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Vyzkoušejte probiotika pro rostliny a půdu weiki. Fungují 
podobně jako ta, která užíváte vy. Probiotika nahrazují „špatné“ 
bakterie „dobrými“ a tím výrazně zlepšují zdraví a odolnost 
rostlin, zvyšují jejich plodnost a podporují je v růstu.
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Slevu 10 % můžete využít do 5. 6. 2020 na našem eshopu na www.weiki.bio. Při nákupu zadejte v pokladně kód MOJE BYDLENÍ S WEIKI.
Nevztahuje se na zlevněné a jinak zvýhodněné zboží.
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kořenů a tím 
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z hlubších vrstev.
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Zlepšuje strukturu 
i kvalitu půdy, 
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lépe dýchá.
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Jsou vitálnější, 
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vázat vodu 
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítejte ve zcela novém světě. Minu-
lé číslo odcházelo do tisku ve chvíli, 
kdy se svět zastavil. Během chvilky 
bylo všechno jinak. A teď, doufejme, 
se svět zase vrací k normálu. To zna-
mená, že se už tolik nebojíme, ale 
také té obrovské lidské solidarity, 
obětavosti a hrdinství trochu ubylo.  
Vítězí naše lidská přirozenost – vy-
těžit z toho, co nejvíc a radovat se 
z toho, že sousedovi chcípla koza, 
alespoň máme zase oba stejně.
Svět se tak trochu rozdělil na dva tá-
bory – na ty, co pečou chleba a užívají 
si bezstarostných prázdnin a na ty, 

kteří zachraňují to, co mnohdy budo-
vali řadu let. A mezi těmi dvěma sku-
pinami je propast pořád větší…  
Pojďme se vykašlat na to, kdo se má 
lépe a kdo hůř. Pokud totiž nezaboju-
jeme všichni, nikdo z toho jako vítěz 
nevyjde. Dokázali jsme se sjednotit 
a postavit viru, který nás ohrožuje na 
životě. Pojďme se teď postavit tomu, 
který ohrožuje naši ekonomiku 
Bude hůř. A potom taky někdy bude 
líp. 

Ochraňujte sebe a své blízké a na 
brzkou shledanou v lepších časech…

Editorial
Vyzkoušejte probiotika pro rostliny a půdu weiki. Fungují 
podobně jako ta, která užíváte vy. Probiotika nahrazují „špatné“ 
bakterie „dobrými“ a tím výrazně zlepšují zdraví a odolnost 
rostlin, zvyšují jejich plodnost a podporují je v růstu.
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Toužíte po domově, který bude mít 
šmrnc a styl? Zařídit nadčasový a zají-
mavý interiér není úplně jednoduché. 
Bez ohledu na to, zda řešíte zařízení 
jedné místnosti, garsonky, velkého bytu 
nebo interiér celého rodinného domu, 

vždy potřebujete rozsáhlou inspiraci.

ZAJÍMAVÝ 
INTERIÉR
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Industriální styl
Se stoupající oblibou loftových bytů a přiznáním použi-
tých stavebních materiálů, jako je například beton, pá-
lené cihly apod., přichází nový trend takzvaného indu-
striálního nábytku. Tento druh nábytku vznikl původně 
ve Francii a pomalu se rozšiřuje do celé Evropy. Industri-
ální nábytek vyniká svou originalitou a to ve zpracování 
převážně již recyklovaného železa a dřeva.  Jde o hrubě 
opracovaný nábytek za použití starých kovových sou-
částí z  bývalých továrních, nebo zemědělských strojů. 
Co kus, to originál.
Stejně jako pro prostory továrních hal a skladů, kde čer-
pá svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v industriál-
ním stylu typická otevřená dispozice bez vnitřních zdí 
a  příček. Ta dává vzniknout multifunkčnímu prostoru 
se vzájemně propojenými obývacími zónami, částečně 
oddělené bývají jen ložnice a koupelna s toaletou. Díky 
vysokým stropům jsou často v industriálních interiérech 
budována vestavěná patra, kam jsou – pro navození 
většího pocitu soukromí – právě ložnice obvykle situ-
ovány. Pokud si z různých důvodů nemůžete ve vašem 
interiéru dovolit zrušení vnitřních příček, podobného 
efektu lze dosáhnout omezením nábytkového vybave-
ní na nezbytné minimum a celkovým „vyčištěním“ pro-
storu od zbytečných doplňků a dekorací, včetně např. 
odstranění okenního stínění (závěsy můžete nahradit 
lamelovými roletami).
Industriální styl nic nepředstírá - všechny materiály jsou 
ideálně ponechány ve své původní, neupravené podo-

bě, konstrukční a instalační prvky zůstávají odkryty. Ty-
picky se v industriálním prostoru setkáme s neomítnu-
tými cihlovými nebo betonovými stěnami, odhalenými 
kovovými trubkami i  kabely elektrického vedení, při-
znanými železnými či dřevěnými trámy a sloupy. Okna 
a podlahy (často z  litého betonu nebo hrubě opraco-

vaného dřeva) zůstávají obvykle nezakryté, závěsy ani 
koberce zde nehledejte.

Skandinávský styl
Ve skandinávských interiérech dobře fungují bílá bar-
va, světlejší šedé a přírodní tóny a dále jemné pastely. 
Převážná většina nábytkových kusů by měla být ze svět-
lého dřeva, ať již v jeho přirozené podobě nebo opat-
řeného bílým nátěrem. Vybírejte odlehčené, subtilnější 
nábytkové kusy s rovnými liniemi, pro přílišnou zdob-
nost a masivnost v tomto stylu není místo. Abyste ne-
pokazili celkový vzdušný dojem, prostor by neměl být 
nábytkem příliš zahlcen.
Kombinujte moderní prvky se staršími vintage kousky 
– doplňte dubový jídelní stůl bílými moderními židlemi, 
vedle postele si místo nočního stolku postavte dřevěný 
špalek, vyplňte výklenek nad jednoduchou bílou komo-
dou či skříňkami kuchyňské linky policemi z neopraco-
vaného dřeva – možností je mnoho a neutrální základ 
interiéru zajistí, že se na první pohled nesourodé prvky 
nenásilně propojí v harmonický celek.

Minimalistický styl
Bílá byla a  stále zůstává základní barvou používanou 
pro minimalistický vzhled interiéru. V poslední době se 
k ní přidávají neutrální barvy, jako je béžová, tmavoše-
dá a  barva kamenů. Designéři vybírají bledé až mdlé 
barvy jako základ, který dotvoří barevným nábytkem či 
doplňky. Co se týká hlavního kontrastního barevného 

aspektu, volí jednu výraznou barvu, 
která se objeví na sedačce či na obraze 
na zdi. Mnoho výrazných akcentů na-
vodí dojem chaosu, proto se jim vyhý-
bejte. Nejvhodnější z barev je červená, 
nebo výrazná hnědá.
Abyste naplnili podstatu minimalis-
tického looku, volte nábytek, který je 
vzhledem jednoduchý a má ostré linie. 
Vyhýbejte se zdobnému stylu, nebo 
vzorovaným potahům. Vhodný je jed-
noduchý dřevěný nábytek, nebo kože-
ný. Velmi moderní je pochromovaný, 
nerezový či skleněný. Oblíbené jsou 
lesklé povrchy, které odrážejí světlo.

Italský styl
Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itá-
lie i k vám domů, je pořízení precizní-
ho italského nábytku. Jedná se o  typ 
nábytku, který je vyráběn z masivního 
dřeva paulownie v  kombinaci s  pře-

kližkou. Tato volba materiálů činí italský nábytek vyso-
ce odolným. Italský nábytek je specifický zpracováním 
dřeva. Dodáván je totiž v rozmanitých odstínech, díky 
čemuž dokáže z každého interiéru vytvořit nezaměni-
telné místo s atmosférou. Italský nábytek je možné mít 
v  odstínech bílá patina, černá patina a  ořech. Pokud 



INZERCE

• Nejsme pouze dovozci a prodejci. Většinu naší současné nabídky 
tvoří naše vlastní produkty.
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vám to nestačí, můžete si objednat i  nábytek v  lesk-
lém provedení či v  kombinaci barev jako černá pati-
na a ořech, nebo podobně. Opravdový luxusní vzhled 
může nabídnout italský malovaný nábytek.  V italském 
interiéru vypadají dobře thonetky. Při výběru židlí zkus-
te vsadit třeba na klasické thonetky z ohýbaného dře-
va. Ladné tvary budou italskému interiéru slušet.

Etno styl
Když máte slabost pro etno vzhled, je vhodnější sáhnout 
po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických dře-
vin, nebo alespoň nábytek z dřeva tmavě namořeného. 
Ideální jsou odstíny mahagonu, ale klidně také třešně 
(obojí je o něco více do červena). Jestli navíc chcete, aby 
nábytek působil luxusněji a celý styl interiéru vypadal 
honosněji, dodejte nábytku lesk. Aby pak interiér pů-
sobil teple a hřejivě, je potřeba zdi vymalovat sytějšími 
barvami. Bílé zdi v kombinaci s tmavým nábytkem vy-
tvářejí nechtěný dojem studeného tmavého interiéru, 
v kterém se člověk necítí příjemně. Jakmile ale přidáte 
na stěny barvu, úplně se změní atmosféra prostoru.
Pokud se vám podaří sehnat nábytek ze skutečně exo-
tických dřevin, je sice jasné, že za něj zaplatíte více, než 
třeba za běžnou borovici – ale máte to štěstí, že ho s po-
měrně klidným vědomím můžete umístit i do koupelny. 
Exotické dřeviny jsou mnohem tvrdší než naše evropské 

dřevo, takže poměrně zdařile odolávají vlhkosti.

Provence styl
Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než 
je provensálský. Nábytek z  Provence, evokující poho-
dovou atmosféru francouzského venkova v  bílých až 
krémových tónech ve spojení s  typickými látkovými 
doplňky, naplní domov přátelskou atmosférou plnou 
důvěry. I když se to možná na první pohled nezdá, se-
stavit interiér v provensálském stylu není náročné a ak-
tuální nabídka na trhu vám umožní prostor zařídit za 
finančně přijatelné podmínky. Provensálský nábytek 
má selský charakter. Je složen ze solitérů různých tva-
rů a velikosti, které jsou vyrobeny ve stylu Ludvíka XV 
a Ludvíka XVI. Nejtypičtějším kusem je velký stůl a žid-
le se slámovým sedákem. Tradiční nábytek je vyroben 
z ořechového dřeva. Jeho povrch může být leštěný do 
vysokého lesku nebo opatřený matným nátěrem. Ná-
bytek má světlou barvu, v lehkých odstínech bílé, šedé, 
zelené nebo modré.  Na dřevo navazují okenice a dve-
ře, které mají stejnou barvu jako nábytek.

Extravagantní styl
Extravagance si zakládá na kontrastu a  protikladech, 
zdánlivé disharmonii. V extravagantních interiérech se 
plně odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti, re-
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voltě a odporu ke konformitě. Extravagance je vysoce 
individuální styl. Vyberte si extravagantní doplňky pro 
originální interiér dle vašeho životního stylu. Co třeba 
„lidský nábytek“, který je oslavou krásy a  smyslnosti 
ženských, ale především i mužských těl? Tento nábytek 
zobrazuje horní či dolní části těla v kombinaci s řadou 
odkládacích ploch, úložných prostor a  jiných důmy-
slných aspektů, jež skýtají příslib vysokého komfortu 
užívání. Rozhodně výstřední bude i barevně pruhovaná 
komoda na ptačích nohách nebo křesla z drátů, inspiro-
vaná moderním výtvarným uměním.
Nepodléhejte ale extravaganci za každou cenu a  na 
každém metru čtverečním vašeho domova. Vybírejte si 
pouze ty předměty, v jejichž společnosti se cítíte dobře. 
Nezapomínejte na starou dobrou zásadu, že méně zna-
mená více. To platí nejen, pokud jde o množství, ale i co 
se týče použitých materiálů a barev. Jděte ve stopách 
nadčasového designu. Pak se můžete právem pyšnit sty-
lovým extravagantním bydlením.

Eklektický styl
Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň 
nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na 
libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech sou-
časných interiérových trendů, je tento trend nejvíce 
individualistický. Je perfektní pro kreativní lidi, kteří 

milují experimentování, a kteří předem vidí potenciál 
ve zdánlivě bezvýznamných předmětech.
Při tvorbě eklektického interiéru se můžeme vydat 
„hrubou cestou“ – tzn. můžeme kombinovat starožit-
nosti z klasických obdobích s uměleckými i primitivními 
předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních materiá-
lů (oblíbené jsou zvířecí kůže jako předložky na podla-
ze), s moderním uměním a designovými výstřelky.
I  eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, po-
kud se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý 
podporoval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat 
s lehkostí, inspirujte se kombinacemi nábytku z polovi-
ny století s rustikálními  vintage kousky, doplňky ve sty-
lu etna a orientu. Tak třeba   skvěle vypadají orientální 
doplňky, příborník s květinovým vzorem nebo dřevěné 
skříně s patinou. Nicméně po pravdě – na tento styl má 
opravdu jen kreativitou obdařený člověk…

Váš individuální styl
Nemáte kreativní buňky, a nechcete se podřizovat ně-
jakému z  výše uvedených stylů, protože máte obavu, 
že se vám brzy okouká a zatoužíte zase po změně? Ta 
by vás pak opravdu vyšla docela draho. Naštěstí je dnes 
doba tak uvolněná, že se nemusíte do ničeho nutit 
a podřizovat se přísné stylové čistotě. Zkrátka si vytvo-
říte svůj vlastní styl, ve kterém vám bude dobře. Jednu 
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zásadu však doporučujeme dodržet: dnes vévodí v inte-
riéru vzdušnost, lehkost a praktičnost. Pokud chcete do-
cílit opravdu rafinovaného řešení například obýváku, je 
potřeba vzít v  potaz dispoziční řešení dané místnosti 
a rozkreslit si vše do půdorysného plánku. Pokud vlád-
nete grafickými počítačovými programy, můžete využít 
některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš 
obývák coby  3D model. Ten bude kreativní za vás a za-
pojí do vašeho interiéru i prvky, které se tam na první 
pohled nehodí, a ani by vás nenapadly.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li 
na nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou kom-
binací je také dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné 
nebo mléčné sklo-kov. Ale proč moderní nábytek nedo-
plnit retrem v podobě 60. let minulého století nebo do-
konce oprýskanou komodou ze starožitnictví či z ble-
šího trhu? A to nejen při zařizování nového interiéru. 
Kombinací dobově rozdílného nábytku můžete oživit 
i již zabydlený prostor. Stačí jen některé kousky obmě-
nit, a hned váš interiér dostane nový, zajímavější look.

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

Sedačka je grunt
Moderní sedačky jsou extrémně pohodlné a především 

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

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

Houpací vajíčko
Toužíte po zajímavém a přitom zdraví prospěšném inte-
riérovém prvku? Pořiďte si houpačku v podobě vajíčka 
- oválné křesílko, které lze nejčastěji koupit v provede-
ní z ratanu, vypadá jako pletené vajíčko a v nejjedno-
dušší variantě bez sedáku či polstrování ho lze získat 
již za dva až tři tisíce korun. Obvykle bývá v přírodní 
barvě, ale k dostání je i v různých barvách. Na podob-
ném principu je založena houpačka ve tvaru koule či 
bubliny. Taková sedačka může být z ohýbaného dřeva 
s  pohodlným polstrováním, v  provedení „bublina“ je 
vyrobena z  průhledného pevného plastu a  opatřená 
pohodlným velkým sedákem. Všechny tyto houpačky 
je možné ukotvit ve stropě, v podkroví s  trámy, v pa-
trovém lůžku, na terase či balkoně i v zimní zahradě, 
vždy však vyžadují dobré zabudování závěsného zaříze-
ní. Pro zavěšení houpačky by měla být mezi podlahou 
a místem ukotvení výška minimálně 220 cm, potřebný 
je také určitý volný prostor kolem ní.

Neviditelné zárubně
I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří do 
místnosti, může vašemu domovu dát nový, modernější 
vzhled. Chcete mít stěnu, zárubeň i dveře v  jedné ro-
vině? Pak je třeba nejprve na stěnu ukotvit takzvanou 
kovovou kontrazárubeň neboli vnitřní zárubeň, a  do 
ní se osazuje dřevěná zárubeň, mezi kterými vzniká 
přiznaná mezera tři milimetry. Přestože existují dveřní 
systémy i bez zárubně, ve velké většině případů se bez 
nich skutečně neobejdete (představte si otvor bez zá-
rubní, tedy velmi ferekventované místo – když jím bu-

dete procházet či něco pronášet, došlo by lidově řeče-
no k „otlučení“ rohů stěny). Pokud byste však zárubně 
raději skryli, žádný problém. Instalují se do stěny nebo 
i do sádrokartonové příčky v době stavby či rekonstruk-
ce, a jakmile se dokončí povrchová úprava zdi, zárub-
ně opticky zmizí. Ovšem stejně skrýt se dají i samotné 
dveře, když jejich povrch sladíte s malbou na stěnách 
či jinou estetickou úpravou (tapeta, ozdobné omítky 
a štuky či moderní stěrky). V tomto případě je jen tře-
ba, aby dveřní křídlo bylo hladké. Každému se jednolitá 
plocha nemusí líbit a rád by určitým způsobem nazna-
čil, kde dveře vlastně jsou. Pak lze na zárubně připevnit 
úzké dekorativní rámečky, jež vlastně vymezují prostor, 
kudy vejít.

Dopřejte si saunu
K  modernímu domu už vcelku dlouho patří i  sauna.  
Rozlišujeme dva základná typy. O finské sauně se ho-
voří také jako o sauně klasické. Typická je vysoká teplo-
ta, nízká vlhkost, design a provedení – převažuje dřevo 
a kámen. Je to horkovzdušná lázeň s teplotou vzduchu 
kolem 80–100 °C při velmi nízké relativní vlhkosti 10–15 
%. Optimálního účinku saunování se dosahuje postup-
ným prohříváním, kdy s potem z těla odcházejí i škod-
liviny a nečistoty.
Infračervené prohřívací kabiny ocení zejména ti, kteří 
nemohou ze zdravotních důvodů používat klasickou 
saunu, a nebo jim klasická sauna nevyhovuje, je také 
řešením pro byty a  malé prostory, rychle se nahřeje 
a prohřeje celé tělo. V infrakabině se používá jiný způ-
sob vytápění i prohřívání než v sauně,  a to infračerve-
né záření, které proniká kůží a postupně nás zahřívá. 
Pobyt v  infrakabině povzbuzuje krevní oběh, ulevuje 
při bolesti   svalů a  je vhodný i při léčbě   chronických 
chorob.

Foto: Shutterstock.com
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MODERNÍ INTERIÉR
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INZERCE

Současný trend zařizování interiérů doporučuje výrazně barevné i tvaro-
vě netradiční detaily. Celkový střízlivý vzhled s minimem nábytku jednodu-
chých tvarů tak získává na zajímavosti. Detaily můžete uplatnit na někte-
rých kusech nábytku a standardních zařizovacích předmětů právě tak jako 

na výrazném vzoru tapety na části stěny.
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Pojďme se podívat, jak takový moderní interiér vypadá. 

Obývací pokoj
Centrem pokoje určeného pro společný život rodiny je 
vždy sezení. Sedací soupravy se nabízejí nejrůznějších 
velikostí i tvarů, trendy jsou stále hlavně rohové sedač-
ky, jejichž části lze ale použít také zvlášť nebo se z nich 
dá rozložit příležitostné lůžko. Barevnost je stejně jako 

tvary nejčastěji velmi jednoduchá – různé odstíny šedé, 
béžové, hnědé, někdy černá nebo bílá. Takovou sedač-
ku výborně doplní poněkud extravagantní křeslo. To, 
že má rozvlněné tvary, neznamená ovšem, že vám ne-
zajistí dokonalé pohodlí, zvlášť když si k němu dopře-
jete i podnožník. Křeslo švédských návrhářů je takovou 
typickou ukázkou toho, jak se dají skloubit moderní 
materiál, nápaditý design a funkčnost. Barvy nabízí vý-
robce skutečně výrazné – růžovou, ostře zelenou, jasně 
žlutou, sytě modrou nebo rudou.
Máme-li to vzít pěkně od podlahy, pak designovým 
doplňkem je v každém případě koberec. Komfort pod-
lahového topení a kvalitních podlahových krytin nevy-
žaduje zateplovat kobercem celou podlahovou plochu, 
takže v moderním obývacím pokoji najdeme spíše men-
ší koberce a  předložky. Oblíbené jsou velké dekory – 
stylizované květiny, kola a velké geometrické tvary. 
Designovou dominantou obývacího prostoru se může 
stát také svítidlo. Moderní interiéry často ustupují od 
centrální stropního osvětlení, jedno silně svítící těleso 
ovšem potřebujete. Můžete to být třeba takzvaná dán-
ská stojací lampa. Říká se jí tak proto, že právě dán-
ští návrháři přišli s tímto typem svítidla jako první. Má 
těžký podstavec, na kterém je dokonale vyvážená dlou-
há nosná tyč ohnutá do oblouku. Ta nese velkou kouli 

s  oříznutým vrchlíkem… Skvělým designovým doplň-
kem jsou i zelené stěny, či mechové obrazy

Obrazy z mechu, či zelené stěny?
Asi se shodneme, že bílé stěny bez jakéhokoliv oživení 
jsou už minulostí. Nicméně velký obraz, který zabíral 
téměř celý prostor nad sedačkou, je minulostí už dávno. 
Dnes chceme dostat do interiéru co nevíce přírody a ži-

vota a s tímto trendem přišla 
móda vertikálních zahrad, 
živých a   mechových obrazů. 
Takže pokud chcete jít oprav-
du s dobou a zároveň udělat 
něco pro své zdraví- protože 
rostliny v  interiéru jsou jed-
noznačně vstupenkou do svě-
ta zdraví, potom by měla být 
vaše volba jasná. 

Vertikální zahrady 
Pokud nevíte, o čem hovořím, 
je to opravdu škoda, proto-
že věřte nebo ne, nejedná 
se o  žádnou žhavou novin-
ku. Vertikální zahrady  byly 
součástí lidských příbytků 
již 600 let př. n. l., kdy si po-
hledem právě na vertikální 
monumenty krásných  zele-
ných  ploch král Nebúkadne-
sar II léčil svůj stesk po domo-
vě. Respektive, postavil je pro 

svoji manželku královnu Amytis, protože se jí stýskalo 
po zelených kopcích a údolích vzdálené vlasti. Díky nim 
jejich život naplnila harmonie, protože vám rozhodně 
neřeknu nic nového, pokud zdůrazním, že vertikální za-
hrady mohou mít obecně příznivý vliv na lidskou mysl. 
V novodobé historii se poprvé v architektuře se objevily 
už ve 30. letech minulého století, kdy vertikální zahra-
du vytvořili v Rio de Janeiru slavný architekt Le Corbu-
sier a brazilský zahradní architekt Roberto Burle Max. 
Ve světě je s vertikálními zahradami nejčastěji spojova-
ný francouzský botanik a designér Patrick Blanc, který 
je však používá hlavně v  exteriéru. A  co nám vlastně 
tyto zahrady přinášejí? Dá se říci, že v přítomnosti rost-
lin se podvědomě dostáváme do klidu a  nevnímáme 
tolik okolní stres. Rostliny nám dopřávají pocit poho-
dy a harmonie. Samozřejmě platí i obecně známé, že 
nám dodávají i nezbytný kyslík, jehož přísun do lidské-
ho mozku celkově osvěží celý organismus. Právě toho 
jsou si lidé stále více vědomi. A tak zatímco dříve byly 
vertikální zahrady výsadou velkých hotelů a kanceláří, 
dnes si je stále více pořizují majitelé domků pro své po-
těšení. Při  tvorbě konceptu a  celkového složení  verti-
kální zahrady je nutné vycházet z takové sféry rostlin, 
které mají přirozené prostředí svého růstu na skalách 
a  skalních převisech. Do tmavších částí instalace, kde 
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se předpokládá vyšší vlhkost se zpravidla zakomponu-
jí rostliny, pro které je typické subtropické a vlhké pro-
středí. Na-opak tam, kde je více světla umístíme zase 
rostliny, které ho vyžadují. Pokud si ale říkáte, že byste 
rádi stěnu instalovali dál od okna, ani to není problém. 
Světlo může nahradit speciální výbojka.

Umění z mechu 
Hledáte způsob, jak během pár hodin elegantně, sty-
lově a  bezúdržbově oživit svůj domov? Právě pro vás 
jsou ideálním řešením mechové stěny a obrazy. Přírodní 
mechové stěny a mechové obrazy utvářejí krásné kre-
ace v každém interiéru a  jsou skutečnou pastvou pro 
oči. Navozují pocit pohody, sounáležitosti s přírodou 
a  snižují stres. Pro tyto účely se používá stabilizovaný 
mech, čili přírodní mech se takzvaně mumifikuje, jeli-
kož prostě není vůbec snadné udržet živý mech tam, 
kde si místo pro svůj růst nevybere sám. Speciální pa-
tentovanou technikou se proto voda v  rostlinách na-
hradí biologicky rozložitelným konzervačním příprav-
kem šetrným k životnímu prostředí. Díky této metodě si 
rostliny zachovají přirozený vzhled a barvu po dlouhou 
dobu. Životnost obrazů je závislá na místě a podmín-
kách, mechový obraz však může vydržet až patnáct let. 
Nároky na údržbu mechových obrazů jsou nízké, stačí 
občas mírně rosit, nevyžaduje hnojení, není napadán 
škůdci a tím je i ekonomicky velmi výhodný. Mechové 
obrazy lze použít všude, kde by normální rostliny ne-
přežily. Takto ošetřený mech není závislý na  denním 
světle, proto si takovýto kus přírody můžete umístit i do 
stinných částí budovy. Mechové obrazy jsou sice ideál-
ní do klimatizovaných prostor, ale nevadí jim ani vět-
rání a průvan. Nabízejí mnoho variant. Nízké a vysoké 
bochánky mechu jsou různě zabarvené a mají různou 
strukturu, což můžeme využít při rozmanitých plas-
tických kombinacích. Pro tyto účely se obvykle použí-
vá kopečkový mech, nízké plochy tvoří obvykle mech 
islandský. Lze navrhnout i  speciální design, pro firmy 
jsou například zajímavá loga, přičemž mechové obrazy 
lze snadno přizpůsobit velkým i  malým plochám. Ně-
kteří designéři pracují v mechových obrazech i s kůrou, 
větvičkami, kamínky, jiní je doplňují květinami. Existují 
i třeba hudební mechové obrazy, které vám přinášejí 
kromě vizuálního i umělecký dojem. Prostě, co umělec, 
to jiný nápad. Co obraz, to originál…

Jídelna
Místo, kde se schází rodina ke stolování, bývá často na 
přechodu mezi kuchyní a obývacím pokojem. A proto-
že není výjimkou, že kuchyň máme zařízenou v lesklém 
hi-tech moderním stylu, zatímco obývák ladíme spíš 
do domáckého lehce nostalgického útulna, je poříze-
ní stolu a židlí tak trochu oříšek pro chytrou Horákyni. 
Naštěstí nabídka jídelních sestav se v posledních letech 
velice rozrostla, a  tak nakonec jistě najdete něco, co 
bude ladit s kuchyní i s obývákem. Pokud chcete něco 
v moderním stylu, nabízejí se stoly se skleněnými des-

kami a  židle z  tvarovaného plastu. Chcete-li ale něco 
skutečně luxusního, pak zvolte kombinaci skla, chromu 
a  kůže. Ať už v  černém nebo bílém provedení vytvo-
říte tak právě onen designový můstek mezi kuchyní 
a obývacím pokojem. Trendem poslední doby je nahra-
zení čtyř noh stolu středovou nosnou konzolí – křížo-
vou, zvlněnou, trubkovou, zkrátka různou. Při výběru 

se zaměřte hlavně na tento prvek a vyzkoušejte, jestli 
je o desku stolu možno se opřít, aniž se stůl rozhoupe 
nebo převáží.
Osvětlení jídelního stolu by mělo poskytovat všem oko-
lo něj stejné množství příjemného rozptýleného světla. 
Není tady tedy žádné univerzální pravidlo, naopak je 
nutno přizpůsobit výběr osvětlovacího tělesa nad stůl 
podle toho, zda bude čtvercový, kulatý, dlouhý nebo 
malý. Nad obdélník pro více osob se hodí tři stejné jed-
nožárovkové lustříky, zatímco nad čtvercový stůl bude 
stačit jeden, zato s širším stínidlem rozptylujícím světlo 
více do všech stran. Pokud máte rampu s více zavěšený-
mi svítidly, všechny by měly mít stejně dlouhé závěsy, 
aby na všechny místa stolu dopadalo stejné množství 
stejně ostrého světla. Stropních svítidel je velký výběr, 
a tak pokud chcete být skutečně tvarově zásadoví, na-
jdete například i  ovál se směrovatelnými žárovkami 
nad oválný stůl do velké jídelny.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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POHODLÍ 
V KUCHYNI
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Prostor, kde se vaří a ochutnává, případně i stoluje, je poctivým základem 
dokonce i  startovacích minidomácností. Je totiž jedno, jestli se z kuchyně 
line vůně maminčiny svíčkové, nebo jen dobré kávy a opečených toastů. Jíst 
se musí a domácí stravování vychází levněji a je samozřejmě podstatně zdra-
vější než kupovaná hotová jídla. Když budete mít kuchyň, ve které je radost 

vařit, naučíte se ji záhy také plně využívat.
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Moderní kuchyně nabízejí nekonečné množství variant 
do každého prostoru, malého, velkého, úzkého, čtver-
cového, přímo větraného nebo bez okna – vše se ne-
chá díky modulům kuchyňských skříněk a doplňkového 
vnitřního vybavení zařídit tak, abyste v  kuchyni vařili 
pohodlně. Skříňky se dají poskládat jak z hotových sek-
torových, tak doplnit něčím na míru, takže prostor je 
při dobrém naplánování dobře využitý a zaručuje plnou 
funkčnost zařízení.
Na prvním místě je tedy vždy naplánování toho, kolik 
a jakých skříněk právě pro vaši rodinu potřebujete. Je 
to velmi individuální, takže i když vezmete na pomoc 
zkušeného návrháře z některého kuchyňského studia, 
nepodlehněte hned jeho nákresu. Jen vy totiž víte, 
kolik máte hrnců, kolik pánví, jestli používáte pepř, 
sůl a mletou papriku nebo máte rádi po ruce dlouhou 
řadu různých koření a jestli si vystačíte s pár hrníčky na 
kávu nebo jste tak trochu sběratel, máte jich spoustu 
a svou sbírku pro potěšení chcete mít pořád na očích. 
Takových faktorů je celá řada a určitě stojí zato se také 
předem podívat na možnosti ukládání třeba nožů do 
volně stojících nebo na zdi zavěšených stojanů a rozmy-
slet si, které malé spotřebiče budete pravidelně použí-
vat a budete je tedy chtít mít na lince, ne ukryté v hlou-
bi skříňky, odkud byste je museli pokaždé vylovit. Také 
možnost využití závěsných programů je praktická, musí 
na ně ale zbýt správné místo, kam půjde zavěsit to, co 
potřebujete – na hrníčky vysoký prostor mít nemusíte, 
na naběračky už ale musíte pár centimetrů přidat. Popí-
šeme si základní linie umístění kuchyňských linek v pro-

storu, konkrétní rozmístění skříněk ale záleží právě na 
oněch drobnostech, které kuchyni dělají pohodlnou 
právě pro vás.

Kuchyň ve tvaru L
V mnoha bytech jsou kuchyně úzké a dlouhé. Právě sem 
se nejlépe hodí „elková“ linka, která dříve používaný 
modul umístěný podél delší stěny zvětší o  rohovou 
skříňku a další na kratší stěně. Ideální je, když se vám 
podaří do linky umísit i  lednici, ve starších paneláko-
vých bytech se ale obvykle nevejde, protože část místa 
na kratší stěně zabírá zabudovaná spíž. Pak nezbývá, 
než lednici umísit jinam, vždy by ale měla být rychle do-
sažitelná při vaření, umístění v předsíni nebo ve vedlej-
ším pokoji je opravdu to nejnouzovější řešení. Máte-li 
spíž nebo potravinovou skříň zabudovanou, nemusíte 
řešit další skříňky na potraviny. Pak zvažte, zda místo 
sporáku nezvolíte přece jen jednu vysokou skříň, v níž 
budete mít troubu umístěnou nahoře. Je k ní tak roz-
hodně pohodlnější přístup a do kuchyně ve tvaru L se 
obvykle snadno umístit dá. Vždy pamatujte, že lednice 
by neměla být ani vedle trouby nebo sporáku, ani vedle 
varné desky. Někdy je rozmístění v elku trochu oříšek, 
dnes už jste ale vázaní vlastně jen umístěním odpadu 
k dřezu, plyn se dá přivést flexi hadičkou poměrně da-
leko, takže sporák určitě nemusí stát tam, kde byl pů-
vodně. Jen nezapomeňte na předělávku plynu pozvat 
instalatéra s  příslušným oprávněním, zapojí plynový 
spotřebič tak, abyste se při kontrole nedostali do pro-
blémů.



Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění.
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla - 
a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji 
(viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální 
zásob. teplem, elektrokotel, …). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravi-
delně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množ-
ství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc 
bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na 
vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, níz-
kopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenč-
ním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do 
našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, 
vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. 
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzdu-
chu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okru-
hu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. 
U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný 
kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je 

systém voda-voda oproti 
čerpadlům vzduch/voda 
ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po 
celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota 
klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou 
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít 
všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef 
Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro vyu-
žití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, 
kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá 
se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita ma-
ximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nej-
menšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. 
Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ 
se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou 
teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční 
voda proudí z vnějšku těchto trubek. 

Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na 
trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochla-
zená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být 
minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ 
Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do 
stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu 
velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.

Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný 
faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný 
faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která 
má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového 
topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála 
COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické 
energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do 
radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší 
úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní saz-
bu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora 
se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu 
elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace 
navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, 
který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez 
filtrace, údržby a servisních prohlídek.
Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR bylo v posledních letech každé druhé nově instalované tepelné čerpa-
dlo voda-voda TČ Spirála.

tcspirala.indd   1 13.6.2019   15:20:04
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Kuchyň ve tvaru U  
Tady se už samozřejmě dostáváme do větších, respekti-
ve hlavně širších prostor. Máte-li je k dispozici, můžete 
tuto praktickou variantu využít – skříňky budou umístě-
ny naproti sobě a ještě spojeny do U. To neznamená, že 
jich musíte mít zbytečně mnoho, pokud vám zbude při 
takovém rozmístění místo, může zde stát stůl, případně 
servírovací stolek, na kterém převážíte pohodlně věci 
k  jídelnímu stolu nebo do večerní kávu do obývacího 
pokoje. Hlavně nezapomeňte, že se v kuchyni potřebu-
jete pohodlně pohybovat, vzdálenost mezi proti sobě 
umístěnými skříňkami by tedy měla být nejméně 130 
cm, pokud můžete, deset až patnáct centimetrů při-
dejte. Skříňky na varnou desku, sporák, lednici, myčku 
a dřez musí být hluboké 60 cm, ale skříňky na nádobí 
a potraviny se i v sektoru dělají také jen 45 cm hlubo-
ké, takže na jedné straně můžete umístit právě takové 
a  získáte tak právě oněch 15 cm. Nebo si ještě mělčí 

skříňky necháte udělat na míru. Do 30 cm se stále ještě 
vejde spousta věcí a i pracovní plocha takto hluboká se 
dobře využije. Je vhodné také nechat dostatečný od-
stup mezi linkou a jídelním stolem, a to alespoň 70 cm. 
Chceme-li mezi stolem a  kuchyní procházet, je dobré 
minimálně dalších 50cm přidat.

Kuchyň ve tvaru G
Při modernizaci starších bytů se pro tuto variantu výbor-
ně hodí byty označované jako 2 (3)+kk – tedy kuchyň-
ský kout. Ten velmi často navazuje na obývací pokoj, 
je jakýmsi čtvercem k němu přilepeným. Na straně do 
obývacího pokoje tedy můžete uzavřít kuchyňskou lin-
ku tvaru U do tvaru G, a to pultem pro stolování. Často 
se sem umísťuje třeba jen užší a vyšší bar, pokud zde ale 
opravdu plánujete pohodlně jíst, pamatujte na místo 
pro nohy a pohodlné usazení na židli – deska falešného 
stolu by tedy pod sebou neměla mít skříňku. Pokud je 
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bar pevný, věřte, že barové stoličky u  něj budou spíš 
pro parádu než pro praktické využívání a časem je nej-
spíš zrušíte. Ne každému se dobře sedí na vysoké baro-
vé sešli, je to pro hlavně dlouhány s dlouhýma nohama, 
dokonce i  když si pořídíte stoličky s  trnoží na opření 
nohou. Ideální výška G stolní desky je tedy výška klasic-
kého stolu – asi 77 cm. Pak budete tuto desku skutečně 
používat ke stolování, nejen jako další pracovní desku 
v kuchyni.

Ostrůvkové kuchyně
Moderní bydlení se vyznačuje velkoryse otevřeným 
obývacím pokojem často spojeným s kuchyní. Není to 
nic převratného, ve starých bytech byly také velké ku-
chyně, kde se vařilo, stolovalo i  sedělo při kávě, když 
přišla „rychlá“ návštěva. Převratné je ale samozřejmě 
vybavení dnešních kuchyní, které umožňuje jiné roz-
místění nábytku i spotřebičů. Ve světě jsou v souvislos-

ti s tím velmi populární ostrůvkové kuchyně, k nám se 
propracovávají postupně, stále dáváme přednost spíše 
klasice. Nahlédnete-li ale do skic firem, které nabíze-
jí projekty typizovaných rodinných domků, otevřený 
obytný prostor, spojující obývací pokoj, kuchyň a jídel-
nu, zde velice často najdete. Kuchyňská linka a spotře-

biče bývají umístěné u  stěny bez okna, případně jsou 
do ní jako celistvá stěna zabudované. Proti lince je 
pak umístěn právě onen ostrůvek, jakýsi špalíček, kte-
rý pohledově odděluje prostor kuchyně od obytného. 
Ze strany kuchyně v něm bývá umístěn sporák, či spíše 
varná deska (trouba je zabudována v  kuchyňské stě-
ně), takže kuchař při vaření může komunikovat s lidmi 
v obytném prostoru. Pokud jim chce být ještě blíž, pak 
je z  druhé strany ostrůvku praktické umístit barovou 
desku. Není to vymoženost jen pro „televizní“ vaření 
pro přátele. Ocení ji třeba i maminky, které tak doslo-
va od plotny mohou dohlížet na psaní školních úkolů 
svých ratolestí, nebo si sem prostě při vaření posadíte 
partnera, aby vám dělal příjemnou společnost. Pozor 
– takový ostrůvek se opravdu nedělá proto, abyste od 
něj viděli na televizi umístěnou v obýváku proti němu. 
Chcete přece komunikovat s rodinou nebo přáteli, ne 
zírat na televizi!

Líbí se vám oblouk?
Možnosti tvarování desek, ze kterých se vyrábějí ku-
chyňské linky, umožňují vyrobit dokonce i oblá dvířka. 
Kuchyň tak nemusí mít jen ostré rohy, ale můžete mít 
zaoblené zakončení nebo konce skříňky sestavené do 
oblouku či kruhu. Nutno ovšem říct, že obloukem pro-
stor rozhodně neušetříte, naopak, je ho vždycky potře-
ba víc. Pokud se vám tedy zaoblení líbí, ale moc místa 
nemáte, můžete oblé rohy využít třeba jen na koncové 
polici linky, na rozích kuchyňské desky nebo třeba na 
závěsné rohové skříňce.

Foto: Shutterstock.com 
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V tuto chvíli pojem zdraví nabyl zcela jiného prostoru. Mít zdravý a čistý  
domov si přejeme více, než co jiného. Umíme ale opravdu zbavit domov virů 

a bakterií? Máme doma opravdu bezpečno?

ČISTÝ DOMOV
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Buďme upřímní – dekontamice po příchodu z obchodu 
tak úplně dle návodu neprobíhá. Nosíme sice předpiso-
vě roušky, ale poté je položíme doma na stůl, bereme 
si sice na nákup rukavice, ale oblečení, v  kterém při-
cházíme po každém nákupu nepereme. Jinak řečeno, 
nosíme si domů potenciální nákazu a jde jen o to, zda 
jsme natolik odolní, že jí nepodlehneme, nebo máme 
smůlu…
Přitom by stačilo jen málo…

Jak si vyčistit vzduch
Laicky řečeno, potřebujeme přístroj, který nás zba-
ví virů, které jsme si zanesli domů. Pokud zrovna teď 
namítáte, že u  vás doma běží čistička vzduchu stále 
a tudíž si vzduch filtrujete a jste v pořádku, musím vás, 
bohužel, vyvést z  omylu. Pokud chcete zatočit s  viry 
a bakteriemi, bude to chtít trochu větší kalibr. Už jste 
něco slyšeli o ozónovém generátoru?
Pokud jste měli co do činění s nějakým imunologickým, 
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či onkologickým onemocněním, zřejmě ano.  V nemoc-
ničním prostředí se samozřejmě s ozónovými generáto-
ry pracuje již dávno. Naštěstí v tuhle chvíli už jsou k dis-
pozici přístroje i pro domácí použití.

Jak to celé funguje?
A jak je možné, že to opravdu tak dobře působí? Pojď-
me se na to podívat zblízka. Není to vlastně nic převrat-
ného.  Uvnitř ozónového generátoru dochází k vysoko-
napěťovému výboji, který v reakci s okolním kyslíkem 
vytváří molekuly ozónu - tedy podobně, jako při úderu 
blesku, ale zde v řízeném a kontrolovaném prostředí. 
Poté co ozón zlikviduje bakterie, plísně a jiné organické 
látky, stane se nestabilním a jednoduše se převede zpět 
na kyslík. Ozón má 3000 krát vyšší oxidační schopnost 
než chlor. Díky této oxidační schopnosti rozbíjí buněč-
né stěny virů a bakterií a proto dokonale dezinfikuje 
a  likviduje  veškeré viry,  bakterie,  plísně  a  jejich spo-
ry a také při delším působení i vyšší organismy, např. pa-
razity. Ozón také dokonale likviduje veškeré zápachy, 
které vznikají biologickým působením (hniloba) a ně-
které zápachy i chemikálií, také zápach kouře a to i z ci-
garet, i zápachy moči a pachy ze zvířat. Ozón se používá 
již přes sto let pro dezinfekci pitné vody, dále pro steri-
lizaci operačních nástrojů.

Jak bojovat s alergií
Ozón má ovšem ještě mnohem širší využití. Jistě ho oce-
níte třeba ve chvíli, kdy bojujete s alergií. Pokud totiž 
máte v některém prostoru alergickou reakci, na vině je 
přítomnost alergenů. Je nutno se jich důkladně a účin-
ně zbavit. Řešením je použití generátoru ozónu, který 
veškeré alergeny zcela a úplně zničí. Ozón působí v ka-
ždém zákoutí a projde každou látkou, jako jsou pota-
hy, záclony, sedačky. V místnosti, kterou budete dezin-
fikovat, můžete nechat oblečení a hračky, které máte 
zájem ozónem ošetřit.

Než začneme čistit
Nic není ovšem zadarmo. Před použitím generátoru by 
měl nejprve proběhnout důkladný mechanický úklid 
prostor. Nepoužívejte ozón jako jedinou formu čistění 
bez ohledu na to, ať už se jedná o dezinfekci před viry 

nebo zbavení se zápachu na vaší chalupě.
Pro dosažení maximálních výsledků při dezinfekci nej-
prve klasickými čistícími prostředky mechanicky očistě-
te povrchy, které přicházejí do kontaktu s  člověkem. 
Při čištění prostor od zápachu apod., důkladně vysajte 
a vytřete podlahy, odstraňte případné usazeniny a ná-
nosy prachu či jiných nečistot. Ozón prostupuje zvenčí 
dovnitř, nánosy nečistot tedy jeho postup znesnadňují.
Pokud je koberec problémem, nechte jej kvalitně vy-
čistit. Pokud jsou původcem stěny nasáklé kouřem, dů-
kladně je omyjte, ale znovu nenatírejte, dokud není 
problém zcela odstraněn. Teprve po odstranění problé-
mu, čistěním a použitím generátoru zónu doporučuje-
me znovu vymalovat.

A konečně do toho
A  konečně nadešla ta chvíle, kdy můžeme zapnout 
generátor. Zmíněná zařízení pracují jednoduše: pros-
tě je zapnete do zásuvky, případně nastavíte časovač 
a  odejdete z  místnosti, kde se proces ozonizace ode-
hrává. Ozon je totiž od určité koncentrace toxický. 
Jde o aktivní kyslík, který vzniká z kyslíku přítomného 
ve vzduchu a po krátké době se opět rozpadá. V do-
mech trpících následky vlhkosti ozonizátor likviduje 
pachy, ale zároveň je prevencí proti plísním a bakteri-
ím. Tutéž kombinaci zvládne v případě lednice či mra-
záku, ale i oblečení a obuvi. K odstranění zápachu či 
bakterií z klimatizace využijete ozonizér i  v autě, ne-
mluvě o  zvířecích pelíšcích nebo různých nádobách. 
Prodejci ozonových generátorů se snaží klienty zau-
jmout i  upozorněním na možnost vytvořit si pomocí 
ozonizéru koncentrovanou ozonovou vodu. Omý-
vání pokožky touto vodou napomáhá řešení der-
matologických a  kosmetických problémů a  urychlu-
je hojení ran. Kloktání pak dezinfikuje ústní dutinu 
a  je i  prevencí proti paradentóze či zubním kazům. 
Ozonovou vodu však lze využít i k dezinfekci a bělení 
ložního prádla, zubních protéz a kartáčků nebo dokon-
ce k omývání podlah bez použití jakékoli chemie. Mož-
nosti využití jsou při tom závislé na výkonu generátoru, 
takže je nutné vybírat podle toho, co všechno si od ozo-
nizéru slibujete.

Bezpečnost především
Jediným, ale důležitým omezením při využívání ozoni-
zérů je toxicita ozonu v plynném stavu. Při nadýchání 
můžete pocítit dýchací potíže, nevolnost, bolesti hlavy 
a pálení očí či sliznic. Vyšší koncentrace může způsobit 
poškození plic a v některých případech i smrt. Je tedy 
nezbytné postupovat v  souladu s  návodem k  použití, 
ale v  podstatě jde jen o  to, abyste uzavřený prostor 
po zapnutí generátoru opustili a vrátili se do něj až po 
výrobcem doporučené době. Ozon se však poměrně 
rychle rozpadá a některé přístroje jsou vybaveny filtry, 
které výrazně zkrátí dobu, kdy je v čištěném prostoru 
škodlivá koncentrace.

Foto: Shutterstock.com
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Ať si zařizujete koupelnu v novém bytě nebo se chystáte k rekonstrukci 
vaší dosluhující, inspirujte se novými moderními trendy.

PLÁNUJETE NOVOU 
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KOUPELNU?
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Zatímco dřív bývala koupelna intimním místem, dnes se 
z vany můžete třeba dívat na televizi nebo komuniko-
vat s návštěvou. Koupelny se stěhují a stávají se integro-
vanou součástí bytového interiéru. Koupelna už není 

jen místem pro hygienu, moderními bytovými architek-
ty je vnímána jako nejen relaxační, ale více méně i spo-
lečenský prostor. Tento trend ovlivnil i  vzhled jednot-
livých částí moderního koupelnového vybavení, velmi 
populární jsou volně stojící panely nebo poloostrovní 
kusy nábytku se zabudovanými umyvadly, přístupnými 
z více stran, křesílka, lehátka, pojízdné či otočné skříň-
ky a  kontejnery, které zvyšují ergonomické funkce. 
Že si otevřenou koupelnu mohou dovolit jen majitelé 
velkorysých interiérových prostor? Omyl! Můžete si ji 
vybudovat i  v  malometrážních bytech. Když si tento 
relaxační prostor oddělíte od obývacího třeba skleně-
ným pojezdným panelem, můžete si původní koupelnu 
přebudovat třeba na počítačovou pracovnu. Dříve než 
se ovšem do budování koupelny pustíme, pojďme udě-
lat něco proto, aby fungovala – to znamená udělejme 
něco proto, abychom ji za pár let nemuseli obtížně zba-
vovat vodního kamene…

Tvrdá voda – zabiják každé koupelny
Pokud užíváte koupelnu déle a žijete v  regionu s  tvr-
dou vodou, asi už také bojujete s usazeninami v okolí 
baterií, na dlaždičkách, či na sprchové zástěně. Stejný 
povlak, jaký vidíte zvenčí ale, bohužel, zanáší baterie, či 
rozvody i zevnitř. Nejde tedy jen o estetickou záležitost, 

i když i ta nás dost trápí, ale i to to, že po pár letech 
bude voda procházet už téměř ucpanou trubkou a  je 
otázkou, kdy přestane procházet úplně. Stejně tak, sa-
mozřejmě vystavujeme riziku tělísko v pračce. Pravdou 

je, že vodní kámen roste ob-
vykle kolem 1 mm ročně, za 
tři roky tedy třeba na spirále, 
kterou ohříváte teplou vodu 
v bojleru, budete mít tři mili-
metry vodního kamene – což 
znamená, že bojler bude po-
třebovat o  20 % více ener-
gie, aby se voda nahřála...

Říkáte si, co s tím?
Existují tři metody – mecha-
nická,  kdy budeme kámen 
odírat – to se ovšem v přípa-
dě spirály uvnitř bojleru dělá 
velmi špatně, poté chemická, 
kdy ji rozpustíme. To má vý-
znam třeba při úklidu kou-
pelny a  odstranění kamene 
z  baterií či zástěn, ale jistě 
ne u vnitřního prostředí, kde 
by se chemikálie mohla do-
stat do vody. Tam nám zbývá 
prakticky jen jedna metoda – 
fyzikální. Ta spočívá v tom, že 
zdeformujeme molekulární 
mřížku uhličitanu vápenaté-
ho, kalcit se přemění v  ara-

gonit, který již není schopen se usazovat na stěnách a je 
odplavován. Možná si říkáte, že chemie není vaší silnou 
stránkou a vlastně vůbec nechápete, co máte udělat? 
Jednoduše řečeno, do systému si přidáte tzv. polarizač-
ní systém, v  podstatě systém elektrod, které napojíte 
na stávající rozvody vody, a ty nejenže vás zbaví vodní-
ho kamene, ale navíc zbavují vodu pachů, zlepšují její 
chuť a prodlužují čerstvost. Také zvyšují pH vody, tím se 
stává zásaditou. Je vhodná pro dlouhodobé pití. Mimo 
jiné zlepšuje metabolismus a podporuje trávení. Kromě 
redukce vodního kamene a koroze má antibakteriální 
účinek
Říkáte si, že je to skoro zázrak? Že budete mít vodu bez 
usazenin a ještě k tomu mnohem chutnější? A přesně 
tak to je…

Jak to všechno funguje?
IPS účinně zabraňuje tvorbě tuhých sedimentů a korozi 
v rozvodech studené a teplé vody. Je to průtokové tě-
leso s vnitřně umístěnými elektrodami ve tvaru turbíny 
ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Design 
elektrod je chráněn patentem (TGP® – Turbulentní gal-
vanická polarizace) a vytváří vířivý tok vody, který způ-
sobuje změnu ve struktuře minerálů.



IPS (IonPolarization System) je navržen 
pro fyzikální galvanickou úpravu vody 
pro domácnosti, veřejné budovy a prů-
myslová zařízení.

IPS je vhodný pro nové rozvody a in-
stalace z hlediska prevence, ale i pro 
staré, kde postupně odstraňuje stávající 
ložiska.

IPS KalyxX je průtokové zařízení se 
vstupním a výstupním otvorem. V něm 
jsou umístěny elektrody ve tvaru turbíny 
(ne magnety) dvou různých elektricky 
vodivých materiálů.

 • Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.

 • Snižuje potřebnou velikost průtokových ohřívačů.

 • Nesnižuje tlak v rozvodech domácnosti.

 • Instaluje se přímo na PPR, PE, nebo měděné potrubí.

 • Snadná instalace je také PEX nebo jiných typů potrubí.

 • Šetrný k životnímu prostředí a bez chemikálií.

 • Bez potřeby vnějšího zdroje elektřiny.

 • Snadná instalace bez potřeby provozních nákladů či údržby.

 • Prodlužuje životnost a účinnost nových i stávajících ohřívačů vody 
i dalších tepelných zařízení a přístrojů v domácnosti.

 • Certifi kováno pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou.

Kalyx

IPS KalyxX zakoupíte na www.Aquatopshop.cz                  
Zadáním promo kódu Kalyxx získáte slevu 790,-Kč 

NOVÝ REVOLUČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE A ODSTRANĚNÍ 
EXISTUJÍCÍHO Z OHŘÍVAČŮ, POTRUBÍ A VŠECH ZAŘÍZENÍ, JIMIŽ PROTÉKÁ VODA.
IPS PRACUJE S ENERGIÍ VYTVOŘENOU TURBULENTNÍ CESTOU VODY PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTROD VYTVÁŘEJÍCÍCH GALVANICKÝ POTENCIÁL 0,8 - 1,0 V.

Vliv IPS KalyxX na usazený vodní kámen v rychlovarné konvici:
1. - 15. den Starý vodní kámen se postupně odplavuje.
30. den Nové usazeniny se dají snadno setřít. GALV

(0,8-1,8V)

EFEKTIVNĚ ZABRAŇUJE KOROZI A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE

Konstrukce elektrod je patentově chráněna
(TGP® - Turbulentní galvanická polarizace).
V důsledku vznikajícího vířivého proudu je měněna 
struktura minerálů.

KALCIT ARAGONIT

ELEKTROD

KALCIT ARANONIT

CaCO
3

CaCO
3

20.0µm

Promo kód Kalyxx se vztahuje i na horizontální a vertikální sestavy s fi ltrem www.aquatopshop.cz

ips.indd   2 9.9.2019   10:16:35



36 | BYDLENÍ

Nové trendy v obkladech
A protože interiérová móda velí koupelnu zviditelnit, 
jako první se proměnily obklady. Vykachličkované kou-
pelny „prokřižované“ spárami už se přežily. Keramické 
dlaždice jsou sice stále žádané, ale doznaly změn jak 
v designu, tak velikosti. Platí pravidlo, čím méně spár, 
tím větší elegance a hlavně dokonalejší udržování čis-
toty. Moderní design dává ale přednost lesklým povr-
chům, tedy sklu a plastu, a to v kombinaci s materiály 
pro koupelny zcela neobvyklými – například cihlami, 
betonem nebo kamenným zdivem. Tento trend pod-
trhuje „otevřenost“ koupelny do dalšího obývacího 
prostoru. Bývá oddělena třeba jen průhlednými pojízd-
nými panely, a proto je velmi důležitý design odkladů, 
který může mít samozřejmě jiný desén i barevnost, ale 
měl by být v harmonii s ostatním interiérem. 

Skleněné zástěny i obklady
Sklo do koupelny – není to nebezpečné? Můžete být 
v klidu, dnes se používá sklo nerozbitné. A pokud by 
vám průhledné připomínalo výkladní skříň, můžete zvo-
lit sklo neprůhledné. Skleněné dveře a zástěny rovněž 
brání rozstřikování vody po koupelně a navíc se uvnitř 
nich drží teplo z proudící vody, což je příjemné přede-
vším při nízké teplotě v koupelně. V trendy koupelnách 
se zabydlují i  skleněné obklady stěn. Neotřelý design, 
široká škála barev či snadná údržba činí barevná skla 
jedním z nejžádanějších dekorativních prvků na součas-
ném trhu. 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. Nehledě na praktičnost tohoto řeše-
ní: nemusíte se bát plísní a špíny ve spárách obkladů, 
ani náročné údržby. Dokonale hladký skleněný obklad 
se snadno čistí.

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

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

Barevné koupelnové proměny
Pro koupelnovou sanitu, vybavení a obložení stěn je už 
tradičně typická bílá barva, která evokuje pocit čistoty 
a je v našem vědomí s místem očisty těla těsně spjata. 
Netřeba dodávat, že toto zažité spojení bylo také vý-
sledkem dlouholeté uniformní nabídky výrobců a jakési 
konzumní konzervativnosti českého spotřebitele. Časy 
se ale změnily a s nimi v posledních desetiletích došlo 
i ke značným změnám v oblasti výroby a nabídky ob-
kladů i  sanity a  logicky také k  nárokům spotřebitele. 
Pastelové barvy koupelen nejsou dnes ničím zvláštním 

a za výstřední se nepovažují ani syté či velice výrazné 
odstíny a  odvážné dezény.  V  moderních koupelnách 
se zabydlela i černá barva. Černé umyvadlo a vana jsou 
nejen elegantní, ale skvěle se udržují v  čistotě. Ná-
dech luxusu nabízejí i  černé velkoformátové dlaždice, 
které lze použít k obkladu stěn i položit na podlahu. 
V  jednom prostoru je možné navíc kombinovat různé 
rozměry obkladu a dosáhnout tak optického zpestře-
ní jednobarevné plochy. Matný povrch černou plochu 
opticky zjemňuje a je také praktičtější pro údržbu. Lesk-
lý povrch je na údržbu sice o dost náročnější, nicméně 
vyleštěná plocha působí velmi luxusním zrcadlovým do-
jmem, a to je za vynaloženou námahu při úklidu více 
než adekvátní odměna.
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Nábytek do koupelny
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 klasi-
ka – masivní dřevo. Nábytek z masi-
vu je samozřejmě velice odolný, a to 
nejen proti vodě. Ideální je nábytek 
z tropických dřevin, stylově i rozmě-
rově se však hodí spíše do větších 
koupelen, v nichž vyniknou krásné 
rustikální tvary a specifický povrch. 
Další možností je lamino:  v podsta-
tě dřevotřísková deska pokrytá la-
minovacím papírem a zalitá melani-
novou pryskyřicí, která vytvoří proti 
vlhkosti odolný povrch. Velkou vý-
hodou laminátové úpravy je barev-
ná a povrchová rozmanitost. Výrob-
ci mnohdy nabízejí i čelní skleněné 
plochy skříněk pod umyvadlo dle 
vlastního výběru. Pokud milujete dřevo, ale v koupelně 
z něj máte trochu obavu, zkuste jeho imitaci ve formě 
MDF. Jde o  dřevovláknitou desku kompaktní struktu-
ry, která je poměrně odolná vůči vodě. Při její výrobě 
se nepoužívají lepidla. MDF desky mají různé dezény, 
nicméně nejčastější a  nejoblíbenější je právě imitace 
dřeva. Výrobci jdou při výrobě tak daleko, že i povrch 
desky na omak dřevo připomíná.

Umyvadlo z nerezu a skla? 
Nejvíce používanou součástí koupelny je samozřejmě 
umyvadlo, které by nemělo být ani příliš velké, ani pří-
liš malé. Na trhu jsou k mání různé, dokonce i bizarní 
tvary.  I v materiálech je dnes velký výběr. Osvědčenou 
klasikou jsou umyvadla keramická. Jejich hlavní výhoda 
spočívá v odolnosti a snadné údržbě. Pokud jde o de-
sign, doporučuje se sladit umyvadlo s keramickými ob-
klady. Jako další z možných materiálů se nabízí nerez. 
Rovněž údržba nerezového umyvadla je snadná, úplně 
stačí suchý hadřík. Nerezovou ocel preferují především 
ti, kdo touží po elegantním, chladně působícím desig-
nu. Není však vyloučena ani „přátelštější“ varianta. 
Koupelna s nerezovým umyvadlem totiž vůbec nemusí 
působit chladně, když do ní vyberete vhodné doplňky, 
které ji příjemně zútulní. Ostatně, není to pouze a jen 
chladný minimalismus, co se dnes nosí v  moderních 
koupelnách. Umyvadlo z nerezu společně s nerezovou 
vanou tvoří dokonalý pár. Vany z tohoto materiálu na-
hradily staré dobré litinové vany, které se vyznačovaly 
výbornými tepelnými vlastnostmi. Nerezové vany jsou 
podstatně lehčí, ale svým designem mohou ty litino-
vé příjemně připomínat. Samostatně stojící koupací 

nádoby na nožkách pak vnesou do koupelny nádech 
nostalgie...Ten, kdo touží po extravagantnějším řešení, 
si může dopřát umyvadlo skleněné, které je samozřej-
mě nerozbitné. Skleněná umyvadla se pyšní neotřelým 
nadčasovým designem. Každou koupelnu promění 
v originální prostředí. 

Není vana jako vana
Při výběru té pravé však musíme zohlednit hned několik 
hledisek. Kdo je zvyklý na hodinovou relaxační koupel, 
zvolí asi klasickou litinovou vanu nebo exkluzivní tzv. 
měkkou vanu (je vyrobena z rotačně tvarovaného plas-
tu, který se teplem roztahuje), v nichž teplá voda vydrží 
dvojnásobně déle než ve vaně akrylátové.  Ale právě 
akrylátové vany jsou v  našich domácnostech nejrozší-
řenější. Díky svým vlastnostem akrylát dovoluje výrobu 
van různých tvarů (asymetrické, rohové). Standardně 
má sílu 4–5 mm, u  náročných tvarů výrobci používa-
jí materiál silný 8 mm. Mezi odolnější typy patří vany 
vyrobené sendvičovým způsobem (dvě vrstvy akrylátu 
s pevnou výplní). Pro výslednou pevnost a tuhost jsou 
vany vyztužené např. sklolaminátem (LA) nebo polyure-
tanovou pěnou (PU). Vany vyztužené PU Plus jsou díky 
své tuhosti a tepelně i zvukově izolačním vlastnostem 
vhodné zejména pro montáž hydromasážních systémů.  
Ale protože akrylát je citlivější povrch, radno používat 
čisticí pískek.

Smalt je stále in
Kvalita ocelové smaltované vany závisí na tloušťce stěn 
– nejkvalitnější typy mají tloušťku 3,5 mm, kde 2,9 mm 
tvoří ocelový základ a 0,6 mm připadá na vrstvu smal-
tu. Povrch dobře odolává otěru a  poškrábání, nevadí 
mu chemikálie, pozor ale na oprýsknutí smaltu po pádu 
těžkého či ostrého předmětu. Smaltované vany lze 
opatřit protiskluzovou úpravou antislip – směsí křemi-
čitého písku zataveného do smaltu při vysoké teplotě. 
Povrchy ze smaltu také lépe odolávají zabarvení z kos-
metických a přírodních přísad v koupeli.



Šetřete 1,5 l s každým použitímÚdržba je čas. Čas jsou peníze
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Asymetrická vana 
Její největší výhodou je překvapivě velký vnitřní pro-
stor. Koupající se člověk leží na celkové ploše vany vlast-
ně šikmo, takže může využít na délku větší prostor, než 
v  klasické obdélníkové vaně.  Ale pozor, asymetrická 
není totéž, co rohová vana.  Dá se říct, že stojí na půl 
cesty mezi rohovou a obdélníkovou verzí a má výhody 
obou. Už název „asymetrická“ naznačuje, že vana ne-
dodržuje symetrii délky a šířky. Rozměry asymetrických 
van se pohybují už od 75 cm na šířku a 140 cm na dél-
ku, jsou proto vhodné i do malých koupelen. Některé 
asymetrické vany nabízejí nejen pohodlné koupání, ale 
i  sprchování. Zatímco v  klasické vaně se vysprchujete 
jen při určitém omezení komfortu, asymetrická vana 
může plnohodnotně nahradit sprchový kout. Pokud se 
chcete ve vaně pravidelně sprchovat, vyberte takovou, 
která nemá odtok uprostřed, ale na straně. Vana je tak 
pomyslně rozdělena na koupací a sprchovací část, která 
bývá co nejširší a mívá rovné dno.

Masážní vany
Hydromasážní systémy se instalují do van různých tvarů 
a materiálů a nabízejí tři typy masážních systémů: Vířivý – 
klasický vířivý systém je vlastně původní technikou vodní 
masáže. Voda z vany je nasávána čerpadlem do okruhu 
a následně vracena do vany přes speciální boční trysky. Ty 
jsou umístěny proti důležitým masážním bodům na těle. 
Jednotlivé paprsky vody smíšené se vzduchem mají pev-
nou pozici, ale ručním seřizováním výstupních trysek je 
možné individuálně měnit jejich směr. Odlišně pak pracu-
je systém turbo-whirl, který nemá kolem vany žádné trub-
ky. Na bocích vany je umístěno od 4 do 6 samostatných 
turbín, které mají každá svůj vlastní motor a silou vhání 
vodu do prostoru vany. Perličkový systém využívá efektu 
proudícího studeného nebo ohřívaného stlačeného vzdu-
chu podobně jako je tomu u přírodních gejzírů. 

Sprchový kout a vanička
Nedílnou součástí mnoha koupelen je sprchový kout. 
Pokud si ho pořídíte bez vaničky, musíte znát podmínky 
jeho správného vybudování a instalace odtokových žla-
bů. Jinak budete po každém sprchování vytírat koupel-
nu. Ke sprchovým koutům bez vaničky patří samostatné 
sprchové zástěny se skleněnou nebo plastovou výplní. 
Otevírání dveří bývá posuvné na kolečkách, nebo je ře-
šeno pomocí závěsných pantů. Při výběru  sprchového 
koutu s vaničkou je třeba brát v potaz prostorové mož-
nosti  koupelny. Zvolit můžete vaničku čtvrtkruhovou, 
čtvercovou, obdélníkovou nebo pětiúhelníkovou. Va-
ničky se vyrábí z akrylátu, ABS plastu nebo keramiky. 
Zvláště rodiny s dětmi a  senioři ocení vaničky s proti-
skluzovou úpravou. Čtvrtkruhová vanička je ideální do 
malé koupelny, do obdélníkové vaničky se pohodlně 
vejdou dva lidé, proto je vhodná i ke sprchování člově-
ka s  omezenou hybností. Vyšší vaničku volíme, bude-
me-li v ní koupat malé děti, pro seniora nebo člověka 
s omezenou hybností je vhodná vanička nižší.

Funkční i krásné baterie
Při výběru vodovodní baterie do koupelny nás v  prv-
ní řadě zajímá její vzhled, jelikož jde o  prvek, který 
může naši koupelnu esteticky povýšit. Vodovodní ba-
terie a doplňky se vyrábí v ucelených sériích, takže není 
problém designově sladit umyvadlovou baterii se spr-
chovou, vanovou nebo bidetovou. Při výběru bychom 
se ale měli také zajímat o  funkční parametry. Jedním 
z kritérií, které by měla kvalitní vodovodní baterie spl-
ňovat, je především dlouhá životnost a bezproblémo-
vá funkčnost.K  úsporám stále dražší vody pomáhají 
omezovače průtoku přímo v kartuších, perlátory a také 
omezovače teploty vody. Obecně je vhodnější používat 
pákové vodovodní armatury, protože se nejen pohodl-
něji ovládají, ale rychleji se na nich nastaví požadovaná 
teplota, čímž lze uspořit značné množství protékající 
vody. Skutečně citelnou úsporu vody zajistí termostatic-
ké baterie. Automaticky regulují teplotu vody, kterou 
si nastavíte, a udržují ji stále stejnou i při kolísání tlaku 
v rozvodech. Při používání termostatických baterií činí 
úspora až 50% vody a energie na její ohřev. Dalším kla-
dem termostatických armatur je maximální bezpečnost 
– není možné omylem pustit horkou vodu, což ocení 
především rodiče malých dětí. Na vodovodní termosta-
tické baterii si totiž jednoduše nastavíte nejvyšší mož-
nou teplotu (38° C) a integrovaná pojistka horké vody 
zabrání neúmyslnému puštění horké vody. Dalším ty-
pem armatury je elektronická bezdotyková vodovodní 
baterie. Jde o vysoce funkční, snadno ovladatelné ba-
terie, které spoří vodu tak, že umožňují nastavení času 
jejího průtoku. 

Koupelnu dotvářejí doplňky
Jakákoliv koupelna může mít svůj půvab, pokud se v ní 
budete cítit příjemně. Někdo má rád retro styl, jiný ven-
kovský, a další touží po minimalistické moderně. Svět 
koupelen se zkrátka řídí vaším vlastním vkusem a fan-
tazií. Velkou roli při stylizaci koupelny hrají doplňky. 
Nejen osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory 
a  zrcadla, ale i  vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy, 
kelímky a podobně. Skvělý efekt tvoří doplňky ze dře-
va, patinovaného tmavého kovu a proutí. Zapomeňte 
ale na přezdobené koupelny s mnoha detaily a dekora-
cemi. Současné trendy nabádají spíše k jednoduchosti, 
než ke zdobnosti.
Osvětlení je ale samozřejmě základ. Doporučujeme zr-
cadla s LED podsvícením, která mají velice nízkou spo-
třebu elektrické energie.
Podsvícená zrcadla osvětlují koupelnu jasným homo-
genním svitem bílé studené (7000K) nebo žluté teplé 
(3000K) barvy. Jejich dlouhá životnost (cca 30 000 ho-
din) a nízká spotřeba jsou hlavními výhodami oproti ji-
ným zdrojům světla. Světlo vyzařované skrz vypískovaní 
dodá vaší koupelně moderní a jedinečný vzhled.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Blíží se doba dovolených a to je čas, kdy intenzivněji přemýšlíme o kvalitním 
zabezpečení domu či bytu.

ZABEZPEČENÝ
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Pro začátek několik dobrých rad, které se již mnoho-
krát osvědčily. Pokud se chystáte na nějakou dobu 
opustit svůj dům či byt, vyhněte se jakýmkoliv informa-
cím na Facebooku či jiných sociálních sítích. Udržujte 
dobré sousedské vztahy, všímavý soused je nejlepší hlí-
dač – stačí jedno posezení s  lahví vína a hned máte o  
hlídače víc. Dbejte o zabezpečení oken, i těch zdánlivě 
malých a nedostupných.O svém odjezdu mimo domov 
informujte pouze nejužší okruh lidí. Do vašeho bytu či 
domu dovolte vstoupit pouze osobám známým a důvě-
ryhodným – žádné dealery s elektřinou nebo prodejce 
vysavačů. V případě odjezdu na delší dobu požádejte 
důvěryhodnou osobu, aby vám na dům dohlédla – vě-
trání, zalévání, vybrat schránku na dopisy atd. Cenné 
věci neukládejte pohromadě a  pro případ vloupání 
mějte vždy jejich soupis po ruce – hodí se i sériová čísla, 
účtenky, fotodokumentace apod. pro pojišťovnu. Neza-
pomínejte na dobré osvětlení v okolí domu a dbejte na 
to, aby keře nestínily přízemní okna a vchodové dveře.

Mechanické a elektronické zabezpečení
Kromě základního mechanického zabezpečení, k  ně-
muž patří bezpečnostní a protipožární dveře, zajištěná 
okna, garážová vrata a další vstupy do domu, bezpeč-
nostní mříže nebo fólie na okna, se dá byt zabezpečit 
i elektronicky.
Na rozdíl od mechanických zábran, které zloděje odra-
dí nebo zpomalí, elektronická signalizace dům ochrání 
aktivně. Nejenže kamera podporovaná GSM sítí zare-
gistruje pokus o vniknutí do domu, ale přenese tuto in-
formaci a obrázky přes SMS, MMS a GPRS přes mobilní 
telefon nebo e-mail na policii, hlídací službu, vrátného, 
sousedy nebo na libovolné telefonní číslo. Navíc ohlídá 
třeba únik vody nebo plynu a zaregistruje kouř či požár.

Bezpečnostní vložka nestačí
Možností jak zabezpečit domácnost je mnoho. Výzku-
my prokazují, že významnou část vloupání tvoří vyhnu-
telné příležitostné delikty. Zkrátka jak se praví: příleži-
tost dělá zloděje. A nejčastější typ násilného vniknutí 
probíhá právě přes dveře. Nedostane-li se pachatel do 
budovy během dvou až pěti minut, čin zpravidla nedo-
končí. Z čehož je zřejmé, že těmto případům lze relativ-
ně snadno předejít vhodným zabezpečením a dveřmi je 
třeba začít.

Zabezpečení vstupních dveří
Základem bezpečného domova jsou bezpečné dveře – 
tedy kvalitní bezpečnostní dveře s  odolnou zamykací 
vložkou a dveřním kováním.

Dveřní kování
Pokud jde o dveřní kování, volte vždy takové, které má 
robustní konstrukci, jež odolá častému používání i ne-
šetrnému zacházení. Pokud jde o kování pro vstupní 
dveře do domu, vybírejte kování s  odolnou povrcho-
vou úpravou vhodnou do venkovního prostředí. Dveřní 

kování slouží jako dodatečná ochrana zamykací vlož-
ky před napadením. Na vstupní dveře instalujte vždy 
kvalitní bezpečnostní kování, ideálně s bezpečnostním 
překrytem vložky.

Zamykací vložka
Na vysokou mechanickou odolnost myslete také u sa-
motné zamykací vložky. Do vstupních dveří patří vždy 
pouze vložka s  bezpečnostní certifikací. Minimálním 
standardem pro tento typ dveří jsou vložky ve 3. bez-
pečnostní třídě, které poskytují dostatečnou ochranu 
před zloději. Pokud bydlíte v rizikové oblasti s vysokou 
kriminalitou, nebo pokud chcete mít prostě jen jistotu, 
zvolte raději vložku ve 4. bezpečnostní třídě. Ta již odo-
lá i zkušeným zlodějům.
Doporučujeme vždy vybírat z  vložek s  klíčem chráně-
ným bezpečnostní kartou. Další klíče k těmto vložkám 
je pak možno přidělávat pouze na základě předložení 
této bezpečnostní karty, kterou prokazujete, že právě 
Vy jste majitelem vložky a kopii klíče si tak nevyrobí ne-
oprávněná osoba. Vložky ve 4. bezpečnostní třídě jsou 
kartově chráněné vždy.
Bezpečnostní vložky se vyrábějí i v řadě speciálních pro-
vedení. Praktické je například provedení s  knoflíkem, 
kdy je na vnitřní straně namísto otvoru pro klíč knof-
lík. Když jste doma, můžete tak pohodlně odemknout 
i zamknout dveře, aniž byste museli hledat klíč. Pokud 
máte více vstupů, třeba hlavní vchod, boční vstup a brá-
nu, všechny vložky lze sjednotit tzv. na společný uzávěr 
a všechny tyto dveře pak odemykat jedním klíčem.

Elektronické přístupové systémy
Odemykat lze nejen mechanickým klíčem, ale také na-
příklad čipem, který může být umístěný v přívěšku na 
klíče, kartě, náramku nebo malé nálepce na mobil. Vel-
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mi oblíbené je v současnosti odemykání smartphonem. 
Pro ty, kteří chtějí z domu odcházet s prázdnýma ruka-
ma, jsou ideální elektronické přístupové systémy s ode-
mykáním kódem či otiskem prstu.
Elektronické přístupové systémy umožňují snazší a po-
hodlnější odemykání, než odemykání běžným klíčem, 
zároveň jsou bezpečné a mají i řadu dalších výhod. 
Hlavní z nich je velice snadná správa přístupových práv, 
kdy – na rozdíl od mechanických klíčů – lze libovolnému 
médiu (např. čipu) kdykoliv během pár sekund zrušit 
platnost, naprogramovat nový a nebo dokonce jednot-
livým médiím nastavovat časově omezenou platnost či 
sledovat historii přístupů. Elektronické systémy tak ele-
gantně řeší typické problémy se ztracenými klíči, kdy 
odpadá nutnost výměny zámku a výroby nových klíčů 
pro všechny členy domácnosti.
Elektronické přístupové systémy existují v podobě elek-
tromechanických a elektromotorických dveřních vlo-
žek nebo zámků, dveřních kování či stěnových čteček 
a klávesnic. Často mají velmi snadnou montáž a vlastní 
napájení a v takovém případě nevyžaduje jejich insta-
lace žádné stavební úpravy, zásahy do dveří ani rozvo-
dy kabeláží. Nejjednodušší typy elektronických systé-
mů představují pouze drobný doplněk na dveře, jehož 
montáž a nastavení zvládne i naprostý laik.

Doplňky na dveře pro vyšší bezpečnost
Bezpečnost vstupních dveří lze ještě zvýšit instalací 
vhodných doplňků. Základem je samozřejmě dveřní 
kukátko, ať už v klasické variantě a nebo v dnes oblí-
beném elektronickém provedení. Některá elektronická 
kukátka umí komunikovat s Vaším smartphonem a mo-
hou Vás tak na dálku upozornit na návštěvu u Vašich 
dveří a umožňují vzdálené audiovizuální hovory.
Pro zvýšení bezpečnosti dveří lze na dveřní křídlo na-
montovat přídavné zámky či bezpečnostní závory a 
nebo vyzkoušet alarm, který se automaticky spustí při 
neoprávněném otevření dveří. Úplně maximální bez-
pečnost pak zajistí i malý kamerový či alarmový systém 
hlídající prostor za vstupními dveřmi, případně i ve 
zbytku domu nebo bytu. Kamerové a alarmové systé-
my jsou dnes cenově dostupné a velmi užitečné, pro-
tože Vás včas upozorní na známky pokusů vloupání a 
znemožňují tak nepozorované vniknutí do hlídaného 
objektu.

Garážová vrata
Pokud chceme mít kvalitně zabezpečený dům, samo-
zřejmě je nutné mít i kvalitní garážová vrata. Tam, kde 
je z garáže průchod přímo do domu, obzvláště, ale i 
tam, kde je garáž zcela samostatná by jistě nebylo nijak 
příjemné, kdybychom přišli o všechny věci, které v ní 
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skladujeme. Na garážových vratech se proto nevyplatí 
šetřit, vždy potřebujeme mít kvalitní vrata s kvalitním 
zamykáním. Dálkové ovládání již je dnes standardem.

Mechanické zabezpečení oken
Když to nejde dveřmi, půjde to okny, říkají si potenci-
ální zloději. Pokud je ovšem nemáte zabezpečené ba-
riérou proti vykradení. Ty často zloděje rovnou odradí, 
protože je s jejich překonáváním poměrně hodně prá-
ce. Klasickou ochranou oken jsou mříže. Existují mříže 
jednostranné, dvoudílné, dělené, sklopné, pevné i ot-
vírací a také rolovací, které lze vytáhnout jako žaluzie. 
Podobně fungují i nůžkové mříže. Ty se dají roztahovat, 
takže můžete při pobytu v domě využívat ničím neruše-
ný  a pohled z okna a mříže zase zatáhnout jako závěs.
Všechny druhy mříží se v současné době vyrábějí větši-
nou z ocelových profilů různé konstrukce, nebo z ne-
rezu. Mříže pro venkovní použití by měly být vyrobeny 
z žárově pozinkovaného materiálu a opatřeny práško-
vou vypalovanou barvou nebo základovým nástřikem. 
U ručně kovaných či na zakázku vyráběných dekorativ-
ních mříží se používá i úpravy typu kovářského černění, 
mědění nebo cínování. Imitace mědi, mosazi nebo ko-
vaného povrchu lze docílit i pomocí různých speciálních 
barev na kov. Pokud si pořizujete mříže otevírací, má 
takový způsob zabezpečení smysl jen s kvalitním visa-

cím zámkem nebo bezpečnostním zámkem s cylindric-
kou vložkou, kterou bývají některé mřížové komplety 
vybaveny.

Vysunovací mříže
Další možností pro ochranu oken jsou vysouvatelné 
ochranné mříže. Bez náročných zámečnických a  zed-
nických prací lze tyto stabilní kovové mříže nasadit 
prakticky před jakékoliv okno. Zakázková výroba na 
míru k příslušnému oknu není v tomto případě nutná, 
protože vysouvatelné mříže lze přizpůsobit různým 
velikostem okna. Jsou vhodné dokonce i po extrémně 
široká a vysoká okna, protože je lze vzájemně propojo-
vat pomocí spojovacích prvků. Nůžkové mříže se často 
využívají na ochranu lodžií, ale mohou posloužit i jako 
žebřík do vyššího patra. Rolovací mříže se zpravidla 
uplatňují při zajištění komerčních objektů.

Sklo opatřené fólií
O  instalaci bezpečnostních fólií by měli vážně uvažo-
vat především majitelé objektů s  velkým množstvím 
snadno dostupných zasklených ploch. Bezpečnostní 
fólie jsou dostatečně silné (0,35 mm) na to, aby buď 
úplně zabránily vniknutí do objektu, případně zpoma-
lily útočníka. Zároveň, při náhodném úderu do oken-
ní tabule nedojde k poranění osob ani k poškození či 
zničení předmětů nalézajících se za oknem.  Fólie se 
vyplatí I při případném požáru. Velké skleněné plochy 
mají v žáru tendenci praskat. Okno vybavené fólií sklo 
ochrání, mohou mít i samozhášecí úpravu.
Abyste mohli bezpečnostní fólie na oknech zohlednit 
v pojistné smlouvě, je nezbytné nechat si je nainstalo-
vat odbornou firmou. Jen ta vám na ně může vystavit 
potřebný certifikát. Pokud jej nebudete mít, bude po-
jišťovna na vaše okna pohlížet, jako byste žádné fólie 
neměli.

Předokenní hliníkové rolety
Jednou z  mnoha funkcí venkovních rolet je i  funkce 
bezpečnostní. Velmi účinně totiž odrazují případné 
nezvané hosty, kteří se rozhodnou navštívit váš dům 
v době vaší nepřítomnosti. Díky roletám zloději způsobí 
při vnikání do domu značný hluk, což je může a pravdě-
podobně i odradí od loupení. Je proto jasné, že bude-li 
zloděj váhat mezi vaším objektem opatřeným roleta-
mi a sousedním, který je mít nebude, raději se podívá 
k sousedům. Venkovní rolety odrazují nevítané návštěv-
níky, i když nejsou primárně vyrobené jako bezpečnost-
ní. Existují však i předokenní rolety vybavené různými 
bezpečnostními prvky, které  vniknutí do objektu ještě 
více komplikují. S  lamelami vyplněnými polyuretanem 
slouží také jako zabezpečení, jež zloděj obvykle ne-
překoná. Vyrábějí se v mnoha barevných provedeních 
včetně imitace dřeva. Jsou i  výbornou ochranou před 
sluncem a v zimě před únikem tepla.
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Elektronické zabezpečení
Zabezpečovací technika se z hlediska rizik hodnotí ve 
čtyřech stupních. První stupeň představuje nízká rizika 
a výrobky v této třídě jsou vhodné k ochraně kůlny na 
nářadí či malé chatky, která není vybavena drahým za-
řízením. Druhý stupeň zahrnuje střední rizika a  je asi 
nejpoužívanější pro zabezpečení domů a bytů. Stupeň 
certifikace musí být vyznačen na bezpečnostním certifi-
kátu. Velmi účinná jsou automatická světla, která se za-
pnou v momentě, kdy někdo vstoupí na pozemek. Psy-
chologický dopad osvětlení je největší, pokud se světlo 
rozsvítí ve chvíli překonání hranice hlídaného pozem-
ku. Levné modely tak přesné zaměření neumožňují, ale 
výrobky v ceně kolem tisícovky to už zvládnou.

Další možností jsou detektory, které lze přirovnat 
k  očím a  uším elektronického zabezpečovacího systé-
mu. Dělí se na plášťové a prostorové. Mezi plášťovou 
ochranu patří magnety (detekují otevření branky, vrat, 
oken a dveří) a detektory tříštění skla. Obvykle se umis-
ťují dovnitř budovy. Plášťové se nazývají proto, že za-
chytí pachatele ještě před průnikem do domu, tedy na 
plášti budovy. Pokud například rozbije okno nebo vylo-
mí dveře, spustí alarm. Zde mají smysl venkovní sirény 
na domě, protože pachatele odradí a upozorní souse-
dy, že se děje něco neobvyklého.

Plášťová ochrana bývá často podceňována, ale většina 
zlodějů je zastavena už na plášti domu. Profesionální-
ho zloděje, který navzdory poplachu do objektu vnik-
ne, pak může zastavit pouze rychlý příjezd zásahové 
jednotky přivolané pultem centrální ochrany. Často 
používanými „vstupy“ do domů jsou světlíky, bohužel 
se na ně mnohdy zapomíná. Můžete je chránit mag-
netem proti otevření. Pokud se světlík v domě využívá 
k pravidelnému větrání, místo magnetu bude vhodnější 
detektor pohybu.

Drátový či bezdrátový systém?
V novostavbě dáme přednost kabelovému zabezpečo-
vacímu systému, ve starším domě bude vhodnější sys-
tém bezdrátový. Montáž je rychlá a bez větších zásahů 
do interiéru. Systémy lze i kombinovat – základem ta-
kového zabezpečení je pak klasická drátová ústředna 
umístěná v prostoru, kde vedení kabelů nenaruší jeho 
vzhled s bezdrátovou nástavbou.
Každá z variant má své výhody i nevýhody. Cena kva-
litní elektronické signalizace závisí na velikosti a členi-
tosti zabezpečovaného domu či bytu, na typu a počtu 
jednotlivých prvků apod. Ale o  spolehlivosti systému 
rozhoduje kvalita výrobků, které jsou atestovány podle 
normy ČSN EN 50131-1, stanovující základní požadavky 
na elektronické zabezpečovací systémy, schválené Čes-
kou asociací pojišťoven.

Alarmy a kamerové systémy
Zachytí a ohlásí jakýkoli pokus o narušení klidu v domě 

či bytě, zaznamenají požár i únik plynu. Zařízení obsa-
huje ovládací klávesnici, zabezpečovací ústřednu, GSM 
komunikátor, magnetický kontakt na vstupní dveře, 
pohybový detektor, vnitřní sirénu, záložní akumulátor 
a certifikovanou instalaci. Kamerové sstémy zazname-
nají všechny události v domě i bytě. Přispívají ke snad-
nější identifikaci zloděje i ke zhotovení dokumentace 
pro pojišťovnu. Moderní zařízení umožňují vzdálený 
dohled prostřednictvím PC připojeného na internet 
a mobilního telefonu se službou GPRS (= General Pac-
ket Radio Service – technologie vysokorychlostních da-

tových přenosů v síti GSM). V praxi to znamená, že se 
odkudkoli lze podívat, co se v domě děje.
Systémy jsou vybaveny i harddiskovým záznamem, tak-
že můžeme zkontrolovat i události, k nimž došlo v uply-
nulých dnech či týdnech. Vždy se vyplatí kvalitní techni-
ka kvůli kvalitnímu obrazu.
Systém může být vybaven detekcí pohybu, nahrávat 
ho a  poslat informaci. Instalaci bezpečnostního systé-
mu svěříme vždy zkušené koncesované montážní firmě, 
která zajistí nepřetržitý a okamžitý záruční i pozáruční 
servis a také jednou ročně revizi.

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Nabízí prostorovou i  plášťovou ochranu. Infrapasivní 
detektory pohybu pracují na základě analýzy teplot 
v místnosti. Pokud se ve střeženém prostoru pohybu-
je člověk, detektor zachytí jeho tepelné vyzařování (36 
až 37 °C) a spustí poplach. Mezi pohybovými detektory 
jsou nejspolehlivější detektory duální, protože nejlépe 
umějí vyloučit falešný poplach.Duální detektory pohy-
bu se dají využít v garážích, v místnostech s velkoploš-
ným prosklením či lesklými podlahami, kde by infrapa-
sivní detektory moc dobře nefungovaly.

Dalším typem detektorů jsou zařízení na bázi mikrovln, 
které detekují pohyb nejen v domě, ale též v jeho bez-
prostředním okolí, před oknem či před zdí. Mikrovln-
né detektory se používají v kombinaci s infrapasivními 
detektory, popřípadě k  jejich ochraně před sabotáží. 
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Některé méně zkušené či ne zcela poctivé firmy mají 
tendenci zaplavit pohybovými detektory celý dům. To 
je zcela zbytečné a finančně zbytečně náročné. Prosto-
rová ochrana zachytí pachatele uvnitř domu, který už 
páchá škodu. Je základem, ale i minimem elektronické-
ho zabezpečení.

Detektory registrují narušení prostoru. Pohybové de-
tektory registrují pohyb osob (infrapasivními čidly, mik-
rovlnnými čidly), audiodetektory zvuk, piezodetektory 
reagují při řezání či rozbití skla, magnetické a mecha-
nické detektory zaznamenávají otevření dveří, vrat 
nebo oken a existují i speciální tlaková, otřesová a kou-
řová čidla.

Siréna nebo SMS
Ústředna je mozkem systému, vyhodnotí a  vyšle sig-
nál na výstupní zařízení. V  případě přepadení nebo 
zdravotních problémů dálkově vyhlásí tísňové volání. 
Ústředny umějí hlídat požár, únik plynu i vody. Výstup-
ní zařízení – siréna, telefonní hlásič (napojené na pult 
centrální ochrany) – sdělují zprávu o poplachu. Hlasitý 
poplach se vyhlašuje vnitřní i vnější sirénou. Informace 
o poplachu se přenášejí na zásahovou službu pomocí 
pultu centralizované ochrany. Vhodným doplňkem EZS 
je jednoduchý videovrátný snadno napojitelný na běž-
nou televizi. SMS zprávou dostaneme konkrétní infor-
maci o případném poplachu nebo že děti už přišly ze 
školy.
Díky internetové aplikaci lze systém ovládat z počítače 
nebo chytrého telefonu odkudkoli, i ze zahraničí.

Chytré doplňky
Čtečka otisků prstů dovolí přístup jen povoleným uži-
vatelům. Práva jednotlivých osob lze přidávat, měnit 
či mazat ihned a s nulovými náklady. Umožňuje zadat 
až 99 různých otisků prstů. Systém vstupních dveří ob-
sahuje čtečku bezkontaktních čipů, 10 čipů, řídicí jed-
notku, elektrický zámek, včetně instalace. Dalším po-
mocníkem je kamerové dveřní kukátko, jehož základ 
tvoří kovová trubka s optickou čočkou. Optický senzor 
digitálního kukátka umožní zřetelně zobrazit 
návštěvníka u dveří na LCD monitoru, umístě-

ném na vnitřní straně dveří. Ve srovnání s kamerovým 
systémem je kukátko levnější, snadno se instaluje, je 
nenápadné a nedá se odcizit.

Minialarm na dům nestačí
Pokud uvažujete o základním zabezpečení a nechcete 
investovat příliš velkou sumu peněz, můžete využít mi-
nialarmy. Jsou to zjednodušené zabezpečovací systémy 
využívající většinou moment překvapení. Pokud zloděj 
nečeká žádný odpor a je si jist hladký průběhem kráde-
že, lze ho minialarmem nemile překvapit. Většina takto 
zaskočených zlodějů uteče, jelikož si není jistá prozra-
zením a  upozorněním na krádež. Pokud však zloděj 
minialarm čeká a  počítá s  ním, je jeho použití téměř 
bezvýznamné. Zde pomůže již jen zabezpečovací sys-
tém který jen tak vyřadit nejde.
Minialarmem se dají úspěšně hlídat menší prostory, 
jako jsou sklepy, kůlny, stany nebo levnější věci jako 
jsou kola, sekačky a  podobně. Do těchto míst a  tyto 
levnější věci většinou kradou ty nejprimitivnější zloději, 
kteří se velmi rychle zaleknou. Nedělají si žádnou pří-
pravu a spíše kradou u příležitosti.
Minialarm je zbytečný, pokud s ním chcete hlídat větší 
objekt nebo drahé předměty. Zloděj, který si troufne 
na takto velkou krádež si již místo prohlédl a zmapoval 
možné problémy. Ten pak velmi rychle zneškodní jaký-
koliv jednoduchý minialarm. 

Zjištění možných přístupových cest
Do vybraných místností, které chceme zabezpečit, vede 
vždy několik přístupových cest. Tyto cesty je nutné kon-
trolovat zabezpečovacím systémem. Za přístupové ces-
ty lze považovat i okna ve výšce do 3 metrů (případně 
i balkón). Je nutno pokrýt možné způsoby narušení vy-
brané oblasti místností.
Lze předpokládat, že některé přístupové cesty jsou na-
tolik komplikované pro zloděje, že je ve většině přípa-
dů nepoužije. Zato přístupové cesty typu zadní dveře, 
prosklenná stěna a podobně se přímo nabízejí zloději 
k vniknutí do objektu. Přístupové cesty lze zabezpečit 
různými typy detektorů. Záleží pouze na způsobu pří-

stupové cesty a prostoru, který chceme ochránit.
Text: Eva Houserová, 

foto: Shutterstock.com



NAŠLI JSME ŘEŠENÍ PRO NEDOSTATEK MÍSTA U VÁS DOMA
Pozvedněte úložné prostory na vyšší úroveň díky elegantním sedacím boxům. 

Rozměry 40x40x40 centimetrů. Velký úložný prostor o objemu až 50 litrů, nos-

nost až 100 Kg.

Pro rozložení lehce uložíte pod 

sedačku či do skříně.

Ve dvou barevných varian-

tách – tmavě šedá nebo světle 

béžová.

Cena: 399 Kč 

+ doprava zdarma.

Koupíte na

www.astoreo.cz

Vyzkoušejte žhavou novin-

ku pro ekologické pěstování 

v ČR. Probiotické kultury wei-

ki obsahují vyváženou směs 

sedmi kmenů prospěšných 

mikroorganismů, které vý-

razně zlepšují zdraví i  úrod-

nost celé zahrady, pokojo-

vek nebo balkónu, podporují 

rostliny v růstu i kvetení, zlep-

šují chuť plodů a obnovují ži-

vot a harmonii v půdě. Velmi 

pěkné výsledky uvidíte už za 

pět týdnů! 

Mrkněte na www.weiki.bio

Koberce BRENO 
nabízí v síti 
specializovaných 
prodejen kompletní 
sortiment podlahových 
krytin - metrážové 
koberce bytové, zátěžové 
nebo vlněné v široké škále 
barev, vzorů a materiálů. 
Připraveny jsou originální 
a luxusní kusové koberce 
v klasických i moderních vzorech. 
Moderní PVC a vinylové podlahové 
krytiny z naší nabídky dokonale 
imitují dřevo nebo dlažbu. 59x v ČR

BRENO.czsledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

inzerat-Breno-MojeBydleniBonus-0919_105x95.indd   1zerat-Breno-MojeBydleniBonus-0919_105x95.indd   1 03.09.2019   13:13:2003.09.2019   13:13:20



52 | BYDLENÍ



BYDLENÍ | 53

INZERCE

Kdo má domek s alespoň malou zahrádkou 
a terasou, má pokoj navíc, přinejmenším na 
polovinu roku, kdy je možné venku sedět i za 
večera. Podobně se dá využít i balkon či lod-
žie u bytu. Pečujme tedy o tyto prostory stejně 
jako o interiér bytu, abychom je mohli využít 

co nejvíc.

KOUZLO BYDLENÍ 
VENKU



54 | BYDLENÍ

Terasa může navazovat na dům, obklopovat zahradní 
jezírko či bazén, tvořit podlahu pod zahradní pergo-
lou. Zkrátka je to rovná plocha, kam je možné umístit 
stůl a židle, aniž byste museli mít strach, že se každou 
chvíli zvrhnou. Místo, kde se na lehátku můžete vysta-
vit slunci a za chvíli si vytvořit stín, abyste se před žha-
vými paprsky trochu ukryli a mohli si číst, stolovat, poví-
dat s rodinou i přáteli, věnovat se tvůrčímu koníčku. To 
vše venku, na vzduchu, 
v  otevřeném prostoru, 
kde se cítíme na jedné 
straně volně, na druhé 
bezpečně a  v  soukromí, 
protože jsme stále na 
vlastním teritoriu a  ne-
musíme se ohlížet na to, 
jak se na nás dívají lidé 
okolo. V  dnešním zalid-
něném světě se soukro-
mí ozvláštněné pocitem 
volnosti stává vzácností, 
takže si své terasy a bal-
kony stále více hýčkáme 
a vylepšujeme.

Terasa u domu
Přechod mezi domácnos-
tí a  zahradou je králov-
na mezi terasami, nejvíc 
a  nejpohodlněji ji využi-
jeme, takže když ji bu-
dujeme, neměli bychom 
šetřit místem. Do široka rozevřené francouzské okno, 
kterým na terasu vycházíme, vytvoří propojení mezi 
interiérem a exteriérem. Ať už je terasa napojená na 
obývací pokoj, halu nebo kuchyň, navazující prostory 
nejlépe propojí stejná nebo velmi podobná podlaha. 
U domu ve středomořském stylu to může být přírodní 
kámen nebo keramická dlažba napodobující jeho mra-
morování. K tomu pak bude ušlechtile působit i mohut-
né kamenné zábradlí a samozřejmě schodiště do zahra-
dy obložené také kamenem. Je to styl u nás používaný 
spíše u velkých městských vil první poloviny minulého 
století, působí honosně a drahocenně. U nás jsou dnes 
mnohem běžnější jednoduché rodinné domky vycháze-
jící z českého venkovského stylu, nepřezdobené, s jed-
noduchou šikmou nebo sedlovou střechou. K takovým 
se dobře hodí na terase podlaha cihlové barvy s pře-
chodem do podobné dlažby nebo dřevěné načervenalé 
podlahy v interiéru, jednoduché kovové nebo dřevěné 
zábradlí a cihlové schody do zahrady. Pravda je, že tyto 
materiály na slunci žhnou, takže v posledních letech se 
vracejí terasy v  podlahou dřevěnou. Je možné ji pro-
vést z prken nebo připravených třeba čtvercových de-
sek, které se skládají na zámek. Dřevo nám umožňuje 
chodit po terase i  ve slunných dnech, aniž bychom si 
popálili chodidla, je to ovšem materiál, který je třeba 

pravidelně ošetřovat, brousit, lakovat, aby nám nějaký 
rok vydrželo. Můžeme ho ovšem nahradit kompozitní-
mi materiály, které jako dřevo vypadají, značnou část 
ho obsahují, ale je doplněné minerály. Příjemný měkký 
nášlap a bezproblémové užívání na slunci mají tyto ex-
teriérové podlahoviny společný se dřevem, zároveň ale 
snášejí střídání počasí a  jsou více méně bezúdržbové. 
Designově je lze sladit s dřevěnou podlahou v interiéru, 

lze z nich vytvořit i schodnice pro přechod na zahradu, 
takže jsou stále častěji používaným komfortním mate-
riálem pro terasové podlahy. Výrobci dnes už nabízejí 
z těchto materiálů i plotová prkna a sloupky, takže zá-
bradlí kolem terasy a schodiště můžete mít ve stejném 
designu, jako podlahu.

Terasa pod pergolou
V zastínění rostlinami porostlé pergoly se sedí krásně. 
S podlahou se tady zas až tolik trápit nemusíte, úplně 
stačí třeba jednoduše vylitá betonem. Pokud ale i tady 
chcete mít pěkný třeba dřevěný masivní nábytek a na 
vzhledu podlahy vám záleží, nechte ji co nejvíce sply-
nout se zahradou. Nenápadná betonová dlažba, cih-
ly, hnědavá nebo načervenalá keramická dlažba nebo 
opět přírodní dřevo či kompozit sladěné se dřevem po-
užitým na pergolu budou v prodloužení trávníku vypa-
dat dobře, pokud použijete materiály, které uplatníte 
i jinde v zahradě – na sloupky, zídky, obložení záhonů, 
zahradní cestičky. Skvělou volbou jsou i zatravňovací 
rohože, které vám ponechají luxus trávníku a zároveň 
zpevní povrch.

Slunce nesmí být moc
Sluneční paprsky jsou blahodárné, ale při sezení na te-



JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

■ Čistý a elegantní design,

■ vysoká variabilita provedení,

■ výroba s přesností na jeden centimetr,

■ regulace pronikajícího tepla,

■ ochrana proti nepříznivému počasí,

■ ryze český výrobek vlastního vývoje,

■ lamely rozděleny na několik
sekcí samostatně ovladatelných,

■ integrace stínicích prvků i LED osvětlení.

www.artosi.cz
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rase jich máme za chvíli dost. Podlaha se ohřívá, pokud 
je terasa u domu, sálají i zdi, na terase začíná být hor-
ko a slunce nás nepříjemně oslňuje. V tu chvíli voláme 
po příjemném stínu. Pokud terasu využíváme opravdu 

řadu hodin denně, se slunečníkem si nevystačíme. Žád-
ný není tak velký, abychom ho během dne nemuseli 
stěhovat. S tím si ještě tak vystačíme u bazénu, ale te-
rasu u domu bychom si měli zastínit praktičtěji. Různé 
typy markýz vyhoví každému stylu domu. Nezapomeň-
te také na boční zastínění, abyste si na terase vytvořili 
opravdu příjemný stinný kout, navíc ukrytý před zraky 
sousedů.
Terasu u  domu rádi využijeme i  za deštivého počasí, 
tady nám ovšem markýza už nebude nic platná, mu-
síme terasu zastřešit. Lehké hliníkové konstrukce jsou 
k tomuto účelu ideální, nepotřebují  na rozdíl od dřeva 
žádnou údržbu. Střecha musí mít alespoň mírný spád, 
aby po ní voda stékala, nejlépe do žlábku, který ji odve-
de do stran, takže necrčí po celé délce střechy. Zastřeše-
ní můžete mít prosklené speciálním nerozbitným sklem 
nebo z  polykarbonátu. Moderní technologie přinesly 
pohodlí i do dříve často problematického mytí skleněné 
střechy terasy, je možno mít sklo s úpravou, na které se 
kapky srážení a pojímají do sebe prach, takže po dešti 
je střecha prakticky umytá.
Abychom ale i pod sklem našli příjemný stín, když pálí 
slunce, je třeba vyřešit do slunných dnů přetažení skle-
něné střechy zastíněním. Existují „dvojité“ systémy, kte-
ré tento problém řeší, takže nemusíte na střechu poklá-
dat na léto proutěné rohože. I když i to je samozřejmě 
možné a jednoduché řešení.

Osvětlení a zásuvka
Dnes už asi nikdo nezapomene vyvést si před dům, na 
terasu, balkon nebo lodžii osvětlení a neosvětlené lod-
žie u starých domů v nás vzbuzují spíš údiv, vždyť tady 

chceme trávit příjemné letní 
večery, číst si, něco kutit, sto-
lovat. Svíčka je sice příjemná 
náladovka, k dostání jsou i vel-
ké, které nepřevrhne ani ne-
zhasne závan větru, ale přece 
jen pořádné světlo je pořádné 
světlo. Máme-li na terase stůl 
trvale na jednom místě, pak se 
jistě hodí osvětlení přímo nad 
ním. Závěsný lustr se na terasu 
nehodí, lepší je světlo osazené 
do stropu. Pokud převis nad 
terasou nemáme, umístíme 
světlo na stěnu domu. Příjem-
nější je rozptýlené, nemělo by 
oslňovat nikoho v  okolí. Ne-
měli bychom zapomenout ani 
na zásuvku na malou lampičku 
třeba na čtení. Zásuvka se na 
terase ostatně bude hodit také 
třeba na sušičku na houby, by-
linky a  ovoce (nemusí hučet 
v  kuchyni, stejně vše budete 

chystat na terase) nebo na prodlužovací šňůru k sekač-
ce na trávu – důvodu se najde rozhodně dost.

Výzdoba
K výzdobě terasy patří převážně květiny. Patří sem sa-
mozřejmě také rostliny. Letnit se tu budou některé po-
kojovky, na okenních parapetech najdou místo truhlíky 
s červenými či růžovými muškáty nebo modrými, bílými 
a fialovými petuniemi, z truhlíků po stěnách dolů mo-
hou viset bohatě kvetoucí lichořeřišnice nebo jen ně-
které svěže zelené převislé rostlinky. Pro zkušené pěsti-
tele jsou tu pak typické terasové krásky, které zde mají 
dostatek tepla, třeba středomořské oleandry. Někdo dá 
přednost zeleným zakrslým jehličnanům, jiný si v kvě-
tináčích vypěstuje něco pestře kvetoucího, ještě další 
si pořídí kamenná korýtka a v nich vytvoří miniaturní 
skalky se sukulenty a maličkými trsy travin. Rostliny ne-
musí být v klasických květináčích, ale třeba ve starých 
hrncích, porcelánových mísách na polévku, soudkách, 
nebo třeba i ve starém rozšklebeném škrpálu – nápadů 
se najde hodně. Pamatujte, že méně je více, ať terasa 
není přeplácaná. Pokud se vám líbí tvarově různorodé 
nádoby, dejte jim třeba alespoň nátěr jednou barvou, 
výborně v zeleni vypadá jasná modrá nebo žlutá, půvab 
nádob tak vynikne, ale nebude působit kýčovitě. Neza-
pomeňte, že při nedostatku místa se mnoho rostlin dá 
pěstovat i vertikálně, třeba můžete na stěnu natáhnout 
pletivo s pevnými oky a zavěsit tady květináče s okras-
nými květinami, ale také s rajčaty nebo jahodami. 
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Zahrádka na terase či balkóně
Možná byste byli rádi, kdyby vaše terasa byla kromě 
krásy a  pohody také trochu užitečná. Toho docílíte 
velmi snadno, pokud si na terasu umístíte několikapa-
trovou minizahrádku, která může být jednak osázená 
různými typy květin a kvést od jara do podzimu, jednak 
může sloužit jako malý záhonek pro pěstování zeleniny 
a bylinek. Může jít o jakousi prostorou vertikální zahra-
du, kdy z každé kapsy může růst něco jiného. Bez ple-
vele a bez boje se slimáky si tak vypěstujte úrodu jako 
na několika záhonech. A co je ještě zajímavější, můžete 
využít i vlastní bioodpad a vyhnout se používání che-
mických hnojiv. Stačí k tomu doslova pár žížal…

Kalifornské žížaly, dokonalí kompostovači…
Ideální jsou k tomu kalifornské žížaly. Jedná se o pří-
buzný druh s Eisenia fetida – žížala hnojní, ale je větší 
a žravější. Tyto žížaly jsou velmi vhodné ke komposto-
vání, konzumují biologický odpad a tím vyrábějí kvalit-
ní hnojivo v podobě vermikompostu. Rychle se množí 
a i odpad dokáží zpracovávat velmi rychle. Dnes už se 
velmi hojně využívají pro zpracování bioodpadů růz-
ného původu a  jsou tak ideálním řešením ekologic-
kého zemědělství.  Žížaly obsahují asi 70 – 90% vody 
a potřebují vlhké prostředí. Zároveň ale také dostatek 
vzduchu, protože dýchají celým povrchem těla. Ideální 
teplota pro maximální aktivitu žížal je 15 – 25°C. Ve vy-
sokých teplotách nad 40°C a nízkých pod - 5°C mohou 
uhynout. 
Tím, jak budete kompostér, postupně, v průběhu sezó-
ny doplňovat bio-odpadem, bude 
se, díky žížalám, stávat bohatým 
zdrojem živin pro naše rostlinky. 
Žížaly zároveň budou prolézat 
celým květináčem a  tím jej pro-
vzdušňovat. Je to opravdu taková 
malá zahrádka.

Efektivní využití  vermikospo-
stu a  symbióza  různých plodinek 
v  rámci jednoho ekosystému za-
jišťují navíc zeleninu výjimečně 
bohatou na  minerály a  vitaminy, 
plnou chuti a vůně. Bez nutnosti 
použití jakékoliv chemie.

Stolování a grilování
K nejpříjemnějším okamžikům ži-
vota na terase patří stolování. Na 
čerstvém vzduchu zkrátka dobře 
chutná a na pěkně prostřený stůl 
na terase ozdobený kyticí květin 
ve váze je radost už jen pohledět. Pokud máte na terase 
dostatek místa, můžete si zde vybudovat i letní kuchy-
ni, takže nebudete muset trávit čas v uzavřeném domě 
u plotny. Nebo si alespoň pořídíte gril, abyste si mohli 
dopřávat dnes tak oblíbené pochoutky připravené na 

dřevěném uhlí, na elektrice nebo na plynu – jak je libo.
Grilů je na výběr tolik, že se při pořizování budete mu-
set dobře zamyslet, co pro vás toto připravování pokr-
mů znamená. Pokud grilujete jen jednou za čas, není 
třeba podlehnout komfortu a kráse velkých grilů, které 
jsou vlastně jakýmisi minikuchyněmi. Vystačíte si s jed-
noduchým grilem na trojnožce nebo na postavení na 
stůl. Koho láká vůně dřevěného uhlí, zvolí gril, ve které 
se uhlíky budou pěkně žhavit a maso i zelenina získají 
jedinečnou vůni podle druhu dřeva, který požijete. Kdo 
dá přednost pohodlí zvolí gril na plyn (elektrické jsou 
vhodnější pro použití doma).
V  každém případě si vyberte gril s  víkem, pod ním 
se pokrmy připravují lépe, maso se propéká ze všech 
stran. Velké grily mají i  vybavení pro ohřívání, někdy 
i hořák pro vaření v hrnci – zkrátka pro kompletní pří-
pravu jídel. Pod varnou a grilovací plochou jsou skříň-
ky na uložení ingrediencí i nádobí, griluje se na roštu, 
na plotně nebo na lávových kamenech. Z grilování se 
zkrátka stala věda. Ale nepropadejte panice. Teprve 
když vás grilování opravdu chytne a budete chtít zkou-
šet další a další recepty, má smysl si pořizovat sofisti-
kovanější gril a učit se na něm vařit. Jinak si opravdu 
vystačíte s tím jednoduchým, stačí si k němu pořídit ši-
kovné kleště na obracení pokrmu, no a pak také dobrý 
kartáč na čištění roštu i mis, abyste grilovali vždy na čis-
tém a tedy zdravěji. Plátky masa, grilovaná rajčata, pa-
priky, cukety, cibule, kukuřice, ryby zabalené v alobalu 
s pár bylinkami, na grilu upečené brambory nebo třeba 
jen pár dobrých klobásek k posezení s partou přátel za 

teplého letního večera – to zvládne každý. Už se vám 
určitě sbíhají sliny, tak pěkné léto na vaší krásné terase 
s vůní grilády!

Foto: Shutterstock.com



OBJEVTE CHUŤ 
A VŮNI PRAVÉ 

DOMÁCÍ ZELENINY!

PĚSTOVÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ!
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Unikátní propojení vertikálního pěstování a kompostování. Zužitkujte svůj bioodpad 
a přeměňte jej ve vlastní zeleninu či bylinky bohatou na minerály a vitaminy.
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ZIMNÍ ZAHRADA 
NA CELÝ ROK
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INZERCE

Příjemný prostor pro chvíle odpočinku, přezimování rostlin, které nesnášejí 
mráz, efektní doplněk celého domu – všechny tyto možnosti nabízí celoroč-
ně obyvatelná zimní zahrada. Její budování však není zdaleka tak jedno-
duché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jaké jsou možnosti a kterým 

chybám bychom se měli při stavbě vyhnout?
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Zimní zahrada je prostor, v němž bychom se měli cítit 
příjemně, a měl by plnit veškeré naše požadavky. Měla 
by tedy být atraktivní nejen při pohledu zvenčí, ale také 
účelná a útulná uvnitř. Nejprve si musíme ujasnit, jaké 
vybavení bychom v  ní chtěli mít, množství a  velikost 
rostlin, zda má být průchozí, přístupná pouze z jediné 

či z více místností. Zimní zahrada koncipovaná jako sa-
mostatný obytný prostor by obecně neměla mít pod-
lahovou plochu menší než 15 m2 a  hloubku alespoň 
3 metry. Z těchto parametrů bychom měli vycházet již 
při rozhodování, v kterém místě zimní zahradu posta-
víme. Způsob využití rozhoduje o tom, jaké by mělo být 
v zimní zahradě klima. Chceme-li zimní zahradu obývat 
celoročně, musí v ní být v létě příjemný chládek a v zim-
ně teplo, abychom mohli díky pohledům přes velké za-
sklení mít alespoň trochu pocit, že jsme součástí okolní 
zahrady. Z  toho musíme vycházet při volbě materiálů 
a technického vybavení, jakým je vytápění, větrání a stí-
nění. Jejich správný výběr je mimořádně důležitý u celo-
ročně obývaných zimních zahrad, které rovněž kladou 
vysoké nároky i na celkovou tepelnou izolaci.

Tvar a umístění
Pokud jde o umístění, můžeme zimní zahradu postavit 

prakticky u kterékoli stěny domu či v jeho zákoutí. Fan-
tazii se meze nekladou ani při volbě jejího tvaru. Nej-
jednodušší stavbou je samozřejmě jednoduchý přísta-
vek k domu, tedy prostor, zastřešený jednoplochovou, 
mírně klopenou, tzv. pultovou střechou. Větší prostor 
získáme přístavkem s klasickým sedlovým zastřešením. 

Efektním doplňkem každého domu je tvar pyramidový, 
který lze snadno přistavět k rovné zdi domu, ale umístit 
například i do rohu či jím zakončit pravidelný prostor se 
sedlovou střechou. Členění obvodových stěn a způsob 
jejich otvírání je  díky  modernímu stavebnímu kování 
téměř neomezen, záleží pouze na našich představách, 
fantazii a peněžence.

Orientace podle využití
Světovou stranu, na niž bude naše zimní zahrada ori-
entována, bychom pokud možno měli volit podle toho, 
jak chceme tento prostor využívat. Zimní zahrady ori-
entované k severu získávají méně tepla ze slunečního 
záření během celého roku, lze je využívat třeba jako 
pracovnu. V létě sice tolik netrpí přehříváním, pro celo-
roční provoz je však nutné použít při jejich stavbě ma-
teriály s nízkou tepelnou prostupností (izolační dvojsk-
la nebo trojskla) a konstrukce s oddělenými tepelnými 
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mosty. Důležité je dostatečné vytápění.
Naproti tomu u zimní zahrady, otevřené směrem k jihu 
a určené pro celoroční provoz, je bezpodmínečně nut-
né její kompletní zastínění. Chladnější místnost, vhod-
nou pro pěstování rostlin a současně příjemnou třeba 
pro společné rodinné snídaně, získáme orientací na vý-
chod. Toužíme-li po teple až do pozdních hodin, pak 
zvolme západ. Získáme tak prostor vhodný pro rostliny, 
který ale rovněž nutně potřebuje zastínit.

Klasika či praktičnost
V současnosti se zimní zahrady budují výhradně ze dře-
va, hliníku, plastů či jejich kombinací. Podle potřeby 
pak základní materiály povrchově upravené doplňují 
ocelové výztuhy. Každá z těchto tří možností má své vý-
hody i nedostatky.
Tradiční konstrukční materiál – dřevo - vyniká zejména 
estetickými účinky a jeho produkce nezatěžuje životní 
prostředí. Je však nutné, aby bylo dokonale povrchově 
upraveno. Moderní dřevěné zimní zahrady jsou stavě-
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ny z lepených hranolů, které zaručují tvarovou stálost 
i v proměnlivých a náročných klimatických podmínkách. 
Místa, která jsou často v přímém kontaktu s vodou, pře-
devším krovové lišty a okapový přechod, musí být ople-
chována, nebo se používají raději celohliníková. U dře-
věné stavby musíme počítat s  její průběžnou údržbou 
a  konzervačními nátěry. Nejpraktičtějšími nátěrovými 
hmotami jsou mořidla, na nichž se vlivem slunečního 
záření na rozdíl od laků nevytvářejí praskliny a ‚šupin-
ky‘, které je nutno před dalším nátěrem pracně mecha-

nicky odstraňovat.
Nízká pořizovací cena, vysoká životnost, skvělá odolnost 
povětrnostním vlivům, malé nároky na údržbu a mož-
nost provedení v imitaci dřeva jsou výhodami plastové 
stavby, která navíc nabízí vynikající izolační vlastnosti. 
Nevýhodou jsou vyšší nároky na přísun čerstvého vzdu-
chu a jeho regulaci. Navíc plastová konstrukce určí hra-
nice naší fantazii při plánování celkového vzhledu stav-
by, protože se plastové profily vyznačují nižší pevností, 
a  tudíž umožňují kratší maximální délku jednotlivých 
ploch. Pro stavbu zimní zahrady jsou v současnosti pou-
žívány PVC systémové profily s ocelovými pozinkovaný-
mi výztuhami. Obvodové stěny tvoří navzájem spojené 
plastové rámy, stejné jako u plastových oken, mezi ni-
miž jsou nosníky, protože plastové rámy nejsou samo-
nosné. Střechu tvoří plastové krokve, rovněž vyztužené 
ocelovým profilem.
Za nejkvalitnější provedení je považována hliníková 
konstrukce, která je pevná, má dlouhou životnost, vy-
značuje se přesností zpracování a je nenáročná na údrž-
bu. Navíc můžeme i u  tohoto systému zvolit laminaci 
v imitaci dřeva. Hliníkové zimní zahrady však patří díky 
konstrukčnímu materiálu k finančně nejnáročnějším.
Hliníkové systémy nabízejí konstrukční profily s oddě-
lenými tepelnými mosty, které eliminují vysokou tepel-
nou vodivost hliníku. Díky pevnosti je hliník používán 
při realizaci nejnáročnějších konstrukcí. Pokud bychom 
ale chtěli přece jen trochu ušetřit, můžeme kombino-
vat hliníkovou stěnu s plastovými obvodovými stěnami, 
které navíc lépe izolují.

Bez prosklení není zahrada
Nejdůležitějším prvkem na zimní zahradě je její pro-
sklení. Klasické sklo propouští velké množství sluneční 
energie, což lze snížit volbou reflexních nebo zabarve-
ných skel, ovšem za cenu snížení světelného komfortu. 
Ani moderní protisluneční skla však nezabrání přehří-
vání interiéru, proto je nutné kombinovat je s větráním 
a stíněním.
Ideální je technologie izolačních dvojskel, která pod-
statně zlepšuje izolační vlastnosti, do obvodových stěn 
celoročně obývaných zahrad je pak nejvhodnější izo-
lační trojsklo. Přestože moderní skla jsou dostatečné 
pevná sama, z bezpečnostních důvodů je nutné opatřit 
spodní sklo dvojskel bezpečnostní fólií, která zaručí, že 
se při poškození nevysypou. Horní sklo bývá většinou 
kalené, čímž se zaručí jeho maximální pevnost.
Praktickou možností prosklení je polykarbonát, který 
nás přijde mnohem levněji. Tento druh plastu má řadu 
předností, kromě cenové dostupnosti hlavně nerozbit-
nost. Vypadá téměř jako sklo, jeho izolace však není pro 
celoročně obývanou zimní zahradu dostatečná. Proto 
se používá spíše na jednoduché přístřešky. Potřebnou 
izolaci dokáže zajistit polykarbonát takzvaného dutin-
kového provedení, nezajistí však čirý průhled a je méně 
odolný proti poškrábání.
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Bez vzduchu to nepůjde
Velmi důležitým prvkem, jehož volbu je třeba zvážit, 
je způsob otvírání oken a  dveří, zajišťující dostatečný 
přísun čerstvého vzduchu. Nejjednodušším a nejčastě-
ji využívaným je systém rámů, které lze podle potřeby 
pouze vyklápět, či naplno otevřít díky pákovému ovlá-

dání. Tento mechanismus přijde také nejlevněji.
Finančně náročnější jsou posuvné či skládací dveře. 
Vlajkovou lodí mezi dveřmi, které jsou na našem trhu 
dostupné, jsou bezbariérové posuvné dveře, které ne-
zasahují do obytného prostoru. Kromě snadného ovlá-
dání mají navíc i  zapuštěný práh. Prostorově úsporné 
jsou i  posuvné skládací dveře, jejichž shrnovací křídla 
se odsunou do strany, kde vytvoří jen úzký „balík“. 
Nejpraktičtější variantou jsou posuvné-sklopné dveře, 
které lze buď zcela odsunout, nebo pouze vyklopit pro 
přísun čerstvého vzduchu, přičemž prostor zimní zahra-
dy zůstává pro vstup zvenčí uzavřen.
Velmi účinným způsobem větrání jsou střešní okna. 
V  nabídce jsou i  varianty s  automatickým, nebo do-
konce programovatelným otvíráním, jejichž pořízení 
je však finančně náročnější. Systém střešního větrání 
však neumožňuje zakrytí střechy markýzou či žaluzie-

mi, proto je třeba důkladně zvážit, zda jsou vzhledem 
k umístění naší zimní zahrady vhodné.

Nežádoucí pařeniště
Při plánování nesmíme podcenit způsob stínění stav-
by, který je mimořádně důležitý u  staveb orientova-
ných směrem k  jihu a západu. Ty se vlivem obrovské-
ho množství slunečních paprsků, které na jejich plochu 
dopadají, stávají při nedostatečném zastínění prakticky 
neobyvatelnými. Ani sebelepší větrání totiž nedokáže 
snížit teplotu interiéru na přijatelnou úroveň. Základ-
ní druhy zastínění se dělí na vnější a vnitřní. Finančně 
méně nákladné je vnitřní stínění, ať již svislými či vodo-
rovnými žaluziemi, různými typy rolet nebo rohožemi. 
Tento systém však má mnohem nižší účinnost – maxi-
málně 50 procent.
Venkovní stínění je účinnější, ale i cenově několikaná-
sobně nákladnější. Jeho pořizovací cenu zvyšuje mno-
hem náročnější konstrukce venkovních rolet či markýz, 
které musí odolávat povětrnostním vlivům. Moderní ro-
letové systémy jsou tvořeny lamelami ze silnostěnných 
hliníkových pásů, jejich výhodami jsou vysoká pevnost, 
stabilita a barevná stálost. Navíc se vyznačují i solidními 
izolačními vlastnostmi. Většinou bývají vybaveny ovlá-
dáním na elektrický pohon, mohou však být ovládány 
i ručně. U tzv. pultových střech se dají použít i k zastí-
nění střechy a  jejich účinnost stínění je  téměř stopro-
centní.
Další možností jsou externí markýzy, buď samonosné, 
nebo na kolejnicích, které jsou uloženy na konstrukci 
zimní zahrady. Jejich výhodou je široký výběr barev, 
takže mohou vytvořit vhodný doplněk fasády domu. 
V současnosti již existují i kombi verze, kombinující díky 
variabilním kloubům svislou a šikmou markýzu do jed-
noho celku.
Pokud se venkovním zastíněním nechceme připravit 
o světlo, budou ideální volbou externí žaluzie. Může-
me je totiž natočit tak, aby zabránily vstupu sluneční-
ho záření do zimní zahrady a současně dál propouštěly 
světlo. Tento systém však nelze z  technických důvodů 
použít na střechu.

Střecha jako koruna
Zimní zahradu dělá zimní zahradou její střecha tvoře-
ná nosníky a  zasklením. Nejdůležitějším požadavkem 
na její konstrukci je bezpečnost. Tradičním konstrukč-
ním materiálem je dřevo, které dodává zimní zahradě 
přirozený přírodní vzhled. Střešníky tvoří lepené kon-
strukční hranoly a všechny vnější části, které přicházejí 
dlouhodobě do styku s vodou, musí být oplechovány. 
I střešní konstrukci však můžeme vytvořit z hliníkových 
prvků, prosvětlených polykarbonátovými deskami nebo 
bezpečnostním izolačním dvojsklem. Nutnou součástí 
každé střechy je okap, který může být součástí střechy, 
nebo klasický, takzvaně přiznaný, a svod dešťové vody.

Foto: Shutterstock.com
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BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE. BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE. 

JE ODOLNÝ A NADČASOVÝJE ODOLNÝ A NADČASOVÝ

Beton v zahradě je nestárnoucí materiál, a to v každém ohledu. Nikdy nevyjde 
z módy, ať už jej použijete na konstrukční prvky, nebo na zahradní dekorace.  
Můžete si pořídit betonovou dlažbu, zídku, betonový chodník nebo betonové 
dlaždice. To vše v dekoru dřeva nebo kamene, ovšem s výhodami odolného, trvan-
livého a cenově dostupného materiálu, kterým beton bezesporu je. Díky složení 
z přírodních komponentů nepůsobí beton v zahradě rušivě, naopak splývá přiro-

zeně s okolím. 

Kolébkou betonu je Francie
Beton považujeme za materiál moderní doby. Již ve starověku u egyptských, fénických, řeckých a římských stavite-
lů však můžeme vystopovat používání materiálu, který se svým charakterem betonu podobá. Počátky moderního 
betonu souvisí s technickým a průmyslovým rozvojem v osmnáctém a devatenáctém století, který s sebou přinesl 
technologii výroby pojiv smísených s vodou, především cementu. Zlomovou událostí v historii betonu byla Všeo-
becná světová výstava v Paříži v roce 1900, kde byl hojně využit při stavbě pavilónů. Od začátku dvacátého století 
lze beton označit za jeden ze základních konstrukčních materiálů. 

Beton převlečený za dřevo či kámen
Beton vzniká smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, 
příměsí a přísad. Je velmi odolný, proto se někdy označuje jako umělý ká-
men. Velkou výhodou betonu oproti kameni je jeho výborná tvarovatelnost 
a možnosti barevného provedení. Ve spojení s vlastnostmi, jako je pevnost, 
odolnost proti otěru a nárazům a mrazuvzdornost, je beton přímo předur-
čený k použití v zahradách, kde hraje významnou roli i estetické hledisko 
použitých materiálů. Pokud dáváte přednost dřevu, ale zároveň hledáte 
do exteriéru trvanlivější materiál, pak oceníte, že některé betonové prvky 
napodobují strukturu ohlazeného starého dřeva. 

Betonový chodník slávy
Beton na zahradě najde své uplatnění například ve formě dlažby. Dlažební betonové kameny poslouží na příjez-
dové cestě, na dvoře nebo třeba na terase. Společnost Prefa Brno, a. s., přední výrobce betonových stavebních 
dílců v České republice, nabízí kvalitní odolnou betonovou dlažbu, 
která díky široké škále barevného provedení nepůsobí fádně ani ve 
větších plochách. 

Funkční zahradní dekorace
Dlážděné chodníčky můžete nahradit nášlapnými kameny, které fun-
gují zároveň jako zahradní dekorativní prvky. Pomocí kamenů zva-
ných „šlapáky“, které společnost Prefa vyrábí hned v několika vari-
antách, můžete vytvořit zajímavé chodníčky v  trávě. Oblíbené jsou 
nášlapné kameny imitující příčný řez kmenem stromu, ohlazenou 
dřevěnou fošnu nebo kámen.

Betonové prvky pro zpevnění a ohrazení  
Některé originální betonové výrobky na zahradu společnosti Prefa 
mají podobu dřevěných kmenů nebo ohlazených dřevěných kůlů, které jsou vhodné pro tvorbu palisád. Najdou 

své uplatnění tam, kde chcete zajímavě rozčlenit prostor zahrady, napří-
klad pro vymezení dětského pískoviště, zahradního jezírka nebo květino-
vých záhonů. Betonové svahovky slouží ke zpevnění terénu, z betonových 
prvků lze dále vybudovat v exteriéru i schodiště. 

Pokud chcete oplotit pozemek, sáhněte po variabilním plotovém systému 
Gardelot společnosti Prefa, který oceníte pro jeho stabilitu a vysokou odol-
nost. Nosnou konstrukci z betonových plotovek je možné kombinovat buď 
s dřevěnou výplní, nebo s výplní z betonu imitující dřevo nebo kámen.  

Beton si rozumí s křehkou krásou
Okrasné rostliny se budou krásně vyjímat v betonových květináčích nebo 
truhlících, které vynikají výbornou stabilitou a dlouhou životností. Protože 

jsou mrazuvzdorné, mohou v exteriéru sloužit po celý rok. Mezi velmi efektní zahradní dekorace patří rovněž 
betonové koule a polokoule, které plní čistě estetickou funkci. 

Ve službách designu
Celodřevěný nábytek vnáší do zahrady útulný dojem, jeho životnost je však omezená. Lavičky, jejichž konstrukce 
je vyrobena z betonu, nabízí nejen dlouhou životnost, ale také stabilitu posezení. Opravdovou designovou lahůd-
kou jsou lavičky Beto navržené pro společnost Prefa v roce 2005 předním českým designérem Jaroslavem Juřicou. 
Tyto lavičky byly původně součástí konceptu městského mobiliáře, který využívá surového materiálu betonu pro 
docílení jednoduchého a praktického tvarosloví. Korpus lavičky Beto tvoří dva zrcadlově otočené betonové prvky 
propojené dřevěným sedákem ukotveným na skrytých konzolách. Tvar je praktický na údržbu a díky materiálu je 
lavička odolná proti povětrnostním vlivům.

Víte, že… Spojení zahrady a betonu dalo vzniknout železovému betonu? Tento vynález je 
připisován francouzskému zahradníkovi Josefu Monierovi, který získal roku 1867 patent na 
výrobu betonových květináčů a menších vodních nádrží vyzftužených železnými sítěmi. 
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www.betoneshop.cz
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Jakmile jsme si zabydleli dům, ženeme se ven. Vždyť bydlení v rodinném 
domku jsme si pořídili hlavně proto, abychom mohli odpočívat na vzduchu. 
Terasa je od pozdního jara do posledních teplých dnů asi nejoblíbenějším 
místem u domu. V létě dovede být ale pěkně rozhicovaná, takže ideálem se 

stává kousek vodní plochy – bazén nebo jezírko.

LUXUSNÍ TERASA U VODY
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V rodinách s  dětmi padne volba nejspíš na bazén.  
Je to investice nemalá, takže ji řádně promyslete. Po-
kud víte, že bazén pořizujete na pár sezón hlavně kvůli 
dětem, nemá asi smysl stavět nákladný zapuštěný, vy-
stačíte si s nějakým postaveným na terénu. I ty mají pev-
né konstrukce a  dostatečné rozměry, abyste si v  nich 
v létě mohli udělat pár temp a hlavně se spolu s dětmi 
osvěžit v horku. Ti, kdo skutečně rádi plavou, mají na 
výběr z bazénů různých tvarů i velikosti zapuštěných do 
země. K takovému byste pak měli rovnou zvážit zastře-
šení, abyste si koupací sezónu co nejvíce prodloužili.
Kdo po koupání na zahradě netouží vůbec, zato chce 
mít svůj malý ráj opravdu vyšperkovaný, pustí se nej-
spíš do budování jezírka. Voda totiž dává zahradě život 
a  v  letní horku se u  jezírka lépe dýchá vlhký vzduch. 
V  každém případě kromě terasy u  domu naplánujte 
také plato u  bazénu nebo u  jezírka, protože poseze-
ní tady bude vždycky příjemné. Vždy ale musíme zvolit 
kvalitní bazénovou chemii, která nám dopřeje užívat si 
čisté vody dlouhou dobu. Každý majitel, který vybírá 
chemii do bazénu, může volit mezi osvědčenými   pří-
pravky na bázi aktivního chlóru nebo bezchlórovou ba-
zénovou chemií s aktivním kyslíkem. Pohodlná údržba 
vody v bazénu je dosažitelná také díky kombinovaným 
přípravkům. 

Jaký bazén vybrat? 
Bazén není investicí na jednu sezónu, proto bychom 
vždy při výběru měli zohlednit, co od něj očekáváme. 
Zvážit životnost, záruku, estetické hledisko, to, zda ho 
budeme využívat denně, sezónně, pro zábavu, či kon-

diční plavání. To vše musí být při nákupu zohledněno.  
Běžně se nabízejí bazény plastové, volit si můžete  
samozřejmě hloubku, tvar i vybavení. Pokud ale chcete 
opravdovou lahůdku,  pořiďte si bazén dřevěný.  
Bazény s  masivní dřevěnou konstrukcí jsou velmi popu-
lární ve Francii, tedy na největším bazénovém trhu v Ev-
ropě, kde se tato technologie používá již více než 40 let. 
U nás sice stále převládá představa bazénu jako plně 
zapuštěné nádrže, přesto každým rokem výrazně roste 
počet zákazníků, kteří ocení výhody dřevěného bazénu. 
Patří mezi ně rychlá a  jednoduchá výstavba, unikátní 
vzhled, použití ušlechtilého konstrukčního materiálu, 
skvělé tepelně izolační parametry a především mimo-
řádná variabilita způsobů osazení bazénu. Samozřejmě 
je možné volit i částečné zapuštění s návazností na te-
rén či okolní terasu. Ještě jsme vás o výhodách dřevěné-
ho bazénu nepřesvědčili? Pojďme se tedy podívat na to, 
v čem je výjimečný. Jistě se shodneme na tom, že dřevo 
je osvědčeným stavebním materiálem, který je navíc 
opravdu krásný. Má skvělé izolační schopnosti - stěna 
dřevěného bazénu tl. 45 mm umožní udržet požadova-
nou teplotu vody i při nadzemní instalaci mnohem lépe 
než jiné materiály. Dřevěný bazén lze snadno integro-
vat do jakéhokoliv prostředí a pokud chcete u bazénu 
zřídit pláž, je zcela přirozenou volbou navazující dře-
věná terasa, která užitné a estetické vlastnosti vašeho 
dřevěného bazénu ještě znásobí.

Co na podlahu
Prostor, který přímo navazuje na dům, je ideální budo-
vat a zařizovat tak, aby průhledy přes velké skleněné 
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dveře tvořily jeden celek. Toho dosáhneme nejlépe 
stejným designem podlahy. Pokud terasa navazuje na 
předsíň, halu, kuchyň nebo zimní zahradu, je snadné 
vybrat keramickou dlažbu, mnoho dekorů se vyrábí jak 
pro interiérové, tak pro venkovní použití (to znamená 
s  protiskluzovou úpravou a  mrazuodolné). Poněkud 
složitější to je u terasy, která navazuje na obývací pokoj, 
pokud v něm máte na podlaze položené parkety. I zde 
se ale dá vybrat dlažba, která prodlouží pohled. Dekory 
imitující dřevo jsou k dispozici v různých odstínech ok-
rové až hnědé s nápodobou prken, parket i třeba sklá-
daných mozaikových parket. Dekor by měl korespon-
dovat se stylem stavby a  zahrady. To ale neznamená, 
že u jednoduchých domků si nemůžeme právě výběrem 
dlažby styl teprve začít vytvářet. Naopak, tady si může-
me dovolit prakticky cokoliv. Na velkou terasu k domu 
s  jednoduchým zařízením a  bezúdržbovou zahradou 
s trávníkem a pár keři se budou hodit moderní velko-
formátové dlaždice. Pokud je prostor skutečně rozlehlý, 
můžeme zvolit tmavší barvu, která dá vyniknout kráse 
ušlechtilého keramického materiálu třeba jen s nená-
padným mramorováním nebo čárkováním. Středomoř-
skou atmosféru vytvoří mramorovaná dlažba doplněná 
několika kusy s antickým dekorem. Taková dlažba mívá 
i strukturovaný povrch, aby působila trochu jako staro-
žitnost. Typicky český domek se sedlovou střechou a za-
hradou ve venkovském stylu dozdobí příjemně dlažba 
imitující dřevo, beton nebo cihly, formát dlaždic může 
být menší, hodí se tak i na menší terasy, které u tako-
vých domků bývají běžné. Nápadně, ale také vkusně, 

bude působit sytě barevná dlažba, případně třeba jen 
pár barevných pruhů nebo čtverců, ve které dominující 
odstín bude sladěn s nátěrem plotu, okapů nebo někte-
rých dalších detailů oživujících zahradu a dům.
Podlahu, navazující schodiště a třeba i příchodovou ces-
tičku ze zahrady můžete zvolit také z  přírodního ka-
mene. Ušlechtilý materiál má mimo jiné i  tu výhodu, 
že jeho životnost je velice dlouhá, střídání počasí mu 
nevadí, naopak stárnutí mu dodává na kráse. Každého 
samozřejmě napadne mramor či travertin, tedy upravo-
vané formátované dlažby usazené z vápencových hor-
nin. Zdaleka to ale není jediný kámen, který na terasu 
můžete položit. Vybírat můžete z různě zrnitých žulo-
vých dekorů, od šedé po růžovou krásně probarvených 
kvarcitů (křemenců), ušlechtile působících břidlic, bílých 
až béžových vápenců. Ze všech se dnes vyrábí jak dlaž-
ba formátovaná, povrchově upravovaná jednoduchým 
zbroušením nebo náročným vytmelením a leštěním, tak 
štípaná nefromátovaná. Široká nabídka trhu umožňu-
je použití venkovní i  interiérové, na podlahy i na ob-
klady, takže pokud se pro některý kámen rozhodnete, 
není problém jím dekorovat celý dům i zahradu. Přitom 
proměnlivost kamene je veliká, zejména pokud zvolíte 
na podlahy a cestičky štípaný kámen, bude na různých 
místech přirozeně dotvářet prostor přechodem odstínů 
i struktur – prostě jako kameny v přírodě.
Skutečným luxusem jsou historizující dlažby. Na trhu 
je například španělská dlažba, která se výborně hodí 
k renovovaným starým vilám. Můžete mít dokonce až 
sto let starou dlažbu z některých starých likvidovaných 
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španělských staveb, samozřejmě ošetřenou a vybranou, 
aby vám sloužila další dlouhé roky. Finanční náročnost 
asi netřeba připomínat. O  něco levněji tedy můžete 
pořídit nápodobu. Repliky jsou ručně vyráběné stejně 
jako před dávnými časy v malé španělské manufaktuře, 
jsou důkladně probarvené až do hloubky 1 cm, což za-
ručuje více jak stoletou životnost dekoru při zachování 
svěžích barev. Nemusíte mít ale prvorepublikovou vilu 
nebo ješět starší zámek, kombinace historické dlažby 
a moderního domu je absolutním hitem, je to nadča-
sové umění v shabby chic stylu, které vytváří originální 
interiér s půvabem a duchem dávných časů. Stejně tak 
bude působit i historická dlažba cihlová. Charakteristic-
kým rysem tradiční staré španělské cihlové dlažby je ur-
čitá barevná a tvarová nerovnost, která je považována 
za jednu z největších předností. Po impregnaci se může 
tato terakotová-cihlová dlažba použít také na terasu. 
Historické a retro dlažby dotvářejí osobité individuální 
kouzlo domu, nesou s sebou příběh, půvab a ducha sta-
rých časů. K dnes tak oblíbeným přívětivým a hřejivým 
retro interiérům pasují jako samozřejmá součást, ale 
i kontrast s funkční modernou je velice působivý.
Dlažby v  zahradě a  zvláště u  bazénu či jezírka vyža-
dují opatrný výběr. Pro okolí bazénu se dnes vyrábě-
jí speciální materiály, tzv. kompozity, složené ze 60 % 
z kvalitní dřevité moučky a 40 % jakostního polymeru 
a  barviva. Užitné vlastnosti dřevoplastových materi-
álů jsou pro terasu u bazénu ideální – mají protisklu-
zovou úpravu, na slunci se nerozpalují tak rychle jako 
kámen a dlažba, vykazují atraktivně vysokou životnost 
a odolnost vůči prakticky všem vlivům počasí (déšť, sníh, 
apod.). Nepodlehnou ani UV záření nebo znečištěnému 
prostředí, a to bez potřeby jakékoliv údržby či napou-
štění nátěry. Esteticky se k bazénu hodí, jsou pro tyto 
účely přímo vyráběné.
Něco jiného si ale žádá zahradní jezírko. Tady se nejspíš 
smíříme s  tím, že podlahu plata budeme po nějakém 
roce obměňovat, nebo alespoň důkladně renovovat. 
K přírodnímu vzhledu se technicky působící kompozit 
nehodí, zvolíme raději přírodní kámen s nízkou nasá-
kavostí nebo dřevo, nejlépe ušlechtilé tvrdé exotické. 
Ve vlhkém prostředí se ovšem bude dařit mechu, musí-
me ho tedy z kamene i dřeva pravidelně odstraňovat. 
Dřevo navíc potřebuje pravidelné natírání. Vzhledově 
ovšem takový dobře zvolený přírodní materiál zušlechtí 
prostor u jezírka.
Zajímavou možností jsou určitě i  zatravňovací dlaždi-
ce, které nechají exteriéru přírodní styl neubírají nám 
zeleň v zahradě, ale zároveň zpevňují terén, abychom 
v případě dešťů nechodili po blátě.

Zastřešení, pergoly a zastínění
Raní a večerní posezení na terase je příjemný zážitek. 
Tehdy sluníčko vítáme nebo se s  ním na noc loučíme 
a jeho paprsky nás jenom lehce šimrají. Jakmile ovšem 
na obloze stoupne, začne být na terase horko. Aby-
chom nemuseli utíkat do uzavřeného klimatizovaného 

domu, je potřeba terasu před sluncem dobře ochránit.   
Jedním řešením pro terasy u domu je pevné zastřešení, 
počítejte ale s tím, že údržba střechy je dost složitá, ať 
už použijete sklo (v létě na něj můžete položit ještě ro-
hože), které bude čas od času potřeba umýt, nebo dře-
vo, vyžadující natírání. Někdo si ovšem přeje mít terasu 
zakrytou. Pak je vhodnější rovnou vybudovat pergolu 
s  opěrnými sloupy. Ty jednak zpevní celou konstrukci 
a  jednak umožní pěstování popínavých rostlin. Ty se 
pak mohou volně pnout nahoru i  na vodorovné pře-
klady. Dřevěná střechy pergoly se pod porostem stává 
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prakticky bezúdržbovou.
Jinak je praktičtějším řešením mobilní zastínění. Se 
slunečníkem si dlouho nevystačíte, brzy budete hledat 
komfortnější řešení. To poskytují markýzy, zejména 
když jejich instalaci svěříte odborné firmě. Ta vám pora-
dí, kam a jak velkou markýzu umístit a postará se i o to, 
aby se vždy pohodlně ovládala. Nejlepším řešením jsou 
markýzy, které mají motorové ovládání a  čidla, která 
reagují na vítr a déšť. Nemusíte se pak namáhat s roz-
balováním a  když se náhle změní počasí, markýza se 
sama sroluje.

Markýza si nejčastěji představíme na terase u  domu, 
není ale problém pořídit si ji i  na volné prostranství 
k bazénu či jezírku. Výrobci pamatují na výrobu voně 
stojících markýz. Nevyžadují montáž do stěny a  jsou 
upevněné na samostatně stojící nosné konstrukci. Na 
obě strany od vrchního rámu konstrukce se pak mohou 
rozbalovat výsuvné markýzy, přitom každá může mít 
vlastní ovládání, takže někdy rozbalíte jen polovinu, 
jindy obě strany. Pro zabezpečení vyšší stability je mož-
né nosnou konstrukci upevnit do předem připravených 
betonových patek.
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Máte-li terasu u domu zastřešenou, ale chcete také za-
stínění za stran, můžete použít nejrůznější rolety.
Pokud jste stejně jako já milovníkem přírodních tónů 

a materiálů, pojďme společně přestěhovat kousek pří-
rody na terasu...

Bambus nebo dřevo? Kousek přírody  
u vás doma...
Pokud už jsme si povídali o dřevěném bazénu u dře-
věné terasy, určitě bychom měli uvažovat i o zastínění 
z podobného materiálu. Samozřejmě se nabízejí čistě 
přírodní žaluzie ze dřeva. Nic krásnějšího asi nevymyslí-
me a na terase si s tímto prvkem můžeme skvěle pohrát. 
Dřevěné rolety jsou noblesním designovým prvkem, 
který přináší atmosféru luxusu, harmonie a pohody.
Žaluzie, které použijete na oknech či dveřích, vám na 
terase vytvoříte krásnou celodřevěnou stěnu. Použi-
tí přírodního materiálu navíc evokuje pocity útulnosti 
a bezpečí. To vše při zachování výjimečných praktických 
vlastností dřevěných rolet, jako jsou ochrana před po-
větrnostními vlivy, tepelná a zvuková izolace, regulace 
intenzity osvětlení či zvýšení úrovně zabezpečení ob-
jektu. Uvnitř chrání, venku zdobí…
Největší předností dřevěných žaluzií je jejich přirozená 
krása, což si lidé uvědomili již před 300 lety. Dřevo na-
bízí velké množství odstínů a dokonale ladí s dřevěným 

nábytkem či okenním rámem. Tím můžete zajistit do-
konalé sladění interiéru i exteriéru...

Bambus je materiál minulosti 
i budoucnosti...
Bambus je materiál, který je lidmi využíván už tisíce let. 
Kdysi se z  něj vyráběly nejen domy, ale také zbraně, 
hudební nástroje a mnoho dalšího. I dnes má své místo 
v  moderním stavebnictví a  často se využívá například 
jako obkladový materiál nebo materiál k výrobě nábyt-
ku.
My se podíváme na to, jaké je jeho využití v případě 
bambusových žaluzií. Stejně tak jako u dřeva platí, že 
rolety z přírodních materiálů jsou stejně spolehlivé jako 
ty z plastu. Mají ale navíc dvě kouzelné vlastnosti – voní 
přírodou  a  díky jednoduchému designu a  příjemným 
barvám zútulní interiér bez toho, aby působil přezdo-
beným dojmem.
Bambusové  žaluzie  vynikají i  dalšími skvělými vlast-
nostmi. Bambus do sebe netáhne vodu tak, jako dřevo, 
a tak mu nevadí ani pobyt u bazénu, nebo vlhčím pro-
středím.
Díky obsaženému křemíku je navíc velice pevný, ale 
přesto pružný a dokáže si dlouhodobě udržet svůj při-
rozený vzhled. Celkově jsou bambusové žaluzie lehčí 
než ty dřevěné, jsou také užší a při návinu nezaberou 
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tolik místa. Působí teplým dojmem a hodí se jak do in-
teriéru s vícero přírodními prvky, tak do moderních pro-
stor terasy. Dlouhodobě jsou oblíbené do zimních za-
hrad, k vnitřním bazénům, saunám a podobným typům 
prostor, které jsou primárně určeny k relaxaci.

Nábytek na terasu
A jak by měl vypadat nábytek, aby se nám k přírodnímu 
tónu terasy hodil? Rozhodně bychom ho měli volit ve 
stejném duchu. Ideální volbou je ratan nebo proutí.
Pojďme se podívat na ratan. 
Ratan neboli Calamus  rotang  je dřevina (liána), která 
roste především v pralesích jihovýchodní Asie. Jeden vý-
hon může dosahovat délky i více než 200 metrů. Samot-
né ohýbání ratanu do tvarů, které známe my, probíhá 
napařováním a následným tvarováním.
Exotická dřevina, z níž je  ratanový nábytek vyráběný, 
patří mezi vskutku odolné  a  vděčné  materiály.  Kon-
krétně nábytek do interiéru se vyrábí z loupaného ra-
tanu.  Odolný je, přirozeně, vůči povětrnostním pod-
mínkám nebo vůči UV záření. Kromě toho je to velmi 
vzdušný a  lehký materiál, který má přirozený vzhled 
a po vizuální stránce nevyžaduje žádnou zvláštní údrž-
bu. A na terase nám vytvoří krásnou atmosféru útulné-
ho domova. A  pokud chcete něco opravdu úžasného  
rozhodně se podívejte po nějakém houpacím ratano-
vém křesle. Také už vidíte ten večer s vínem a knížkou 
v  ruce, kdy sedíte ve svém oblíbeném křesílku a kou-
káte z terasy na západ slunce? A pokud tento požitek 
chcete zvednout ještě do vyšších sfér pořiďte si krásné 
designové houpací vajíčko.  Zavěsíte ho buď do stojanu, 
případně, pokud máte pergolu postavenou z  pořád-
ných trámů, tak i na jeden z těchto trámů  a uvidíte, že 
jedno vám pro rodinu určitě stačit nebude… 
Zavrhovat bychom ale rozhodně neměli ani proutí. 
Proutěné křeslo je pohodlný kousek nábytku, který vy-
padá na terase moc hezky. Nemyslete si, proutění je 
stejně kvalitní a odolný materiál jako ratan. Takže křes-
lo unese i  urostlého dospělého muže. A  aby křesílku 
nebylo smutno, pořiďte mu parťáka v podobě proutě-
ného stolku. Líbit se vám jistě bude také proutěný tabu-
ret. Na něj si totiž pohodlně vyložíte nohy při opalování 
v létě na zahradě i po těžkém dni v práci.
Říká se, že čím lepší křeslo doma máte, tím častěji si 
sednete. Tak přejeme krásné posezení na terase…

Nábytek k bazénu
S nábytkem k bazénu je to opět trochu složitější. Roz-
hodně sem nelze doporučit dřevo, protože chlorovaná 
voda na něm zanechává nesmazatelné stopy a i při vší 
proklamované voděodolnosti a  dlouhé životnosti se 
dřevo prostě do vlhkého prostředí příliš nehodí. Hliník 
nebo umělý ratan budou určitě vhodnější. K bazénu je 
ideální zvolit taková lehátka nebo křesílka, která mají 
pohodlný výplet a  není nezbytně nutné na něj dávat 
čalouněnou matraci nebo sedák, stačí jen si roztáh-
nout ručník. Polštářování totiž ve vlhku rychle absor-

buje vzdušnou vlhkost a dlouho vysychá, takže rychle 
doslouží.
Luxusně působí také zahradní nábytek kovaný, ať už 
v typickém černém provedení nebo s bílým či jinak ba-
revným nátěrem. Lehátko takové nepořídíte, ostatně 
komu by se chtělo s  takovým těžkým lehátkem mani-
pulovat. Zato nejrůznější židle a stoly si můžete vybrat 
v nejrůznějších tvarových variantách. Kovaný nábytek 
těžký, bytelný a velmi dobře se udržuje. Na zimu může 
klidně zůstat venku, v  nejhorším případě bude méně 
kvalitně povrchově ošetřený kov potřeba po pár sezó-
nách natřít.
Na terase budeme chtít sedět, i když se večery již ochla-
dí. Praktickým zařizovacím prvkem je pak plynový ohří-
vač – ať už si pořídíte jen menší na stůl, nebo větší, který 
vypadá tak trochu jako plynová pouliční lampa, vytvoří 
kolem sebe dostatečně velký prostor prohřátého vzdu-
chu, aby vás netrápil chlad.

Doplňky pro zkrášlení
K bazénu si na terasu asi žádné dekorace pořizovat ne-
budete, ale u domu či u jezírka si prostor budete chtít 
ozdobit. Na prvním místě jsou samozřejmě nádoby 
s květinami. Vracíme se vlastně na začátek – tak jako 
podlaha jednoznačně dodá terase styl, nádoby s  kvě-
tinami ho definitivně dotvoří. Půvabné a  věčné jsou 
terakotové květináče a truhlíky nejrůznějších velikostí 
– jejich životnost je ovšem krátká, zpravidla vypadají 
opravdu dobře jen jednu sezónu. Nádoby kamenino-
vé, mramorové, kovové, dřevěné – to vše můžete růz-
ně kombinovat. Kdo chce co nejméně práce s údržbou, 
sáhne po plastu. Nemusí vypadat nijak lacině. Vyrábějí 
se krásné designové květináče a truhlíky v nejrůznějších 
barvách, které pohledově vypadají jako glazovaná ke-
ramika. Když navíc zvolíte ještě samozavlažovací výro-
bek, budete mít s péčí o  rostliny na terase minimální 
starosti. Chce to ovšem vysadit do nádob pokud možno 
nekvetoucí rostliny – různé jehličnany, buxusy, ozdob-
né traviny. Kdo má rád letní záplavu květů muškátů, 
petúnií a dalších pestře kvetoucích rostlin, musí počítat 
s tím, že když mají vypadat dobře, je potřeba jim věno-
vat každodenní péči – zalévat, přihnojovat a odstraňo-
vat uvadlé květy a suché listy.
Rostlinnou výzdobu můžete doplnit kameny, dřevě-
nými či keramickými plastikami a  třeba i  fontánkou 
s  minijezírkem, která na terase u  domu osvěží suchý 
vzduch. U plata u jezírka bude důležité hlavně úprava 
okolí. Pečlivě ošetřovaný zelený trávník je základ, ces-
tička od plata k domu by měla být upravená, abychom 
si na trávník příliš často nešlapali. Dobrými pomocníky 
jsou plastové obrubníky, které zabraňují prorůstání trá-
vy do cestičky. Samotnou terásku u jezírka pak v okolí 
můžete osázet postupně rostlinami pobřežními na stra-
ně u jezírka, přidat zakrývací plůtek z thújí nebo záho-
nek s růžemi na straně jezírku vzdálenější.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Představte si domácnost, kte-
rý máte doslova na dlani. Do-
slova a do písmene. Všechno, 
co se v  něm děje nebo má 
dít, neustále vidíte a ovládá-
te na svém chytrém telefonu 
nebo tabletu. Jedním prstem 
můžete zhasnout světlo v ga-
ráži nebo vypnout radiátor 
v dětském pokoji, protože váš 
syn právě odjel na týden na 
hory. Víte, kdo se pohybuje 
v okolí vašeho domu. Můžete 
ovládat všechny elektronické 
spotřebiče, multimediální vy-
bavení, jednoduše ztlumíte 
vytápění tak jak potřebuje-
te. Zní to jako pohádka, na 
kterou nikdy nebudete mít? 
Kdepak. Chytré bydlení je do-
stupné už dnes a může si jej 

dovolit téměř každý.

CHYTRÝ 

DŮM

MŮJ
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Konec mýtů, začátek informací
Dnešní dobu, která je zahlcena informacemi z různých 
zdrojů a různé kvality, ovlivňují i  fakta a mýty o  inte-
ligentních instalacích. Pro někoho je to technická vy-
moženost, pro druhého sociální nezbytnost. Pro jiné 
sci-fi nebo rozmar bohatých. Je zde ale stále větší sku-
pina, která spatřuje v inteligentních systémech to, proč 
byla většina z nich vytvořena. A tou je rezidentní řízení 
domu nezávisle na uživateli, možnost ovládání domu 
z jednoho místa v libovolném sdružení naprosto nesou-

rodých technologií. Že je to nesmysl? Ale vůbec ne. Že 
je řídicí jednotka a ovládací sběrnice základem budou-
cích problémů? To je také pouze mýtus těch, kteří se 
s  inteligentními systémy nesetkali. Uvedeme příklad, 
kde dnes zcela běžně systémy na de facto stejné bázi 
fungují. Jsou to automobily. 

Dnes už nikomu nepřipadá zvláštní, že automobil za-
brzdí na kluzké vozovce pomocí systému ABS. Automa-
ticky zapíná společně s brzdovými světly, při prudkém 
brzdění se dokonce předepne bezpečnostní pás. Zvlášt-
ní? Ne, to je také inteligentní systém. Ovládání oken 
lokálně i z místa řidiče už také dávno není luxus, ale sa-
mozřejmost pro všechna moderní auta. Podobných pří-
kladů bychom našli mnoho - „automaty“ nebo „inteli-
gentní přístroje“ dnes zabezpečující mnohem víc, než 
pro co byly prioritně stvořeny. Telefony, navigace a po-
dobně - vše nám pomáhá dosáhnout našich cílů rych-
leji a kvalitněji. Abychom mohli mít stejně dobrý pocit 
i z našeho domu, musíme se ve dnešní změti různých 
informací velmi dobře zorientovat. Najdou se samo-
zřejmě i tací, kterým přináší už samotné riziko z nezná-
ma potěšení, nicméně majorita je opačného smýšlení 

a pozitivní informace stejného rozsahu mají vždy menší 
váhu než ty negativní. 

Počítač? Tak trochu
Centralizovaný systém není pouze dalším ovládacím 
prvkem. Je to komplexní řízení domu jako celku, kdy 
se maximálně využívá potenciálu integrovaných zaří-
zení bez nutnosti uživatelského zásahu. „Pokud chce 
uživatel využít sám výhod systému v reálném čase, stačí 
mu k tomu jakýkoli vstup do systému. Celý dům v na-

prosto volné topologii protíná 
sběrnice, tj. dvoužilový kabel, 
který spojuje všechny vstupní 
i systémové prvky s centrální jed-
notkou. Z  tohoto důvodu také 
hovoříme o  centralizovaném 
systému,“ říká manažer společ-
nosti, která má s vývojem těchto 
zařízení mnohaleté zkušenosti. 
V nejmodernějších systémech už 
je dvoužilová sběrnice nahraze-
na zabezpečeným bezdrátovým 
přenosem na vyhrazené frek-
venci a systém se tak stává ještě 
dostupnější bez nutnosti rekon-
strukce elektroinstalace.
Obrovskou výhodou systému je 
možnost přizpůsobit si jednotli-
vé vstupy doslova k obrazu své-
mu, tzn. vstupy (vypínače, doty-
kové panely, smartphony apod.) 
nejsou staticky vázané na jedno 
zařízení.

Mnoho škarohlídů ohrne nos nad použitím centrální 
jednotky, protože v něm vidí počítač. Ano, je to vlastně 
počítač, jenže průmyslový. Nestojí někde pod stolem, 
ale bdí v rozvaděči, nebo třeba jen ve skříňce pod tele-
vizí připraven plnit definované úkoly v časové ose nebo 
na  přání uživatele samotného. A  to jsme opět u  na-
šeho příměru k  automobilům, protože tyto využívají 
stejného principu centrální jednotky a sběrnice. Obava 
z nefunkčnosti je proto zcela lichá a obavy z inteligent-
ních systémů je dnes spíše už jen důsledek neznalosti 
základních pravidel inteligentního řízení u těchto lidí. 

Každý z nás má velmi rád více volného času a méně sta-
rostí s rutinními věcmi. S inteligentním systémem řízení 
to lze. A dokonce velmi jednoduše. Proč bychom měli 
mít několik ovladačů na regulaci teploty (v zimě na to-
pení, v létě na klimatizaci), když můžeme mít pouze je-
den systém, jenž se už postará sám, kterou technologii 
použije – uživatel logicky sáhne po plus, pokud mu je 
zima, nebo po mínus, pokud je mu teplo. Odborník vy-
světluje: „Systém sám ví, kolik stupňů je v jednotlivých 
místnostech a  kolik stupňů je mimo dům, zda venku 
svítí slunce a je léto, takže pokud má tu možnost může 



Představa ideálního domu se liší člo-
věk od člověka. Důležité je vhodně 
sladit požadavky na jedinečnost, 
komfort a design s praktickým cho-
dem domácnosti. A to je příležitost 
pro systémovou elektroinstalaci, 
díky níž se dům stává tzv. chytrým 
a řadu věcí dělá sám automaticky.

JE CHYTRÝ 
DŮM

IDEÁLNÍ?

Ostrava - rezidenční bydlení

Rodinný dům v Jihlavě

Byt v Praze

Komerční prezentace

Co například chytrý dům umí?
Ovládá topení tak, že je dodržena tepelná pohoda a zároveň hlídá, 

aby se zbytečně nepřetápělo. Výsledkem je správná teplota na správ-

ném místě v  potřebnou dobu. Úspory energie na topení jsou o  to 

větší, že do hry se zapojí i chování obyvatel domu, např. při otevření 

okna se topení dočasně vypne. Systémová elektroinstalace si poradí 

i s ovládáním rekuperace. Součástí systému je rovněž veškeré stínění, 

např. závěsy, které se zatáhnou, když se setmí a při otevření domov-

ních dveří se rozsvítí v předsíni a začne hrát oblíbená hudba. Často je 

využívaná simulace přítomnosti v době dovolených, kdy se na čas roz-

svítí, hraje hudba a dům klame okolí zdánlivou přítomností majitelů. 

Vzdálené ovládání přes aplikaci v mobilu dává pocit bezpečí, že vše 

je pod dohledem, ale i možnost vypnout zapomenutý aktivní spotře-

bič nebo si dopředu nastavit správnou teplotu v libovolné místnosti. 

Pomocí vzdáleného ovládání lze nejen zapínat a vypínat na dálku, 

ale ověřit stav domu; co je zapnuté, jaká je momentální teplota atd. 

Možností různého nastavení a integrace různých systémů (vytápění, 

zabezpečení, klimatizace, audio atd.) je nezměrné množství.

Co neopomenout při výběru systému?
Nejprve je vhodné si pro sebe udělat představu o tom, co od systému 

chceme. Na trhu je technických řešení řada, některé dokáží pokrýt 

širokou řadu funkcí, jiné jsou omezeny na dílčí úlohu, např. jen ovlá-

dání žaluzií s určitou logikou, což může být denní doba, venkovní svit 

nebo ovládání osvětlení v různých scénách atd. Z technického hledis-

ka se řídicí systémy chytrých domů dělí na systém s centrální řídicí jed-

notkou nebo sběrnicový decentralizovaný systém. Systém s centrální 

řídicí jednotkou může (ovšem záleží na obchodních podmínkách) vy-

jít laciněji v případě rozsahu „tak akorát“, ani příliš málo funkcí, ani 

příliš mnoho. Systémy decentralizované mají možnost postupného 

doplňování modulů a časového rozložení investice. Navíc při výpad-

ku jedné části, fungují ostatní a nenastává paralyzace celého řešení. 

Následuje rozhodnutí, zda volit kabelové nebo bezdrátové řešení. 

Kabel je kabel, ale pokud je již byt hotový, lze se díky bezdrátovému 

systému vyhnout rekonstrukci. Výběr ovlivňuje celá řada dalších pa-

rametrů od jednoduchosti ovládání, designu ovládacích prvků až po 

spolehlivost a reference dodavatele.

Kde se můžeme inspirovat?
Odpovědi na různé dotazy, doporučení, jak postupovat, ukázky 

včetně cenové kalkulace apod. naleznete na internetu, třeba na 

www.hdl-automation.cz. Na vlastní oči lze systémy automatizace 

vidět a  tzv. si „osahat“ jejich funkčnost lze na výstavách, např. 

For Arch v Praze nebo v showroomech dodavatelů. Přínosné je rov-

něž doporučení majitele chytrého domu, který má již s jeho poříze-

ním a fungováním nenahraditelné osobní zkušenosti. I to vám může 

HDL Automation s.r.o. zprostředkovat.
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zatáhnout žaluzie, než začne chladit. Obdobné to je 
i se světlem - dům ví, zda je den nebo noc a zda svítá 
o půl páté nebo skoro v sedm.“ Jak vypadá vaše ráno? 
Zkontrolovat okna, zatáhnout žaluzie, zhasnout, zavřít 
přívod vody, spustit alarm…. Každé ráno stejně a pořád 
dokola? Proč, když to jde jednodušeji, třeba jedním od-
chodovým tlačítkem.

Chytrá instalace jen do domu? 
Další z oblíbených mýtů
Termostatické hlavice jsou dnes již běžnou součástí 
úsporných opatření ve většině domácností, chytrá do-
mácnost jejich úsporný režim ale dokáže ještě posunout 
a automaticky měnit nastavenou teplotu v závislosti na 
denním režimu. Stejně jako u domů i zde můžeme při 
odchodu vypínat přívod vody, nepotřebné zásuvkové 
okruhy, zhasínat zapomenutá světla a aktivovat zabez-
pečovací zařízení.

Je nasnadě, pokud systém nabízí nadřazené sdružené 
řízení, aby podobné mohlo být i případné ovládání. Již 
zmiňované smartphony, tablety, ovládání přes webové 
rozhraní nebo přes televizi - všechny možnosti s sebou 
přináší prakticky nekonečné možnosti vizualizace byd-
lení samotného a uživatel se může cítit jako řidič zno-
vu a opět zmiňovaného automobilu - vše má po ruce. 
„Pokud jde o sledování kamer, streamovanou TV nebo 
„obyčejné“ ovládání domu včetně technologií a spotře-
bičů - to vše umí takzvaná multimediální nástavba.“, 
dodává odborník a doplňuje: „Protože se již nejedná 
o základ řízení, je systém třeba doplnit síťovými služ-
bami. Může se jednat o  standardní strukturovaná ka-
beláž doplněná kvalitním switchem, nebo kvalitní WiFi 
sítí a  serverem pro ukládání multimediálních souborů 
a všech důležitých dat.“ 

A protože je obecně známo, že počítač dělá vše rychleji 
než člověk a navíc s prakticky nulovou chybovostí, pro-
bíhají veškeré měřící, vyhodnocovací a vykonávací ope-
race prakticky v reálném čase. To dává majitelům mož-
nost zásadních úspor v rámci spotřeby energií. Dokáže 
totiž využít potenciálu přírodních zdrojů, tyto efektiv-
ně kombinovat s technologiemi v domě a využívat tak 
vše maximálně efektivně a hlavně tam, kde potřebuje 
sám uživatel. A jak reálné úspory vypadají?
Například snadno regulujete vytápění v  zimě a  chla-
zení v  létě. Už si nemusíte dělat starost s nastavením 
radiátoru – jednoduše zadáte do systému, jakou teplo-
tu chcete mít v ložnici nebo naopak v obýváku. Inteli-
gentní dům se postará o vhodnou regulaci při vytápění 
různých místností. A navíc, nikdy se nestane, že by se 
topilo a chladilo současně. Když zapomenete zhasnout 
ve sklepě nebo na půdě, inteligentní systém vás na to 
galantně upozorní, protože každá propálená kilowatt-
hodina se počítá. A na účtu za elektřinu je to obzvlášť 
patrné. 
„Systém například zamezí současnému chodu chlazení 

a topení, které se vypne při zároveň otevřeném okně, 
pomocí rekuperace zajišťuje dostatečnou výměnu 
vzduchu a  podobně. Díky inteligentní platformě jsou 
všechny technologie v budově provázány do funkčního 
a integrovaného celku,“ shrnuje Jakub Jiříček z nadná-
rodní společnosti, která vyvíjí komponenty pro chytré 
domácnosti v Česku i v zahraničí.
Součástí inteligentních systémů je centrální jednotka, 
která zaznamenává údaje o  spotřebě elektrické ener-
gie, vody a plynu v reálném čase a předává je do systé-
mu. Chytrý systém tak umí sledovat, měřit a na základě 
toho také předpovídat spotřebu energií a  upozornit 
uživatele na předpokládaný vývoj spotřeby v čase. Umí 
rovněž spolupracovat s  tepelnými čerpadly, solárními 
systémy nebo rekuperací, tedy s  technologiemi, které 
jsou pro moderní domy typické.
Inteligentní systém také ví, kolik stupňů je venku a ko-
lik má být v jednotlivých místnostech, takže rozhodne, 
zda je nutné chladit, například v létě, nebo zda naopak 
vytápět. Je to podobné jako se světlem – když se za-
čne stmívat, můžete se těšit na to, že vám dům rozsví-
tí. Když je venkovního světla dostatek, žárovky uvnitř 
zhasnou.

Nebojte se a jděte do toho…
Chytrá domácnost vám bude sloužit, pokud si ji dobře 
nastavíte a sžijete se s ní. Klíčový bude výběr dodavate-
le inteligentního systému. Těch na trhu figuruje hned 
několik. Špatně navržený systém výrazně ovlivní funkč-
nost i intuitivnost ovládání. Rizikem je i krach nezave-
deného dodavatele a s tím související potíže v případě 
reklamací, poruch nebo aktualizací. 
Protože jde o  systém, který komunikuje pomocí bez-
drátového internetu, není dobré šetřit na zabezpečení 
proti napadení hackery nebo úniku informací. Při napa-
dení může narušitel například přenastavit systém, zničit 
domácí spotřebiče nebo dokonce způsobit požár. Mohl 
by také například narušit zabezpečení nebo zamčení 
dveří či garážových vrat. Zároveň je nutné vyřešit otáz-
ku výpadku elektřiny, a  to krátkodobého i dlouhodo-
bého, protože bez elektrického proudu chytrá domác-
nost nemůže fungovat. 
Z výše popsaného je zřejmé, že inteligentní domácnost 
není úplně levnou záležitostí, ale investice do systému 
se můžu vrátit například v úspoře energií. Pokud nad 
pořízením systému do chytré domácnosti uvažujete, 
nechte si zpracovat nabídky od jednotlivých výrobců. 
Na mysli byste přitom neměli mít jen výhody, které vám 
systém přinese hned, ale i pozitiva do budoucna. U vět-
šiny instalací je běžné,  že se nevyužívají hned všechny 
nabízené funkce.  Systémy jsou těmto okolnostem při-
způsobeny a stavěny jako modulární, takže se i později 
přizpůsobí novým požadavkům obyvatel domácnosti.

Foto: Shutterstock.com
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Letošní jarní úklid nebude jen tak ledajaký. Vzhledem k vládním opatřením 
proti šíření koronaviru si na něj Češi zpravidla vyčlení více času a kromě uklí-
zení se zaměří i na oživení interiéru různými dekoracemi, abychom to dome 

prostě měli hezké. 

ČISTÁ DOMÁCNOST 
JAKO PREVENCE VIRŮ.
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Jarní úklid je pro Čechy obdobně tradiční sezónní zá-
ležitostí stejně jako úklid předvánoční. Podle loňského 
průzkumu agentury Nielsen Admosphere se do něj pou-
ští celá polovina domácností. Jarní úklid navíc lidé čím 
dál častěji spojují s jakousi očistou a „vpuštěním“ jara 
do svých domovů, které po zimě potřebují oživit a osvě-
žit. Letos se k tomuto „detoxu“ přidává také zdravotní 
aspekt: důkladnějším úklidem spojeným s  dezinfekcí 
vybraných ploch se lidé brání šíření koronaviru.
Ačkoliv se obávaný virus dle odborníků lépe šíří z osoby 

na osobu než kontaktem osoby s rizikovým povrchem, 
je doporučováno alespoň jednou denně místa a před-
měty, kterých se dotýkáme, očistit a  vydezinfikovat. 
Platí to například pro kliky, desky stolů, židle, kuchyň-
ské linky, vypínače osvětlení, různé dálkové ovladače, 
vodovodní kohoutky a další. 

S úklidem si vyhrajte
Dezinfekci přitom stačí provést jednou denně a vícekrát 
jen v případě, že k vám domů zavítal někdo „zvenčí“. 
Místo toho, abyste se do úmoru snažili o zcela sterilní 
domov, se tak raději pusťte i do tradičních součástí jar-
ního úklidu. Využijte toho, že letos vám kvůli vládním 
opatřením proti pandemii na úklid pravděpodobně při-
padne více času, a  uklízejte beze spěchu i  stresu. Po-
hrajte si důkladněji třeba s okny. Po poměrně deštivé 
zimě jistě vaši péči ocení a vy na oplátku budete těžit 
z toho, jak k vám přes čistá okna proudí jarní sluníčko. 

Vrhněte se na podlahu
Semeništěm nečistot je samolzřejmě podlaha, které 
musíme věnovat pozornost nejen při jarním úklidu, ale 
denně. Skvělým pomocníkem je tyčový vysavač. Tyčo-
vé vysavače mohou být akumulátorové, tedy bez šňůry 
s baterií nebo s dobíjecí stanicí. Stojací tyčový vysavač je 

takový, který nemusí mít dobíjecí stanici. Prodávají se 
i kombinované a to ruční, který je zabudovaný do tyčo-
vého a v případě potřeb jej můžete vyndat. Vyznačují 
se úsporou místa a jednodušším ovládáním. Vhodné na 
plovoucí podlahy a dlažby. Jestli se tedy nechcete tahat 
s ničím těžkým a dáváte přednost lehkým kompaktním 
přístrojům, pak zvažte právě ruční a  tyčové vysavače. 
Ty už dnes dávno nefungují jen jako nepříliš účinný do-
plňkový nástroj, naopak – ty nejlepší jsou vysoce výkon-
né a mohou se stát skvělým pomocníkem. Tyčové bez-

šňůrové vysavače mohou 
bez problémů nahradit 
klasické podlahové. Po-
třebná výkonná cyklono-
vá technologie se stará 
o  maximální účinnost 
vysávání a  dlouhodobě 
vysoký sací výkon. V  ta-
kovém případě mohou 
tyto vysavače poskytnout 
kvalitní výsledky úklidu, 
což podporují i  výkonné 
lithiové baterie, které 
umožní vysávání v  roz-
mezí 55 až 75 minut dle 
napětí baterie podle mo-
delu. Taková výdrž za-
jistí, že během vysávání 
i  velkého bytu nemusíte 
přerušovat úklid kvůli 
dobíjení. 

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysa-
vače, které odstraňují nečistoty na základě zvoleného 
programu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysá-
vání kontroluje čistotu podlahy jen od oka, robotické 
vysavače na to jdou mnohem vědečtěji a jsou opatřeny 
speciálními optickými snímači prachu, které vidí více. 
Věděli jste například, že právě tento typ vysavače nasa-
dila americká vláda během záchranných prací po tero-
ristických útocích na Světové obchodní centrum v roce 
2001? Robot rovněž mapoval zamořené prostory po 
havárii japonské elektrárny Fukušima v roce 2011. Po-
radí si tedy s mnohým a výhodou je velká úspora času 
a  pravidelnost úklidu, jelikož je můžete nastavit tak, 
aby robot uklízel ve vaší nepřítomnosti. Funkcí odlože-
ného úklidu disponují dražší modely. Některé lze na-
stavit manuálně, přímo na robotovi. Pro milovníky mo-
derních technologií existují modely, které se ovládají 
pomocí mobilní aplikace. Nevýhodou je menší velikost 
odpadního prostoru. S tím už si ovšem dobré vysavače 
umějí poradit. Největší novinkou totiž je, že si můžete 
pořídit i model s funkcí automatického vysypávání sběr-
ného koše. To vám  umožní zapomenout na vysávání na 
celé týdny. Jednorázový sáček na nečistoty uvnitř čistící 
stanice pojme až 30 sběrných košů robota. Jeho prak-
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tické zpracování znemožňuje únik prachu 
a nečistot zpět do okolí. Jakmile je čas sáček 
vyměnit, indikátor na stanici vás upozorní. 
Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích 
mazlíčků, kteří měli problem s tím, že se ná-
doba brzy zaplnila psími chlupy a nečistota-
mi a robot pak nedokončil čistící cyklus. To 
už v tuto chvíli je jen historií.
Robotický vysavač je vhodný zejména do vel-
kých místností nebo do bytů bez prahů, s tvr-
dými podlahami nebo koberci s nízkým chlu-
pem. Zakoupit můžete vysavače s rotačními 
kartáči, ale i bez. Robotický vysavač bez kar-
táče disponuje menším sacím výkonem než 
ty s kartáči. Dva kartáče, které se točí proti 
sobě si poradí s  téměř každou nečistotou. 
Vybírat budete také podle počtu programů 
a  nastavení. Vždy je dobré zvolit vysavač, 
který dovede uklidit i rohy a pojede důsled-
ně kolem stěn. Podle zkušeností si uživatelé většinou 
volí programy na úklid celých místností, i když vysavač 
nabízí více možností. Před koupí je vhodné vidět vysavač 
v akci, kvůli efektivitě vysávání, využití kartáčů a jejich 
spolehlivost v odstraňování nečistot a prachových částic. 
Na trhu už jsou i  sety vysavačů a  mopů, kde vysavač 
douklízí a  vydá pokyn vytírači, aby začal pracovat. 

Pomocníci v boji s nečistotou - Hadříky, 
utěrky a mopy
Když hovoříme o  jarním úklidu, nesmíme zapomínat 
ani na klasické pomocníky, kterými jsou mopy, utěrky 
z mikrovlákna, či kvalitní čisticí prostředky.
Vytírat podlahu ručně za pomoci hadru a  kbelíku je 
vážně otrava. S  příchodem praktických mopů je ale 
všechno jinak. Nyní je to pohodlnější, zároveň také 
účinnější. Ovšem pozor – není mop jako mop. Na na-
šem trhu existuje celá řada druhů, jež se liší materiály, 
způsobem ždímání, velikostí i tvary. Novinkou na trhu 
mopů je systémový mop, který umožňuje vytírání pod-
lahy pouze čistou vodou.  Tento mop striktně oddělu-
je čistou a špinavou vodu – ta během ždímání odchází 
na dno kbelíku. Toto kouzlo je skryto ve dvou kbelících 
zasazených do sebe. A právě díky němu bude vaše po-
dlaha krásně čistá.
Vždy si musíme také uvědomit, jaký povrch budeme oše-
třovat. Velmi módní jsou dnes dřevěné podlahy, o ty je 
ale nutné se dobře starat. Je potřeba si ujasnit, o  jaké 
dřevo je jedná, zda přírodní, neošetřené, olejované ane-
bo lakované. Při vytírání dřevěné podlahy je důležité si 
uvědomit, že přírodní dřevo si vždy vytvoří vlastní patinu 
a obecně se má za to, že není na dřevo vhodné používat 
velké množství vody. Při vytírání podlahy je proto lepší 
použít mop s integrovanou nádrží na sprejování anebo 
mikrovláknový mop a sprejovací lahev.
Vhodný mop by měl být především kvalitní a něco vydr-
žet. Proto dejte přednost značkovým výrobkům prověře-
ných firem, kteréžto se specializují na úklidové pomůcky.

Nezapomínejte na čalounění
Aby byl úklid dokonalý musíme samozřejmě vyčistit i 
veškeré čalouněné povrchy.  Protože obvykle bojujeme 
s různými skvrnami, není od věci nejprve postříkat sprej 
čistícím sprejem a vyčistit zas pomoci utěrky z  mikro-
vlákna a poté celou sedačku vyčistit například vysava-
čem s mokrým vysáváním.
Pokud máme sedačku koženou, měli bychom vždy kůži 
pečlivě vyčistit a poté ji napustit impregnací, aby netr-
pěla.

Oživte domácnost novými doplňky
V rámci úklidu se zaměřte také na „odlehčení“ svého 
domova. Projděte šuplíky a skříně a vytřiďte nepotřeb-
né věci. Uložení těch potřebných pak pomohou zele-
gantnit úložné boxy v  moderním designu, které ne-
jenže lépe ochrání uložené předměty před prachem či 
nečistotami, ale navíc skříni či regálu velmi sluší. Navíc 
jsou praktické: můžete je skládat na sebe, opatřit ce-
dulkami s popiskem a v případě, že je zrovna nevyužije-
te, snadno je rozložíte. 
Vedle samotného úklidu váš domov ocení také zútul-
nění nějakým novým kouskem. Vyberte si třeba pěk-
nou jarní dekoraci, kuchyňský stůl ozdobte ubrusem se 
svěžím vzorem, navěste nové záclony. Do ložnice si pak 
můžete pořídit pěkné povlečení třeba s jarním květino-
vým vzorem. Právě lůžkoviny ale nezapomínejte měnit 
pravidelně. Povlečení je s ohledem na zdraví poměrně 
rizikovým domácím artiklem, neboť se v  něm snadno 
uchycují různé viry, alergeny, roztoči a bakterie. Podle 
odborných studií lidé do svého povlečení ročně vypotí 
přes dvě desítky litrů potu a toto vlhké prostředí je ze-
jména pro bakterie úplným rájem. Správná péče o lůž-
koviny tak sestává z pravidelné a časté výměny a praní 
na více než 70 stupňů.

Foto: Shutterstock.com
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z  nebe na zem až  pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100  000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a  konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 
začaly nějaké ,úpravy systému‘ – byl tam jeden úplněk, Štědrý den, 
Nový rok, další úplněk, čínský Nový rok a Rusové se svými pravoslav-
nými Vánocemi. Každý bod, který jsem jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy rezonance. V posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. Respektive začalo to o rok 
dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, které se ve 
světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzitou, od 
změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé běžně 
řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to všechno 
nějakou souvislost s  dávnými proroctvími starých civilizací od Mayů 

po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně podle 
komického plánu, a jejich kalendáře, na chlup stejné, končily přesně 
21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec mayského 
kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, jak se ne-
smyslně psalo v médiích, ale konec starého světa – neboli ukončení 
jednoho cyklu a začátek cyklu nového.
Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat smysl i těm, kteří si pod 
nimi nedovedli nic konkrétního přestavit, a v obavách z toho, co bude, 
je nebrali vážně, nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před deseti lety pochyboval o tom, že mohou začít 
po celé planetě padat z nebe mrtví ptáci, nevěřil bych samozřejmě ani 
tomu, že se ze dne na den může zastavit téměř celý svět a z přeplně-
ných pulzujících metropolí se stanou města duchů.
Lidé, kteří si o  sobě mysleli, že jsou pány tvorstva, teď sedí zavření 
doma, když vystrčí nos na ulici, přes obličej mají kusy hadru nebo re-
spirátory, z nichž některé připomínají plynové masky, třesou se strachy, 
že na ně někdo prskne, a schovávají se před „smrtícím“ nepřítelem, 
jakého svět neviděl. Virů jsou kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí 
řádově statisíce, ale stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sle-
dovat, testovat a měřit a psalo se o něm každý den v médiích a  lidi 
mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 
pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezo-
nance, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem 
Lvem Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv 
Imago, který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onko-
logických onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl 
a vývoj rakoviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace pla-
nety Země, se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk 
může být od zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru 
se velmi zvyšuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo 
říct: Přizpůsob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, 
špatně spí, špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve 
stresu, a pak se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a korona-
virus je jen další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina 
populace má nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného ži-
votního stylu, a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestli-
že máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a  orgány nefungují správně. 
„Koronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, 
a ne si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit 
včas, protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan 
Rybjanský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na 

čem nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a  proto jsme dostali 
takovou nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v rodině, a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se 
mohli znovu naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých 
a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připo-
mněli, jak jsou zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a  proto tato 
nemoc uzavřela školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. 
Mysleli jsme si, že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali ne-
moc, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám za-
motal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je 
tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. 
Zaměřili jsme svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, 
proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše 
krása není. Mysleli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme do-
stali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, moh-
lo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory. Tato nemoc nám hodně 
bere, ale zároveň nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, 
co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme 
ji jako lidstvo potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvě-
domil jsem si, že všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik 
zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. Ve tmě se 

dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a slyším jejich 
mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už vím, 
že  když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo po 
zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím 
nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: možná vztahy, 
nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování bohatství nás 
promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal smysly a mož-
nost cítit lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší bohatství. Bo-
hatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s sebou. Mohu si 
odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které 
vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo a sílu k tomu jít 
dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné omezení. Jděte 
tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete dosáhnout. Je to 
všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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vrátit. Jenže se mu zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, kdy leze po požárním 

schodišti, aby se dostal na střechu, začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve začátek, jenž 

spustí dalekosáhlé události. Když jsem v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových scén 

světové kinematografi e, která se odehrála ve snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, že se 
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z  nebe na zem až  pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100  000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a  konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 
začaly nějaké ,úpravy systému‘ – byl tam jeden úplněk, Štědrý den, 
Nový rok, další úplněk, čínský Nový rok a Rusové se svými pravoslav-
nými Vánocemi. Každý bod, který jsem jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy rezonance. V posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. Respektive začalo to o rok 
dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, které se ve 
světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzitou, od 
změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé běžně 
řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to všechno 
nějakou souvislost s  dávnými proroctvími starých civilizací od Mayů 

po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně podle 
komického plánu, a jejich kalendáře, na chlup stejné, končily přesně 
21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec mayského 
kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, jak se ne-
smyslně psalo v médiích, ale konec starého světa – neboli ukončení 
jednoho cyklu a začátek cyklu nového.
Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat smysl i těm, kteří si pod 
nimi nedovedli nic konkrétního přestavit, a v obavách z toho, co bude, 
je nebrali vážně, nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před deseti lety pochyboval o tom, že mohou začít 
po celé planetě padat z nebe mrtví ptáci, nevěřil bych samozřejmě ani 
tomu, že se ze dne na den může zastavit téměř celý svět a z přeplně-
ných pulzujících metropolí se stanou města duchů.
Lidé, kteří si o  sobě mysleli, že jsou pány tvorstva, teď sedí zavření 
doma, když vystrčí nos na ulici, přes obličej mají kusy hadru nebo re-
spirátory, z nichž některé připomínají plynové masky, třesou se strachy, 
že na ně někdo prskne, a schovávají se před „smrtícím“ nepřítelem, 
jakého svět neviděl. Virů jsou kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí 
řádově statisíce, ale stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sle-
dovat, testovat a měřit a psalo se o něm každý den v médiích a  lidi 
mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 
pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezo-
nance, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem 
Lvem Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv 
Imago, který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onko-
logických onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl 
a vývoj rakoviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace pla-
nety Země, se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk 
může být od zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru 
se velmi zvyšuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo 
říct: Přizpůsob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, 
špatně spí, špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve 
stresu, a pak se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a korona-
virus je jen další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina 
populace má nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného ži-
votního stylu, a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestli-
že máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a  orgány nefungují správně. 
„Koronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, 
a ne si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit 
včas, protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan 
Rybjanský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na 

čem nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a  proto jsme dostali 
takovou nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v rodině, a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se 
mohli znovu naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých 
a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připo-
mněli, jak jsou zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a  proto tato 
nemoc uzavřela školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. 
Mysleli jsme si, že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali ne-
moc, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám za-
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INZERCE

Rodinný dům je snem mnoha lidí a nutno říci, že 
se v  dnešní době stává stále častější alternativou 

předražených bytů ve městech.

STAVĚT...
NEŽ ZAČNETE 
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Prvotním impulsem ke stavbě domu bývá dost často po-
zemek. Krásné místo, které si vyhlédneme při projížďce 
na kole, kousek zeleně, kolem kterého chodíme každý 
den a on je teď na prodej… Nicméně než podepíšete 
kupní smlouvu na parcelu, zjistěte si o ní co nejvíce in-
formací. Ne každý pozemek je určený ke stavbě domu, 
i  kdyby to prodávající tvrdil sebepřesvědčivěji.Jak po-
znat, že je parcela skutečně stavební? Informaci zjistíte 
prostudováním platného územního plánu, kde je přes-
ně stanoveno, které pozemky v lokalitě jsou stavební, 
a které nikoli. Územní plán obsahuje vždy i přesné vy-
mezení toho, co lze na daném pozemku stavět (procen-
tuální zastavitelnost, max. výška hřebene, sklon střechy 
atd.) V grafické části územního plánu zjistíte i ochranná 
pásma, záplavové oblasti a další limity pozemku. Uzem-
ní plány má většina obecních/stavebních úřadů na svých 
stránkách v plném znění. Pokud ne, je potřeba vypravit 
se na stavební úřad osobně.

Z čeho dům postavit
Dnes jsou klasické pálené cihly vytlačované moderními 
stavebními systémy a používají se často už jen okrajově 
či jako estetický (i izolační) doplněk v podobě lícového 
zdiva. Na trhu je mnoho dalších stavebních materiálů, 
které se dají kombinovat v jedné stěně přidáním urči-
tých pravidel. Stále častěji se setkáváme s tvárnicemi se 
zabudovanou izolační vrstvou, které výrazně zkracují 
stavební proces. Na chuť přicházíme i montovaným dře-
vostavbám nebo stavbám z tzv. ztraceného bednění.

Cihelné broušené bloky
Pálená hlína je přírodní stavební materiál prověřený 
tisíci lety užívání. Výhodou  cihelných bloků je kom-
plexnost všech potřebných vlastností vyžadovaných od 
obvodového zdiva. Výhodou je možnost dosáhnout po-
žadovaných tepelně izolačních vlastností nejen pomocí 
dodatečné tepelné izolace, ale i při jednovrstvém zdění. 
Z bloků s integrovanou tepelnou izolací je možné po-
stavit i pasivní dům. Vyznačují se výbornou akumulační 
schopností a nízkým difuzním odporem, tedy snadným 
prostupem vodních par i z interiéru. Broušené a termo-
izolační zdivo díky tenkým spárám snižuje na minimum 
vznik tepelných mostů a nevýhody „mokrých“ staveb-
ních procesů. Jedinou známou slabinou cihelných bloků 
je jejich křehkost.

Ztracené bednění
Podstatou systému ztraceného bednění  je vytvoření 
trvale zabudovaného bednění pro nosnou betonovou 
výplň stěn a  stropů.  Základem jsou tvárnice, které se 
spojují na sucho a vylévají betonovou směsí. Vlastnos-
ti materiálu, ze kterého jsou  vyrobeny, spoluvytvářejí 
konečné vlastnosti konstrukce – stěny, základu či stro-
pu. Mohou být vyrobeny z materiálů s dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi, nebo přímo ve výrobě doplně-
ny vrstvou izolace.  Nejčastěji se využívá dřevocemen-
tu, mohou však být ze samotné tepelné izolace – poly-

styrenu. Vytvoří kompaktní stěnu bez tepelných mostů. 
Betonové se využívají pro stavbu základů.

Vápenopískové cihly
Vápenopískové cihly se vyznačují vysokou  pevnos-
tí, proto se v současné době často využívají ke stavbě 
pasivních domů.  Štíhlá nosná zeď se opatří jakouko-
liv  tloušťkou dodatečné izolace. Pevnost je mimo jiné 
výhodou snadného zavěšování zařizovacích předmětů, 
například kuchyňské linky. Výhodou je i vysoká akumu-
lační a akustická schopnost. Je možné je využít i  jako 
pohledové zdivo. Vyrábějí se pouze z přírodních mate-
riálů: z vápna, písku a vody.

Pórobeton
Hlavní výhodou pórobetonu je jeho snadná opracova-
telnost, která ho favorizuje pro stavbusvépomocí, nízká 
hmotnost pak pro zděné nástavby. Díky snadné tvaro-
vatelnosti vzniká minimum odpadu. Drážkování elekt-
roinstalace nenaruší homogenitu a pevnost stěny, ne-
vytvoří tepelné mosty. Pórobeton dosahuje výborných 
tepelně-izolačních vlastností  i při jednovrstvém zdění, 
tedy bez zateplení, s minimem tepelných mostů, a to při 
poměrně malé tloušťce stěny. Bílý pórobeton má jako 
hlavní složku přírodní křemičitý písek, kdežto v případě 
šedého pórobetonu se tento nahrazuje elektrárenským 
popílkem, což je druhotná surovina vznikající při spalo-
vání hnědého uhlí v tepelných elektrárnách. 

Betonové tvárnice
Pevné zdivo z  liaporbetonu nebo z mezerovitého be-
tonu s  integrovanou  vložkou z  polystyrenu zajistí 
pevnou zeď s vysokým tepelným odporem a tepelnou 
akumulací. Vyznačuje se  především vysokou únosnos-
tí zdiva,  akumulační schopností, nízkou nasákavos-
tí a akustickou neprůzvučností. Umožňuje výstavbu bez 
dodatečné tepelné izolace, určitou nevýhodou je menší 
přesnost zdění.

Co obnáší hrubá stavba
Patří sem vytyčení či zaměření stavby, terénní a výkopo-
vé práce (jáma pro sklep, vyhloubení základových pasů 
atd.). Pak také realizace inženýrských sítí – přípojek pro 
rozvody kanalizace, vody, elektřiny, plynu v základech. 
Pozor, ne každá firma počítá se základovou deskou, 
i když ji stavba potřebuje. Některé firmy ji ale nabíze-
jí, včetně hydroizolace. Většinou jsou realizovány zá-
kladové pasy kvůli nosným stěnám. Do hrubé stavby 
vždy patří svislé nenosné i nosné konstrukce (obvodo-
vé a vnitřní stěny), včetně sloupů a pilířů, překladů pro 
stavební otvory a věnce. U vodorovných nosných kon-
strukcí (stropy, lodžie) se firmy liší v nabídce jejich izola-
ce. Dbáme však na to, aby materiály splňovaly statické, 
tepelně a  zvukově izolační požadavky, odolnost proti 
ohni. Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní kon-
strukce a střešního pláště, prostup komína, případných 
atik apod. Podobně jako může být součástí hrubé stav-



Bez kvalitního řízení větrání to nepůjde
Koncepce výstavby domů je postavena na tom, že spotřeba 
energií pro jejích provoz by měla být co nejnižší. Proto se domy, 
mimo kvalitně izolovaně izolovaných stěn ještě utěsňují. V ta-
kových domech, k tomu, aby se v nich dalo přebývat, je nutno 
zajistit dostatek čerstvého vzduchu k dýchání. Z energetických, 
ekonomických a zdravotních důvodů je proto ať v novostav-
bách, tak rekonstruovaných domech, zajistit dostatečnou vý-
měnu znehodnoceného vzduchu čerstvým.
Tento požadavek i současných předpisů lze efektivně řešit tzv. 
rekuperací vzduchu, přičemž nejvýhodněji to vychází s využitím 
decentrálních rekuperačních jednotek s integrovaným křížo-
vým protiproudým výměníkem. Hlavní výhodou tohoto řešení 
je, že není potřeba dělat žádné vzduchotechnické rozvody, které bývá problém „někam schovat“ a odpadá problém s jejich 
čistěním. V porovnání decentrálního a centrálního rekuperačnícho systému vychází výhodněji právě decentrální, s jednotkami 
DL 50WA/E/H jak po stránce technické, investičních i provozních nákladů. U nás jsou s úspěchem využívány od roku 2013 
k plné spokojenosti jejich majitelů.

Nejefektivnější zařízení jsou tepelná čerpadla
Pro zajištěním tepelné pohody v jakýchkoliv domech, jsou dnes již všeobec-
ně známá tepelná čerpadla. Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže z okolí objektu 
posbírat a do domu dodat 70 až 75% energie, kterou získáme zdarma pro 
vytápění nebo i chlazení a ohřev teplé vody. Tato zařízení jako jediná, ve 
srovnání s jinými tepelnými zdroji, se díky svému levnému provozu, během 
své životnosti několikrát zaplatí. Vzhledem k postupnému zvyšování letních 
teplot stoupá významně zájem o možnost chlazení domů přes podlahové, 
stěnové nebo stropní teplovodní systémy. Dnes převažující podíl instalova-
ných tepelných čerpadel, je využívání energie odebírané ze vzduchu, který 
dělá 90%. Tudy vede cesta k úspornému a ekologickému provozu vytápění/
chlazení ve všech druzích staveb, rodinných a bytových domů především

Tepelná technika pro příležitostné využití
Tepelná technika v posledním období doznala zásadních změn, v souvis-
losti s řízením elektrických tepelných zdrojů. Tyto lze s velkou přesností 

nastavit na požadovanou teplotu prostředí,  s vymezením požadovaného časového úseku, kdy je jejich provoz vyžadován. 
Tím se šetří významně náklady na spotřebovanou elektrickou energii. 
Přesná regulace u současných nových elektrických topidel DIMPLEX je 
standard, který minimalizuje náklady na jejich provoz. 
Více informací https://eshop.dimplex.cz/

Obchodní zastoupení DIMPLEX pro ČR
TERMO KOMFORT s.r.o., 

www.termokomfort.cz

Decentrální rekuperační jednotka 
DIMPLEX DL 50 v rozloženém stavu

Řadová zástavba RD 
s tepelnými čerpadly 

DIMPLEX systém M

Tepelné čerpadlo DIMPLEX v provedení 
pro vnitřní instalaci.

thermokomfort.indd   1thermokomfort.indd   1 29.4.2020   17:44:1029.4.2020   17:44:10
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by izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komí-
na, železobetonového či kovového schodiště. U uzavře-
ných hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Jakou střechu si pořídit?
Prvním kritériem jsou místní zvyklosti: pořídit si napří-
klad betonovou krytinu modré barvy ve vesnici s cihlo-
vě červenými taškami je neetické vůči okolí a nevkusné. 
Druhým kritériem je koncepce domu – ne každá kry-
tina se dá použít kamkoli (například břidlice na lig-
nátovou chatičku). Třetí by měly být finanční mož-
nosti, i  když ty zpravidla hrají roli nejzásadnější. 
Aby vhodnost střech nebyla posuzována jen z  prvo-
plánově ekonomického hlediska, je nutno přihlédnout 
i k předpokládané životnosti střechy a ke zdánlivě ne-
podstatným doplňkům. Například souvislé bednění, 
které vyžadují některé střechy, jsou výrazně dražší než 
střechy s  laťováním (zhruba 3x). Příslušenství střech 
(různé tvarované, hromosvodní a  odvětrávací tašky, 
distanční prvky vlnitých krytin, klempířské části střech) 
mohou instalaci zdražit o  znatelnou částku. Nízká ži-
votnost některých střech náklady na jejich instalaci 
zdražuje nejvíc, takže například střecha z  rákosových 
došků, která zdánlivě patří mezi levnější (cena zhruba 
stejná jako cena běžných pálených tašek) je vzhledem 
ke své nízké životnosti bezesporu nejdražší.

Jak je to s cenou?

Nejlevnější krytiny jsou obyčejné tašky pálené, tašky be-
tonové, tvarované střešní plechy bez posypu, šablony 
z  hliníkového plechu a  šablony z  recyklovaného PVC. 
Mírně dražší jsou šablony z pozinkovaného plechu, vl-
nité bitumenové desky, pálené tašky dvoudílné ražené, 
vláknocementové šablony, bobrovky, přírodní břidlice 
(jednoduché krytí), PVC vlnité desky a  trapézové ple-
chy. K dražším krytinám patří asfaltové šindele, vlnité 
desky z PES, zinkotitanový plech, měděný plech, písko-
vané šablony pozink, pozink plechy s povrchem plasti-
sol a štípané šindele. K těm nejdražším patří  šablony 
z měděného plechu, ručně štípané dřevěné šindele, ně-
které asfaltované „šindele“ a rákosové došky.

Volba oken
Z hlediska izolačních vlastností nemá volba materiálu 
na parametry oken prakticky vliv. Liché jsou i  před-
sudky, že plastová okna oproti dřevěným eurooknům 
„nedýchají“, při správném seřízení je tzv. průvzdušnost 
obou typů oken srovnatelná. Volba materiálu je přede-
vším otázkou zákazníkových preferencí a také finanč-
ních možností.
Každý materiál má své výhody i nevýhody. Z hlediska 
designu si může zákazník vybírat z široké nabídky de-
korů a barev. I plastová okna tak mohou být na první 
pohled téměř nerozeznatelná od dřevěných či hliníko-
vých. V současné době jsou v ČR nejvíce žádaná plasto-
vá okna. Vedle ceny je dalším důvodem především to, 
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že není třeba pečovat o jejich povrchovou úpravu, jako 
je tomu u dřevěných eurooken.

Kvalita povrchové úpravy eurooken je rozhodující pro 
jejich dlouhou životnost, při minimální údržbě tak vydr-
ží krásná desítky let. Pro ty, kdo chtějí mít doma  dřevě-
ná okna, ale nechtějí se zabývat péčí o ně, jsou ideální 
volbou okna z dřevohliníku.. Hliníkové venkovní opláš-
tění okna perfektně chrání. Na výběr může být z celé 
řady různých tvarových variací hliníkového pláště, který 
velmi podstatně změní vzhled i charakter stavby, a to 
od klasického předszeného či plošně zarovnaného de-
signu, až po varianty se skrytým křídlem. V tomto přípa-
dě je ale třeba počítat s vyšší pořizovací cenou.

Hliníková okna patří do nejvyšší cenové kategorie. Do-
nedávna se uplatňovala především v komerčních stav-
bách, ale pro moderní rodinné domy jsou stále žáda-
nější. Velkou výhodou je jejich faktická nezničitelnost 
a možnost volby dekoru prakticky bez omezení. Ideální 
jsou do moderních staveb s velkými prosklenými prvky, 
jako jsou např. posuvné dveřní portály, oblíbené pro 
přímý vstup z obývacího pokoje do zahrady či na tera-
su. Zde zaručují perfektní tvarovou stabilitu a dlouho-
dobou funkčnost.

Nezapomeňte na izolaci
V případě novostavby je velmi důležité zvolit správnou 
izolaci. Ideálním řešením je izolace foukaná. Což je kla-
sická stavební izolace, která je do stavby aplikována 
speciálním způsobem (foukáním) s pomocí stroje.
 Na trhu nalezneme foukané izolace na bázi celulózy, 
minerální vlny, nebo dřevovlákna. Díky technologii 
foukání je konstrukce skutečně izolována – je zaručena 

dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, 
nevznikají žádné odřezky a odpad. Při rekonstrukcích 
ve většině případů není nutná složitá demontáž kon-
strukce. Během aplikace materiálu není nijak narušen 
chod domácnosti či organizace. Tato izolace bývá nazý-
vána také jako dutinová i jako výplňová.
Foukaná izolace je vhodná pro zateplování všech čás-
tí domů, jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stě-
na nebo střecha. Tato izolace je i v jinak nepřístupných 
místech – vzniká tak izolace bez spár. Chyby aplikace 
izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř 
vyloučeny. Výhoda foukané izolace se projevuje také 
při řešení detailů u sbíjených vazníků při aplikaci do 
půdních prostor dřevostavby. Například u nízkoener-

getických domů není výjimkou 
aplikace tloušťky izolace až 40 
cm.

Čím budeme topit
Samozřejmě už při plánování 
hrubé stavby řešíme vytápě-
ní. Jedním z  nejmodernějších 
řešení je topení za pomoci te-
pelného čerpadla. Jedná se 
o  ekologické vytápění domác-
nosti, které čerpá teplo z oko-
lí domu  – ze vzduchu, země, 
nebo vody. Vytopí rodinný 
dům, stejně jako malý byt, zá-
leží jen na typu tepelného čer-
padla, které si zvolíte. Hřát vás 
bude nejen teplo, které budou 
produkovat, ale i pocit, že je 
vaše vytápění šetrné k přírodě 
i k peněžence.
Tepelná čerpadla jsou moderní, 
praktická a komfortní při ob-

sluze. Správněji řečeno jsou téměř bezobsluhová. Stačí 
je nastavit na požadovanou teplotu a o vše ostatní se již 
postarají samy. Rozlučte se s únavným přikládáním do 
kotle jednou pro vždy.
Jasnou výhodou je tedy i provoz bez zápachu. Na roz-
díl od uhlí či biomasy váš dům nevypouští žádné emise 
do svého okolí. Zvláště v moderních čtvrtích je provoz 
kotlů na uhlí často regulován a tepelné čerpadlo tak 
představuje jasnou volbu s mnoha výhodami. 
Tepelné čerpadlo dokáže využívat odpadní teplo o tep-
lotě až 42°C a dodávat teplou vodu 55 až 90°C. Dosaži-
telné úspory a návratnost investice do rekuperace tepla 
závisí na rozdílu teplot zdroje odpadního tepla, který 
máme k dispozici a potřebné teplotě topné vody, kte-
rou tepelné čerpadlo vyrábí. Čím je rozdíl těchto teplot 
nižší, tím tepelné čerpadlo rekuperuje energii levněji. 
Druhým důležitým parametrem je doba provozu reku-
perace.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstoc.com



Tenká stěna, která splňuje
stavební normy 2020.
Jaké výhody má oproti 
klasice?

Každý ze stavebníků stojí před 
zásadní otázkou – z čeho stavět? 
Při výběru stavebního materiálu 
je nutné zohlednit řadu ukaza-
telů, jako jsou tepelně-izolační 
parametry nebo tloušťka stěny. Co když ale stěna může být tenká  
a zároveň splnit aktuální požadavky?

Každý ze stavebníků stojí před zásadní otázkou 
– z čeho stavět? Při výběru stavebního materiálu 
je nutné zohlednit řadu ukazatelů, jako jsou te-
pelně-izolační parametry nebo tloušťka stěny. Co 
když ale stěna může být tenká a zároveň splnit 
aktuální požadavky? 
Svět dřevostaveb se díky novým technologiím, 
postupům a materiálům proměňuje. Ukazují to 
příklad jedinečné stěny od J. GROUP, které jsou 
tenčí než klasické stěny dřevostaveb. Zároveň 
získaly perfektní tepelně-izolační vlastnosti a na-
prosto tak vyhovují požadavkům novele staveb-
ního zákona, která platí od roku 2020. Vychází 
ze Směrnice o energetické náročnosti budov, jež 
říká, že rodinné domy stavěné v současnosti mají 
mít o pětinu nižší energetickou spotřebu než 
domy postavené před rokem 2020. 

Nejtenčí stěna 
pro dřevostavbu 
Výrobce stavebnice pro dřevostavby, společnost 
J. GROUP, uvedla na trh nejtenčí stěnu, která má 
jen 31 centimetrů (běžné stěny mají 50 centi-
metrů). Přestože je tenká, skvěle izoluje. Splňuje 
všechny legislativní požadavky i kritéria moderní-
ho úsporného domu. 

Skladba této stěny 
je následující 
(postupujeme zvenku dovnitř):
• Silikonová omítka – je voděodolná a 

zároveň umí odvětrávat. 
• PIR izolace – polyuretanová izolace je 

nejkvalitnější izolace na trhu. 
• MFP deska – je voděodolná a má skvělé 

difúzní hodnoty, perfektně propouští od-
chozí páry, v čase nemění své vlastnosti. 

• PIR izolace – polyuretanová izolace je 
nejkvalitnější izolace na trhu.

• MFP deska – je voděodolná a má skvě-
lé difúzní hodnoty, perfektně propouští 
odchozí páry, v čase nemění své vlast-
nosti. 

• montážní mezera mezi stěnou a vnitř-
ním sádrokartonem – veškeré rozvody 
elektřiny či vody jsou vedené obálkou 
obvodové stěny, tím se zrychlila instala-
ce a docílilo se možnosti získání blower 
door testu pro pasivní domy. 

Ze stěny je možné realizovat kompletní  
dřevostavbu.

Výhody tenké stěny pro 
vaši stavbu
Tenčí stěna přináší úsporu místa. Úspory 
v užitné ploše jsou zřejmé. Zároveň tenká 
stěna od J. GROUP perfektně izoluje. Dřevo-
stavby z tohoto stavebnicového systému jsou 
běžně v kategorii nízkoenergetických staveb, 
lze pochopitelně docílit i lepších hodnot a pa-
sivního standardu. 
Důležité je u každé stavby odvětrávání. Sklad-
ba stěny propouští páry směrem z interiéru 
ven. To znamená, že dřevostavba se nepo-
týká s vlhkostí, vnitřní prostředí je zdravé. 
V neposlední řadě je tento stavební systém 
certifikovaný, a to Technickým a zkušebním 
ústavem stavebním Praha.

Obchodní oddělení pro ČR a SR:
+420 602 459 273

info@jgroup.cz
www.jgroup.cz

jgroup.indd   1jgroup.indd   1 29.4.2020   18:53:4729.4.2020   18:53:47
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Když je zahrada v rozpuku, náročnou péči vyžaduje její okrasná i užitková 
část.

JARO NA 
ZAHRADĚ
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Co všechno nás čeká? Vyséváme a  postupně vysazu-
jujeme sadbu letniček, trvalek, zeleniny, bylinek atd. 
Rozmnožujeme trvalky, zakládáme živé ploty ze stále-
zelených dřevin. Připravujeme okrasné i užitkové plo-
chy, obnovujeme trávník. Hnojíme a plejeme. A pokud 

chceme mít pěkně ozdobené terasy a balkony, začíná-
me sázet letničky do truhlíků. Když je chceme vysadit 
na zahradě, můžeme si je předpěstovat ve skleníku.

Multifunkční pomocníci
Pryč jsou časy, kdy jsme museli zahradnické práce, jako 
je prokypření půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnová-
ní řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud, vyhrabává-
ní stařiny i  provzdušnění trávníku dělat vlastníma ru-
kama. Vedle klasické motyky a  rýče jsou dnes k mání 
chytří pomocníci, kteří práci na zahradě ulehčí – od 
specializovaných nůžek na různé druhy dřevin, přes 
rotavátory až po robotické sekačky. Trend fandí multi-
funkčním zahradním strojům, které za vás vyřeší práci 
s údržbou zahrady v méně přístupných místech nebo ve 
výškách. Jednoduchou výměnou nástavců získáte vari-
abilního pomocníka. Multifunkční zahradní stroje pra-
cují s  velmi výkonným motorem a  prakticky řešenou 
konstrukcí. Zařízení je možné zavěsit přes rameno, čímž 
ulevíte námaze při dlouhém používání. Pohodlí přispí-
vá i  řada praktických možností bezpečného uchopení 
ve všech polohách.  Výměnou jednotlivých nástavců 
pak můžete zahradní stroje využívat pro stříhání živých 
plotů, řezání větví, sekání a obsekávání zeleně v méně 
přístupných místech. Téměř univerzální zařízení dokáže 
zastoupit řadu nářadí. Pořizovací cena je velmi příznivá, 
v jediné položce nabízí široký rozsah využití.

Obnova trávníku
Pokud chceme, aby se trávník pěkně zazelenal, dopřej-
me mu startovacími hnojivo, které probudí vymrzlou 
půdu. Trávník musíme kompletně vyčistit od zimního 
nepořádku a také vyhledat místa, kam se sekačka hor-
ko těžko dostává a  plácek zeminy vysypat mulčovací 

kůrou. Nejdůležitější věc pro trávník po zimě je pro-
vzdušnění ( za pomoci speciálních provzdušňovacích 
nástrojů). Vzniklé důlky v zemi vysypejte pískem, který 
odstraní přebytečnou zamrzlou vodu v půdě. Lysá místa 
důkladně vysypte travním semenem.Trávníky se v tom-
to období hlavně čistí a hnojí kompostem. Chcete-li za-
ložit nový trávník, je třeba začít s přípravnými pracemi, 
jakmile rozmrzne půda. Pokud na trávníku přes zimu 
vyrostl mech, zbavíte se ho pečlivým rozrušením a pro-
hrabáním ostrými hráběmi, případně rozhozením do-
lomitického vápence či speciálního přípravku proti me-
chu. K růstu vegetace potřebuje živiny, především však 
dusík, který podporuje dělení buněk a  tvorbu nových 
částí rostlin. Že trávník nemá dostatek živin, snadno po-
znáte: má zelenožlutou barvou a roste pomaleji. Dobrá 
hnojiva, obsahující vyvážené množství dusíku, draslíku, 
fosfátu a hořčíku, to napraví.

Nepostradatelný kompost 
Snad  nejdůležitějším kritériem pro úspěšné zahradni-
čení je kvalita půdy. Pod našima nohama se rozprostírá 
samostatný vesmír, dynamické prostředí s velmi pestrým 
životem. To, co z půdy pěstováním rostlin odčerpáme, 
bychom měli znovu přirozeným způsobem nahradit. 
Pokud tedy ještě nemáte k dispozici kompost, při nej-
bližší příležitosti jej založte: je to neocenitelný zdroj or-
ganické hmoty, která udržuje půdu kvalitní a zdravou. 
Znovu využijete spoustu kuchyňského a  zahradního 
odpadu, co víc, tato vzpruha pro záhony vzniká sama 
a zcela zadarmo. I v té nejmenší zahradě se vždy najde 
místo na kompostér. Kdo si jej neplánuje vyrobit sám, 
může volit ty z obchodu. Jsou z kvalitních plastů, odo-
lají povětrnostním vlivům a UV záření, mají víko, aby 
do nich zbytečně nepršelo. Nemají dno, takže do nich 
mohou volně pronikat organismy a živočichové z půdy 
pod ním. Otvory ve stěnách slouží k provětrávání obsa-
hu kompostéru, který tak rychleji tleje.

Voda nad zlato
Práce se zdroji vody je na vyprahlých zahradách čím dál 
důležitějším úkolem. Jímejte dešťovou vodu do sudů 
a barelů, náročnějším řešením jsou povrchové či pod-
zemní nádrže. Vláhu udrží také zdravá půda s dostat-
kem organického materiálu. Na svažitých zahradách 
pomohou udržet vodu terásky s cestičkami navrženými 
po vrstevnicích.  Zastíněním osázené půdy snížíte vypa-
řování až o 60%. K tomuto účelu se hodí přírodní ma-
teriály: stín rostlinám poskytne rákosová rohož nebo ju-
tová plachta. Prosychání půdy rovněž ztíží zamulčování 
půdy, třeba kůrou, posekanou trávou nebo slámou. 
Nemá jen dekorativní funkci, kromě toho, že zabraňuje 
růstu nechtěného plevele, chrání současně povrch zá-
honů před nadměrným vypařováním vody.

Správná zálivka
Zálivku pro rostliny správně načasujte. Nejvíce vláhy 
rostliny přijmou, pokud zaléváte ráno nebo večer, kdy 
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Na naše altány dáváme 
nadstandarní záruku 
a dovezeme vám je zdarma.

Akát svými vlastnostmi
překonává většinu u nás
dostupných dřevin. Jeho
dřevo není třeba
impregnovat a při 
využítí v exteriéru má 
až až 10x delší životnost 
než jehličnaté dřevo.

www.kuly.cz   ::   Mgr. Marek Navrátilík   ::   (+420) 721 858 593   ::   navratilik@seznam.cz

www.akatovealtany.cz

kvalitní české

Akátové altány

Prodej materiálu
a realizace oplocení

z pletiva, svařovaných
sítí a panelů

i dřevoplastových
plotovek na klíč

Zpracování nabídky a návrh řešení zdarma, zaměření na místě, profesionální montáž

www.plotyunger.cz     www.ploty-doplnky.cz     info@plotyunger.cz     +420 723 099 124
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není půda rozpálená. Během parného dne, kdy má 
slunce opravdu sílu, se většina vody odpaří, aniž by se 
dostala hlouběji do půdy. Je také lepší jednou za čas za-
hrádku pořádně prolít, než ji zalévat každý den jen tak 
trochu. Voda se při důkladné zálivce dostane do vět-
ší hloubky a zahrádce dodáte potřebnou vláhu. Malé 
množství vody zůstane pouze v povrchové vrstvě půdy, 
rychle se odpaří do ovzduší a kořeny rostlin tak nemají 
z čeho čerpat.

Samozavlažovací systém
Dobře naplánovaný a správně realizovaný zavlažovací 
systém je pro zahradu hotový poklad. Počáteční inves-
tice je sice vyšší, ale zajistí rovnoměrné a  maximálně 
efektivní rozmístění vláhy, navíc v přesně daných časo-
vých intervalech. Největší úsporu přináší závlaha for-
mou kapkovačů, které dávkují optimální množství vody 
přímo ke kořenům rostlin. Kapková závlaha funguje na 
principu hadice s vestavěnými kapkovači. Hadice se roz-
táhne po zahradě či záhonku k jednotlivým rostlinám, 
keřům a  třeba i  truhlíkům s květinami. Z každé dírky 
je v pravidelném intervalu vypuštěna voda, a rostliny ji 
tak nebudou postrádat.

Smart zalévání
Moderní technologie pronikají i do našich zahrad. Prá-
vě zavlažování je typickým příkladem. Malý počítač 
může zalévání řídit podle potřeb. Stačí na několika mís-
tech do půdy umístit senzory vlhkosti. Ty vysílají signály 
do srdce systému, kde se data vyhodnotí. Podle namě-
řených hodnot se potom dávkuje zálivka v konkrétním 
místě.  Tento chytrý pomocník se řídí i  meteostanicí. 
Například když se blíží déšť, systém zruší zálivku. Jest-
liže  ale nezaprší, vyhodnotí data  ze  senzorů vlhkosti 
a zálivku spustí.

Péče o stromy 
Záhony s  ovocnými stromky a  keři, které jste si do 
zahrady vysadili už na podzim loňského roku, mů-
žete  zmulčovat. Mulčování totiž pomůže v  záhonu 
uchovat potřebnou vlhkost. Navíc tím i zabráníte nežá-
doucímu prorůstání plevele. Takový dobře uležený za-
hradní kompost navíc dodá zemině dostatek organické 
hmoty.  Ideální pak je nastýlat mulč přímo na geotexti-
lii, která ještě lépe zabrání prorůstání plevelů. Zjistěte, 
zda stromy nejsou napadeny škůdci. V  případě napa-
dení je třeba jednat co nejdříve, protože pak už by se 
choroba mohla nebezpečně rozšířit. Napadené stromy 
a keře však ošetřujte co nejšetrněji. V období kvetení 
tak nikdy nepoužívejte chemické postřiky. Pokud jsou 
květy právě otevřeny, je takový postup zcela nežádou-
cím, jelikož většina insekticidů zabíjí i včely. Pokud ještě 
jabloně a hrušně nekvetou a vy na nich objevíte mšice, 
můžete postřik provést. Brzy se také vyplatí zakročit 
proti skvrnitosti a pravému padlí.

Specializované substráty
Zásadní význam pro výsadbu rostlin má kvalitní výsevný 
substrát. Právě na něm výrazně závisí náš úspěch nebo 
neúspěch. Univerzální substráty nebývají vhodné pro 
všechny rostliny, a ani vlastnoručně namíchané směsi, 
které si připravíte smi, nemusí být ideálním řešením. 
Substráty na trhu jsou dnes sofistikovaně specializova-
né. Z bohaté nabídky zahradnických center si určitě vy-
berete ten správný pro květiny, ovoce, zeleninu, nebo 
třeba pro pelargonie a orchideje, borůvky nebo palmy 
a středomořské rostliny.

Čas pro pikýrování
Slovo pikýrování dobře zná každý zahrádkář. Hodně 
frekventované je hlavně v  jarních měsících při před 
pěstování zeleniny a květin. Je to vlastně přesazování 
mladých rostlinek, které vzešly z výsevu. Rostlinky, kte-
ré narostly v miskách nebo mělčích truhlících, potřebují 
pro další růst více místa. Většina druhů je vhodná na 
přesazování, když se objeví první pravé listy. Z  vlhké 
kypré zeminy vyndáváme rostlinky zašpičatělým kolíč-
kem velkým jako tužka. Dřívko zasuneme pod rostlinky, 
jemně nadzdvihneme a vyjmeme bez poškození kořín-
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ků. Sázíme je jednotlivě do květináčů nebo truhlíků na 
vzdálenost přiměřenou pěstovanému druhu.

Bylinková zahrádka
Bylinkový koutek je nejenom praktický, ale i půvabný. 
Můžete si ho vytvořit v podobě čtverců či polokruhů, 
lemovaných živým plůtkem například ze zimostrázu. 
Uvolněnou podobu nabízí zvlněná cestička vinoucí se 
mezi polštáři voňavých bylin. Nižší bylinky vysazujeme 
či vyséváme dopředu, vyšší na pozadí. Na cestičky i jako 
jednotlivé nášlapné plochy jsou ideální ploché kameny, 
usnadňující péči i sklizeň a přispívají k akumulaci blaho-
dárného tepla, které bylinkám svědčí a také je přiměje 
k uvolňování vonných silic. Bylinkovou zahrádku může 
doplnit i  zahradní jezírko a u něj stinný kout pro vlh-
komilné druhy bylin. Rozhodně by zde neměla chybět 
lavička či zahradní křeslo pro posezení, aby bylo možné 
si voňavou pohodu v klidu vychutnat. Půvabná je I by-
linková skalka či skalka ve tvaru spirály.

Zelený paraván
Zavčas vysázejte letničky, které vám vytvoří blažené 
soukromí. Zelená stěna z pnoucích nebo vysokých letni-

ček vás ochrání nás před cizími pohledy. A co je krásněj-
šího třeba při relaxu na terase než pohled do rozkvetlé 
stěny. Vybrané druhy zaseté v dubnu se do léta vyšplha-
jí po opěrách a odmění se bohatými květy. Vhodné jsou 
vysoké odrůdy slunečnice, které nepotřebují oporu, 
zelenou stěnu rychle vytvoří i kukuřice cukrová. Oporu 
potřebují ovíjivé rostliny, například fazol šarlatový, po-
víjnice, okrasné tykve, lichořeřišnice a hrachor.

Cestičky a pěšinky
Nepotřebují vaše zahradní cestičky revitalizaci? Možná  
máte naplánovano i vybudování nových. Materiálů, ze 
kterých můžeme na zahradě vybudovat cesty a pěšiny, 
je velice mnoho. Použít lze dlažbu betonovou, keramic-
kou, cihelnou či kamennou, štěrk, oblázky, písek, cihly, 
ale i mulč, úzké zahradní pochozí plochy též můžeme 
vybetonovat, můžeme položit dřevěné pražce, trámy 
a fošny, rýhovaná terasová prkna či jejich přířezy, může-
me do země usadit kulány (kulatinu – šlapeme pak po 
kulaté ploše nařezaného dřeva) a podobně. Samostat-
nými kapitolami jsou kombinace materiálů, vyskládání 
celých ploch cest a pěšin jedním materiálem a uplatně-
ní nášlapných kamenů – šlapáků, které též mohou být 
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z  různých materiálů, například i  z  dřevěných kulánů. 
Zahradní cesty a  pěšiny jsu velmi důležitým prvkem, 
protože tvarují, vymezují a určují geometrii zahrady. 

Nový zahradní nábytek
Výběr zahradního nábytku dobře zvažte. Je rozdíl, zda 
nábytek stojí na kryté terase pod pergolou, nebo v trá-
vě ve volném prostoru. Pod střechu si lze dovolit pří-
rodní ratan, choulostivější měkké dřevo, ale ve volném 
prostoru jen velmi odolný materiál, třeba i  s  celoroč-
ním použitím. Důležitý je i podklad, na kterém nábytek 
stojí. Jestli je nábytek na dlažbě, kde jsou široké spáry, 
volíme takový, který nemá drobné nožky. Některá pod-
laha je také choulostivá na poškrábání, na trávě se zase 
nesmí bořit. Zahradní nábytek tvoří stůl, židle nebo po-
hodlná křesílka, případně lehátka. Volíme vždy kolekci 
v jednom stylu. Základním měřítkem výběru je velikost 
sestavy, protože souvisí s  počtem osob v  domácnosti. 
Stoly mohou být fixní nebo rozkládací, se čtyřmi nebo 
šesti křesílky. Tvar stolu – čtvercový, obdélníkový, kula-
tý, půlkruhový a  oválný. Židle pořizujeme zároveň se 
stolem, musí k sobě dokonale pasovat.

Pro aktivitu i relax
Využijte svou zahradu naplno a užívejte si co nejvíc po-
byt na čerstvém vzduchu. Zkuste letos co nejvíce činnos-
tí přenést právě na zahradu: venku můžete vařit, jíst, 
cvičit, pracovat, číst nebo spát či jen odpočívat. Pro tyto 
účely je nejlepší zřídit si speciální místo, ať už jde o mezi 
stromy zavěšenou houpací síť, týpí z vrbových prutů, vy-

hřátý velký kámen obrostlý voňavými bylinkami nebo 
o lavičku ukrytou mezi kvetoucími stromy. Pokud máte 
děti, jistě najdete místo pro pískoviště, hřiště nebo 
skluzavku. Ale nezapomínejte ani na sebe.  Dopřejte 
si atrakce, které vás vytáhnou do zahrady a odreagu-
jí od každodenního stereotypu – do terénu zapuštěné 
trampolíny, jednoduché venkovní posilovny, obří šachy, 
petangueové hřiště, nebo třeba na trám pergoly zavě-
šený boxovací pytel. 

Domek na zahradu
Povídali jsme si o  tom, jaké to je, využívat zahradu 
u  domu. Spousta z  nás, bohužel, nemá tu možnost 
a radost ze zahrádky si dopřává jen díky pronájmu po-
tzemku někde za městem, kam jezdi kdykoliv je možné 
relaxovat. 
Pokud patříte mezi tuto skupinu lidí, možná pro vás 
máme možnost, jak si pobyt na vysněné zahrádce zpří-
iemnit a  jak ji využít i  třeba po celý víkend. Co byste 
řekli na mobilní chatičku? Existují firmy, které vám ji 
dovezou smontovanou  a  zcela hotovou. Obvykle je 
postavena na ocelovém rámu, který tvoří nosné "šasí", 
v  místě usazení není proto potřeba betonová deska. 
Chaty se usazují na betonové piloty ze ztraceného 
bednění, nebo betonové bloky vložené do štěrkového 
podloží. Doba usazování a sestavení je pouhých několik 
hodin.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



INZERCE

Pavel Tóth  tel.606021361   
www.mobilnichaty.cz

Vyrábíme mobilní modulové dřevostavby, 

pro rekreaci i trvalé bydlení
Zákaznický servis po celou dobu stavby se zajištěním projektu
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NE Šéfe, DNES GRILUJEME MY
Co by jsme měli znát o "Open Air Cuisine" 

A jak to vidí Chroust:
Science grilování se odehrává v prostoru ohniště a jak grilujeme. Pak 
nastupuje náš talent, chutě a touhy. ANO je to o Vás a NE o těch, kteří 
všemu říkají "ANO neb VY máte na vybranou":

GAUCHO GRIL: Skutečně úžasná klasika včetně vůně a chuti, kterou jen tak 
nenapodobíte, a tak když myslíme na argentinskou kuchyni, musíme myslet 
na hovězí maso. Španělé přivedli hovězí skot do Argentiny v 15. století a 
hovězí maso je od té doby klíčovou součástí národní kuchyně. Stejně důležité 
pro tuto rovnici je ASADO. „Argentinská verze kuchařky“, ale to nás přivádí 
ke Gauchos, jejich nezapomenutelnému životnímu stylu a FabEuropa Vám dá 
na vybranou, případně vyrobí pro Vás na míru.

JAK NA TO NAJDETE NA STRÁNKÁCH 

www.FabEuropa.com 

GCG-950

In Grill We Trust



Z obyčejného zámku chytrý zámek za 
3 minuty

NUKI je malý doplněk, který jednoduše namontujete 
na svůj současný zámek ve dveřích. NUKI potom 
přes Bluetooth komunikuje s Vaším smartphonem, 
při příchodu domů Vám dveře odemkne a při 
odchodu je zamkne. A telefon přitom můžete 
mít celou dobu třeba v kapse nebo v batohu. 
Přístupová práva si můžete nasdílet s ostatními 
členy domácnosti a všichni tak pohodlně odemykat 
smartphonem. Děti a senioři zase k ovládání zámku 
můžou používat třeba dálkový ovladač. A pokud své 
NUKI připojíte k domácí wifi, můžete odkudkoliv na 
světě odemknout svým smartphonem dveře třeba 
návštěvě. Montáž NUKI zvládnete sami do tří minut 
a nepotřebujete vůbec žádné nářadí. Aplikace NUKI 
je ke stažení zdarma a provede Vás jednoduchým 

nastavením telefonu i zámku.

www.klicovecentrum.cz

Pro váš bazén to nejlepší
Letošní léto bude zřejmě ve znamení 
bazénů na zahradě. To samozřejmě 
znamená volbu vhodné chemie. 
PROBAZEN® je kvalitní bazénová chemie 
od českého výrobce. Každý majitel, který 
vybírá chemii do bazénu, může volit 
mezi osvědčenými  přípravky  na bázi 

aktivního chlóru nebo bezchlórovou bazénovou chemií s aktivním 
kyslíkem. Pohodlná údržba vody v bazénu je dosažitelná také 
díky kombinovaným přípravkům. Pro konkrétní řešení problémů 
s vodou jsou určeny přípravky pro regulaci pH vody, odstraňování 
řas nebo odstraňování zákalu. 

www.probazen.com
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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

KOUPELNY PLNÉ SVĚTLA VYTVOŘTE SI 

SVOU KUCHYNI



Sami se ponořte do potěšení jedinečných výtvorů a potěšení z vašeho grilování na Terase či Zahradě. 
Kombinace dědictví s inovací a řemeslného zpracování s nejkompletnějším sortimentem produktů 

FabEuropa je

je o vaši seberealizaci

FABEUROPA OPEN-AIR CUISINE
Je věnován těm, kteří chtějí uniknout z elastického korporátního světa

NE ŠÉFE, DNES GRILUJEME NA TERASE MY

“OUTDOOR LIVING”

Stačí zadat: 
www.fabeuropa.com

BON APPÉTIT
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