. Nicméně ne vždy jde ten-
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to způsob použít, protože je třeba dodržet spádování 
podlahy jeden a půl až dva centimetry na jeden metr. 
Jednodušším řešením je instalace vaničky, které mají 
spádování vyřešené už z výroby. Pokud si můžete dovo-
lit zapuštěnou vaničku, bude téměř neviditelná a pod-
lahová plocha zůstane souvislá. Nenápadná zástěna ze 
skla nebo plastu zabrání rozstřikování vody po koupel-
ně. Možností, jak si sprchový kout vyřešit, je několik: 
jedna pevná stěna se vstupem ze strany, dvě pevné stě-
ny se vstupem z jedné či dvou stran i další varianty. Zá-
kladem sprchového systému je sloupcová sprcha s růz-
nými funkcemi, která bývá doplněna hlavovou sprchou 
pro vytvoření tropického deště. Pokud si prostor ve vaší 
koupelně žádá pouze malý sprchový kout, nezoufejte. 
Na trhu najdete spousty asymetrických a různě tvarova-
ných van, které se vejdou i do těch nejmenších prosto-
rů. Navíc! K těmto vanám se dá přidělat taky zástěna, 
takže nám vana poslouží i jako sprcha. Je to praktické 
a vypadá to skvěle!

Nábytek do koupelny
Pořízením koupelnového nábytku krásně zabydlíte ji-
nak studenou místnost a současně získáte úložné pro-
story na kosmetiku, ručníky a další nezbytnosti. Bohužel 
však ne každý má možnost plánovat atraktivní designo-
vá řešení, jelikož do panelákových koupelen se vejde 
sotva pračka a koš na prádlo. V tomto případě musíte 
být zkrátka trochu kreativnější a  najít takovou skříň-
ku, která přesně zapadne do vyhrazeného prostoru. 
Náročnější je i nábytkové vybavení atypického prostoru 
koupelny, i v tomto případě vás čeká výběr solitérních 
skříněk. Máte-li koupelnu dostatečně prostornou, nej-
jednodušší cestou bude pořízení rovnou celého koupel-
nového setu nábytku, který se vyrábí v mnoha barvách 
a jehož provedení bude s daným prostorem koupelny 
harmonizovat. 

Skříňky stojící nebo levitující?
Při výběru nábytku si rozhodněte, jestli chcete nábytek 
spíše ukotvit na zeď, aby takzvaně „levitoval“, nebo 
jestli vám stačí jej položit na zem. Nejlepší variantou 
je dle odborníků „levitující“ nábytek, jelikož se vám 
do něj tak snadno nedostanou plísně, nezatéká do něj 
a také se pod ním lépe uklízí. Když si vyberete klasicky 
posazený nábytek na podlahu, vybírejte spíše ty posta-
vené na nohách, které vydrží vlhkost a nejlépe tak vy-
soké, aby se pod nimi dal utřít prach a nečistoty. Velmi 
praktické jsou vysoké koupelnové skříňky v rozmezí od 
120 do 180 cm, které už v sobě mají zabudovaný koš na 
prádlo. 

Nevlhnoucí materiál
Zásadním kritériem pro výběr nábytku je jeho harmo-
nie s obklady a dlažbou. Kromě toho musí také plnit 
svou hlavní funkci – skrýt vše, co má být skryto. Ale to 
není všechno - vlhkost a  teplo kladou na koupelnový 
nábytek velké nároky. Při jeho výběru musíme vzít na 

zřetel nejen design, barvy a styl, ale také kvalitní řeme-
slné provedení a použité materiály. Jako první se nabízí 
osvědčení klasika – masivní dřevo. Nábytek z masivu je 
samozřejmě velice odolný, a to nejen proti vodě. Ideál-
ní je nábytek z tropických dřevin, stylově i rozměrově se 
však hodí spíše do větších koupelen, v nichž vyniknou 
krásné rustikální tvary a  specifický povrch. Další mož-
ností je lamino:  v podstatě dřevotřísková deska pokry-
tá laminovacím papírem a zalitá melaninovou prysky-
řicí, která vytvoří proti vlhkosti odolný povrch. Velkou 
výhodou laminátové úpravy je barevná a  povrchová 
rozmanitost. Výrobci mnohdy nabízejí i čelní skleněné 
plochy skříněk pod umyvadlo dle vlastního výběru. Po-
kud milujete dřevo, ale v koupelně z něj máte trochu 
obavu, zkuste jeho imitaci ve formě MDF. Jde o dřevo-
vláknitou desku kompaktní struktury, která je poměrně 
odolná vůči vodě. Při její výrobě se nepoužívají lepi-
dla. 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 dřevo 
připomíná.

Efekt podsvíceného zrcadla
Oblíbenou součástí koupelny jsou horní skříňky, kde 
se za dvířky ukrývá spousta praktických poliček. Kou-
pelnová horní skříňka nabídne další úložné prostory 
a zásuvky na fén či holicí strojek. Nicméně tomuto ste-
reotypu už odzvonilo. Pokud vám to rozměry koupel-
ny dovolí, dejte přednost jen velkoplošnému zrcadlu 
bez skříňky, maximálně se skleněnou poličkou. Sou-
časný trh nabízí nepřeberné množství různých zrcadel 
v  obrovském množství velikostí a  variant provedení - 
v nejrůznějších rámech, krásně zdobená i jednoduchá, 
podsvícená, pískovaná, fazetovaná či rylovaná, klasická 
stříbrná i bronzová či šedá. Vybírejte co možná největší 
rozměr. Jednak se v  něm dobře uvidíte a  navíc velké 
koupelnové zrcadlo místnost opticky zvětší a prosvětlí, 
což oceníte především v malé a tmavší koupelně.

Stylové doplňky 
U koupelnových doplňků je důležitá nejen funkčnost, 
ale musí skvěle doladit celkový design koupelny. Ať už 
jde o  osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory 
a zrcadla, nebo o vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy, 
textilní předložky a podobně. Sanitární keramika půso-
bí většinou neutrálně, teprve výběrem doplňků vtisk-
neme koupelně určitý styl. Minimalismus podtrhnou 
doplňky střízlivých tvarů, v  nerezovém kovu nebo bí-
lém porcelánu. Teplý pocit a rustikální ráz dají prosto-
ru předměty ze dřeva – jedná se především o exotické 
dřeviny, které lépe odolávají vlhku. Doplňky z barevné 
keramiky navodí zemitou venkovskou atmosféru, pest-
rý plast dodá koupelně na lehkosti a rozvernosti. Stačí 
si tedy jen vybrat… 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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TECEdrainprofile 
Nový sprchový profi l nebyl vytvořen jen 
se zamě ře ním na skvělý design, ale také na vše, 
co zjedno dušuje montáž, těsnění 
a hygienu. Umožňuje esteticky příjemné 
zapuštěné napojení sprcho vého profi lu 
po celé šířce v oblasti sprchy. Zvláště díky moderním 
velkoformátovým dlaždicím to vede k celkově 
elegantnějšímu dojmu. Dříve se pokládala dlažba 
i na strany sprchového žlabu, ale nyní přichází 
inovace – sprchový profi l TECE lze podle potřeby 
jednoduše upravit.

TECElux  
Svou jednoduchou krásou a vzhledem se TECElux 
hodí do každé koupelny. Skleněná krycí deska 
se skládá ze dvou dílů, které opticky vypadají jako 
jeden celek a zároveň slouží jako kryt proti 
postříkaní stěny, proto stěna nemusí být obložena 
obkladem. WC terminál může být kombinován 
prakticky s jakoukoli keramikou a sprchovací 
toaletou. TECElux má několik dalších funkcí mezi 
které patří bezdotykové ovládání spláchnutí, 
odsá vání pachu nebo možnost nastavení výšky.
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OD PODLAHY…
Volba podlahové krytiny by měla zohledňovat typ místnosti a frekvenci užívání. 
Jiná podlaha je vhodná do vlhkých prostor a jiná do místností s vyšším stupněm 
zátěže. Nejobtížnější bývá zvolit krytinu pro koupelny a kuchyně. Určujícími fak-
tory jsou odolnost podlahy vůči kapalinám, nárazům a hřejivost. Navíc s narůsta-
jícím množstvím typů a druhů podlahových krytin roste i jejich úloha coby desig-

nového prvku.
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Dřevo – přírodní podlaha pro náročné
Dřevěné podlahy jsou investicí, která se v  dlouhodo-
bém horizontu vyplatí. Dřevo jako přírodní materiál 
dodá interiéru jedinečnou atmosféru, útulnost a  ele-
ganci zároveň. Je navíc příjemné na dotyk i při chůzi 
naboso. Velkou předností dřevěných krytin je jejich 
hřejivost, a to i bez zabudování podlahového vytápění.
Nevýhodou dřevěných podlah je jejich měkkost, jsou 
tedy náchylnější k  opotřebení. Lze ji však několikrát 
obrousit a  tím obnovit původní efekt. Nicméně při 
správné péči si krytina zachová svůj vzhled a  vydrží 
několik desítek let. Vhodné je podlahu ošetřit olejem, 
voskem nebo lakem, který uzavírá dřevěné póry, a tím 
ji chrání před vlhkostí a nečistotami.

Dřevěné plovoucí podlahy
Plovoucí podlaha v  místnosti jakoby plave, protože 
není pevně spojena s podkladem. Díky tomu se dá i de-
montovat, takže se s ní můžeme i stěhovat. Plovoucí po-
dlaha není příliš masivní a těžká, nevyžaduje tedy tak 
pevný podklad jako třeba dlažba. Její montáž je rych-
lá, protože jednotlivé dílce jsou daleko větší než tře-
ba u parket a drží pohromadě díky zámkovým spojům. 
U dřevěných podlah jsou základem vlysy nebo parkety. 
Podlahy jsou v provedení jedné, dvou a tří lamel. Dře-
věné podlahy jsou vhodné do všech bytových prostor, 
také jsou vhodné na podlahové vytápění. Poskytují te-
pelný komfort, jsou ideální pro alergiky. Povrchovou 
úpravou je buď lak nebo olejo-vosk. Dřevěné plovoucí 
podlahy jsou složeny ze tří základních vrstev. Vítanou 

předností je možnost eliminace povrchového poškoze-
ní (škrábanců) přebroušením nášlapové vrstvy, což jiné 
- umělé materiály neumožňují. 

Vinyl – symbol moderny
Současným interiérovým trendem jsou vinylové pod-
lahy. Jejich výhodou je schopnost vzít na sebe věrnou 
podobu dřeva či kamene, ale také jejich voděodolnost. 
Díky svému složení má rozměrovou stálost a trvanlivost. 
Klasické role vinylu jsou v současnosti na ústupu. V ob-
chodech se stále častěji setkáváme s praktičtějším for-
mátem – pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké 
paletě barev a vzorů. Vinylová podlaha se snadno udr-
žuje, při chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytvá-
ří pocit tepla a pohodlí. Vinylová podlaha je pouhým 
okem nerozeznatelná od přírodní dřevěné krytiny. Do-
konale imituje i staré, patinované dřevo s prasklinami, 
suky či zářezy po pile, což nahrává v současnosti oblí-
benému vintage stylu. Vinyl nesmí namrznout, proto-
že by mráz narušil jeho strukturu. Ideální je ho před 
pokládkou uložit aspoň den předem do místnosti, v níž 
je kolem 18-25 stupňů Celsia. Měkčený vinyl je vhodný 
i do koupelen. Pro bosou nohu je měkký, teplý a nevadí 
mu voda.

Marmoleum – výzva pro kreativce
Ten, kdo dává přednost přírodnímu materiálu, ale ne-
chce dřevo, může zvolit marmoleum. Tato moderní kry-
tina má skvělé užitné vlastnosti a dá se s ní kreativně 
pracovat. Ale pozor, nepleťme si linoleum/marmole-
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um s vinylem. Přes jistou podobnost se vyrábí z jiného 
materiálu – lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky 
a dalších sloučenin. Velkou výhodou marmolea je jeho 
jakákoliv barva, vzor a tloušťka. Tento podlahový ma-
teriál je velice odolný proti poškození, vhodný pro aler-
giky, protože odpuzuje bakterie, je na dotek příjemný, 
pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se v mnoha barvách, což je 
výzva pro designéry, kteří barvy kombinují a jsou schop-
ni vytvořit jednolitou podlahu s odlišným barevným ge-
ometrickým vzorem. Marmoleum je proto ideální kupř. 
do dětského pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné 
kombinace. V podlaze lze pomocí technologie aquajet 
vytvářet dekorativní obrazce. Nechte děti, aby si pod-

lahu do pokojíčku samy vymyslely a nakreslily. Pomocí  
počítačem řízeného vodního paprsku není problém vy-
tvořit v  podlaze jakýkoli obraz, takže nápady dětí se 
mohou stát skutečností.
Marmoleum lze pokládat v pásech, ve čtvercích, ale také 
vyřezávat laserem a  spojovat do rozmanitých tvarů, 
čímž vznikne dokonalý originál. Kreativní jedinci si 
mohou dopřát i geometrické tvary v různých barvách. 
Pokládku marmolea radši svěříme odborníkovi, proto-
že vyžaduje dosti velkou zručnost. Výraznou nevýho-
dou marmolea je jeho cena. Metr čtvereční se pohy-
buje i s pokládkou kolem jednoho tisíce korun a více. 
Marmoleum se však nepoužívá pouze jako podlahová 
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krytina. Je vhodné například za kuchyňskou linku mís-
to tradičních dlaždiček či omyvatelné tapety. Designéři 
k němu často sahají, když chtějí sladit interiér. Použijí 
ho jak na podlahu, tak jako tapetu.

Ekologický korek
Zapomeneme na špunty vinných lahví. Díky moderním 
technologiím si můžeme pořídit dezénové korkové 
podlahové „chuťovky“ či příjemnou jednobarevnou 
podlahu zvanou linokork, která v  sobě spojuje výbor-
né vlastnosti lina a korku a navíc je dostupná v mnoha 
barvách. Korek potěší zejména příznivce ekologického 
bydlení, protože je k přírodě šetrnější než většina ostat-

ních podlahových krytin. Na druhé straně klasická kor-
ková podlaha je náchylnější k poškození. Menší vady je 
možné bez problémů opravit, ty rozsáhlejší představují  
větší problém a  jejich opravu radši přenecháme od-
borníkům. Korek musíme také dost často pečlivě čistit, 
abychom zabránili zachycení a  usazování nečistot ne 
jeho povrchu. A chovatelé domácích mazlíčků s ostrými 
drápky by měli na korkovou podlahu rovnou zapome-
nout.
Nevýhod korkové podlahy není mnoho, ale jsou.  
Musíme počítat s  tendencí materiálu světlat vlivem 
slunečního záření. Při přestěhování nábytku se pak 
objeví tmavší ohraničené plochy. Když na ně působí 
světlo, časem se odstín podlahy zase sjednotí. Podlaha 
z masivního korku se dá samozřejmě také přebrousit, 
aby se obnovila původní barva v  celé ploše, ale není 
to nutné. Vůči mechanickému poškození je korek odol-
nější než dřevo, protože pružnost materiálu umožňuje 
vyrovnat třeba vytlačená místa. Neodolá však úplně 
všemu, například posunování nábytku na kovových 
nožkách nebo šroubech v  něm může zanechat vrypy. 
Oproti dřevu je korek méně náchylný na poškození 
vlhkem a  teplotními výkyvy, protože je pružný. Záleží  
ovšem na kvalitním přilepení a  překrytí lakem.  
Záludná bývá vlhkost působící zespodu, například 
když se podlaha položí v novostavbě na nedostatečně  
vyschlý beton. Podlaha by se měla pokládat až do kom-
pletně hotové místnosti (včetně všech instalací), aby 
se zbytečně nepoškodila.
Jako přírodní materiál se korek řadí mezi dražší pod-
lahy. Záleží na typu dlaždic a povrchové úpravě, ale dá 
se říci, že cena včetně stěrkování a kompletní instalace 
začíná přibližně u 800 Kč za metr čtvereční. Nejdražší 
jsou dlaždice z masivu, které ovšem poslouží řadu let 
a výrobce na ně dokonce dává celoživotní záruku.

Laminát aneb trvanlivost a nenáročnost
Alternativou ke dřevěným a vinylovým podlahám jsou 
podlahy laminátové. Vynikají svou trvanlivostí, jsou  
žáruvzdorné a  odolné vůči běžnému užívání. Lákají 
především na velkou nabídku barev, vzorů a  příznivé 
ceny. Lamináty jsou složené z  lepených vrstev, povr-
chy mají rozličné barvy a vzory. Skvěle imitují dřevěný  
obklad a na jejich údržbu stačí vlhký hadr a mop. Nevý-
hodou laminátu je, že se na rozdíl od dřevěných pod-
lah, které se po čase přebrousí, musí vyměnit.
Při výběru podlahy z laminátu by nás mělo v první řadě 
zajímat, do jaké zátěžové třídy vybraný typ spadá. Pro 
podlahu do předsíně budeme volit třídu spíše vyšší, pro 
podlahu do ložnice nám naopak stačí nižší třída zátěže. 
Všeobecně ale nic nezkazíme tím, že zvolíme zátěž vyšší, 
 než je pro konkrétní použití doporučovaná. 
Laminátová podlaha vyniká velkou odolností, snadnou 
údržbou povrchu a  je vhodná pro podlahové topení. 
Další její výhodou je o něco nižší náchylnost vůči vlh-
kosti, která se vlivem příliš těsnících plastových oken 
ve velké míře objevuje dokonce i v panelových bytech.  
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Laminát je tedy doporučován právě do panelových bytů. 
A jaké má nevýhody? Je v první řadě poměrně náchylná 
na nadměrnou vlhkost prostředí. A dále už jistě tušíte, 
že povrch této podlahy se nedá renovovat. Tento fakt je 
ale vyvážen nesrovnatelnou tvrdostí a odolností oproti 
např. podlaze dřevěné. Pokud tedy laminátovou podla-
hu položíme do suchého prostředí a dodržíme veškeré 
montážní postupy předepsané výrobcem, bude nám 
sloužit dlouhá léta.

Efektní keramika
Dlažba je velmi atraktivní a už na první pohled navo-
zuje pocit, že je to luxusní podlahová krytina. Nabízí 
velmi velký výběr co do formátů, velikostí, ale hlavně 
vzhledů a  povrchových úprav. Je však také pravdou, 
že dlažba má svá specifika a ty si zde musíme probrat, 
abyste se mohli lépe rozhodovat při výběru podlahové 
krytiny do svého domu či bytu. Tento fakt však nezna-
mená, že dlažba je špatná, jen je třeba při výběru vzít 
v potaz určitá fakta, která ovlivní buďto výběr dlažby, 
jejího druhu, nebo vás navedou směrem k jiné podla-
hové krytině. 

Tvrdost a chlad je daň za luxusní vzhled
Předně je třeba si uvědomit, že dlažba, ať už se jed-
ná o jakoukoliv, je tvrdá podlahová krytina. Nehodí se 
tedy pro ty z vás, kteří máte nějaké problémy s dolními 
končetinami. Chodit a stát na tvrdé dlažbě je poměrně 

namáhavé na nohy a klouby.
Dlažba je sice velmi akumulační podlahová krytina, ale 
to platí i v teplých letních měsících. Je zkrátka chladná 
i v  létě. Například stát v  létě v kuchyni na dlažbě bez 
pantoflí může způsobit zdravotní problémy. Navíc je to 
i pocitově velmi nepříjemné.

Trend jménem přírodní kámen 
Přírodní materiály jsou nejen trendy, ale především jde 
o prověřené stavební materiály, které vynikají svou ži-
votností a nadčasovostí. Dokáží zútulnit každý prostor 
a dodat mu na jedinečnosti. V poslední době si oblibu 
získávají kamenné povrchy.
Kameny jsou velmi užitečným materiálem do interiéru 
i podle Feng Shui. „Představují prvek země, jeden z pěti 
základních přírodních elementů. V  interiéru působí 
zklidňujícím dojmem, vyvolávají větší pocit bezpečí, 
 stability a umí nás i zbavovat stresu. Zároveň platí, že 
jde o dominantní materiál, a proto je třeba s ním naklá-
dat opatrně,“ prozrazuje Kristýna Vysloužilová, desig-
nérka a odbornice na Feng Shui. 

Kamínkový koberec je ideálním povrchem pro podla-
hové vytápění, i bez něj však vyniká jeho tepelná po-
hoda – systém je oproti samotnému kameni či dlažbě 
pocitově teplejší. 

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Kdo by netoužil po mostě mezi 
domem a  zahradou, kde se dá 
v  teplých měsících na čerstvém 
vzduchu nádherně relaxovat 
a hodovat v naprostém soukromí.  
Terasa už neodmyslitelně patří 
k architektuře moderních rodin-

ných domů.
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Terasa je zajímavým doplňkem domu a současní archi-
tekti se předhánějí v důmyslně praktické i estetické kon-
strukci tohoto prodlouženého obytného prostoru. Po-
kud se toužíte kochat výhledem nejen na svou zahradu, 
ale i do krajiny, navrhnou vám dům tak, aby se terasa 
nacházela v patře nebo dokonce na střeše. Různoúrov-
ňové části střechy supermoderních domů umožňují pro-
jektové kouzlení. Plocha terasy se započítává do celkové 
plochy domu a u novostaveb je součástí projektu. Jiné 
je to v případě, pokud si terasu chcete vybudovat do-
datečně. Když překročí velikost 16 m2, nebo je spojena 
s opěrnou zdí, stavební zákon ji považuje za přístavbu, 
případně drobnou stavbu, a proto je nutné získat sa-
mostatné stavební povolení. Terasa jako přístavba 
navazuje na dům, zatímco označení drobná stavba 
znamená terasu od domu zcela oddělenou. A  za jak 
dlouho můžete mít vysněné místo k  relaxaci s nebem 
nad hlavou hotové? Terasu dokážou specializované fir-
my nainstalovat během několika týdnů, nejnáročnější 
realizace trvají maximálně tři měsíce. Týká se to přede-
vším dřevěných, tvarově atypických teras a těch, které 
jsou umístěné přímo na domě. V  takovém případě se 
totiž musí řešit kvalitní odizolování, aby z terasy neza-
tékala dešťová voda dovnitř. Chystáte-li se terasu vyu-
žívat také jako letní kuchyni, je třeba řešit kanalizaci, 
přívod vody a elektřiny. 

Orientace podle světových stran
Ať terasu plánujete u nového domu nebo si ji chcete 

přistavět k již stojícímu, vyplatí se zapřemýšlet o její ori-
entaci. U rodinných domů se terasa automaticky napo-
juje na obývací pokoj, který využívá nejdéle osluněnou 
jižní stranu. Ale v horkých letních dnech bychom mnoh-
dy byli vděční za blahodárný stín na severní straně. Na 
jižní a západní orientaci terasy se v létě nedá posedět 
před západem slunce. Proto je namístě její dobré zastí-
nění. Východní terasa je příjemná při snídani, kdy vyu-
žíváme ranní slunce, které ještě není tak žhavé, a od-
poledne už poskytuje přívětivý stín. A  aby to nebylo 
tak jednoduché, měli byste vzít v potaz i svoje budoucí 
soukromí. Jistě nechcete být vystaveni pohledům vašich 
sousedů…

Jaký materiál?
Terasu lze postavit z přírodního kamene, keramické či 
betonové dlažby, ze dřeva, ale i z moderních kompozit-
ních materiálů, např. bezúdržbového dřevoplastu. Nový 
„zaklapávací“ systém „clip & slide“ s minimálním pou-
žitím šroubů zjednodušuje pokládku a umožňuje snad-
nou a  rychlou vyměnitelnost jednotlivých desek. Díky 
podkladové konstrukci z dřeva nebo hliníku umožňuje 
vyšší pevnost desek zvýšit vzdálenost mezi podpěrný-
mi nosníky ze standardních 50 cm na 60 cm. Materiál 
na podlahu terasy by se měl vybírat nejen v  souladu 
se stylem domu, ale i s již použitými architektonickými 
prvky na zahradě. Střídání extrémních teplot, vliv slun-
ce i mrazu, déšť nebo sníh připravují všem materiálům 
náročné podmínky. Není tedy divu, že jejich opotřebení 
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je na terasách mnohem rychlejší než v interiéru. Na te-
rasu se zásadně nehodí leštěné povrchy, jako například 
mramor, po nichž se dá snadno uklouznout. 

Nasákavost dlažby
Výběru správného druhu dlažby bychom měli věnovat 
zvýšenou pozornost. Dřevěná terasa má blíže příro-
dě, vyžaduje ale větší péči než umělá. Nejčastější vol-
bou pro terasy je keramická dlažba. Nejdůležitějším 
faktorem u  venkovního použití dlažby je nasákavost, 
tedy schopnost keramických výrobků absorbovat vodu 
z  okolního prostředí. (zhutněné) keramické dlaždice 
s nízkou nasákavostí 0,04–0,5% vykazují nejlepší vlast-
nosti v  extrémních podmínkách, zejména odolnost 
proti mrazu.  Protiskluznost dlaždic je faktor, na který 
bychom při výběru dlažby na terasy neměli zapomínat. 
Podlahové materiály mají různé protiskluzné parame-
try, o které byste se měli v zájmu svého bezpečí velmi 
pečlivě zajímat.

Trvanlivý dřevoplast
Pokud jste nároční a přejete si venkovní bezúdržbovou 
i  stálobarevnou podlahu, bude nejlepší volbou dře-
voplast - ekologický materiál, který kombinuje dřevo 
i  plast. Tato podlaha je vysoce kvalitní a  ekologická 
napodobenina dřeva, ale bez nevýhod, které sebou 
mnohdy dřevo přináší, zejména v podobě pracné údrž-
by. Dřevoplastové terasy na rozdíl od jiných materiálů 
vynikají odolností a  jsou  zdravotně zcela nezávadné. 
Technologie výroby materiálu byla vyvinuta před více 

než třiceti lety v  severní Americe. Cílem bylo vytvořit 
materiál, který nebude mít špatné vlastnosti dřeva, ale 
zároveň si nechá jeho krásný vzhled. Jeho cena je opro-
ti dřevu vyšší, ale když započítáme náklady na údržbu 
dřeva a rizika poškození, za pár let se investice vrátí. Je 
prakticky bezúdržbový, nemění vzhled a  jeho montáž 
je jednoduchá jako skládání stavebnice. Woodplastiko-
vé terasy jsou vysoce odolné vůči extrémním teplotám 
– a to nejen v zimě ale také v létě, dřevoplastový povrch 
je také mnohem méně kluzký a v letních měsících ne-
hrozí zadření třísky nebo úraz špatně zatlučeným hře-
bíkem. Prkna se nabízejí v mnoha variantách provedení 
i délkách. Volit lze mezi hladkým, drážkovaným povr-
chem nebo povrchem s kresbou dřeva a mnoha barev-
nými tóny - např. palisandr (tmavě hnědý), teak (světle 
hnědý), ořech (šedivý) a eben (antracitově černý).

Designové sladění s domem 
Ideálního vzhledu terasy dosáhnete, pokud na podlahu 
terasy použijete stejný materiál, jako je v interiéru. Es-
teticky si tak prodloužíte obytný prostor. Z tohoto hle-
diska jsou ve výhodě ti, kteří jsou teprve v projektové 
fázi svého budoucího domu. Pokud terasu přistavujete, 
vybírejte materiál, který se alespoň podlaze v místnosti 
podobá. Designová harmonie s  interiérem i zahradou 
je nesmírně důležitá. I plot, lavičky, zábradlí a venkovní 
nábytek by měly být v  jednom stylu. Jak si terasu  
dozdobíte květinami a  dalšími dekoracemi, záleží na 
vašem vkusu a  stylu, který vyznáváte. Vedle truhlíků 
z rozličných materiálů a okrasných květináčů se nabízejí 
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 lucerny, svícny, proutěné koše, podnosy, tácy, přehozy 
a další doplňky, které vykouzlí na terase neopakovatel-
nou atmosféru. Pokud dáváte před útulnou romantikou 
přednost modernímu minimalistickému stylu, bude do-
zdobení terasy jednodušší. Výhodou strohého vzhledu 
 venkovního prostoru je bezesporu jeho snadnější údržba. 

Pozor na slunce a průvan
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou 
se také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné pře-
krytí terasy má samozřejmě své výhody, ale na druhé 
straně brání působení slunce. Ponechat celou terasu 
bez jakéhokoli pevného zastřešení vyznívá až příliš pro-
vizorně -  sebelepší slunečníky sice mohou ochránit před 
paprsky slunce, některé dokonce dočasně budou čelit 
také dešti, ale velmi zranitelné jsou za větru. Podobně 
se chovají markýzy. Ideální terasa tedy bude mít část své 
plochy pevně zastřešenou, ať už za pomoci konstrukce 
střechy domu, nebo své vlastní. Druhá část terasy zů-
stane volně přístupná slunci. Příjemné je, když zejména 
větší terasu částečně chrání také vzrostlé stromy. Půso-
bení větru by mělo eliminovat alespoň z jednoho směru 
těleso domu. Ještě lepší samozřejmě je, když je takto 
terasa chráněná ze dvou stran. 

Zastínění je důležité
Zastínění terasy u nového domu se řeší v  rámci vlast-
ního objektu – přesahem střechy, nebo speciální kon-
strukcí. U starších domů se řešení musí vymyslet doda-

tečné. Někomu postačí slunečník, jiný zvolí markýzu, 
solární plachtu nebo terasu rovnou zastřeší.  Markýza 
je spolehlivější ochranou před sluncem než volně sto-
jící slunečník, ale také nákladnější. Kazetová markýza 
se při stažení celá schová do kazety (pouzdra) a je tak 
chráněna před vnějšími vlivy. Textilie markýzy by měla 
být kvalitní, delší životnost zaručuje textilie s  příměsí 
nanovláken, která je odolná proti dešti, mrazu, plísním 
i UV záření. Osvědčily se markýzy se zabudovanými svě-
telnými panely pro večerní posezení a otřesovými a slu-
nečními senzory, které reagují automaticky na změnu 
počasí. Při silném větru se automaticky zatáhnou a vy-
táhnou při ostrém slunci. Markýzu lze ovládat klikou, 
elektromotorem nebo dálkově. Na dobré funkci mar-
kýzy či slunečníku se podílí i barva plátna. Tmavé barvy 
pohlcují více slunečních paprsků a sálají pak teplo i do 
stíněného prostoru, světlé barvy slunce odrážejí. Teplé 
barvy (červená, oranžová) navozují pocit většího horka, 
namodralé či nazelenalé tóny vzbuzují dojem svěžesti.

Nebo raději zastřešit?
Zastřešení terasy je rychlý a elegantní způsob, jak roz-
šířit a zútulnit prostor u domu pro venkovní posezení. 
Kvalitní hliníková konstrukce ručí za téměř neomeze-
nou životnost. Zastřešení je díky hliníku elegantní, leh-
ké, ale zároveň stabilní a  pevné. Systém nepotřebuje 
žádnou údržbu a terasa i nábytek zůstanou dokonale 
chráněné. Na zasklení se používá bezpečnostní nebo 
lepené sklo či polykarbonát. Konstrukce zastřešení 
z hliníkových profilů může být posuvná, takže prostor 
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lze kdykoli otevřít. Méně žádané je komfortní ocelové 
a nerezové zastřešení terasy nebo zastřešení ze dřeva 
s důrazem na řemeslné zpracování.

Světlo po setmění
Pro osvětlení terasy se doporučují svítidla, která ko-
respondují s  architektonickým rázem exteriéru. Volte 
raději více svítidel, která jsou méně výkonná. Velmi 
oblíbená sou zápustná světla po krajích terasy, nejlé-
pe v podlaze. Bodovky za tmy mají také bezpečnostní 
funkci, zabraňují řízenému úrazu. Příjemný efekt nabí-
zejí také venkovní stojací lampy s LED žárovkami, které 
se designem neliší od interiérových. Luxusem jsou pak 
ručně tepaná svítidla v antik provedení, která dodávají 
venkovnímu prostoru jedinečný styl romantických za-
hrad, pokud tento styl vyznáváte. 

Nábytek 
Praktický nábytek na terasu je lehce přenositelný a roz-
kládací. Po dlouhé době na slunci by ale jeho povrch 
neměl pálit, déšť by po něm měl snadno stéci. Ideálními 
materiály jsou teak či ratan, které vydrží bez újmy ven-
ku od jara do podzimu. Plast je sice levný, ale náchyl-
ný k oděrkám, slunce ho rozpaluje, snadno se poláme 
a často mění odstín. Luxusní a velmi trvanlivé soupravy 
jsou k  mání z  umělého ratanu, umělého bambusu či 
v kombinaci těchto materiálů s ušlechtilými kovy. A pro-
tože terasa by měla umožnit i maximální pohodlí a ješ-
tě navíc získat reprezentativní vzhled coby obytného 
exteriéru, vedle jídelního setu se nabízí i kvalitní modu-

lové sestavy křesel, stolků a pohovek, které se dají vari-
abilně sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů. Na 
rozpálené terase je docela složité se stěhovat za stínem 
se slunečníkem a  křeslem. Zato posunout samostínicí 
křeslo nebo poodjet se zastíněným lehátkem už takový 
problém není. Luxusní kousky venkovního nábytku už 
totiž mají stínění integrováno. Takové samostínicí za-
hradní křeslo nebo sofa může být zakryto několika způ-
soby: může mít integrovaný slunečník, stříšku z textilu 
(baldachýn), anebo stříšku či zvýšené opěradlo či boky 
ze stejného materiálu jako je samotné křeslo. Skvělým 
tipem je i  pohovka s  opěradlem vytaženým nahoru 
a obloukovitě překlopeným vpřed nad hlavu, čímž tvoří 
dokonalou stříšku. Na terase ale nemusí být vždy jen 
klasický zahradní nábytek stojící na zemi. Zkuste i do 
těchto prostor přinést závan čerstvého vzduchu v podo-
bě netradičního závěsného nábytku. Takové pohodlné 
závěsné letní lůžko jistě oceníte jak při soukromé sies-
tě, tak při garden party. Mladí designéři stále vymýšlejí 
nové inovace i  ve venkovním nábytku. Před několika 
lety byla horkou novinkou svítící křesla i obaly na květi-
náče, dnes je hitem nafukovací nábytek, skýtající super 
pohodlí. Nafukovací však nejsou jen sedací soupravy 
a lůžka, ale také mísy, vázy, lampičky… Před zimou vše 
jednoduše vyfouknete a k uskladnění vám postačí mini-
prostor. Možná je to hudba budoucnosti. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shuterstock.com
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INZERCE

DOMÁCNOST 
ŘÍZENÁ NA DÁLKU

Digitalizace proniká i do našich domovů. Inteligentní a robotické systémy nám 
mohou ušetřit spoustu práce a vnášejí do domácnosti nebývalé pohodlí.
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Fenoménem posledních let se stal tzv. internet věcí, tedy 
bezdrátový systém, který umožňuje bezdrátové propo-
jení elektronických zařízení s  internetem. Díky němu 
lze na pohodlně a na dálku ovládat některé vybavení 
domácností. Ke komunikaci s  elektronikou zpravidla 
stačí jen chytrý telefon s patřičnou aplikací. Ta v nejjed-
nodušší variantě pouze reaguje na příkazy „lidského 
vládce“, v  komplexnějších verzích předává informace 
o uživatelově chování a zálibách, aby na jeho pohyb po 
bytě či mimo něj dokázalo vybavení domácnosti lépe 
reagovat. Stále více výrobců na trh uvádí inteligentní 
spotřebiče, které do značné míry umí na základě odpo-
zorování zvyklostí a pravidelných rituálů svých majitelů 
„jednat“ intuitivně. Cílem konceptu chytré domácnosti 
je zajistit nadstandardní komfort bydlení a  zvýšit tak 
životní úroveň. Přestože pořizovací cena technologií 
chytré domácnosti není zanedbatelná, z  dlouhodobé 
perspektivy koncept chytré domácnosti vynaložené 
náklady vrátí. Nejen poskytovaným komfortem, ale 
i dosaženými úsporami. Díky technologiím pro pokro-
čilé ovládání lze výrazně snížit spotřebu energií, jejichž 
ceny přitom neustále rostou. Jak v oblasti topení a na-
příklad spotřeby zemního plynu, tak v oblasti spotřeby 
elektřiny díky chytrému řízení klimatizace, osvětlení 
a chytré správě napájení různé elektroniky.

Klik jako kouzelný proutek
Digitální domácnost je přizpůsobivá, takže nastavíte 
počet a  konfiguraci úkonů, které provedete jediným 
kliknutím. Díky dálkovému ovládání ušetříte i svoje ner-
vy, odpadne vám hodně starostí. Před opuštěním bytu 

můžete jediným kliknutím zapnout bezpečností sys-
tém, zhasnout osvětlení a zatáhnout žaluzie. Nemusíte 
topit, když doma nikdo není anebo si naopak zapnete 
topení, když se budete chtít vrátit do příjemně vyhřáté-
ho bytu. „Smart home“ čili inteligentní domácnost vás 
přivítá tak, jak ji jediným dotykem odkudkoli nastaví-
te. Kdykoli během dne například zkontrolujete, jestli 
doma náhodou nezůstala zapnutá například žehlička 
nebo jestli už doprala vaše pračka. A pokud si budete 
přát, aby vás v troubě po návratu z práce čekala teplá 
pizza, kterou jste do ní vložili ráno ještě zmrazenou, 
kliknutím poručíte troubě, aby vám ji zavčas upekla. 
Když budete chtít,  bude vám inteligentní systém po-
sílat zprávy o  tom, zda je u vás doma vše v pořádku. 
Prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonátu obdržíte 
hlášení o  příchodu dětí ze školy, příchozí poště nebo 
návštěvách, které vás nezastihly doma. A  což taková 
vychytávka jako krmení rybiček? Představte si, že bě-
hem vaší dovolené každý den váš chytrý dům poskytne 
určitou dávku krmení pro rybičky z  připraveného zá-
sobníku. 

Česko je teprve v rozběhu
V  České republice zatím pojmu chytrá domácnost ro-
zumí jen 15 % lidí, 44 % zhruba tuší, o  co se jedná. 
Udělat z  běžné domácnosti chytrou je přitom docela 
jednoduché. Před jejím vybudováním je jenom nutné 
zvážit, do jaké úrovně „chytrosti“ chcete svůj dům do-
stat. Kompletní chytrý dům vlastní v Česku zatím pouze 
2 % domácností. Dalších 22 % tuzemských domácností 
používá dílčí chytré technologie, které chod domácnos-
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ti zjednoduší alespoň částečně. I  přes rostoucí zájem 
o takzvaný internet věcí a chytré domácnosti je Česká 
republika stále až na šestnáctém místě v rámci Evropy. 
Kousek za Českem si stojí Slovensko, a třeba v Polsku 
zatím chytré technologie využívá pouhé jedno procen-
to domácností. Naopak nejvíce si tento trend oblíbili 
Němci, kde je systémy nové generace vybaveno více než 
jedenáct procent všech domácností. V těsném závěsu za 
Německem je například Velká Británie či Francie. 

Zvýšení ochrany před nezvanými 
návštěvami
Řídicí systém domácnosti je v ideálním případě schopen 
propojit tolik elektrických zařízení našeho domova, ko-
lik si řekneme. Mohou to třeba být veškerá svítidla, žalu-

zie, rolety, markýzy či jiná stínidla, vytápění, zavlažovací 
systém na zahradě, ale i televize, video, DVD přehrávač, 
hifi soustava, sauna - prostě cokoliv, co napájí elektři-
na. Důležitou vlastností řídicího systému je možnost 
jeho připojení k zabezpečovacímu systému domácnos-
ti, s nímž je v konkrétních situacích schopen spolupra-
covat. Bezpečnostní systém propojuje například alarm 
s chytrými zámky a vaším mobilním telefonem. Chytré 
zámky fungují bez klíčů – odemykání i zamykání zařídí-
te snadno přes mobilní telefon. Klíč tak zůstává hlavně 
jako záloha pro případ poruchy či výpadku napájení. 
Pokud třeba bezpečnostní systém zaregistruje cizí oso-
bu v bytě, může se celá domácnost začít chovat nato-
lik nápadně a nezvykle, že příslušného zloděje vyleká 
a ten se místo kradení snaží co nejrychleji zmizet. Jinou 
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možností, jak řídicí systém přizpůsobit vlastním potře-
bám, je napojit jej na centrálu, komunikující s rodinou 
přes mobilní telefon nebo přes internet. Výhodou je 
nejen to, že máme neustále situaci doma pod kontro-
lou, ale navíc tak můžeme ušetřit i nemalé částky, které 
bychom jinak museli platit za zbytečné výjezdy policie, 
jsme-li připojeni k pultu centrální ochrany. 

Instalace není složitá, ale...
Mnoho lidí si mylně myslí, že sofistikovaný systém chyt-
ré domácnosti 21. století je doménou pouze zbrusu no-
vých novostaveb a že jeho instalace stojí nemalé peníze, 
o kterých si zpravidla může nechat obyčejný smrtelník 
jenom zdát. Není to ale vůbec pravda. V dnešní době si 
může inteligentní domácnost vybudovat velmi snadno 

prakticky každý trochu zručnější počítačový nadšenec 
a nepotřebuje k tomu žádné kdovíjaké znalosti ani na-
dutou peněženku. S instalací většiny chytrých zařízení si 
poradí i méně zkušení uživatelé. Výrobci totiž k jednot-
livým přístrojům dodávají detailní návody a v některých 
případech dokonce i všechno potřebné nářadí. Stejně 
intuitivní je i  nastavení konkrétních úkonů. Vše totiž 
probíhá v aplikacích, které mají podobné grafické roz-
hraní jako moderní operační systémy. Nastavení je tak 
zpravidla otázkou několika kliků. Některé prvky chyt-
ré domácnosti jsou samozřejmě na instalaci složitější, 
například automatické otevírání vrat. U nich je vhodné 
přenechat montáž odborníkům. A pokud chcete mít jis-
totu, že váš komplexní systém bude dokonalý a bude 
tvořen nejnovější technologií a  aktuálními trendy 
v oblasti automatizace a  inteligentní elektroinstalace, 
obraťte se na renomovanou firmu, která vyprojektuje 
systém ideální pro váš dům či byt. Navíc bude zajišťo-
vat pravidelné servisní prohlídky a  pozáruční servis. 
V  případě potřeby (např. při zjištění poruchy apod.) 
nebo požadavků na dodatečné změny v  nastavení se 
na firmu obrátíte a vaše požadavky budou provedeny. 
Řídicí systém domácnosti samozřejmě není levný. Jeho 
předností je ale skutečnost, že funguje jako skládačka. 
Zákazník si sám podle svých tužeb a finančních možnos-
tí určí, která zařízení chce propojit a jak složitý a sofisti-
kovaný systém si nechá vytvořit. Jádrem bývá právě část 
ovládající vytápění, klimatizaci, světla a žaluzie. Ostatní 
části, obstarávající především komfort, už jsou jen mož-
nou nadstavbou.

Zábava ne na posledním místě
Ovládací systém inteligentního domu se dokáže posta-
rat i o zábavu celé vaší rodiny. Veškerá domácí multime-
dia lze snadno řídit prostřednictvím jednoho ovladače. 
Díky dokonalému propojení obrazu i zvuku si v každé 
místnosti budete moci pustit jiný žánr a  jiné médium 
jako TV, DVD nebo Hifi sestavu. Pro vytvoření dokona-
lého zážitku si pak můžete doplnit hudební nastavení 
o  světelné scény. Je libo si vykouzlit atmosféru třeba 
pro večeři s italským jídlem?  Stisknutím tlačítka nebo 
kliknutím myši se při večeři setmí světla nad jídelním 
stolem, okenní žaluzie pomalu sjedou dolu, naklopí se 
v úhlu 45 stupňů a samozřejmě začne hrát internetové 
rádio s italskou hudbou. 

Domácnost na tlačítko
Flic Smart Button je chytré tlačítko, které promění váš 
domov v chytré moderní bydlení. Pomocí tlačítka mů-
žete na dálku ovládat různé činnosti jako je rozsvícení 
světel, ovládání hudby až po navigování domů. Může-
te dokonce vytvářet i  různé scénáře a  spouštět různé 
činnosti například při příchodu a odchodu z domova. 
Flic je možné umístit kamkoliv v domě a dokonce ho 
můžete připnout i na sebe pomocí praktického klipsu. 
Flic Smart Button ovládáte tak, že naprogramujete jed-
nu až tři možnosti. Jaké možnosti? Jeden klik na tlačít-
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ko, dvojklik a  také klik s následným podržením (resp. 
dlouhý klik). Programujete samozřejmě pomocí aplika-
ce v  mobilu či jiném chytrém zařízení. Pokud si poří-
díte více těchto chytrých tlačítek, můžete je kombino-
vat a ovládat najednou a spouštět tak různé akce. Flic 
Smart button funguje bezdrátově pomocí Bluetooth 
a vydrží na baterii až 18 měsíců při běžném používání. 
Je kompatibilní s Apple i Android zařízeními, které dis-
ponují technologií Bluetooth 4.0.

Co se stane při black-outu
Inteligentní elektroinstalace je na elektrické energii zá-
vislá stejně jako jakákoli běžná elektroinstalace. Pokud 
nedisponujete záložním zdrojem energie (např. die-
selovým agregátem), nebudou vám zařízení, připojená 
do elektrické sítě, fungovat. Řídící jednotka inteligent-
ní elektroinstalace má ale vlastní zálohu. Po obnove-
ní dodávky proudu dojde k  automatickému spuštění 
systému do původního stavu. Nemusíte se tak bát, že 
přijdete o svá nastavení, vše se vrací do stavu před vý-
padkem.

Výhled do blízké budoucnosti
Od dálkového ovládání zbývá jen krok k  tomu, aby 
spotřebiče komunikovaly i mezi sebou. Brzy bude běž-
ně pračka vysílat signál sušičce, jaký druh prádla právě 
ždímá. Ta si rovnou nastaví optimální program, a celý 
proces tak urychlí. Stejně tak funguje výše uvedený 6. 
smysl u odsavačů par – automaticky se zapne, když za-
čneme vařit, a přizpůsobí svůj výkon množství par. Jako 
velká výhoda budoucnosti se jeví schopnost přístrojů 
automaticky odeslat signál servisu o tom, co se porou-
chalo. Technik už k  vám dorazí rovnou s  potřebnou 
součástkou a vyhnete se nedorozuměním způsobeným 
amatérskou diagnostikou. Elektrospotřebiče budou 
vstávat s vámi. Chytrý náramek na vaší ruce pozná, že 
se probouzíte, a pošle zprávu kávovaru, ať vám připra-
ví lahodné espresso. Kávovar vám ráno uvaří oblíbené 
expresso, dřív než se vzbudíte, aby vás libá vůně kávy 
„nakopla“, když si budete protírat ospalé oči. Chytrý 
hrnek udrží vaši oblíbenou teplotu nápoje při snídani 
i cestou do práce. Při nákupu v supermarketu vám mo-
bil sdělí, co máte v doma v ledničce za potraviny a na-
vrhne z nich vhodné recepty. Během obědové pauzy si 
v práci čtete recenzi televizního seriálu na webu. Když 
se vrátíte domů, vaše televize už stáhla volně dostupné 
epizody tohoto programu. Pozvali jste si k sobě domů 
na večer hosty? Chytrý telefon si samozřejmě všimnul 
vaší zprávy přátelům, a proto dal echo elektronickým 
členům vaší digitální domácnosti. Roboti se dali do úkli-
du a mraznička mrazí více ledu, abyste si mohli večer 
zpříjemnit koktejly s kostkami ledu. Ano, to je hudba 
budoucnosti…

Přemýšlíte už o chytré domácnosti?
Pokud jste zatoužili po chytrém domě či bytě, je dob-
ré předem vědět, co vás čeká. Výrobců, respektive do-

davatelů systémů je celá řada a existuje zmatek nejen 
pojmový, ale i v  tom, co všechno vlastně taková chyt-
rá domácnost představuje. Ujasnit si odborné pojmy 
a převést je – společně s dodavatelem vašeho systému 
– do řeči, které budete rozumět, to je to první, co byste 
měli udělat. Ne všichni jsme odborníci přes IT, že.  Vy-
jasněte si, co vlastně od chytré domácnosti očekáváte, 
zda bude odpovídat vašim představám a samozřejmě, 
co vás všechno bude stát. Je dobré si prověřit i to, zda 
jsou komponenty systému zaměnitelné s některými ji-
nými (či zcela unikátní), zda je systém doplnitelný, kolik 
budou stát roční náklady (a kolik se ušetří), kdo bude 
vše udržovat, když váš dodavatel (výrobce) případně 
skončí atd.  Chytrá domácnost může stát několik desí-
tek tisíc, stejně jako několik stovek tisíc či třeba i přes 
milion. Záleží na jejím stupni, možnostech, požadované 
výbavě a komplexnosti a také na značce a kvalitě kom-
ponent, které si vyberete. Přemýšlejte o chytré domác-
nosti jako o investici, která by se měla alespoň částečně 
vrátit, nebo o ní přemýšlejte třeba jako o čiré radosti, 
po které toužíte a můžete si ji dovolit, protože chcete 
jít s dobou a máte na to prostředky. Přemýšlejte o ní 
ale vždy tak, aby bylo zřejmé, co se stane za deset či za 
dvacet let. Kdo systém zvládne udržovat a aktualizovat, 
nebo prostě jen vyměnit porouchanou jednotku. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

DOMOVA
Bezpečí domova je nedílnou součástí vašeho života. Kde jinde než doma byste 
se měli cítit v bezpečí. Pokud dům opouštíte, necháváte v něm cenné věci, které 
je potřeba chránit. Je důležité si uvědomit, že ročně policie eviduje přes 6 000 

případů vloupání. Je tedy potřeba myslet na ochranu svého bydlení. 
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K  té vám pomohou také bezpečnostní prvky u  oken 
a dveří. Ty totiž jako první mohou lupiče odradit a ztížit 
mu práci.

Zodpovědné chování proti vloupání
Proti vloupání se majitel bytu či domu může v  první 
fázi bránit zodpovědným a  promyšleným chováním. 
Před odjezdem z bytu na více dní by měl zavřít všech-
na okna, zamknout dveře a  vytvořit podmínky, které 
neupozorňují, že odjel na delší dobu pryč. Není pro-
to dobré zatahovat všechny viditelné rolety a  žaluzie 
nebo v případě delšího pobytu nechat na odiv viditelně 
přeplněnou poštovní schránku. Bezpečnostní experti 
i policie doporučují také časovací zásuvky, které na ale-
spoň krátkou dobu zapínají a vypínají osvětlení v do-
mácnosti nebo i  domluvu s  jinou osobou, která vždy 
jednou za čas vyzvedne obsah poštovní schránky. Dobré 
je také neupozorňovat na svoji delší nepřítomnost na 
sociálních sítích.

Moderní okna a dveře: pomohou 
v ochraně bytu
Zodpovědné chování a neupozorňování na delší nepří-
tomnost může některé lupiče odradit. Chytřejší zloděj 
si ale může všimnout, že světla v bytě se vždy zapínají 
a  vypínají ve stejnou dobu a  že schránku chodí vybí-
rat soused. S ochranou proti vloupání pomohou i okna 
a dveře s bezpečnostními prvky. V současné době exis-
tuje široká škála způsobů, jak zvýšit bezpečnost domác-
nosti. V nabídce jsou bezpečnostní kliky a zámky, bez-
pečnostní vchodové dveře, uzamykatelné kličky oken, 
více uzamykacích bodů se speciálními čepy na kování 
oken či odolnější skleněné tabule s integrovanými bez-
pečnostními foliemi. Na vybavení bezpečnostními prv-

ky je dobré myslet již při výběru oken a dveří. Již z výro-
by může být kování osazeno speciálními magnety, které 
reagují na otevření oken nebo pohyb otočení okenní 
kličky. Vždy je dobré nechat si poradit od odborníků.

Mechanické bezpečnostní prvky
Kování zajišťuje nejenom funkčnost oken, ale jeho pa-
rametry mají vliv i na bezpečnost, která vyžaduje vždy 
komplexní řešení v  podobě kombinace více bezpeč-
nostních prvků. Čím více bezpečnostních bodů okenní 
kování má, tím hůře půjde okno násilně otevřít. Dalšími 
mechanickými prvky, které zvyšují bezpečnost je kale-
ná podložka proti odvrtání okenní kličky. Ta ztěžuje 
přístup k převodovce okenního kování z vnější strany. 
Klička by měla být zamykací, aby odolala otočení bez 
použití klíčku. Důležitá je v  případě plastových oken 
i fixace bezpečnostních uzavíracích bodů do kovové vý-
ztuhy v profilu, protože zabraňuje jeho vytržení.
Mezi nejdůležitější mechanické bezpečnostní prvky pa-
tří také speciální bezpečnostní sklo. Jedná se o skleněné 
tabule, které jsou slepeny několika speciálními foliemi. 
Rozbití tohoto typu skla je obtížné, a pokud už k němu 
dojde, střepy zůstávají nalepené na folii.

Elektronické bezpečnostní prvky
Aktuálním trendem je centrální elektronická ochrana 
domu. V případě kování oken a dveří to znamená osa-
zení magnetickými kontakty. Do rámu okna je zabu-
dován malý spínač, který reaguje na vzdálení magnetu 
umístěného v okenním křídle. Alarm se spouští při ote-
vření okna nebo už i při pohybu okenní kličky.
Stále větší oblibě se těší i  elektronické zabezpečení 
vchodových dveří u  rodinných domů, které umožňuje 
motorický zámek. Motorické zámky mají čidlo, které 



INZERCE

ÚPRAVNA VODY
pro domácíc i průmyslové využití

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

Aquasar
Fyzikální

WWW.AQUASAR.CZ

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211

Mobil: 775 578 995

aquasar.indd   1 24.11.2016   11:52:11



80 | BYDLENÍ

kontroluje, zda jsou dveře uzavřené. Toto čidlo lze na-
pojit na centrální elektronickou ochranu domu. Moto-
rický zámek je možné ovládat malou klávesnicí, čipem, 
čtečkou otisku prstu nebo mobilním telefonem přes 
BlueTooth.
Majitelé rodinných domů stále častěji přistupují ke 
komplexnímu elektronickému zabezpečení objektu. 
Projekt na takovou ochranu domácnosti je práce pro 
odbornou firmu – ta po domluvě s  obyvateli domu 
rozmístí pohybová čidla nejen u dveří, ale také na ok-
nech, v garáži, v podkroví. Na dálkové otvírání branky 
je vhodné využít kamerový systém, který vám ukáže, 
koho pouštíte na pozemek.
Ucelené elektronické systémy se postarají také o osví-
cení prostoru před domem, když na něj někdo vstou-
pí po setmění, o spuštění alarmu, o pravidelné hlášení 
o funkčnosti systému na váš mobilní telefon.
Pokud si chcete být jistí, že když se kolem vašeho domu 
začne dít něco nepatřičného, vyřeší to za vás profesionálo-
vé, napojíte svůj ochranný systém na pult centrální ochra-
ny. Jeho pracovníci střeží váš dům na dálku čtyřiadvacet 
hodin denně, pokud se ozve alarm, pokusí se s vámi spojit 
telefonicky a zjistit, zda jste jen náhodou nezapomněli na 
kódovací zařízení. Když se neohlásíte nebo potvrdíte, že 
nejste doma a nejste to tedy vy, kdo se kolem domu motá 
a snaží se do něj vniknout, vyjíždí zásahová jednotka, kte-
rá okamžitě kontaktuje také policii.

Garáž je magnet pro zloděje
Vše, co se v garáži nachází, je pro zloděje lákavé – auto, 
motorka, kolo, ale i náhradní sady pneumatik, nářadí, 
sekačka na trávu – to jsou cenné věci, které se navíc dají 
obratem prodat.
Navíc garáž spojená s domem umožňuje i snadný prů-

chod do obytné části. Proto bychom měli pamatovat na 
to, že dveře mezi garáží a domem by měly být také bez-
pečnostní a vždy bychom je měli zamykat.
Samostatnou kapitolou jsou garážová vrata. Obyčej-
ná výklopná se zabezpečují opravdu obtížně, ale i  la-
melová vrata s mechanickými zámky se dají poměrně 
snadno otevřít. Pokud chcete kutečně bezpečná gará-
žová vrata, je nejlepší pořídit si taková, která se oteví-
rají dálkově. Je to nejen pohodlné, protože nemusíte 
vystoupit z auta, ale i bezpečné řešení. Když se vrata 
zavřou, zajištění proti zvednutí automaticky zaskočí do 
dorazu vodicí kolejnice. Vrata jsou ihned pevně uzam-
knuta a  chráněna proti vypáčení. Abyste získali ještě 
více ochrany a bezpečnosti, můžete si nainstalovat bez-
dotykově fungující světelnou závoru.

Nezapomeňte se pojistit
Sebelepší zabezpečení ovšem vaši domácnost nemusí 
ochránit stoprocentně, proto byste na něj neměli spo-
léhat stoprocentně a vaše domácnost by měla být po-
jištěná. Pojišťovací poradce vám pomůže se správným 
nastavením hodnoty majetku, který chcete pojistit. To 
je důležité, abyste v případě, kdy ke škodě dojde, ne-
plakali dodatečně nad tím, že dostanete od pojišťovny 
jen zlomek hodnoty ukradených věcí.
Jedna věc je pojištění domácnosti – to se týká veškerých 
zařizovacích a osobních předmětů, druhá věc je pojiště-
ní stavebních součástí domu. Když pojišťujete domác-
nost v  bytovém domě, zjistěte si, zda dům není pod-
pojištěný. V  případě, že pojistka nepokryje cenu celé 
nemovitosti, je lépe si jako spoluvlastník pojistit také 
stavbu, resp. její část vyjádřenou procenty spoluvlast-
nického podílu.

Foto: Shutterstock.com



• váš dům
• vaši továrnu
• váš byt
• vaše kanceláře
• váš obchod
• váš pozemek

zn. ihned

PRODÁME NEBO
PRONAJMEME

Jsme draví a rychlí

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90 www.jacobb.cz



82 | BYDLENÍ



BYDLENÍ | 83

INZERCE

HRUBÁ STAVBA 
JE KDYŽ...

Pokud jste se rozhodli ke stavbě rodinného domu, 
jsou nadcházející teplé měsíce vhodnou dobou.  

Do zimy je třeba zrealizovat hrubou stavbu.
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Současný standard hrubých staveb
U dřevostaveb často nebývá součástí hrubé stavby vy-
budování základů. Ty si stavebník většinou zajistí od ji-
ného dodavatele ještě před montáží domu na základy. 
U staveb zděných bývají základy běžně součástí hrubé 
stavby. Standardně sem pak patří hydroizolace základů, 
obvodové a vnitřní nosné stěny, příčky, konstrukce stro-
pů, stavba komína, střešní konstrukce včetně krytiny 
a izolací a provedení technických instalací (technického 
zařízení budov). Obzvláště technické zařízení domu je 
v rámci hrubé stavby důležité, musí být vybudováno ješ-
tě před finálními úpravami podlah, stěn a stropů.

Bonusy k hrubé stavbě
Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace 
oken včetně vnějších a  vnitřních parapetů a  instalace 
vchodových dveří, zateplení domu, provedení betono-
vých podlah včetně případného podlahového vytápění 
či podlahových konvektorů (podlahové radiátory), pří-
padně provedení vnitřních hrubých omítek bez finální 
povrchové úpravy (štuk, stěrky). To se už ale pohybu-
jeme na hranici mezi hrubou stavbou domu a stavbou 
na  klíč. A  tato hranice je poměrně široká. V  nabídce 
hrubé stavby může být dokonce i  dodávka a  poklád-
ka vnitřních obkladů a dlažby. Přitom znova opakuje-
me, záleží na přístupu dodavatele a konkrétním zně-
ní smlouvy uzavřené se stavebníkem. Stavební firmy 
i  stavebníci si pojem „hrubá stavba“ prostě vykláda-
jí po  svém. Pro stavebníka pak platí, aby  si důsledně 
ověřil, co vše nabízí stavební firma jako součást hrubé 
stavby. Na druhou stranu se však snaží stavební firmy 
trumfovat rozšířeným rozsahem hrubé stavby za  od-
povídající cenu. Navíc pak dostanete jako bonus (zdar-
ma) konkrétní službu a případně i materiál. Ale pozor, 
mnohdy bývá tento bonus v kalkulaci vyvážen bezdů-
vodným navýšením ceny jiné položky. 

Než vůbec začneme stavět
Nejprve musíme sejmout ornici a uložit ji na stavebním 
pozemku. Následuje přesné vytyčení stavby a výkop ze-
miny pro základové rýhy základů. Pokud je dům pod-
sklepený, provede se výkop stavební jámy podsklepené 
části a  následně rýhy pro základové pasy. V  této fázi 
výstavby je výhodné vytyčit a připravit trasy pro instala-
ce vedoucí v úrovni základů pod podkladní betonovou 
mazaninou. 
Většina všech rodinných domů je zakládána na základo-
vých pásech. Mezi vytvořené základové pásy se nasype 
vrstva štěrku a na ni přijde zarovnávací vrstva betonové 
mazaniny (cca 10cm), která se napenetruje a navaří se 
na ní hydroizolace. Dalším samostatným typem zákla-
du je základová deska, což je souvislá betonová plo-
cha vyztužená hustou sítí železných prutů. Používá se 
v místech, kde je prokazatelně neúnosné podloží (býva-
lé skládky, navážka, písky), a kde vzniká velké zatížení 
na mnoha místech půdorysu stavby. Dále se takový typ 
konstrukce používá v místech, kde bude sklep pod hla-

dinou podzemní vody, a tudíž bude nutné sklep založit 
v uzavřené vodotěsné základové skříni.
Ideální navržené založení stavby rodinného domu je 
na monolitických betonových základových pasech s na-
dezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi krčky 
budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, přípojka 
vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě budou 
vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou maza-
ninu provedenou na základové konstrukci.

Izolace a přípojky
Dají se realizovat v  jedné úrovni ( dle radonového in-
dexu pozemku ). Ideální je použít kompletní systém od 
jednoho dodavatele na bázi bitumenové stěrky. Pokud 
je dům podsklepený, bude ve stejném systému prove-
dena celá izolace spodní stavby, tedy vodorovné a svis-
lé plochy. Dle podmínek v místě stavby je nutné řešit 
likvidaci dešťových vod a po případě podzemních vod 
ohrožujících základovou spáru. 

Likvidace dešťových vod
Při této příležitosti je zapotřebí se zmínit i o likvidaci 
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dešťových vod. Samozřejmě neřešíme pouze vodovodní 
systém, ale veškeré napojení objektu na inženýrské sítě, 
které musí být navrženo v  projektové dokumentaci, 
projednáno a schváleno správci a majiteli jednotlivých 
sítí. Správci inženýrských sítí dají technické podmínky 
pro napojení navrhované novostavby rodinného domu. 
Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní ka-
nalizaci, věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není vy-
budována kanalizace, vyvstává tradiční problém: Kam 
s  ní? Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat 
sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo 
rekreačnímu bydlení.

Z hlediska způsobu nakládání s odpadní vodou existují 
dvě základní možnosti:
1) odpadní vodu jímat (a poté nechat vyvážet fekálním 
vozem)
2) odpadní vodu čistit (a poté jí odvést do vodoteče 
nebo zasakovat – podle možností)

Pokud se rozhodneme pro první způsob, pro jímání od-
padních vod slouží jímka na vyvážení. Je to bezodtoková 
vodotěsná nádrž, která, na rozdíl od domovní čističky 
odpadních vod, splaškovou vodu nečistí, ale pouze 
shromažďuje. Jakou zvolit velikost? Při obsazenosti ro-

dinného domu 4 obyvateli je nutné počítat s denní pro-
dukcí 0,4 – 0,7 m3 odpadních vod. Znamená to, že na 
měsíční interval vyvážení žumpy potřebujeme užitečný 
objem alespoň 12 m3. Výhodou při pořízení žumpy je 
jednoduchost schvalovacího procesu. Postačí stavební 
povolení od příslušného stavebního úřadu.

Beton vše jistí
Začínáme s  vlastní stavbou, respektive s  obvodovým 
zdivem. Je důležité rozdělit zdivo na vnitřní, plnící 
pouze nosnou funkci, a  obvodové, které plní funkci 
nosnou a tepelně izolační. Materiál musí odpovídat zá-
kladovým podmínkám na pozemku a  zajistit stabilitu 
celé stavby. Většinou se používá prostý beton tř. C16. 
Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do 
bednění. U nepodsklepených staveb je potřeba zvyšo-
vat základové pásy na úroveň podkladního betonu pod 
hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech pou-
žívají stále více betonové tvarovky zděné nasucho a za-
lité betonovou směsí. Na staticky náročných místech je 
nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztu-
žit armovanou ocelí dle návrhu statika.
Důležitou součástí základů je izolace proti zemní vlh-
kosti, případně proti pronikání radonu z  podloží do 
stavby. Pro hydroizolace se užívají především klasické 
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asfaltové pásy. U protiradonových opatření až do střed-
ního rizika lze použít pásy AL S 40 a pro vysoké riziko je 
nutné použít speciální konstrukce.

Zateplení i větrání
Důležitým fenoménem při posuzování kvalit stavební-
ho objektu je jeho energetická náročnost. Jde o souhrn 
technických parametrů, které jsou určující pro zajištění 
nízké energetické náročnosti objektu na vytápění a pří-
pravu teplé užitkové vody. K základním předpokladům 
patří dokonalé zateplení obvodových stěn, oken, bal-
kónových a vstupních dveří, minimální prodyšnost obál-
ky domu, tedy zamezení tepelných ztrát únikem tep-
lého vzduchu do ovzduší. Neméně důležité je účinné 
větrání vnitřních prostor, což řeší systémy s  rekupera-
cí tepla. Vzduchotechnika se využívá jak na vytápění 
domu, tak k chlazení v teplém období.
Máme-li vylitou a proti zemní vlhkosti a  radonu izolo-
vanou základovou desku, můžete se pustit do  svislých 
nosných konstrukcí, které se dělí buď podle tvaru nebo 
své dizpozice. Podle tvaru rozlišujeme stěny, pilíře a slou-
py, podle dispozice konstrukce obvodové (vnější) a vnitř-
ní (vnitřní nosné stěny a příčky). Obecně platí, že plocha 
stěn (svislých nosných konstrukcí) je oproti stropům (vo-
dorovným nosným konstrukcím) více jak dvojnásobná. 

U obvodových stěn jsou velmi důležité  tepelně izolační 
vlastnosti, jelikož chrání interiér před výkyvy teplot a po-
máhají tak uvnitř udržovat ideální klima. Stejně tak jsou 
ale důležité i akumulační schopnosti použitého zdiva.

Výběr materiálu
Začněme klasikou, tedy pálenými cihlami, které se nej-
častěji používají pro vnitřní nosné stěny a příčky. Pálené 
cihle se nevyhneme při stavbě pilířů a  při rekonstrukcích 
památkově chráněných objektů. Dříve se lícové cihly 
používaly pro výstavbu levných bytových jednotek, 
dnes jsou naopak módou a  zbožím nadstandardním. 
Jedním z kladů stěn z pálených cihel je jejich výborná 
zvuková izolace.
Větší rozšíření než plná pálená cihla dnes mají vylehčené 
tvárnice a cihelné bloky. Jejich velkou výhodou je rychlé 
zdění suchou cestou. Keramické tvárnice a  bloky mají 
výborné tepelně izolační i akumulační vlastnosti a díky 
širokému sortimentu doplňkových výrobků je můžeme 
řadit mezi stavební systémy. Jsou ale poměrně křehké 
a  jejich nevýhodou je rovněž velká nasákavost, proto 
mnozí stavebníci raději dávají přednost pálené cihle. 
Jednotlivé stavební systémy cihelných bloků se vyrábějí 
včetně dílčích tvarovek, konstrukce stropů a  překladů. 
Zeď z  cihelných bloků má nižší schopnost akumulace 
tepla a přiměřený tepelný a difúzní odpor, takže v ideál-
ním případě udržuje v interiéru kvalitní a stálé mikrokli-
ma. Dobré tepelné vlastnosti zdiva z vylehčených tvárnic 
jsou však závislé i na provedení ložných spár, přesnosti 
zdění a  vypracování zdiva v  ukončeních a  nárožích.  
Velké nároky si též klade zabudování oken a  dveří  
(výplní), jelikož je nutné přerušit vzniklé tepelné mosty. 
Mezi materiály na bázi betonu řadíme monolitický be-
ton, železobetonové panely, betonové tvárnice, póro-
beton, lehčený beton (tvárnice z keramzitu – pórovitých 
pálených keramických kuliček) a zdění na bázi ztrace-
ného bednění (měkké pláště tvárnic, vylepšené tepelnou 
izolací, se vylévají betonem, který se stává nosnou hmo-
tou, zpevňované jsou armováním). Monolitický beton 
používáme pro stěny s vysokou únosností a maximální 
variabilitou dispozice. Jeho další velkou výhodou je mož-
nost vytváření nejrůznějších druhů stavebních otvorů. 
Komplikované jsou však opravy a rekonstrukce takových 
staveb, jejich dispozice je pevně daná. 
Betonové tvárnice můžeme vhodně kombinovat na-
příklad s  plnými cihlami spojovanými pomocí malty. 
Existují různé tvary tvárnic až po tenkostěnné, které se 
betonem prolévají a pokud je třeba, armují. Společně 
s vkládanou izolací jsou i vhodné pro sendvičové kon-
strukce. Stěny z betonových tvárnic se vyznačují dobrou 
zvukovou izolací a minimální nasákavostí.
Pórobeton vzniká tak, že  se jemná betonová směs vy-
lehčí vzduchovými bublinkami. Většinou má podobu 
takzvaných bílých tvárnic, tvořících ucelené staveb-
ní systémy. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a rychle 
a snadno se s nimi staví. Pórobeton si také dobře po-
radí  s  rozličnými tvary, například s dveřními oblouko-
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vými otvory. Tepelný odpor tohoto materiálu je dobrý, 
špatné nemá ani zvukově izolační vlastnosti, ovšem má 
nízkou akumulaci tepla, což může být v  konkrétních 
podmínkách problém. Stejně jako keramické tvárnice 
a bloky se pórobeton dobře omítá.  

Ztracené bednění a sendvičové konstrukce
Se ztraceným bedněním se pracuje snadno a rych-
le.V zásadě jde o dřevocementové desky či tvárnice 
vylévané betonem.  Tracené bednění má velký tepelný 
odpor, dobře akumuluje teplo a izoluje zvuk. Stěny 
ale musíme armovat (vyztužujeme ocelovými pruty 
nebo sponami z nerezu). Pokud bychom metodou 
ztraceného bednění stavěli vnější zdivo, musíme počí-
tat s větším difúzním odporem. 
Mezi sendvičové konstrukce řadíme štěpkocementové 
desky, betonové sendvičové tvárnice a vibrolisované be-
tonové tvarovky. Štěpkocementové desky a tvárnice mají 
na rubu vnější strany vloženou tepelnou izolaci. Tvárnice 
se sestaví do bednění (řady vedle sebe uložených tvár-
nic) a takto poskládaná stěna se vybetonuje. Betonové 
(či liaporbetonové) se používají pouze pro jednovrstvé 
zdivo (vnější i vnitřní svislé stavební konstrukce). Stejně 
jako u štěpkocementu je mezerovitý liaporbeton dopl-
něn izolací z vrstvy polystyrenu, ovšem jednotlivé tvárni-
ce se nevylévají betonem, ale ukládají na sebe na maltu 
(mokrá cesta). U sendvičových konstrukcí opět hovoříme 
o  stavebních systémech, často kompletních. Patří sem 
i další materiály, například keramzitbetonové tvárnice. 

Stavba vnitřních konstrukcí
Vnitřní nosné stěny většinou stavíme zároveň s obvo-
dovým zdivem tak, že přesně kopírují řady ztraceného 
bednění. Vnitřní nosné stěny stejně jako nosné stěny 

vnější přenášejí tíhu stavby do  základové půdy a  zá-
roveň oddělují jednotlivé místnosti. Stejně tak nemusí 
být vnitřní svislé konstrukce jen konstrukcemi vyloženě 
nosnými, nýbrž i podpůrnými. 
Oproti tomu lehké příčky ze sádrokartonu a  lehkých 
příčkovek se používají k  optickému oddělení místností. 
Na rozdíl od  těžkých příček z běžného zdiva, které se 
používají i  pro obvodovou konstrukci nosných stěn, 
i  k  akustickému oddělení místností. Sádrokartonové 
příčky jsou, s výjimkou uplatnění sádrokartonu v pod-
krovních místnostech, vhodné jen tam, kde si do  bu-
doucna nejsme jisti, zda dispozice konkrétních prostor 
zachováme. Případně sádrokarton použijeme až v bu-
doucnu, například při rozdělení dětského pokoj na dva. 
Uvažujeme-li v  interiéru s místností s velkou plochou, 
můžeme vnitřní nosné zdivo v konkrétním prostoru do-
plnit pilíři či sloupy. Zde můžeme použít jak monolity, 
tak sloupy vyzděné z plného zdiva. 

Stavíme krov
Krov je nosná konstrukce šikmé střechy, která přenáší 
po  celou životnost střešní konstrukce vlastní zatíže-
ní, váhu střešní krytiny a v zimě váhu napadaného sně-
hu. Zatížení se na krov přenáší svisle a tomu odpovídá 
způsob, jakým je konstruován. Běžná je ale i konstrukce 
krovů o malých sklonech, kterými zastřešujeme přízem-
ní domy v případě, že neplánujeme podkroví. Na běžný 
krov se rovnoběžně s  hřebenem střechy přibíjejí latě, 
na které pokládáme střešní krytinu. Pod latě  pokládá-
me difúzní fólii. V případě, že střecha bude pokryta leh-
kou střešní krytinou, například kanadskou šindelí, krov 
celý pobijeme prkny, na která budeme lehkou střešní 
krytinu aplikovat. 
Konstrukce krovu musí počítat i  s  vikýři, mansardami 



EXTERIÉR

INTERIÉR

designový obklad

pro modernizace, rekonstrukce, dekorace či redekorace domů, bytů, komerčních prostor i zahrad

ideální pro použití v interiéru i exteriéru

plně certifikováno včetně použití na zateplovací systémy

prodloužená záruka 5 let na kompletní systém

www.dominart.cz
DOMINART, spol s.r.o., Rudíkov 218, 675 05 Rudíkovčeský výrobce

dominart.indd   1 13.3.2018   10:31:51



90 | BYDLENÍ

a střešními okny. Větrání a světlo jsou i v podkrovních 
bytech vždy velmi důležité. Z  architektonického hle-
diska jsou konstrukce krovů omezené možností izolace 
dílčích skladeb. Řešením ale mohou být například tak-
zvané falešné trámy, uchycené ke  spodnímu líci kon-
strukce. Potom nám izolační vrstva nebude překážet 
a v interiéru podkroví dosáhneme efektu, jako by trámy 
doplňovaly sádrokartonové či  palubkové podhledy. 
Obzvláště v kombinaci se sádrokartonem a čistou bílou 
barvou povrchové malby, odrážející v  problematicky 
prosvětlitelném podkroví světlo, falešné trámy vynik-
nou a dodají podkroví zvláštní ráz. 
Obvykle se veškeré dřevěné součásti krovu připravu-
jí z  tříděného smrkového řeziva s  maximální vlhkostí 
18%, opatřeného buď ochranným nátěrem nebo tlako-
vou impregnací. Chráníme tak krov před dřevokazným 
hmyzem, houbami, plísněmi a hnilobami. Pokud před-
pokládáme větší zatížení (ale třeba i při rekonstrukcích 
šikmých střech, kdy vyměňujeme jen některé dřevěné 
prvky), lze pro zvýšení tuhosti krovu použít i prvky z vál-
covaných ocelových profilů. Ocel však v takovém případě 
nesmí procházet tepelnou izolací, jelikož by se vytvořily 
nežádoucí tepelné mosty a  nemohla by kondenzovat 
vlhkost. Následkem by byly plísně a úniky tepla.

Pokládáme střešní krytinu
Pálené keramické tašky jsou u  nás krytinou tradiční 
a  dosud nejrozšířenější. Mají řadu výhod: proti vnikají-
cí vodě, sněhu a prachu jsou chráněny systémem dvoji-
tých drážek, slunce je, na rozdíl od asfaltového šindele 
a plechu nerozpálí a můžeme je bez potíží použít i pro 
velmi nízký sklon šikmé střechy. Keramická pálená kry-
tina výborně tlumí zvuk, což oceníme nejen při silném 
krupobití. Jejich nevýhodou je značná hmotnost, nasá-

kavost a    křehkost. I  jejich životnost je nižší, než na-
příklad u tašek betonových.  Další nevýhodou tradiční 
pálené krytiny je její vyšší cena a problematické je i po-
kládání střech s netypickými tvary. Pálená střešní kryti-
na zajišťuje velice dobrou odolnost vůči povětrnostním 
vlivům. Je vyráběna na přírodní bázi, vypaluje se v pe-
cích vyhřívaných zemním plynem a v dnešní době patří 
mezi jednu z nejoblíbenějších variant střešních krytin. 
Účelným řešením může být i betonová střešní krytina, 
která vyniká kvalitou a pevností. 
Betonové tašky se vyrábějí ze  směsi písku, cementu 
a barviva a od  pálené krytiny je na první pohled těžko 
rozeznáme. Přitom je to dnes velmi rychle expandující 
materiál dobrých cenových relací, takže je levnější, než 
krytina pálená. Betonová krytina se stejně jako pálená 
hodí na  všechny typy šikmých střech. Vyniká vysokou 
pevností a velkou odolností proti mrazu, čemuž napo-
máhá i  její nízká nasákavost. Proto se hodí na domy 
postavené ve vyšších zeměpisných polohách, vystave-
ných extrémnímu počasí.  Stejně jako pálenou krytinu 
betonové tašky ukládáme na  latě, kterými je střešní 
konstrukce v pravidelných rozestupech pokryta vodo-
rovně s hřebenem střechy. Betonová krytina se ukládá 
na šikmé střechy o sklonu alespoň 17o, nejčastěji pak 
25o a víc. Betonová krytina výborně tlumí zvuk a je na-
bízena v široké škále tvarů i barevných provedení. Její 
ohromnou výhodou je i v poměru k ceně životnost; tato 
krytina vydrží až 100 let a záruka je na ni běžně poskyto-
vána 30 let. Nevýhodou této krytiny je stejně jako u pále-
ných tašek značná hmotnost, je nejtěžší ze střešních krytin 
a ne všechny střešní konstrukce jsou schopné ji unést. 

Trvanlivý plech 
Plechová střešní krytina se vyznačuje dlouhou životnos-
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tí. Její jádro z ocelového plechu je pozinkováno a na-
stříkáno pryskyřicí. Střechy tohoto typu nekladou poža-
davek na velký sklon, což majitelé mnoha domů ocení. 
Plechové střechy nabízí trh v  několika tvarech 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 svojí struktuře je barevná paleta 
plechových krytin opravdu široká, instalace na laťový 
rošť je navíc velmi jednoduchá a  manipulace snadná. 
Výhodou je, že tyto střechy se nemusí dále nijak ošet-
řovat, nevýhodou je jejich vyšší cena.  Plechové krytiny 
jsou vhodné na domy s neobytným podkrovím.

Plochá střecha
Za zvláštní zmínku stojí ploché střechy.  Jsou to převážně 
takové střechy, které mají sklon do 5° a jejich hydroizo-
laci tvoří povlaková krytina. Podle druhu použité kryti-
ny je můžeme rozdělit na asfaltové a fóliové. Volba kry-
tiny záleží vždy na typu střešního pláště a podmínkách, 
ve kterých se střecha nachází. Podle způsobu stabilizace 
krytiny můžeme střechy dále dělit na mechanicky 
kotvené, lepené či přitížené (střešní terasy, zahrady, 
 střechy zasypané kamínky, střešní parkoviště).
Asfaltové i foliové střechy mohou být chráněny kamínky 
(kačírkem), které prodlužují životnost hydroizolace, 
mají protipožární funkci nebo slouží čistě jako pohle-
dová vrstva. Kačírek bývá často doplňkem zelených 
střech a teras např. jako chodník...
Velmi žádané jsou v  současnosti zelené střechy.  
Výhodou zelených plochých střech je řada ekologických 
faktorů, ale i větší ochrana interiéru budovy proti přehří-
vání a proti hluku. Za hlavní důvod postupného rozšiřo-
vání zelených plochých střech je jejich estetická kvalita.

Nepodceňujte zateplení
Komplexním zateplením včetně utěsnění oken dokážete 
ušetřit na nákladech za energie až o 70 % více oproti ne-
zateplené nemovitosti. Je obecně známo, že efektivnější 
je zateplovat zvenčí. Pokud to nejde, dá se kladná tepel-
ná bilance budovy vylepšit i  zevnitř. V  obou případech 
jsou důležité především typy izolantu a způsob zateplo-
vání – neboli použitý systém a kvalita provedení.  Mezi 
nejrozšířenější způsoby zateplení s velkou účinností patří 
kontaktní zateplovací systémy založené na principu těs-
ného kontaktu, což udrží teplo uvnitř, a naopak nepro-
pouští 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 deskami polystyrenovými. 
Obecně platí, že investice do izolace s menší než patnác-
ticentimetrovou tloušťkou se prakticky nevyplatí. Nejvyšší 
náklady jsou totiž spojené s realizací zateplení, samotný 
cenový rozdíl v tloušťce izolace je minimální. 

Teplovzdušné solární panely
Izolovat je správné, někdy ale díky izolaci může dojít ke 

zvýšení vlhkosti  v domě a ke vzniku plísní. V tomto ohledu 
jsou velkým pomocníkem teplovzdušné solární panely. 
Pracují na principu toho, že vzduch, který je vháněn 
dovnitř vytlačuje netěsnostmi, nebo ventilací vlhkost 
z domu.  To ale není vše. Splňuje i další dva atributy.
Větrání – pokaždé, když zasvítí slunce, zajistí panely 
proudění čerstvého venkovního vzduchu do domu, chaty 
 či chalupy.
Temperování – vzduch je temperovaný až o 40 °C oproti 
venkovní teplotě. Výrazně tak ušetříte za vytápění.

Vybíráme okna
Plastová okna se těší oblibě pro svou nenáročnost,  
cenovou dostupnost, výborné tepelně-izolační vlastnos-
ti a minimální nároky na údržbu. Plastová okna navíc 
mohou díky speciální fólii z vnější strany imitovat dřevo, 
a  výborně izolují hluk.  Stále věští oblibu se získávají 
i dřevěná okna z lepených třívrstvých dřevěných hranolů, 
takzvaná eurookna, která nahrazují dřívější dřevěná 
okna vyráběná z masivního řeziva. Eurookna se vyrábějí 
buď ze smrkového nebo  borovicového dřeva, výjimkou 
však nejsou ani cizokrajné materiály, například malajský 
dub Meranti. Dlužno říci, že dřevěná okna také výborně 
 izolují teplo i  hluk, jsou pevná a  „dýchají“. Oproti 
 běžným dřevěným oknům jsou i  mnohem odolnější 
proti případnému vloupání. Jejich odolnost ještě zvyšu-
je hliník aplikovaný na vnější stranu. Kombinace dřeva 
s hliníkem dodává oknům navíc punc luxusu.
Velmi trendové je velkoplošné zasklení, které může být 
kompletně integrované do zdiva. Přináší do interiéru 
maximum světla a nabízí neomezený výhled ven. Inova-
tivním řešením je též spojení skel, kdy je přechod z ta-
bule skla k další tabuli téměř neviditelný. 
Hliníková okna jsou tím nejkvalitnější a také i nejdraž-
ším, co trh nabízí. Svou cenou se šplhají až na násobky 
oken plastových či běžných dřevěných. Jelikož je hliník 
velmi pevný materiál, lze jej použít i pro velké proskle-
né plochy. Hliníková okna jsou velmi odolná, mají dlou-
hou životnost a  nabízejí nejširší nabídku barevných 
řešení. Nemají prakticky žádné nároky na údržbu, jsou 
v podstatě nezničitelná a mají dokonalý design. Jejich 
problémem jsou tepelné mosty (velká tepelná vodivost 
hliníkových okenních profilů pro přerušení tepelného 
mostu, který se v rámech vytváří). Proto se okenní kon-
strukce vyplňují pěnou z polyuretanu. Dalším řešením 
je oddělení vnitřní a  vnější konstrukce oken vložkou 
z plastu. Z těchto důvodů nelze hliníková okna použít 
v moderních nízkoenergetických domech. 
Při osazování domů okny musí projektanti dbát zásad-
ních pravidel. Do jiné výšky okna usazujeme v kuchy-
ni, do jiné v obývacím pokoji s požadavkem na široký  
výhled. Stejně tak se liší osazení v dětském pokoji a lož-
nici. V jídelně by měla být spodní hrana ve výšce stolu, 
v kuchyni může být výš. 

Jaké dveře? 
Rozhodně se vyplatí vsadit na dveře bezpečnostní. Mají 
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speciální prvky, které na obyčejných dveřích nenajdete, 
například hlavní rozvorový zámek uzamykající křídlo ve 
více místech. Dalšími prvky jsou tři bezpečnostní trny, 
které brání ve vytržení křídla dveří u  pantů, výztuže 
dveří vyrobené z kalené oceli a hroty zabraňující vysa-
zení. Pro větší bezpečnost jsou dveře jediným otočením 
klíče zamknuty až na dvanácti bodech a zámek je odol-
ný vůči odvrtání, vyplanžetování i  vylomení. Díky pří-
davnému zámku, který se zamyká nezávisle na hlavním 
zámku, můžete dveře zamykat jednoduše i zevnitř.
Čím se při výběru dveří řídit? Na prvním místě je samo-
zřejmě kvalita. Dbejte na to, aby dveře splňovaly všech-
na bezpečnostní opatření a byly vyrobeny z odolných 
materiálů. Odborníci doporučují dveře 3. bezpečnostní 
třídy, které splňují ty nejpřísnější normy. I u vchodových 
dveří hraje významnou roli vzhled. Lze si objednat dve-
ře celoprosklené, částečně prosklené, s  plnou dveřní 
výplní i s různou orientací příček. Samozřejmostí je širo-
ká nabídka barevných odstínů či dřevodekorů. Vzhled 
ovlivní i dveřní kování, klika, koule nebo madlo z ven-
kovní strany. Při výběru dveří však nezapomínejme na 
jedno: design dveří by měl vždy ladit s celkovým vzhle-
dem domu. 
Splněna musí být i  požární odolnost dveří EI, což je 
doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účin-
kům 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 či přístřešek?
Stavíte-li si rodinný dům, jistě nezapomenete na par-
kování auta. Na prvopočátku, už při realizaci návrhu 
a projektu domu, se musíte rozhodnout, zda zvolit ga-
ráž, nebo jen přístřešek. Garáž je přitom stejně jako pří-
střešek vždy polyfunkční. Pokud se rozhodnete pro ga-
ráž, čeká vás její zabezpečení čili výběr vrat. Nejčastěji 
jsou žádána takzvaná sekční vrata. Důvody jsou cena, 
nízká hlučnost a prostorová nenáročnost. Sekční vrata 
zabírají pouze místo pod stropem a neomezují využí-
vání celého prostoru garáže. Navíc je dostatek místa 
i před garáží, například výklopná vrata, která jsou další 
variantou, zamezují zastavení těsně před garáží ještě 
před jejich otevřením, což je dosti velká nevýhoda.
Dále můžete zvolit vrata posuvná či rolovací. Takzva-
ná křídlová vrata se dnes už víceméně nevyskytují, 
protože se dají otvírat jen ven, takže pokud máte 
sjezd vedoucí pod úrovní okolního terénu, nepřichá-
zejí v úvahu. Mějte na paměti, že vrata nejsou pou-
hou uzávěrou garáže. Pokud je garáž propojena s do-
mem, 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 zástav-
bou, jinak na poli a jinak u garáže s plotem z ocelo-
vých prvků. Pokud dosah není podle vašich představ, 
stačí k anténě zabudované v těle motoru přidat ex-
terní prutovou anténu. Potom budete moci otevírat 
garáž třeba z gauče vašeho obýváku.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com

Z (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes 
pramení averze některých architektů k betonu, 
i když ten prošel mnoha změnami. Po zpraco-
vání, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl 
k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby 
plnil nejen účelové, ale i okrasné funkce. Pod-
nikem, který se už léta zabývá vývojem betono-
vých zahradních prvků, je firma BETON – Těšo-
vice, spol. s r. o. Dodává betonové výrobky pro 
městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady 
a prvky pro dětská hřiště podle technologie ně-
mecké firmy Stangl AG.

Evropská špička
Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen 
opravdu širokého a dostatečně vyzrálého pro-
gramu, ale i v Evropě konkurenceschopné kva-
lity. V Těšovicích dokáží pro dům a zahradu vy-
robit cokoli podle přání zákazníka či architekta. 
Takovou zakázkovou výrobou mohou být drob-
né architektonické prvky do  zahrad,  atypické 
sloupy, složité nosné prefabrikáty, obkladové 
desky atd.

sériE prvků pro okolí 
rodinných domů
Pro okolí rodinného domu dodává BETON – 
Těšovice především celou sérii prvků určených 
k výstavbě plotových sloupků a zídek, dále pre-
fabrikované schody, betonové bloky, nádoby 
na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky 
ke zpevňování svahů, kruhové desky, betonové 
koule, okraje bazénů, 
sedací a zahradní ná-
bytek, ohniště se zaří-
zením na grilování.

vítězná cEsta bEtonu
Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky 
a odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton 
se  vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků. 
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdi-
vovat jen v zahraničních katalozích.

NEčEkANá ElEGANcE

beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen 
jako nutné zlo. Ale dnes?!

BETON – Těšovice, spol. s r. o.
383 01 Těšovice - Běleč 59
tel.: 388 302 811, 388 302 812; fax: 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz; www.beton-tesovice.cz
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koule, okraje bazénů, 
sedací a zahradní ná-
bytek, ohniště se zaří-
zením na grilování.
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Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky 
a odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton 
se  vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků. 
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdi-
vovat jen v zahraničních katalozích.
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beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen 
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• K INTERIÉROVÉMU ZATEPLENÍ STUDENÝCH STĚN

• K ZATEPLENÍ ŠPALET 

• KE ZLEPŠENÍ TEPELNÉ POHODY

• K ZABRÁNĚNÍ PROSTUPU CHLADU A ÚNIKU TEPLA

• K ANTIKONDENZNÍ ÚPRAVĚ POVRCHŮ

• K OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

• K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU PLÍSNÍ 

• K ÚSPOŘE ENERGIÍ

• IDEÁLNÍ DO NEPRAVIDELNÉ VYTÁPĚNÝCH 

OBJEKTŮ

• ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ VÝROBEK, BIO 

CERTIFIKÁT

• 13 LET NA TRHU

• V SOUKROMÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH 

A RD BYLA ZATEPLENA PLOCHA VÍCE 

JAK 250 tis. m2

Info:  www.tk-therm.cz,  info@tk-therm.cz  

Hotline - podrobné a praktické rady od výrobce: 

Karel Trčálek:  +420 724 448 335

ZATEPLOVACÍ STĚRKA

Významné reference o velkoplošné aplikaci stěrky TK-THERM:

tk therm.indd   1 19.1.2018   9:48:24
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ABYCHOM BYDLELI 
Od září loňského roku se rozšířil program Nová zelená úsporám v oblasti solárních 
systémů pro domácnosti. Podle posledních průzkumů se až 55 procent majitelů 
rodinných domů po vhodném řešení rozhlíží či o malé fotovoltaické elektrárně 

(FVE) do budoucna uvažuje. 
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ÚSPORNĚ…
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Jako hlavní důvod pro její pořízení uvádějí především 
úspory na nákladech za energie spolu s rozumnou do-
bou návratnosti investice, zároveň však většina z nich 
vidí největší bariéru ve vysoké vstupní finanční zátěži. 
Maximální investice do malé FVE, na které se respon-
denti shodli nejčastěji, je do 30 000 korun.
Úspory na nákladech za energie spolu s rozumnou do-
bou návratnosti investice – to je nejčastější (67 %) dů-
vod pro pořízení malé FVE. Nejvíce rezonuje majitelům 
rodinných domů ve Středočeském, Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji. Vedle toho dalšími významnými 
argumenty pro pořízení jsou: energetická soběstačnost 
a  částečná nezávislost na dodávkách z  veřejné distri-
buční sítě (54 %) a ekologie, tedy možnost využívat ob-
novitelné zdroje energie i pro domácnosti (49 %).  
Počátkem roku 2016 se domácnostem zlepšily podmín-
ky pro instalaci a provozování malých FVE. Do výkonu 
10kWP nemusí mít licenci a příjem za výkup přebytků 
obchodníkovi je považován z hlediska daně příjmu za 
ostatní příjem. Tuto možnost řadí mezi hlavní důvody 
pro pořízení malé FVE necelá pětina respondentů. 
Pojďme si společně zodpovědět pár nejčastějších otá-
zek, které si lidé v  souvislosti s  fotovolvatikou poklá-
dají. Zeptali jsme se odborníka na fotovolvatiku  Ing. 
Jaroslava Šuvarského.

Dá se obecně říct, jací lidé si pořizují 
fotovoltaiku?
Společnosti, které se touto problematikou zabývají, 
rozdělují své klienty na tzv. vodaře a  baterkáře. Obě 
skupiny mají společné to, že když svítí slunce, používají 
vyrobenou elektřinu pro provoz domácnosti. Ale liší 
se podle způsobu, jak uchovávají přebytky elektrické 
energie z panelů v momentě, kdy produkce převyšuje 
spotřebu. Zatímco vodaři tyto přebytky zužitkovávají 
pouze k ohřevu vody, což vyjde levněji, baterkáři inves-
tují kromě panelů i do baterie.

Jaké má tato dražší varianta výhody?
Především mnohem univerzálnější možnosti využití. 
Baterkáři mohou svítit zadarmo, i když slunce zapad-
ne nebo třeba prší. A navíc jsou připraveni na případný 
výpadek proudu. Baterkáři totiž chtějí získat alespoň 
částečnou energetickou nezávislost, oproti tomu vodaři 
sledují především rychlou návratnost investice.

Dalo by se odhadnout, za jak dlouho se 
klientům investice vrátí?
V  českých podmínkách se dnes návratnost pohybuje 
mezi osmi a šestnácti lety. To znamená, že prostředky 
se vám vrátí rychleji, než kdybyste je vynaložili na za-
teplení nebo na koupi tepelného čerpadla.

Čím se vyznačují vodaři?
Jsou to lidé, kteří to mají opravdu dobře spočítané – velmi 
pragmatičtí lidé. Logicky je tedy láká možnost snížit své 
výdaje za elektřinu a uspořit peníze na spokojené stáří.  

Fotovoltaika je pro ně jedním z opatření proti snížení 
 životní úrovně na dobu, kdy budou žít z  důchodu 
a úspor.

Které řešení převládá? Ukládání energie 
do baterií, nebo do vody?
Bateriový systém má vyšší cenu, proto se najde více vo-
dařů. Na druhou stranu poměr mezi skupinami je mno-
hem vyrovnanější, než jsme čekali. Oproti předpokláda-
nému poměru 1 : 5 či 1 : 4 jsme na 1 : 2.
Počet baterkářů navíc rok od roku stoupá: předloni to 
byli 3 z 10 klientů, loni už dosáhli na 34 procent. Nová 
zelená úsporám v minulém roce navýšila dotace pro do-
mácí fotovoltaiku ze 100 000 na 150 000 korun, a tak 
se dá očekávat, že se řešení s akumulátory stane ještě 
atraktivnějším.

Vyplatí se fotovoltaika každému?
To rozhodně netvrdím, smysluplnost instalace posuzuji 
vždy případ od případu. Kloním se přitom k tomu, že 
v  českých podmínkách nedává smysl využívat solární 
panely na kompletní vytápění domácnosti. Tzv. ostrovní 
systém, umožňující plnou energetickou nezávislost, 
bych u nás nedoporučoval. Cílím spíš na to, abych dobře 
dimenzovaným systémem co nejvíce snížil celkovou 
spotřebu.

Kolik jedné domácnosti ročně ušetříte?
Při současných cenách elektřiny dosahujeme úspory 
zhruba 11 000 až 14 000 korun ročně u fotovoltaického 
systému o výkonu kolem 3,5 kWp.

Jakou historii mají v České republice 
energetické úspory pro domácnosti?
Jako patrně první zelený trend v bydlení se u nás prosa-
dila tepelná izolace budov. Toto řešení se osvědčilo ne-
spočtu domácností a není se co divit, že právě na izolaci 
se v minulém desetiletí vyčlenila značná část dotačního 
programu Zelená úsporám. Jenže od té doby se situa-
ce změnila: technologie udělaly dlouhý krok kupředu 
a dnes už se neřeší zdaleka jen otázka vytápění. I v naší 
zemi přestávají být výjimkou tepelná čerpadla nebo 
malé solární elektrárny pro vlastní spotřebu. A  právě 
snížení spotřeby doprovázené podporou energetické 
soběstačnosti sleduje předloni spuštěný program Nová 
zelená úsporám, který cílí především na rodinné domy.

Souvisí nějak Nová zelená úsporám  
s nezvládnutými dotacemi pro velkou 
fotovoltaiku?
Nikoli, i když tato aféra bohužel může za to, že solární 
energie a jakékoli dotace na fotovoltaiku mají u nás do-
dnes špatný zvuk. Měli bychom si však přiznat, že vinu 
za to nenese fotovoltaika jako taková, nýbrž chybně 
nastavené subvence z let 2006 až 2010. Zavedení nové 
technologie zvládli nejen v západních zemích, ale také 
v Africe nebo v Číně. A jakkoli zvláštně to může znít, na 



CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGIE? 
S-power, nejrychlejší cesta k úsporám za energie

Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu 
s garantovanou dotací až 155 000 Kč.

  Ušetřete až 21 600 Kč ročně

   Získejte dotaci NZÚ ve výši 
až 155 000 Kč

   Zvyšte hodnotu své 
nemovitosti

NABÍZÍME:
   Nadstandardní záruky a služby

   Kvalitní a inovační technologie

   Vámi vybraný model lze upravit podle vašich 
požadavků

   Pokud splníte jednoduché podmínky pro zisk 
dotace a nedostanete ji, zaplatíme ji za vás my

www.s-power.cz info@s-power.cz +420 222 701 258

GARANTUJEME: 
 DOTACE 

FUNKČNOST SYSTÉMU 

ZÁRUKA
AŽ 25 LET
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rozdíl od našich krajanů o přínosu chytře a efektivně 
používané fotovoltaiky zbytek světa nepochybuje. Měli 
bychom se tedy možná smířit s tím, že výroba solárních 
panelů je byznys jako každý jiný – snad jen s tím rozdí-
lem, že jde o progresivní odvětví na vzestupu. A jelikož 
solární energie šlape na paty tradičním, doposud domi-
nujícím zdrojům energie, logicky přitahuje pozornost 
a vzbuzuje vážně.

Neobejdeme se do budoucna bez dotací?
V  zemích s  dražší cenou elektrické energie, jako jsou 
Německo nebo Dánsko, se fotovoltaika vyplatí i  bez 
dotací. Jestliže tedy ceny elektřiny vzrostou, bude se 
u nás opakovat stejný scénář. Nicméně i kdyby se zdra-
žení elektřiny nekonalo, dá se vzhledem k postupnému 
zdokonalování technologií a jejich zlevňování předpo-
kládat, že do situace, kdy se solární energie rodinám 
finančně vyplatí i bez dotací, se dostaneme do pěti až 
sedmi let.

Má fotovoltaika oproti jiným obnovi-
telným zdrojům pro domácnosti nějaké 
výhody?
Ano, hned několik. Zatímco malou přehradu si za vraty 
může postavit jen málokdo a poměrně hlučný větrník 
se v  českých podmínkách hodí jen na návětrné svahy 
hor, střechu nad hlavou má doslova každý, kdo bydlí. 
A  pokud se jedná o  střechu s  dobrým sklonem a  na-
směrováním, s velkou přesností si můžete spočítat, jaký 
systém by odpovídal vašim potřebám a za kolik let by 
se vám investice vrátila. Obecně se jako nejvýhodnější 
ukazuje orientace panelů na jih. Oproti tomu s lokali-
tou si hlavu lámat vůbec nemusíte: podle odborníků na-

bízí Česká republika pro fotovoltaiku víceméně stejné 
podmínky na celém svém území.
 Jaké jsou podle vás hlavní klady fotovoltaiky obecně?
Fotovoltaické panely získávají energii z  nevyčerpatel-
ného zdroje. Jsou spolehlivé, mají dlouhou životnost 
a  mohou pokrýt značnou část energetické spotřeby 
domácnosti. Neprodukují znečištění, nespotřebovávají 
žádné palivo, vyžadují minimální údržbu a ve srovnání 
s jinými energetickými technologiemi vykazují extrémně 
 nízké provozní náklady.

A najdou se i zápory?
Ovšem, slunce například svítí jen přes den, a  to ještě 
ne vždy. Takže v noci fotovoltaika nefunguje, při sně-
žení nebo za deště se výkon snižuje a bez akumulace 
energie je její efektivita celkově malá. Všechny tyto 
problémy už ale věda vyřešila za pomocí ohřevu vody 
nebo velkokapacitních baterií. Rentabilitu fotovoltaiky 
kromě toho zlepšuje možnost odprodeje přebytků ně-
kterým dodavatelům energií.

Jak si stojí fotovoltaika ve světě?
Ve velkém se již prosadila v západní Evropě, ve Spoje-
ných státech, ale také třeba v Číně. Právě Čína se stala 
 vůbec největším tahounem sluneční energie. Čína 
má dále velkou zásluhu na tom, že jen předloni došlo 
u fotovoltaik k meziročnímu nárůstu instalovaného vý-
konu o 50 %. Celková kapacita slunečních elektráren 
na sklonku roku 2016 dosáhla neuvěřitelných 305 GW 
a odborné studie dokazují, že jde o dobře vynaložené 
prostředky. Byla by tedy škoda, kdyby naše země nedo-
kázala tuto šanci rozpoznat a zůstala pozadu.

Foto: Shutterstock.com
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Specialista na vzrostlé thuje a okrasné dřeviny
Doprava a výsadba po celé ČR
Veloobchodní ceny
Živý plot na klíč
Tel: 775 055 535
Vzorková prodejna: Mělnická 233, Obříství

www.multifl ora.cz
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Motúčko® Isolit - Bravo
Více než elektricky poháněné kolečko

 Tak to jsem já, táta Motúčka a malý kousek naší fabriky. Motúčko 
jsme skutečně vyvinuli, vyrábíme od A do Z a stále rozvíjíme my, v české fi rmě 
Isolit-Bravo. Není to žádný dovoz z číny, žádné překupnictví. Je to český nápad, 
český vývoj, česká výroba a především česká super-kvalita. 
Na dvacet tisíc v terénu pracujících Motúček nemáme ani jednu výkonovou 
reklamaci a technické se pohybují pod půl procentem.

 S Motúčkem pracuji obden na zahradě a v lese. Odvozil jsem s ním 
desítky tun hlíny, kamení a dřeva krátkého či dlouhého. Ta práce mě baví hlavně 
- vím potom, o čem mluvím. Prima je, že tu největší dřinu - tahat, strkat, tlačit, 
namáhat se - za vás udělá akumulovaná elektřina.

 Naše fi rma Isolit-Bravo se živí z devadesáti procent dodávkami auto-
mobilovému průmyslu. Ten je velmi náročný na kvalitu, termíny i ceny a přitom 
největší odměnou je vám, že zákazník mlčí. To s Motúčkem je to vřelejší: lidé 
volají, píší, pošlou fotku či krátké video. A všechny zprávy jsou moc pochvalné.
Tak takhle třeba využívá Motúčko Jumbo Double jedna dřevařská fi rma. 
Je v provozu od rána do večera a zátěž vidíte sami.

Kvido Štěpánek
táta Motúčkawww.motucko.cz

Stepanek@isolit-bravo.cz
+420 602 453 157
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INZERCE
LÉTO SE BLÍŽÍ...

Léto se skutečně blíží. A v létě, jak je známo, trávíme více času venku než doma, 
přesouváme se z  interiérů do exteriérů. Čas trávíme na zahradě, ve vířivkách 
a bazénech, grilujeme. A co udělat pro to, abychom si to léto užili do maximální 

sytosti?
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Zakládáme zahradu
Není nad vlastní zahradu, řekne vám snad každý majitel 
rodinného domu. A dodala bych vlastnoručně založenou. 
Pocit, když vám to pěkně roste a kvete, je k nezaplace-
ní. Založit ale takovou zahradu vůbec není jednoduchá 
záležitost. Rozhodně to není o tom navštívit nejbližší za-
hradnictví, nakoupit každou rostlinku a keřík, který nám 
do očí padne, dorazit domů, popadnout rýč a „píchnoutů 
to, kam se nám zlíbí. A věřte, že vím, o čem mluvím, neb 
i já jsem s pozemkem o rozloze 1500 m2 zahradu zaklá-
dala. A stále ji ještě zakládám, respektive v tom zakládání 
pokračuji. Nebo vlastně nezakládám, zahradu mám už 
založenou, ale každoročně ji rozšiřuji o  nové rostlinky 
a keříčky. Některým se daří, jiným ne. A pokud se zadaří, 
věřte, že pocítíte velké zadostiučinění. Jakou jsem měla 
radost, když mi poprvé vykvetly jiřinky, ujala se horten-
zie i  rododendron a  tůje, které jsem vysázela coby živý 
plot, každoročně povyrostou o pěkných deset centimetrů. 
Zahradničení je krásná věc, posiluje tělo i ducha, ale té 
práce, kterou vyžadují. Pokud ovšem svou zahradu nepře-
necháte profesionálům, kteří o ni budou pečovat od a do 
z. Nevím, tím by ale zahrada pro mě ztratila své kouzlo. Já 
musím přiložit ruku k dílu, zabořit ji do hlíny a ty stromko-
vé růže si sama zasadit a následně pohnojit. Ale vezměme 
to od začátku. Jak tedy proměnit prázdný pozemek v pře-
krásnou kvetoucí zahradu? 

Zahrada okrasná nebo užitková
V  první řadě si musíte rozmyslet, jestli budete chtít 
zahradu okrasnou a  užitkovou. Rozdíl mezi nimi je, 
myslím, jasný. Okrasná slouží především k  okrase, je 
plná kytiček a okrasných keřů, zatímco užitková slouží 
k užitku, je tedy plná ovocných stromků a zeleninových 
záhonů. Já osobně zvolila kompromis a protože mám 
opravdu velkou zahradu, mohla jsem si to i  dovolit. 
Takže část mé zahrady je okrasná a část užitková.  Bu-
doucí zahradou je dobré se často procházet a při tom 
přemýšlet nad její celkovou koncepcí. Musíte si ujasnit, 
co kde bude. A tím máme na mysli větší zahradní prvky, 
jako jezírko, pergola, houpačka pro děti, posezení, ba-
zén. Pak si rozmyslete, kde bude trávník, kde okrasná 
výzdoba a  kde zeleninový záhon.  Zaneste si hranice 
zahrady, dům a  zahradní prvky na čtverečkovaný pa-
pír, na kterém si podle potřeby vytvoříte měřítko. Na 
takovém plánku si pak můžete doplnit každý strom, 
keř i budoucí bylinku. Tuto část jsem já osobně svěřila 
odborníkům, neb nejsem zahradník. To ale nezname-
ná, že se do toho musíte pustit sami. Musíte si ovšem 
nastudovat, které rostliny se na jakou světovou stranu 
hodí, jestli vyžadují stinné nebo slunné stanoviště, ky-
selejší nebo spíše zásaditější půdu. A pak také pozor na 
párování rostlin, zatímco některým rostlinám párování 
s určitými druhy vyhovuje a prospívá, jiné se nesnesou. 
Je tomu jako u lidí, někoho u sebe snesete a jiného ne. 

Terén je tělem zahrady
Z  terénu je lepší vycházet, ne ho moc měnit. Obecně 

existují tři druhy terénů – mírně zvlněný, do svahu a rov-
ný. Nejlépe se zahrady budují v mírně zvlněném terénu, 
který není fádní. V prudším svahu je budování zahrady 
náročnější, o to více je pak ale efektní výsledek. A rov-
nou zahradu, která může působit fádně, je dobré oživit 
dobře zvolenou výsadbou. A zde bych každopádně do-
poručila poradit se s odborníky. Laik tuto vhodnou vý-
sadbu zkombinuje málokdy a pokud ano, tak na koliká-
tý pokus. A proč mrhat čase a penězi, že?  Každopádně 
mějte na paměti, že výše položené části zahrady budou 
vždy sušší. Proto je osazujte suchomilnějšími rostlinami, 
kterými se zde navíc dostane více slunce.  

Znáte ph své půdy? 
Pokud ne a chystáte si založit zahradu, měli byste si ho 
zjistit. Na většině území naší republiky je půda neutrál-
ní či mírně kyselá, což je pro pěstování většiny rostlin 
ideální. Pro jistotu si však ph půdy zjistěte a přesně si 
ho změřte. Pro pěstování půdy je ph možno následně 
i upravovat Důležité jsou ovšem i další půdní vlastnosti 
jako to, zda-li je půda písčitá nebo-li lehká, či jílovitá, 
tedy těžká. Taková půda pak většinou vyžaduje odvod-
nění. 

Základem jsou dřeviny
Každý zahradník vám potvrdí, že tvář zahradě dávají 
dřeviny, které poskytují stín a  soukromí. Na to ovšem 
budou potřebovat několik let.  Nejvhodnější dobou 
pro jejich výsadbu každopádně bývá jaro  a  podzim, 
aby měli dostatek vláhy k  zakořenění. Druhů a  tvarů 
zahradních dřevin jsou na trhu až tisíce, vybírat můžete 
podle podle velikosti a tvaru stromu, barvy listů, květů 
či plodů a samozřejmě podle místních podmínek. Mezi 
nejoblíbenější okrasné listnaté dřeviny patří různé dru-
hy javorů. Na jaře vám zahradu oživí sakury, magnólie, 
či okrasné jabloně. Samozřejmostí by měli být i stáleze-
lené jehličnany a velkým přínosem pro zahradu mohou 
být popínavé rostliny.  Pokud máte menší zahradu, ne-
přežeňte to s výsadbou stromů, spíše se zaměřte na vel-
ké i malé keře. Dřeviny pak doplňte dalšími okrasnými 
rostlinami. Na údržbu nejsou náročné trvalky, jejich vý-
běr na trhu je opravdu bohatý, zde záleží už na vašem 
vkusu a fantazii. Na paměti mějte, že zahrada by měla 
být přitažlivá celý rok, na jaře by na ní neměly chybět 
okrasné cibuloviny, podzim zase prozáří vřesy, bram-
boříky a  listopadky.  A věřte, že zahradu dělají nejen 
kvetoucí rostliny, své divy udělají i bohyšky či zahradní 
kapradiny. 

Trávník nebo záhony?
Trávník bývá podlahou podlahy. Péče o něj ale bývá po-
měrně náročná, jak na čas tak i fyzickou práci. Proto jej 
neplánujte na zbytečně velkou plochu. Správně založe-
né a namulčované trvalkové záhony také vypadají efek-
tivně a nejsou na práci tak náročné. Efektní jsou i tzv. 
štěrkové záhony osázené suchomilnými rostlinami, kte-
ré jsou takřka bezúdržbové, ale velmi efektní. Skvělou 
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alternativou trávníku jsou i tzv. půdopokryvné rostliny, 
které nevyžadují sečení. Po některých z nich je dokonce 
možné i chodit. Populární v současné době jsou i květi-
nové louhy, kterou můžete vysadit v místech, kde nebu-
dete moc chodit. A velmi krásně působí, a opět ze mě 
mluví osobní zkušenost, okrasné trávy a exotické bam-
busy. Dobře a rychle rostou a vypadají přímo úžasně po 
celou sezonu. 

A co takhle skleník?
Ne vše, co bychom rádi vypěstovali, můžeme zasadit 
přímo do záhonu. Výhrou je, pokud můžeme na zahra-
dě postavit skleník.
Skleník je tím pravým rájem aktivních pěstitelů, proto-
že v  něm můžeme pěstovat zeleninu, ovoce i  bylinky 
po celý rok. K dobrým výsledkům však potřebujeme ne-
jen zkušenosti s péčí o sazeničky. Zcela zásadní je také 
výběr skleníku. Záleží tedy na materiálech, z  nichž je 
postaven, vnitřních dispozicích, odolnosti proti vnějším 
podmínkám, ventilaci, náročnosti stavby a v neposled-
ní řadě také na pořizovacích nákladech. Důležitá je 
i správná volba jeho umístění.
Nejvhodnějším obdobím pro stavbu skleníku je sice 
podle odborníků doba „babího léta“, tedy na podzim 
Jestliže jsme to ale už nestihli, žádná tragédie se nedě-
je. Právě nyní můžeme stihnout vše potřebné, abychom 
byli připraveni na pěstitelskou sezónu.
Důležité je vybrat správný skleník. V zásadě máte dvě 
možnosti. Volit mezi skleníkem s  polykarbonátovou 
a skleněnou výplní. Pojďme se nejprve podívat na výho-
dy polykarbonátu.

• Komůrkový dvoustěnný polykarbonát má výborné 
tepelně izolační vlastnosti, lepší než má matné za-
hrádkářské sklo (nebo klasické sklo).

• Díky tepelně izolačním vlastnostem si můžete pro-
dloužit pěstitelskou sezónu. Pokud chcete skleník 
temperovat (celoroční pěstování), polykarbonát je 
určitě ideálnější volba.

• Mezi další vlastnosti polykarbonátu patří i jeho vy-
soká odolnost vůči mechanickému poškození - je 
velmi pružný (nepraská). Což je ideální např. v pří-

padě krupobití, nebo pokud se bojíte o bezpečnost 
svých malých dětí.

• Polykarbonátové skleníky nepotřebují betonovou 
základnu. Běžně stačí plechová základna. To vše 
platí pouze v případě, že skleník nestavíte na pís-
čitý typ zeminy, pak je i v případě polykarbonáto-
vých skleníků nutnost vytvořit min. betonové patky, 
v kterých budou zapušteny kotvy základny.

Jedinou nevýhodou, kterou můžeme najít na polykar-
bonátu je jeho nízká váha, která v kombinaci s pružnos-
tí může znamenat nižší odolnost vůči zatížení sněhem. 
Což pro nás v nížinách neznamená žádný problém. 
Skleněná výplň má oproti polykarbonátu výhodu právě 
v tom, že vysoká pevnost a váha znamenají  vyšší odol-
nost vůči větru + skleněná deska vydrží větší zatížení sně-
hem (pozor - to však neznamená, že není nutné sníh od-
klízet). Bohužel sek tomu pojí značné nevýhody. Sklo má 
menší tepelně izolační vlastnosti, než má polykarbonát. 
A má také nižší odolnost oproti mechanickým vlivům.
Jak tedy vše objektivně shrnout na závěr?
Chcete si prodloužit pěstitelskou sezónu? Chcete skleník 
temperovat a pěstovat rostliny celeročně? Není skleník 
umístěný na volném prostranství? Nechcete stavět beto-
nové základy? Kupte si polykarbonátový skleník. Chcete 
spíše skleník se zděnou podezdívkou? Panují u vás horší 
klimatické podmínky? Kupte si klasický skleněný skleník..

Nezapomeňte na cestičky
Charakter zahrady vedle zeleně určují rovněž nejrůz-
nější plochy a chodníčky. Ty bychom měli sladit nejen 
se stylem zahrady, ale rovněž domu. Vedle toho však 
nelze opomínat praktickou stránku věci – odolnost a ži-
votnost použitých materiálů – upozorňuje specialista 
Marek Ondra. 
Bez chodníků či příjezdových cest se na zahradě neobe-
jdeme. Bohužel řada majitelů k těmto plochám přistu-
puje pouze jako k nutnosti. Správně zvolené povrchy 
ale dokáží nejen plnit svou funkci, ale posloužit i jako 
ozdoba zahrady. Jak na to?
Nestárnoucím trendem je využívání přírodních materi-
álů, neboť podporují přirozený vzhled zahrady a hodí 
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se, jak modernímu, tak rustikálnímu stylu. Je však třeba 
zohlednit, že některé z nich vyžadují pravidelnou péči. 
Dřevo rychle stárne, kov rezaví. Nejvhodnější je v tomto 

ohledu kámen. Ten je ve své přirozené podobě nicméně 
nákladnější a obtížněji se s ním pracuje. Vhodnou alter-
nativu představuje například kamenný koberec. 

Vyvýšené záhony
Také jste si jako malí rádi hráli s kostičkami? Potom tu 
pro vás máme stavebnici, která vás určitě  bude bavit. 
Jedná se o  masivní, dvakrát tlakově mořené dřevěné 
bloky, které se spojují hmoždinkami z  recyklovaného 
plastu. Postavit z nich můžete ledacos - truhlíky, opěrné 
zídky, obrubníky, posezení, vyvýšená jezírka či pode-
zdívky, především ale vyvýšené záhony. Záleží jen na vaší 
fantazii. Poslední řada dřevěných bloků je ukončena 
dřevěným profilem, který vaše dílo elegantně ukončí. 
To, co vás určitě nadchne, je fakt, že není potřeba ko-
pat a betonovat žádné základy. Stavby, a  to i opěrné 
zídky, postavíte přímo na povrch do mělké rýhy. Stav-
ba si přitom zachová pevnost a stabilitu i v případě ne 
zcela ideálně pevného podkladu a nebude se hýbat ani 
bortit vlivem pohybů podkladu vlivem mrazu. Jednot-
livé bloky jsou lehké a skladné, takže si je bez větší ná-
mahy dopravíte až na dané místo bez nutnosti použití 
těžké techniky. A nejlepší na konec – pokud si se stav-
bou nevíte rady, objednejte si návrh na míru zdarma.  
Můžete si nechat nakreslit opravdu, co chcete.

Není nad ovoce z vlastní zahrádky
To tedy není. Ale cesta je k němu je poměrně dlouhá. 
Ale stojí za to se na ní vydat. Domácí ovoce a zeleni-
na má vskutku své výhody: máte kontrolu nad jejím 
pěstováním, vaše ovoce je na rozdíl od toho, které 
dlouhé týdny sedí ve skladech a  trvá mu i  několik 
týdnů, než se k nám dostane, plné vitamínů a mine-
rálních látek. Užitkovou zahradu je ale dobré od té 
okrasné striktně oddělit, nejlépe živým plotem. Ob-
líbené jsou ale i zahrady propojené.  I taková dobře 

založená zeleninová zahrádky může působit velmi 
atraktivně. A kdy je nejlepší doba pro výsadbu ovoc-
ných dřevin? Opět podzim a  jaro. Aby ovšem dob-
ře plodily, je třeba dbát na vhodné druhy a odrůdy 
v souvislosti s nadmořskou výškou. Z běžně známých 
ovocných dřevin tedy můžete zasázet jabloně, hruš-
ně, sloivoně, meruňky, třešně, moruše. V našich ob-
chodech je ovšem k sehnání i mnoho dalších pohled-
ných keřů, které navíc plodí chutné a někdy i  léčivé 
ovoce. Mezi takové keře patří například rakytník ra-
šetlákový, ovocné růže, kamčatská borůvka nebo-li 
zimolez, klanopraška čínská, kanadské brusinky, hloh 
obecný. Nabídka trhu je v tomto směru velmi pestrá. 
Klasikou, která nikdy nezklame, je pak rybíz, mali-
ník či ostružiník. A zapomenout byste neměli ani na 
bylinkovou zahrádku, která nejenže krásně voní, ale 
i přináší užitek. 

Ach, ti škůdci
V boji se škůdci se obejdete i bez chemie. Hnojit můžete 
rostlinnými výluhy a nezapomeňte na kompost, který 
je takovou ekologickou a recyklační popelnicí.  Téměř 
vše nepotřebné ze zahrady spolu s organickými zbytky 
z kuchyně vám poslouží jako základ pro velmi kvalitní 
a levné hnojivo. Pro kompost vyberte polostinné a  zá-
větrnné místo. Kolem kompostu vysázejte keře, které 
jej zakryjí, zastíní a na místě budou udržovat vlhkost. 

Voda v zahradě
Voda v zahradě má dlouhou tradici, neobešly se bez ní 
už zahrady ve středověku.  Takové zahradní jezírko, či 
potůček zahradu velmi oživí a způvabní. Jiné jezírko se 
ovšem hodí do přírodně laděné zahrady a jiné do zahra-
dy s pravoúhlými liniemi. Jezírko může být velké i mini-
aturní, drahé, levné, klidné i s bublající fontánkou. Jeho 
hloubka by měla dosahovat minimálně 80 cm, aby se 
v létě snadno nepřehřálo. Dostatečná hloubka a objem 
jezírka je důležitá i v případě, pokud v  jezírku chcete 
chovat ryby. Při hloubení vytvořte různě hluboké stup-
ně, které umožní pěstovat různé druhy rostlin. Právě ty 
dodávají jezírku neopakovatelné kouzlo. 

Vypěstujte si vlastní plot
Proč si nechat stavět drahý plot, když si jej můžete vy-
pěstovat? Živý plot je skvělým vynálezem zahradní ar-
chitektury. Chrání zahradu před větrem, prachem a hlu-
kem, chrání vaše soukromí i filtruje vzduch. Zkrátka má 
jen samé přednosti. Na výběr opět máte nespočet dře-
vin. Podle místa a potřeb můžete zvolit plot stálozelený 
nebo opadavý. Stálezelené druhy vytvářejí bariéru srov-
natelnou se zdí. Opadavé dřeviny chrání v létě, v zimě 
naopak působí vzdušněji. 

Obraťte se na odborníky
Mít vlastní zahradu je bezesporu výzvou. Výzvou, 
které se ne každý dokáže postavit. Pokud si to ne-
troufáte, nebojte se obrátit na odborníky. Budete mít 
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Vyrobeno z 2× tlakově

impregnovaného dřeva.

Schody

Opěrné zídky

Truhlíky

Záhony
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totiž jistotu, že zahradu budete mít napoprvé

Zahradní krb či gril? 
Kdo by neměl rád grilování spojené s posezením s přá-
teli. Grilovací sezona se blíží a na místě je proto uvažo-
vat o koupi kvalitního zahradního grilu či krbu. Poptáv-
ka po nich každou sezonu roste. Na trhu v  současné 
době najdete pestrou nabídku produktů na grilování 
– od jednoduchých plechových či litinových grilovacích 
ohnišť a kotlíků za pár tisíc korun až po zajímavé sesta-
vy v řádu několika desítek tisíc. A podle čeho vybrat ten 
správný? Cena kvalitního zahradního krbu se pohybu-
je na cenové úrovni od devíti tisíc korun. Výhodou ta-
kového krbu je jednoduchá montáž, není třeba žádné 
speciální připojení, krb stačí jednoduše postavit a mů-
žete začít grilovat. Coby palivo pro grilování lze použít 
nejen dřevěné uhlí či brikety, ale také dřevo, u kterého 
nehraje takovou roli vlhkost, u které v případě zahrad-
ních krbů nehraje takovou roli vlhkost jako u normál-
ních krbů a  kamen. Běžný je spodní přívod vzduchu 
do topeniště umožňující snadné podpálení a dokonalé 
hoření. Dobré zahradní krby mají vyzdívky a před ohni-
štěm jsou osazeny mrazuvzdornou dlažbou nebo žulo-
vou deskou a snadno se čistí a udržují. Vybírat můžete 
krby mnoha tvarů a různých provedení povrchu:   
• vymývaný beton – stálobarevné zahradní krby, 

odolné proti UV záření, které se vyznačují vysokou 
pevností a snadnou údržbou  

• otryskávaný – zahradní krby náročnější na údržbu, 
ale působí přirozeným dojmem přírodního kamene

• omítaný – krby s bílou strukturální omítkou, kterou 
můžete dotvořit např. fasádní barvou podle vlast-
ních představ.

Zahradní krby s neotřelým designem
U některých typů zahradních krbů pak existují i varian-
ty s douzovací nástavbou sloužící k douzení klobásek či 
masa. Výška krbu s takovou udírnou je pak o něco větší 
než u těch se standardní střechou. Zavedení výrobci na 
zakázku vyrábějí i celé rohové sestavy a nestandardní 
provedení zahradních krbů. Samozřejmostí je pak na-
bídka celé řady doplňků a příslušenství. 

Bazén v zahradě
Počtem bazénů na jednu domácnost prý držíme světo-
vé prvenství. Když se podíváte na letecké pohledy sou-
časných satelitních městeček, bazén na zahradě dnes 
má téměř každý. Já nejsem výjimkou. Plavání jsem si 
totiž zařadila do svého fitness režimu. Projedu se na 
kole, zacvičím si a hurá do bazénu, na venkovní teplotu 
přitom nehledím. Jste takoví šílenci jako já? Pokud ano, 
tak honem si objednat bagr, vykopat jámu a do ní po-
sadit nějaké to skořepinové jádro. Ne, tak jednoduché 
to není. 
Prvním bodem, který je třeba důkladně zvážit a vyře-
šit ještě dříve, než si nějaký typ bazénu objednáte, je 
jeho budoucí umístění. Neměl by být někde ve stínu 

pod stromy, kam do něj budou padat nečistoty, protože 
voda se jimi velmi rychle znehodnotí. Nejlepším místem 
je slunečná poloha v otevřeném prostoru. 
Bazény se dělí podle konstrukce na:
• s  nafukovacím prstencem (nejmenší bazény z  gu-

motextilu pořídíte od tří tisíc korun, hodí se pro 
méně lidí a do malých zahrad)

• nadzemní (jsou vhodné do každé zahrady, cenově 
se pohybují zhruba od deseti tisíc korun)

• zapuštěné (musíte počítat s  náročným postupem 
výstavby, cena zhruba od pětadvaceti tisíc korun 
výše)

Na větší výkopy už s rypadlem
Srovnání plochy, kam bude bazén umístěn, je nezbyt-
nou prací, jež předchází jeho instalaci. U nadzemních 
variant se většinou jedná pouze o „kosmetické“ (ruč-
ně provedené) úpravy terénu. Srovnanou plochu pak 
zpevníte pískem či dlažbou, nebo ji překryjete alespoň 
plachtou. Nezapomeňte odstranit veškeré ostré před-
měty, které by mohly bazén poškodit. Zapuštěné ba-
zény vyžadují vyhloubení jámy: pro menší bazén vám 
bude stačit lopata a vlastní síly (pomocník pro tuto prá-
ci se velmi hodí), na velkou jámu si objednejte firmu, 
která ji vyhloubí pomocí rypadla. Drnovku a  svrchní 
vrstvu půdy použijte do kompostu a spodní, neúrodnou 
vrstvu zužitkujte třeba do zavážky.
Nafukovací bazén: levný, ale méně vhodný
Asi před deseti lety se začaly ve velké míře používat ba-
zény s  nafukovacím prstencem. Avšak takové bazény 
jsou naprosto nevhodné pro časté využívání více osoba-
mi, protože kvůli malému objemu se voda může velmi 
rychle zkazit. Nejčastější bývají varianty bazénů s obje-
mem okolo šesti tisíc litrů vody. Jejich montáž je velmi 
snadná: poté, co si bazén přivezete od prodejce, stačí 
obvodový prstenec nafouknout třeba pomocí kompre-
soru, bazén umístit na rovnou plochu, připojit k němu 
filtrační zařízení a napustit jej vodou.
Nadzemní bazén si nechte postavit
Vlastní stavbu bazénu požadujte u svého prodejce zdar-
ma jako nedílnou součást prodejních služeb. Kromě 
toho je prodejce povinen zajistit vám základní proško-
lení – návod, jak tělo bazénu i  vodu v  něm udržovat 
v dobrém stavu. Jakmile bude celková montáž bazénu 
dokončena, můžete napouštět vodu. Pak spusťte filt-
rační zařízení a ponechejte je v chodu. Ihned proveďte 
kontrolu chemického složení vody, která musí mít neu-
trální reakci a nízkou uhličitanovou tvrdost. V případě 
nutnosti parametry vody upravte na vámi požadované 
hodnoty. Dobrým pomocníkem je propojovací zařízení 
mezi čerpadlem a bazénem (skimmer), doplněné o pří-
pojku na vysávací hubici. Díky této šikovné pomůcce 
se rychle zbavíte nežádoucích nečistot na hladině. Do 
bazénu vložte plastový plovací košík s chlorovými tab-
letami, jež zajistí nezávadnost a čistotu vody.

Text: Jana Abelson Tržilová, 
foto: Shutterstock.com





INTERIÉR S HÖRMANNEM
Interiérové dveře značky Hörmann se vyznačují špičkovou kvalitou 

a dlouhou životností. „Díky dřevěným vnitřním dveřím firmy Hörmann 

se kupující doslova rozhoduje pro dveře pro celou generaci,“ říká Vít 

Kareš, jednatel společnosti Hörmann v České republice. Velmi kva-

litní jsou rovněž zárubně a vysoce odolný povrch Duradecor, které 

koncový zákazník dostane v základní ceně dveří.

www.hormann.cz

MATRACE MIA
Člověk prospí čtvrtinu života, a to rozhodně není málo!  

Proto je na místě myslet na kvalitu svého spánku. S matrací MIA 

nepochybíte. Recept na zdravý spánek je VISCOR pěna v horní 

vrstvě matrace, která se jemně a pomalu vrací do původního 

stavu. VISCOR pěna se perfektně přizpůsobí tvaru vašeho těla 

a rovnoměrně rozloží tělesnou váhu. Zároveň vás stabilizuje do 

pohodlné polohy a omezí noční převalování. Pod touto vrstvou 

pak najdete pevnou a hutnou PUR pěnu poskytující stabilitu. 

Matrace MIA přinese klid do vaší ložnice, je dodávána v mini-

malistickém potahu LUREX s možností praní až na 60 °C.

www.moravia-comfort.cz

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

58x v ČR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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ČISTÁ OKNA

S aku stěrkou Kärcher WV 

2 Premium 10 Years Edition 

umyjete okna až třikrát 

rychleji oproti klasickému mytí. Hravě 

s  ní vyčistíte nejen okna, ale i všechny hladké  

povrchy jako jsou dlaždice, zrcadla, obkladačky, 

skleněné stoly nebo sprchové kabiny. Tato limito-

vaná edice v luxusní černé barvě nabízí pracovní 

dobu baterie 35 minut, tedy o 40 % delší než  

u běžného čističe oken Kärcher WV 2 Premium. 

Na jedno nabití tak zvládne umýt až 105 m2, 

což odpovídá zhruba 35 oknům běžných 

rozměrů. Stav baterie můžete kontrolovat 

pomocí LED kontrolky. Navíc se s  aku stěr-

kou velmi dobře pracuje, skvěle padne do 

ruky a je lehoučká (0,6 kg). Již žádné kapky 

a kocouři na skle. 

www.karcher.cz, www.svetcisteni.cz

8.990,- KČ

www.spime.cz

Postel z masivu GABRIELA, Buk šíře masivu  

4 cm. Designově prohnuté hlavové čelo.  

Rozměr dle požadavku.

Vyberte si ten správný produkt na úsporu vody 

na největším eshopu www.modra-usporam.cz.  

Poradíme Vám se správným výběrem aerátorů. 

Vše skladem a ihned 

k dodání.

CHCETE UŠETŘIT 
AŽ 85% VODY?



SEKAČKA NA MÍRU
20 let poté, co Robomow prorazil 

na trh s první robotickou sekačkou, 

se společnost i nadále věnuje inova-

cím a uvádí na trh aktuální novinku 

v sekání nazývanou „MůjRobomow“. 

Jedná se o novou aplikaci, která je 

navržená tak, aby uživatelům umož-

nila interakci se sekačkou odkudkoliv. 

Tím se sekání stává pohodlnější než 

kdy předtím!

Po velmi snadné a rychlé instalaci se 

aplikace jednoduše spáruje se sekačkou a uživatelé tak mohou ihned používat smartphone k aktivaci funkcí „Posekat“, „Zpět 

do stanice“, „Zrušit automatické sečení“ a další. Chytré telefony se tak okamžitě promění v dálkové ovládání, čímž Robomow 

posouvá sekání nové generace do úrovně řízení jedním dotykem. Po stisknutí jediného tlačítka umožní aplikace vzdálený 

přístup k diagnostice a podpoře od místního distributora. Uživatelé si ušetří spoustu času tím, že sekačku nemusí zbytečně 

fyzicky přenášet do servisu.

Značka SYSTEMPOLSTER je symbolem tradiční zakázkové výroby. V každém detailu můžete vnímat 
vynikající řemeslné zpracování a prvotřídní materiály. Vysoce kvalifikovaní odborníci v oboru čalounictví 
a truhlářství spolu s nejmodernějšími technologickými postupy zaručují prvotřídní výrobky, které 
splňují ty nejvyšší standardy kvality. Tímto způsobem již po mnoho let naplňujeme sny a přání 
našich zákazníků a díky individuálnímu systému plánování přinášíme dokonalost ve tvaru i funkci.

Pečící trouby jsou v kuchyni už dávno standardním 

vybavením a  jsou velmi oblíbené především díky 

tomu, jak nenáročná je příprava pokrmů v  nich. 

Co však dělat, máte-li jen malý kuchyňský kout, do 

kterého se trouba velkých rozměrů nevejde?

Ideálním řešením je pak domácí mini trouba, jakou 

je například The Sage Smart 

Oven Pro – Sage BOV820. Svými 

sofistikovanými přednastave-

nými funkcemi ještě více zjed-

noduší přípravu jídel, a  navíc 

je příkladem krásně designově  

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

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

CHYSTÁTE SE 
K REKONSTRUKCI

LETNÍ GRILOVÁNÍ



NEJPRODÁVANĚJŠÍ
ČTYŘKOLKA
ZA NEJLEPŠÍ
CENU!

v plné výbavě za 114.990,- vč. DPH!

Akce platí pro ČR i SR do odvolání či vyprodání zásob. Další informace na www.ctyrkolky.cz.
Prodloužený model Gladiator X450-A cena 124.990,- vč. DPH. Homologace EU168 Euro4!

www.ctyrkolky.cz www.cfmoto.cz



BUĎTE ORIGINÁLNÍ...
BRENO.cz

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR
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