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Editorial
EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Když jsme před čtyřmi lety přišli na
trh s časopisem Moje bydlení, které
původně mělo vycházet jen jako
příloha časopisu Moje rodina a já,
nenapadlo nás, s jakým úspěchem
se myšlenka setká. Z přílohy se postupně stal čtvrtletník, aby se z něho
od příštího roku stal měsíčník. Což
je dozajista dobrá zpráva pro vás,
čtenáře, pro které to bude znamenat
každý měsíc novou porci článečků,
rad a nápadů… 0d února 2015 tedy
najdete na svém oblíbeném distribučním místě každý měsíc zbrusu
nový časopis. Ale ani v tomto čísle
nepřijdete zkrátka, těšit se můžete
na větší porci zajímavých článků. A
co konkrétně v tomto čísle najdete?
Povíme, jak na novou kuchyň a
jaké nové spotřebiče do ní vybrat.
Čím zařídit ložnici a jaké vánoční

dekoraci dát přednost. Projdeme se
celým interiérem, abychom si řekli
něco o rozmístění nábytku, barvách
i doplňcích. Nezapomeneme ani na
rekonstrukce, samozřejmě jen na ty
z nich, pro které je teď stále ještě
vhodná doba a opět si připomeneme zabezpečení, pro které je doba
vhodná vždycky. Nebude chybět ani
článek týkající se zahrady, kterou
musíme před zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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MULTIFUNKČNÍ ROBOT
S kuchyňským multifunkčním robotem VarMix® uvaříte v krátkém
čase a bez námahy všechny druhy hlavních chodů.
Přílohy (brambory, těstoviny, rýže, zelenina, knedlíky…), masa (kuřecí,
vepřové, hovězí, skopové…), polévky (vývary, krémové), omáčky,
zavářky, moučníky, zeleninové saláty, pomazánky, nápoje, koktejly,
zmrzliny, krémy, marmelády, džemy, majonézy, kaše, kojeneckou
stravu (zeleninovou i ovocnou)…
Jednotlivé funkce a příslušenství zajistí snadnou
přípravu pokrmů, které vyžadují větší množství přísad.

VAŘENÍ S MÍCHÁNÍM
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Naši kompletní nabídku naleznete
na www.dedra.cz nebo u našich
prodejců po celé ČR a SR.

Ušetří čas, peníze i prostor v kuchyni a stane se Vašim
nepostradatelným pomocníkem.

funkcí v JEDNOM
VarMixu®

VIDEO
na dedra.cz

DRCENÍ

umožňuje vaření
různých složek
pokrmu současně
SEKÁNÍ

VAŘENÍ V PÁŘE

NOVÉ

OHŘÍVÁNÍ

MLETÍ

POMALÉ VAŘENÍ
(SOUS VIDE)

EMULGACE

MIXOVÁNÍ

ŠLEHÁNÍ

MĚLNĚNÍ

VarMix® zastoupí všechny potřebné
spotřebiče (mixéry, šlehače, parní hrnce,
mlýnky, kutry…), které jsou při přípravě
receptů potřeba.

PŘÍPRAVA TĚSTA
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OD SKLEPA AŽ PO PŮDU

Když jsme malí, domov většina z nás bere jako něco naprosto samozřejmého.
Jakmile se rozhodneme naše dětské jistoty opustit a vydáme se po vlastní ose,
pojem domov nabírá naprosto odlišné podoby. Svůj dům nebo byt si zařizujeme
podle svého vkusu, promítáme do jeho vybavení své potřeby a sny. Stejně jako
každému sluší něco jiného, tak i jednotlivým místnostem v našem domě či bytě
bychom měli dopřát osobitý styl.
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Obývák: vaše společenská vizitka
Obývák by měl být srdcem každého domu nebo bytu,
protože zastává hned několik funkcí najednou. Je
místem společenského dění, místem, kde se rodina
setkává po dlouhém dni i prostorem svátečním, kde
trávíte společně nejrůznější oslavy nebo třeba Vánoce.
Trendy proto hovoří jasně – obývák by měl mít dostatečný přísun světla, neměl by být zastavěný nábytkem
a v tom nejmodernějším pojetí může být klidně spojený s kuchyňským koutem a jídelnou.
Ale kdo to tak má? Agentura Kaspen/Jung von
Matt vytvořila rozsáhlou studii s názvem Obejvák,
ve které se zaměřila na typické vybavení obývacího
pokoje průměrné české rodiny. Přestože projekt vznikl
původně jako analýza pro firmy, aby věděly, komu
nabízejí své produkty, projekt byl nakonec natolik překvapivý, že zajímal celou českou společnost.
Výsledky půlročního výzkumu definovaly klasický český
obývák jako prostor o velikosti 20 metrů čtverečních.
Obvykle se zde nachází pohovka, velká LCD televize,
laminátová podlaha, křeslo, dřevěná garnýž a záclona,
která sahá do výšky topení. I když se to zdá nepochopitelné, v obýváku obvykle najdeme také psací stůl
s počítačem a překvapivě i vysavač.
Abychom se vyhnuli stereotypu českých domácností
a vytvořili ze svého obývacího pokoje místnost, která
nás bude těšit a přitom nebude fungovat jako odkladiště věcí, pracovna a herna dohromady, je potřeba
se někdy poradit s odborníky. „Výhodou je, že máme
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přehled v tom, co trh nabízí. Současně se vyznáme
v trendech, dokážeme určit, kde co bude stát, aby to
vyhovovalo životu v daném prostoru,“ upozorňuje
interiérová designérka a majitelka studia Jaja Design
Jana Skálová.
Podle ní se řada českých domácností dopouští chyb,
které si vůbec neuvědomuje. „Lidé v obývacím pokoji
často skládají nábytek vedle sebe tak, jak jej kupují.
To nakonec vede k dojmu, že je místnost plná, špatně
se kolem nábytku prochází a celkový dojem je stísněný. Dalším nešvarem je meruňková barva na zdech,
špatně vybrané materiály nebo použité dřevo. Někdy
se stane, že je v domě nebo bytě velké množství různých typů dřeva. Správně bychom ale měli harmonicky
propojit jen asi dva nebo tři typy dřeva,“ objasňuje
Skálová.
V poslední době se začíná více mluvit o tzv. ergonomii bydlení. Znamená to, že nábytek je uspořádán
tak, aby to člověku co nejvíce vyhovovalo. V obýváku
sedačka nepřesahuje do uličky, kterou pravidelně
chodíme a sedačka má takovou výšku sedáku, aby nás
při koukání na televizi nebolela záda. Úhel obrazovky
je pak takový, aby nás pro změnu při jejím sledování
nebolelo za krkem…

S nábytkem šetřit, na pohovce ne
Aktuální módní trendy hovoří jasně – nábytek by měl
být jednoduchý a modulární. Masivní nábytkové stěny
tak v obývacím pokoji najdete jen těžko. Stejně tak

Originální české tapety
a samolepky na stěnu
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skříňky plné porcelánu nebo křišťálu, který se směl
používat jen ke štědrovečernímu stolu. Co je ale zásadním kusem v místnosti? Jednoznačně pohovka.
Ať už bude pohovka u vás doma nepřehlédnutelným
solitérem uprostřed místnosti, nebo ji raději přesunete
ke zdi, měla by na sebe strhávat pozornost více než
televize nebo špičková přehrávací souprava. Vždyť právě pohovka je místem, kde budou sedět vaši přátelé
a kde budete relaxovat s rodinou. Současní moderní
sedací nábytek určují hladké linie a propracované detaily respektující ergonomické požadavky. Výrobci se
přitom zaměřují zejména na přírodní materiály, které
ale na druhou stranu něco vydrží.
Ideální parametry pohovky se odvíjejí jednak od toho,
co od ní očekáváte a jednak od toho, kdo na ní bude
sedět. Pohodlí si vždycky vyzkoušejte přímo v prodejně, jedině tak zjistíte, jestli vám daný kus nábytku
opravdu „sedí“. Hrana pohovky by vás neměla tlačit
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do podkoleních jamek. Výška sedáku by měla být tak
akorát. Vyšší sedák by vám byl nepříjemný v oblasti
stehen, ten nižší by zase dobře nepůsobil na vše vnitřní orgány, které byste při sezení stlačovali.
Až budete vybírat barvu své pohovky, buďte opatrní.
Podle odborníků je vždy rozumné vycházet ze svých
dlouhodobých představ a nepodléhat aktuálním módním trendům. „V současné době lidé vybírají především tlumené odstíny sedaček, které kombinují s výraznějšími doplňky. Z barev je nejoblíbenější šedá, hnědá,
okrová, béžová nebo kávová,“ říká prodejce pohovek
Patrik Šulc.
Pokud tedy chcete, aby se vám pohovka líbila i za deset let, vyberte raději kvalitnější kus v jemných odstínech a doplňte ji barevnými polštáři nebo přehozem.
Vyměnit doplňky je totiž vždy jednodušší než kupovat
novou sedačku.

většinou i vyškolený personál. Každý člověk potřebuje
totiž jinak tvrdou matraci a vždy se nákup odvíjí od
stáří klienta i jeho zdravotních obtíží. Matraci si proto
v obchodě vždycky pořádně vyzkoušejte a nestyďte se
chvíli si na ni opravdu poležet. Jedině tak poznáte, že
vám skutečně vyhovuje. Matrace by vás neměla nikde
tlačit a měla by se přizpůsobit vašemu tělu. Ležíte-li na
zádech a vaše bedra se příliš propadají, je pro vás matrace měkká. Obecně vzato vždy vybírejte spíše tvrdší
matrace, které jsou pro naši páteř lepší.

Nábytek v ložnici? Jen výjimečně
Pokud to prostor vašeho bytu nebo domu dovoluje,
rozhodně se snažte z ložnice odstranit veškerý přebytečný nábytek. „Oblečení a spodní prádlo by mělo
být ideálně v šatně. Pracovnu zkuste přemístit jinam,
a pokud máte v ložnici televizi, raději ji dejte do jiné
místnosti. Ložnice může být klidně jen velmi malá
místnost, kde budete mít opravdu jen postel. Tak by
vás nelákalo zastavět prostor nábytkem,“ říká designérka Zimmermannová.
Jestliže šatnu nemáte a nezbývá vám nic jiného, než
oblečení uložit do skříní v ložnici, rozhodně se poraďte
s designérem. Pomůže vám navrhnout takovou úpravu, aby na sebe nábytek v místnosti nestrhával pozornost a zachovala se tak vzdušnost, kterou pro zdravý
spánek potřebujeme.

Barevný kompromis

Ložnice jako oáza klidu
Máte v ní relaxovat, spát a nabírat energii. Nic víc, nic
míň. České ložnice přitom často slouží jako prostor, ve
kterém nejen spíme, ale také jíme, pracujeme a koukáme na televizi. A to všechno je špatně. Zkuste z ložnice udělat svůj světlý a vzdušný svatostánek, rychle
pochopíte, že jedině tak se vám v ní zase bude dobře
usínat.
Základem ložnice je postel a jak je známo, tu zase
tvoří matrace. Přitom podle odborníků lidé kvalitu matrací stále ještě podceňují. „Kvalitní matraci si kupují
většinou až starší lidé, které k tomu donutí zdravotní
problémy. Jinak lidé šetří jinde a spokojí se i s horšími
výrobky. Matrace je přitom pro kvalitní spánek nesmírně důležitá,“ objasňuje interiérová designérka Lenka
Zimmermannová.
Matraci proto nekupujte ve velkých hypermarketech,
ale poptejte se ve specializovaných prodejnách, kde je

V moderním designu platí heslo „všeho s mírou“.
V barevném provedení ložnic pak dvojnásob. Právě tady se totiž snažíme uklidnit po náročném dni.
Snažíme se nepřemýšlet, relaxovat a soustředit se jen
na sebe a své myšlenky. A z tohoto rozjímání by nás
nemělo nic vytrhnout.
I z toho důvodu by v ložnici měly převažovat spíše
decentní barvy. „Svým klientům často doporučuji
nadčasové zemité odstíny, které se neomrzí. Pokud
má někdo rád výraznější a veselejší barvy, tak společně
klidně vybereme odstín lila nebo zelenkavé, ale nikdy
to nesmí být barva křiklavá,“ zdůrazňuje Zimmermannová.
Obecně platí, že chladné barvy jsou pro spánek mnohem příjemnější. Pokud chcete ve své ložnici vytvořit
příjemnou a relaxační atmosféru, nepoužívejte více
než čtyř různé barvy, které se budou opakovat na
stěnách, nábytku i doplňcích. V opačném případě by
prostor působil chaoticky.
Možná si říkáte, že jednoduché barvy oživíte rostlinami. Od těch ale designérka Zimmermannová odrazuje.
„Rostliny v noci do ovzduší vypouštějí oxid uhličitý,
což rozhodně není pro náš spánek ideální. V poslední
době proto klientům doporučuji suché vazby. V současnosti už existují kvalitní impregnace, díky kterým
se na nich nedrží prach. Navíc takovou suchou vazbu
můžete snadno obměnit a vypadá stále dobře,“ dodává Zimmermannová.
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Dvakrát měř, jednou řež. U kuchyně obzvlášť
Krásná kuchyň je snem mnoha českých hospodyněk.
Ale dotáhnout své sny až do konce něco stojí. Mimo
to, že nové a moderní kuchyně se finančně mohou
vyšplhat až ke stům tisícům, vás přípravy a realizace
budou stát nemálo sil psychických. Možná i proto je
vhodné přizvat si k plánování nové kuchyně někoho,
kdo tomu opravdu rozumí. Ušetříte peníze i nervy.
Než se do příprav pustíte, položte si základní otázky:
Jak velkou kuchyni chci a mohu mít vzhledem k dispozici místnosti? Jaký se mi líbí styl? Jak často vařím a pro
koho? Kolik se nás v kuchyni bude pohybovat? Jaký
mám rozpočet? Odpovědi vám pomohou zorientovat
se ve vašich představách ještě předtím, než si dáte
schůzku s designérem.
Kuchyň by v prvé řadě měla sloužit tomu, k čemu
byla původně určená. Je to místo, kde se vaří, chystá
a připravuje. Musí tedy vyhovovat zejména tomu, kdo
je u sporáku nejčastěji. Důležité pro něj je, aby měl
všechno potřebné po ruce, nemusel nic dlouho hledat
a měl dostatek pracovního prostoru. Všechny plochy
by měly být navrženy tak, aby po práci nebolela záda
nebo krk.
V zásadě se vše odvíjí od tří pracovních zón. Jedna
slouží k vaření, druhá k umývání nádobí a třetí k uchování potravin. Zóna vaření zahrnuje plochu sporáku
a jeho bezprostřední okolí, umývání nádobí se týká
dřezu a myčky a uchovávání potravin ledničky a mrazničky. V zónovém uspořádání platí jednoduchá pravidla. Pokud chceme, aby vše fungovalo v harmonii,
neměly by být zóny od sebe ve větší vzdálenosti než
osm metrů.
Jistě, ne každý si může dovolit velkou kuchyni, kam
vměstná bez problému všechny potřebné spotřebiče
a nářadí. Máme pro vás ale dobrou zprávu. Zkušený
interiérový designér vám i v malém prostoru navrhne
takovou kuchyňskou linku, která bez větších problému
pojme všechno důležité.
„Člověk si musí uvědomit, že rekonstrukce kuchyně je
často největší položkou při renovaci interiéru. A také
by vám podle toho měla sloužit. Problém je, že lidem
se obvykle něco líbí a pak si to pořídí, aniž by tomu
dali nějaký koncept,“ tvrdí interiérová designérka
s mnohaletými zkušenostmi Jitka Kobzová.
Podle ní lidé často kupují vybavení nesystematicky.
„Jeden den zajedou do jednoho obchodu pro kuchyňskou linku, druhý den do jiného pro jídelní stůl. Aniž
by si cokoliv dlouho promýšleli, mají najednou doma
kusy nábytku, které spolu vlastně ani moc neladí,“
připomíná odbornice.
Jedinou cestou, jak neudělat při výběru kuchyně
chybu, je dát si na čas. „Nehoňte se, sedněte si a přemýšlejte. Představujte si svou kuchyň, malujte si. A až
budete vědět, co chcete, zjistěte si bez spěchu, kde
a za kolik můžete dané vybavení sehnat. Ukvapené
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nákupy se nevyplácejí. Projděte si obchody, udělejte si
fotky a doma porovnávejte,“ doporučuje Kobzová.

Ergonomie kuchyně
I při zařizování kuchyně musí vždy brát na zřetel ergonomii. Z pohledu ergonomie je samozřejmě nejdůležitější pracovní deska. Výška musí ideálně odpovídat
tomu, kdo bude kuchyň nejvíce využívat. Pokud bude
mít pracovní desku příliš vysoko, nebo příliš nízko,
příprava jídla se stane utrpením.
Pracovní deska by samozřejmě měla být dostatečně
velká a široká tak, aby se vám na ni vešlo vše potřebné
a ještě zbyl prostor pro pohodlné vaření. Obecně se
tvrdí, že dřez by měl být o trochu výše než pracovní
deska, aby nedocházelo k bolestem zad. Naopak varná
deska by měla být zase o trochu níže kvůli míchání
a manipulaci s hrnci a nádobím.
Pracovní deska by měla poskytovat dostatek prostoru,
abyste na ní mohli pohodlně připravovat jídlo a zároveň si mohli dovolit na ni vyložit ty spotřebiče, které
pravidelně používáte.
Důležité je i uložení horních skříněk. Mělo by být
takové, abyste se ze země nemuseli natahovat. Výška
umístění skřínek je závislá samozřejmě na vaší výšce
a potřebách. Zkuste si skříňku otevřít a sáhnout na
nejvzdálenější místo. Pokud se ještě nepohupujete na
špičkách, pak máte horní skříňky usazeny ve správné
výšce. Spotřebiče je vhodné umisťovat do vyšších míst,
nejlépe od pasu nahoru. Nemusíte se při časté kontrole jídla neustále zbytečně ohýbat. Správná ergonomie
v kuchyni vám zajistí lepší pohyb a příjemné vaření bez
bolestí.
Text: Nela Maťašeje
Foto: Schutterstock.com

!
!

����ravek s obsahem chloru (chlorový)
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Sen o vlastní kuchyni doprovází většinou dívky už od počátku
dospělosti. Mít svůj koutek, kde bude chystat vybrané pokrmy si
přejí už jako male holčičky a když příjde čas na realizaci, náramně
si to užívají. Je libo kuchyň s ostrůvkem, do L, nebo snad do U?
Kuchyň dřevěnou, nebo snad foliovou? Stačí si vybrat…

KUCHYNĚ

JE SRDCEM DOMOVA
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Hitem posledních let je „tzv.“ kuchyňský ostrůvek.
Umísťujeme ho do prostoru kuchyně, obvykle tak, abychom k němu mohli z obou stran. Obvykle slouží jako
odkládací, popřípadě pracovní plocha. Ostrůvek může
také nahradit jídelní kout či posloužit jako bar. Takové
řešení je zajímavé především u kuchyní propojených
s obývacím pokojem – ostrůvek se stane originálním
předělem prostoru, který je velmi praktický a prostor
nijak nezatěžuje.
Do ostrůvku lze nainstalovat i varnou desku, troubu,
dřez a všechny vestavěné spotřebiče.
Kuchyňskou linku v jedné řadě obvykle uvidíme tam,
kde se šetří každým centimetrem. Je to takový evergreen, který si pamatujeme ještě z dob svého dětství.
Na druhou stranu, tuto uspořádání můžeme najít
i v moderních kuchyních. Působí vzdušně, nevýhodou
je ovšem jistá nepraktičnost, jinými slovy se při vaření
docela dost naběháte.
Máte-li dostatek prostoru, zkuste pouvažovat o uspořádání do dvou řad naproti sobě. Jedna řada by měla
sloužit k práci a zahrnovat pracovní desku a spotřebiče, druhá by pak měla být využívána k uložení a skladování potravin. Takovéto uspořádání je velmi praktické, jen nezapomeňte na dostatečný prostor mezi
linkami: odborníci na ergonomii radí 120 cm. Důležité
je, aby se v kuchyni vyhnuli dva lidé a dala se otevřít
dvířka proti sobě.
Pravidlo o 120 centimetrech platí i u uspořádání
kuchyně do tvaru písmene U, které je považováno za
nejpraktičtější vůbec. V takové kuchyni máte vše po-
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třebné při ruce, což vám při vaření ušetří spoustu času
i práce. V českých kuchyních je nejrozšířenější uspořádání do tvaru písmene L, kdy řešení kuchyňské linky
dovoluje do místnosti umístit jídelní kout.

Dřevěná, nebo foliová?
Pokud máte vyřešený tvar linky, můžeme se podívat
na materiál desky a dvířek. Pokud začneme u dvířek,
dáváte přednost dřevu, nebo folii?
Masivní dřevěná kuchyně je nestárnoucí klasikou,
dřevo v interieru totiž ani ta nejkvalitnější imitace
nenahradí. Kuchyně foliová je zase levnější a snáze se
o ní pečuje.
Vsaďte na přírodu
Není nad klasickou dřevěnou kuchyň, která domov
jakoby zahřeje. Přírodní materiál dodá místnosti teplo,
zútulní ji a vždy se dá sladit s nejrůznějšími styly. Jasan,
dub, ořech, bříza, olše, smrk, teak, mahagon, javor,
borovice a mnoho dalších dřevin včetně těch exotických lze frézovat do nejrůznějších tvarů a barevně
upravovat. A v neposlední řadě taková kuchyň dlouho
vydrží, krásu a užitnou hodnotu si uchová po několik
generací.
Rustikální nebo moderní verze
Pro mnohé má masivní kuchyňská linka rustikální
podobu, avšak lze ji zpracovat také v moderním pojetí.
Masivní kuchyně se vyrábí z biodesky nebo z masivního rámečku s výplní. Výhodou masivní biodesky je
její třívrstvá skladba, která zamezuje kroucení dřeva. Jednotlivé typy kuchyní se od sebe liší způsobem

Digestoř Best „Joint“
Volte účinnou klasiku a eleganci s bezdotykovým ovládáním.
Jednoduchá koncepce s novým tichým motorem (670 m3/h), automatickým
ovládáním a LED osvětlením (2x2,5W) splňuje všechny požadavky na eco-design.
Energetická třída A.
Nyní v akci se slevou 4 000 Kč za 22.990 Kč.
PRODEJNA:
Digestoře s.r.o., Drnovská 24/566, 161 00 Praha 6
Tel. +420 233 356 021 | Mobil: 724 247 487
objednavky@digestore.cz

WWW.DIGESTORE.CZ

profilování rámečku, tvarem rámečku a typem výplně,
které mohou být profilované z masivního dřeva, nebo
jsou hladké dýhované.
Matový či lesklý povrch
Dřevo lze mořit v širokém spektru přírodních odstínů
s matovým či lesklým povrchem. Oblíbené rustikální
kuchyně zaujmou především množstvím zdobných
prvků, obloučky a vlnkami, podvěsnými klasickými
skleněnými kořenkami a vitrážemi. Zajímavými prvky,
který tento styl kuchyní rád používá jsou mřížkované
výplně dvířek, světelné rampy a zábradlíčka. Spojení
přírodního materiálu, nápaditá sestava prvků a barevné doplňky zajistí ojedinělý výsledný efekt kuchyňské
sestavy z masivního dřeva. Tolik obdivovaný masiv
má ale vedle poměrně vysoké ceny jednu zásadní
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chybu – dřevo je náchylnější k poškrábání, což je jistá
nevýhoda, ale jak přirozeně stárne, získává krásnou
patinu. Povrch je zalakován polyuretanovým lakem,
což nedovoluje využívat čistících prostředků s obsahem rozpouštědel a pomůcek s abrazivním účinkem.
Údržbu dřevěného kuchyňského nábytku nám usnadní
používání speciálních vosků a dalších přípravků, které
jsou běžně k dostání na našem trhu.
Masivní kuchyň více stojí
Kompletní kuchyňská linka na zakázku z masivního
dřeva je luxusní záležitostí, kterou vyhledávají nároční
zákazníci, kteří chtějí kvalitu a styl. Na výši ceny záleží
nejen materiál, domácí či exotické dřevo – ale i styl,
množství a typ skříněk.
Konečnou částku se zákazník dozví zpravidla až poté,

Přednosti kuchyně z lamina
Předností kuchyní z lamina je barevná a tvarová stálost, vysoká tepelná odolnost, snadná údržba, odolnost proti opotřebení, vlhku a otěru. Přesto má lamino
jednu nevýhodu: tvrdý materiál umožňuje pouze
hladký povrch bez možnosti frézování jakéhokoliv
motivu. Na možnosti vytvořit moderní interiér to však
nemá vliv. Kuchyně zároveň splňují vysoké estetické
požadavky a lze s nimi dokonale imitovat zvolený dekor ať jde o jednoduchou barvu, klasické či patinované
dřevo. Například kuchyň v hráškově zeleném laminu
s bukovým korpusem a doplňky v hliníku působí útulně a přitom velmi efektně a čistě. A koneckonců, když
vás za pár let přestane barevná kuchyň bavit, můžete
dvířka snadno vyměnit za jiný dekor. Cena kuchyně
z lamina se odvíjí podle vzoru dřeviny, použité dýhy či
barveného povrchu.

Jak vybrat tu správnou kuchyňskou
desku?

co výrobce seznámí s představou, jak má nábytek
vypadat a vybere si dřevinu. Orientačně za sestavu
z masivního dubu, buku a olše počítejme dvojnásobek
ceny než za kuchyň z laminovaných desek. Inu, na
zakázkové práci se nic neušetří, zato doma budete mít
originální kuchyň, která se hned neokouká.
Kuchyň z lamina je variabilní ve všech směrech
Řádově levněji vyjde kuchyně z lamina, což je nejpoužívanější materiál pro kuchyňské sestavy v přijatelných
cenových relacích. Výchozím materiálem je laminovaná dřevotřísková deska potažená fólií nebo dýhou.
Jeho výhodou je snadná údržba a široká paleta dekorů
od domácích druhů dřevin (dub, buk, borovice, bříza)
přes vzácnější jako je mahagon, jasan či jilm až po teak
a palisandr.

Víte, která část kuchyně je nejvíce používaná a je nejvíce viditelná? Pracovní deska. V něčem to je podobné
jako s botami. Každý si jich všimne. Velmi drahý oblek
v kombinaci s rozervanými křuskami neoslní, naopak
krásné boty pozvednou i skromné oblečení. Přesto
lidé výběr pracovní desky berou často až jako poslední
položku po zvolení samotné kuchyňské linky a jejích
doplňků. Deska přitom může významně ovlivnit vzhled
celé kuchyně a především pocit z jejího používání.
Laminátové desky
Laminátové desky najdeme v českých domácnostech
zdaleka nejčastěji. Jde většinou až o řádově levnější
volbu oproti jiným variantám. Desky jsou vytvořené
z dřevěných třísek spojených syntetickými pryskyřicemi, které jsou tvrzené při vysokém tlaku a teplotě.
Poté jsou laminovány, tedy pokryty papírem napuštěným pryskyřicí. Prodávají se v různých úrovních kvality,
odlišnost přitom může být třeba i v odolnosti teplotě.
Lze doporučit desky s tzv. vysokotlakým laminátem,
které mají nejdelší životnost.
Nerezové desky
Nerezové pracovní desky jsou známy především z restauračních provozů a jídelen. Jde o hygienické řešení,
které toho mnoho vydrží a má snadnou údržbu. Nijak
nevadí, když na desku vyprskne vroucí olej, nebo na
ni položíte horký hrnec. V poslední době se ale s rostoucí módou designově minimalistických kuchyní ve
vysokém lesku můžeme s nerezovými deskami setkávat
i v domácnostech. Pozitivní je také to, že jde pořídit
i nerezové umyvadlo přímo vsazené v desce - ta tak
může být jedním funkčním kusem. Ano, všechny výše
uvedené užitné vlastnosti platí. Ale pravdou je také
to, že se deska užíváním poškrábe, a udržet ji lesklou
a bez otisků je takřka nemožné.
Dřevěné desky
Přírodní materiály jsou trendy. Dřevěné desky z masivu
mohou být krásné a skutečně dokážou vzhled někte-
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rých typů kuchyňských linek výrazně povýšit. Daní je
ovšem jejich náchylnost k opotřebení. Pro jeho přiblížení se doma podívejte na zasloužilé dřevěné prkénko.
Pro prodloužení životnosti je potřeba desku ošetřovat
speciálním olejem. Časem se ale pravděpodobně stejně
nevyhnete poškrábání a případně i mapám od rozlitých barevných tekutin. Deska jde nicméně renovovat
přebroušením, které se minimálně o škrábance postará.
Stejně jako u jakéhokoliv jiného masivu platí, že příliš
dekorů dřeva v jedné místnosti škodí. Sladění s podlahou nebo dvířky kuchyně tak nemusí být vůbec jednoduché.
Kamenné desky
Přírodní kámen je asi tím nejluxusnějším a nejdražším
materiálem, který si můžete do kuchyně pořídit. Výjimkou nejsou ani desky za statisíce korun. Používán je
travertin, vápenec a žula. První dva zmíněné kameny
jsou pórovitější, i proto je žula nejčastější. Mezi její výhody patří, že je vhodná i na parapety a podlahy, a tak
se dá celý interiér dobře sladit. Jednolitosti pomáhá
i to, že lze nechat vyrobit z kamene také dřez, leštěné
drážky v pracovní desce mohou posloužit jako prostor
pro odkládání nádobí.
Barev a druhů existuje celá řada, jejich pořizovací
cena se ovšem často výrazně liší. U barevnosti je třeba
podotknout, že u přírodních materiálů nelze zaručit
stálost barev a takřka neexistuje deska, která by měla
neměnný dekor pro celé své délce - pro někoho je to
znak unikátnosti a přednost, někomu to vadí.
Zejména žula je velice odolná, především proti me-
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chanickému opotřebení a vyšším teplotám, méně však
proti chemikáliím, olejům a například červenému vínu.
I proto je vhodné ošetřovat kámen speciální impregnací. I tento materiál lze přebrousit.
Desky z technického kamene
Desky z technického kamene se z hlediska životnosti
přírodnímu kameni vyrovnají. Ostatně tyto desky jsou
z více jak z 90 % z přírodního materiálu, nejčastěji
z drceného křemene. Ten je lisován do výsledné podoby spolu s pryskyřicí a barevnými pigmenty. V některých vlastnostech pak přírodní kámen dokonce překonávají. Mají vyšší mechanickou odolnost. Mají téměř
nulovou nasákavost, a jsou tak odolné proti vnikání
vody i chemickému znečištění. Díky nízké nasákavosti
lze také instalovat dřez zespodu do roviny s pracovní
deskou.
V patrnosti je nutné držet vyšší hmotnost desky a s tím
spojenou nutnost výběru kuchyně, která zátěž několika metráků vydrží. Pro někoho může být v této luxusní
kategorii negativem to, že desky nejsou tak unikátní
jako konkrétní přírodní kámen. Skutečností nicméně
je, že v přírodním kameni nelze vyloučit výskyt nedostatků či zpočátku neznatelných prasklin, které se
objeví až při používání. Technický kámen díky svému
standardizovanému zpracování naopak přináší lidem
snazší výběr z předem dané nabídky barev, dekorů
a tlouštěk desek i lepší představu o tom, co jako zákazníci dostanou.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Shutterstock.com
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Dopřejte si dřez z keramiky
… dopřejte si kvalitu!
Keramické dřezy mají ty nejlepší uživatelské vlastnosti. Materiál je mimořádně tvrdý, takže se jen tak neodře a proto vypadá
dlouho jako nový. Odolává i silnému nárazu, prudkým teplotním šokům, povrch se ničím nezabarví a vyčištění kamene
usazeného z tvrdé vody je snadné a rychlé. K dispozici jsou dřezy moderní ale i dřezy typické pro venkovské a chatařské
kuchyně. Nabídka je doplněna sortimentem kvalitních baterií.

Za mimořádně výhodnou cenu nyní
(do vyprodání zásob) nabízíme dřez
Classic 500 pro klasickou montáž shora
do výřezu v desce za 7.260 Kč.

Kuchyni ve stylu Provence
ozdobí dřez Waterside 600,
cena 11.000 Kč.

Do moderní kuchyně je určen
nejprodávanější keramický dřez Stema 80,
cena od 17.000 Kč.

Na www.drezysystemceram.cz najdete nejširší nabídku keramických kuchyňských dřezů v ČR
i s potřebnými kontakty. Nebo prostě zatelefonujte na 777 601 581.

Trendem současné domácnosti jsou různí pomocníci, kteří usnadňují práci. Jednak
jde o kuchyňské spotřebiče, bez kterých už si svůj život neumíme představit, jednak
různé zajímavé vychytávky, které velmi zpříjemní práci. Mnohé z těchto specialitek
jsou velmi nenápadné a jejich užitnou hodnotu oceníme až při samotném provozu.
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MALÍ DOMÁCÍ

POMOCNÍCI
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Nejvíce spotřebičů zřejmě budete potřebovat v kuchyni, proto se u ní zkusíme na chvilku zastavit. V první
řadě si musíte ujasnit, které spotřebiče chcete v kuchyni mít. Základními spotřebiči v kuchyňské lince jsou
sporák, trouba, digestoř a lednice s mrazákem. Samozřejmou součástí většiny kuchyňských linek se již stala
i myčka nádobí a mikrovlnná trouba. Jako nadstandard jsou obvykle vnímány vestavná váha, vestavná
fritéza, indukční varná deska, parní trouba, vinotéka,
ohřevná zásuvka, drtič odpadu, vestavný kávovar
a speciální spotřebiče (např. americká lednice, varná
deska pro pánev WOK, barbecue gril, tepan, občerstvovací centrum a samostatný varný sloup). Součástí
kuchyňské linky může být i pračka a sušička prádla.

Varná deska – základ útulného domova
Když už jsme u varné desky, bez které si neumíme
představit moderní život, pojďme se podívat, z čeho
vybírat.
Plynová varná deska – s plynovými hořáky okamžitě dosáhnete potřebné intenzity ohřevu a také se
snadněji regulují. Ti, kdo více vaří, by měli uvažovat
o modelu s pěti hořáky, z nichž jeden je vysoce výkonný tzv. wok hořák. Tento model nabízí větší flexibilitu
a současně zabere stejně místa, jako modely se čtyřmi
hořáky.
Elektrická varná deska – většina modelů elektrických desek je vybavena plotýnkami o různých velikostech. Plotýnky s červeným bodem uprostřed umožňují
rychlejší rozehřátí.
Sklokeramická elektrická varná deska – varné plochy na sklokeramické desce se v porovnání s klasickou
elektrickou varnou deskou rychleji zahřívají a snadněji
se čistí. Modely s halogenovou zónou umožňují téměř
okamžitou potřebnou intenzitu ohřevu

Lednička do bytu patří
Asi nikdo z nás už si nedovede představit život bez
ledničky. V dnešní době týdenních nákupů se stala naším pomocníkem z nejvěrnějších. Dříve než přistoupíme k jejímu nákupu, musíme si uvědomit, jaké plánujeme využití. Z toho vyplývá kategorie, kterou zvolíme
- ty, které mají pouze jedny dveře, a proto mohou mít
uvnitř pouze malý mrazící box nebo kombinované
chladničky se samostatnými dvířky lednice a mrazničky. Můžete si vybrat, zda chcete mrazák nahoře nebo
dole. Samozřejmě byste měli i zvolit, jakou spotřebu
energie chladnička bude mít.
Posuzování spotřeby energie není jednoduché. Kdybychom zanedbali výbavu chladničky,závisí spotřeba hlavně na třech faktorech: na kompresoru, typu
a tloušťky izolační náplně a objemu chladničky. Tyto
parametry v podstatě určují zařazení chladničky do
energetické třídy A-E, kde A je nejlepší.

Myčka – malý velký pomocník
Pokud máte doma k dispozci myčku, určitě budete
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souhlasit s tím, že dokud ji člověk nemá, dokáže bez ní
žít. Jakmile ale jednou ochutná s ní spojené pohodlí,
už se ho velmi nerad zříká. Jakou myčku ale vybrat,
aby nám sloužila co nejlépe?
U myčky je velmi důležitá spotřeba vody. Zvažte důkladně, jak často budete myčku používat, a spočítejte
si, zda je pro vás výhodnější pořídit si levnější myčku
s větší spotřebou vody, či naopak. Spotřeba vody na
jeden mycí cyklus bývá od 11 litrů a ani u starších či
levnějších myček by neměla překročit 25 litrů.
U každé myčky však platí základní pravidlo: nejúsporněji myjete tehdy, když je myčka plně naložená, ale
nepřeplněná.
Špičkové myčky jsou vybaveny systémem senzor-logic.
Tento systém rozpozná, kolik je v myčce nádobí a jakého je druhu, a takto zjištěnému stavu přizpůsobí spotřebu vody a energie. Před zakoupením myčky je velmi
důležité uvážit, jak velkou myčku vlastně potřebujete.
Standardní myčka je vysoká 85 cm, hluboká 60 cm a široká buď 60, nebo 45 centimetrů. Užší, 45cm provedení, je vhodné pro jednu či dvě osoby. Tříčlenná rodina
by se již měla rozmýšlet, zda by nebyla vhodnější
raději myčka široká (60 cm). Čtyřčlenná a vícečlenná
domácnost musí rozhodně volit širokou variantu.

Zabudováno v kuchyňské lince
Kromě základních spotřebičů, můžeme využívat i velké množství dalších vychytávek. Například vestavná
kuchyňská váha je stále po ruce, takže ušetří spoustu
času i místo ve skříňkách. Nejčastěji bývá umísťována
přímo do pracovní desky podobně jako vestavná varná
deska s rámečkem. Většinou se jedná o černou skleněnou desku o rozměrech 21 x 21 centimetrů. Snadno se
ovládá pomocí digitálního displeje a snadno se udržuje, stačí očistit vlhkým ubrouskem. Jiná elektronická
váha se dá zabudovat do speciální zásuvky. Umísťuje
se do horní zásuvky na lišty namontované pod deskou
linky, takže velkou zásuvku můžete normálně otevřít
samostatně, když potřebujete váhu, vysunete ji také.
Obdobným šikovným pomocníkem, kterého ocení každý kuchař či kuchařka, je i vestavný kráječ. Nejčastěji
se umísťuje do zásuvky pod pracovní desku, širší než
40 centimetrů. Když pak potřebujeme cokoli nakrájet,
stačí jen otevřít šuplík. Po použití kráječ očistíme, sklopíme zpět do skladné polohy, zavřeme zásuvku a je
uklizeno. Vestavné kráječe jsou k dostání v různých
cenových relacích, vyrábějí se z plastu nebo z nerezu.

Pomocníci do zásuvky
Kuchyňské elektrické přístroje šetří čas, usnadňují práci
a snižují vynaloženou námahu. Existuje jich celá řada,
k dnes již víceméně tradičním přibývají neustále další
novinky. Kromě užitných vlastností plní v kuchyni často
funkci i zajímavého dekoračního prvku. Mívají různý
tvar i velikost, základním kritériem pro jejich výběr
ale zůstává poměr spotřeby energie a výkonu. Jejich
typickým představitelem je kuchyňský robot, máte-li

V Remosce vařily již naše babičky.

Kuře od ní bylo vždycky

Pamatujete?

nejlepší!

Pokud hledáte ideální tip na vánoční dárek,
s novou Remoskou nemůžete sáhnout vedle…
Více na:

www.remoska.cz
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Spotřebiče
I. a II. jakosti
Prodej kvalitních spotřebičů se slevou 30 - 50%
Nabídka vestavněných a volně stojících spotřebičů I. a II. jakosti značek AEG, Liebherr, Küppersbusch a SMEG.
Spotřebiče II. jakosti s drobnými kosmetickými vadami skladem v kamenném obchodě v Praze.

Smeg FAB28RCG1

Adresa prodejny:
Průmyslová 566/5
108 00, Praha 10 - Malešice
Telefon: 606 201 949
E-mail: spotrebice@nove-levne.cz

Liebherr CBNesf 3913 Comfort

AEG BS931440NM

Otevírací doba:
Po - Pá: 9.00 - 18.00 hodin
So a Ne: otevřeno po předchozí telefonické dohodě
Telefon: 775 201 949
www.nove-levne.cz

na něj dost místa, určitě budete nadšená, ulehčí vám
mnoho kuchyňských prací. Pokud se vám nikam na
kuchyňskou linku nevejde, budete muset vzít zavděk
něčím menším...
Nejžádanějším elektrickým kuchyňským pomocníkem
stále zůstává ruční mixér. Je vybaven šlehacími metlami, které můžeme ponořit do jakékoli nádoby či hrnce
se surovinami. Snadno se udržuje – metly umyjeme
s ostatním nádobím, tělo stačí otřít vlhkým hadříkem.
Ještě skladnější variantou je tyčový mixér, jehož hlavním nástavcem jsou sekací nože. Součástí náročnějších
variant bývá i šlehací metla, případně i nádoby na
sekané či šlehané suroviny.
V moderní kuchyni nesmějí chybět elektrické mlýnky.
Ty na maso fungují na stejném principu jako mecha-
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nické, u náročnějších variant však lze navíc nastavit
i rychlost mletí, nebo jsou programovatelné podle druhu masa, které se do něj vkládá. Mlýnek na kávu v nabídce poněkud ustoupil do pozadí, protože se vlivem
nabídky mleté kávy na trhu stává přebytečným. Pokud
si ale někdo potrpí na silné aroma čerstvě umleté kávy,
pak se bez něj neobejde.

Bez nich už to ani nejde
Jen velmi obtížně bychom dnes hledali domácnost
bez rychlovarné konvice. Jejich předchůdcem byl po
dlouhá léta ponorný ohřívač, tedy jednoduchá kovová
spirála, která se vkládala do vody ve skleněné nebo
porcelánové nádobě a po zapnutí do zásuvky vodu
ohřála. Časem se spirála přestěhovala na dno plastové

připravují z kapslí, v nichž je silná esence kávy nebo
čaje. Stačí je jen vložit do přístroje, přes ně proudí
ohřátá voda a hotový nápoj v přesně určeném množství a síle podle nastaveného programu vytéká přímo
do hrníčku. Některé přístroje jsou vybaveny i nádobou
na mléko, které umějí ohřát a napěnit, a tak zvládnou
připravit nejrůznější druhy kávy, od běžného espressa až po latté. Většina moderních kávovarů je nejen
multifunkční, ale i designově velmi efektní, takže se
rovněž stávají součástí výzdoby kuchyní nebo jídelen.

Tradice i pokrok

konvice s mnohem vyšším výkonem, a zrodila se tak
rychlovarná konvice. U současných typů již je většinou
spirála ukryta pod dnem, princip fungování ale zůstal
stejný. Vyrábějí se především z plastu nebo nerezu,
případně se kombinují s tvrzeným odolným sklem.
K dostání jsou i zajímavě designované konvice porcelánové.
Stále oblíbenější jsou i kávovary, v nichž lze připravovat i čaj. Vyrábějí se nejčastěji z plastu nebo lehkých
kovů, některé části bývají ze skla. Základem je nádoba na vodu, která prochází přes ohřívací zařízení
k papírovým nebo plastovým filtrům s kávou nebo
čajem. Některé kávovary mají pod konvicí, v které se
shromažďuje připravený nápoj, ještě ohřívací plotýnku. Nejmodernější kávovary jsou tzv. kapslové. Nápoj

Elektrická remoska bývala již před několika desítkami
let českou specialitou, velmi žádanou i v cizině. Na
několik let zájem o ni sice opadl, v posledních letech
však zažívá svůj comeback. Remoska funguje v podstatě jako elektrická či plynová trouba s horním pečením
a upéct se v ní dá prakticky všechno. Díky moderním
technologiím je však mnohem úspornější. Současné
remosky jsou kulaté, ale i čtverhranné. Do spodní části
se vkládá nerezová, smaltovaná nebo teflonová pečící
nádoba, která se přikryje víkem, v němž je uložena
topná spirála nebo plotýnka, u mnoha provedení také
pachový filtr. Nové typy remosek mají nastavitelnou
dobu pečení i regulaci teploty.
Jedním z aktuálních hitů v nabídce kuchyňských
pomocníků jsou parní hrnce. Jsou k dostání v mnoha
provedeních, které se od sebe liší především vzhledem,
velikostí a výbavou. Jedno ale mají společné – potraviny se v nich nevaří ve vodě, ale v páře. V menších
provedeních lze připravovat samostatně jen jednu
potravinu, u větších i několik jídel najednou. Tuto
specialitku ocení především lidé, kteří jsou nuceni ze
zdravotních důvodů připravovat dietní pokrmy, vyznavači zdravého stravování a redukčních diet. Vše se
totiž odehrává bez tuku a bez máčení ve vodě.
Ještě lákavější vychytávkou pro vaření jsou multifunkční hrnce, které umožňují vaření, dušení, smažení,
opékání, vaření v páře, zapékání, fritování, leckdy
i grilování. Některé se dokonce dají použít i na přípravu fondue. Jsou to vlastně velké nerezové kulaté nebo
čtverhranné hrnce s víkem a integrovaným elektrickým
ohřevem, které jsou programovatelné na jednotlivé
činnosti. Suroviny se vkládají do vnitřní nádoby, kterou
lze snadno vyjmout a umýt, samozřejmostí je pachový
filtr. Podle typu bývají součástí příslušenství fritovací koše, mřížky na vaření v páře, sběračky či sety na
fondue. „Chytré“ hrnce mají i programy pro přípravu
různých jídel.

Pro domácí zpracování
Mezi přístroji seřazenými na kuchyňské lince je jistě díky své velikosti nepřehlédnutelný odšťavňovač,
protože připomíná svým vzhledem i rozměry robota.
Milovníkům čerstvých ovocných a zeleninových šťáv
se ale jeho pořízení určitě vyplatí, protože budou mít
lahodný nápoj, kdykoli si vzpomenou, a zaručeně
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jen z čerstvých surovin a bez přidaných konzervantů.
Kromě pohonné jednotky tvoří odšťavňovač tři nádoby – do první vkládáme očištěné, případně na větší
kusy pokrájené ovoce či zeleninu, druhá je určena pro
odpad, vznikající při lisování surovin, a do třetí vytéká vymačkaná šťáva. Jsou vyráběny z plastů, případně v kombinaci s nerezem, některé mají nádoby na
vymačkanou šťávu skleněné. Pokud chcete opravdu
kvalitní šťávu, neměla by přijít do styku s kovem, proto
by lisovací šneky a vnitřnípovrch přístroje měly být
porcelánové.
Pro zahrádkáře či vášnivé sběratele lesních plodů je
přímo kouzelným přístrojem domácí sušička. Funguje
velmi jednoduše, pro sušení využívá horký vzduch.
Ve spodní části základního těla sušičky je umístěn
ventilátor a topné těleso. Na ně se pak skládají rošty
s připraveným ovocem, podle provedení se přiklopí
nebo uzavřou, a cirkulující horký vzduch po zapnutí
ovoce perfektně vysuší. Kromě ovoce v nich můžeme
samozřejmě sušit i zeleninu, houby či bylinky. Náročnější modely jsou programovatelné, lze u nich natavit
teplotu i délku sušení nebo přímo program, optimální
pro usušení konkrétní suroviny.
Stále vyhledávanějším přístrojem je jogurtovač, do
kterého se určitě vyplatí investovat, pokud je spotřeba
jogurtů v domácnosti opravdu velká. Domácí výroba
jogurtu je levnější, máme k dispozici větší množství
připravené ihned ke konzumaci a bezpečně víme, co
vlastně obsahuje. Navíc nám odpadne „nerudovské“
dilema kam s ním, protože nebudeme zatěžovat životní prostředí hromadami plastových kelímků.

samozřejmě vysavače robotické. Sen každé hospodyňky – vy sedíte a odpočíváte, a robot za vás vysává nebo
vytírá. Či ještě lépe, robot je naprogramovaný tak, že
se vracíte do úhledně uklizeného bytu.

Pro snadné žehlení
Základem kvalitně, rychle a pohodlně vyžehleného
prádla je správný výběr žehličky. Dělíme je především
na cestovní a klasické napařovací, případně na žehlicí
systémy. Žehličky určené pouze pro suché žehlení jsou
dnes již minulostí, i když je většina obchodníků stále
ještě nabízí. Indikátorem kvality žehličky je především

Úklid od podlahy
Již po několik desetiletí se těší velké oblibě mechanické zametače, použitelné pro různé druhy podlahových krytin včetně koberců. Snadno s nimi zvládneme
průběžný úklid domácnosti, vypořádají se s prachem,
špínou, vlasy, chlupy i drobnými nečistotami. Liší se
velikostí, s níž souvisí i počet kartáčů, jež se při pohybu
otáčejí a shromažďují nečistoty do sběrných prostor,
které lze poté snadno vysypat. K dostání jsou i moderní varianty vybavené elektrickým pohonem a dobíjecí
základnou, kterou lze snadno přimontovat na stěnu
poblíž elektrické zásuvky, třeba v úklidové komoře.
Vyhledávané jsou i malé ruční vysavače, s jejichž
pomocí snadno vysajeme čalouněný nábytek i drobky
nečistoty z pracovní plochy či malý prostor, kde se nám
vysypalo trochu špíny. Neocenitelný je úzký nástavec,
kterým vysajeme i klávesnici u počítače. Některé malé
vysavače jsou místo napájecí šňůry vybaveny akumulátorem a dobíječkou, některé i dobíjecí základnou,
kterou lze přimontovat na stěnu. Nepotřebují tak průběžný přívod elektrické energie pomocí kabelu, takže
s nimi můžeme klidně uklidit i nepořádek v autě. Modernější typy zvládnou i tzv. mokré vysávání, některé
mají i malá kolečka, usnadňující pohyb po podložce.
Nejmodernějším přírůstkem do rodiny vysavačů jsou
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její příkon a výkon napařování a parního rázu. Modely
s vyšším příkonem a výkonnějším parním systémem
rychleji dosáhnou provozní teploty, lépe napařují
a mají během provozu menší výkyvy provozní teploty.
Důležitá je také žehlící plocha žehličky. Dražší výrobky
jsou osazovány kvalitnějšími a tvrdšími žehlícími deskami, které jsou méně náchylné na poškrábání. Indikátorem kvalitní desky je také velké množství menších
napařovacích otvorů. Užitečnou doplňkovou výbavou
žehličky je anti drip systém, který zabraňuje odkapávání zkondenzované vodní páry. Lépe vybavené žehličky
jsou vybaveny i bezpečnostním systémem, který vypíná
v okamžiku, kdy se žehlička po určitý čas nehýbe. Žehlící systémy s parními generátory nabízejí velmi vysoký
napařovací výkon, který oceníme především u častého
žehlení velkého množství prádla. U cestovních žehliček
je zase kladen důraz na malou velikost, mívají však
nižší výkon a minimální doplňkovou výbavu.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com

REVOLUČNÍ POMOCNÍCI OD VORWERKU
ROBOTICKÝ VYSYVAČ A ČISTIČ OKEN
Německá společnost Vorwerk, výrobce vysavačů s více jak 130letou tradicí, letos na podzim představila dvě novinky,
které znamenají nejen pro Vorwerk, ale i prospotřebitele malou revoluci.

NOVÝ ROBOTICKÝ VYSAVAČ KOBOLD VR200
Líbí se vám představa, že někdo uklízí za vás, zatímco se věnujte
rodině nebo svým koníčkům? Robotický vysavač od Vorwerku
VR200 je chytrým a pracovitým pomocníkem, který neodmlouvá
a je k dispozici kdykoliv si vzpomenete.
•
•
•

Vysává podlahy systematicky v pravidelných rovnoběžných
pruzích.
Vynikající výkon vysávání (třikrát větší než hlavní konkurenti)
Speciální podvozek umožňuje překonání překážek až do výšky
2 cm
•
•
•

Čistí jednu místnost za druhou. Pokud je potřeba znovu dobít baterii, automaticky se vrátí do dobíjecí základny a následně pokračuje v úklidu na místě, na kterém přestal
Inteligentní plánovaná navigace, která využívá technologii SLAM
(simultánní lokalizace a mapování), kterou například užívá u
svých automobilů bez řidiče Google
Díky charakteristickému tvaru písmene D robot skvěle vysává ve
všech rozích

Nyní za zaváděcí cenu 17 995 Kč a to buď prostřednictvím sítě
obchodních zástupců Vorwerk, zákaznických center společnosti nebo v
online obchodu na www.vorwerk.cz.

ČISTIČ OKEN KOBOLD VG100 - ČISTÁ OKNA V JEDNOM KROKU
Umývání oken patří k jedné z nejméně oblíbených činností při úklidu domácnosti. Každý z nás se s touto prací snaží
vypořádat po svém, ale vždy nám to zabere minimálně půl dne a výsledek nemusí být vždy uspokojivý. To se však teď
může změnit. Vyzkoušejte nový čistič oken Vorwerk Kobold VG100 a už ho nebudete chtít dát z ruky. Revoluční pomocník
Kombinuje hned tři kroky mytí oken do jednoho - předmytí, mytí a leštění.
•
•
•

Utěrka z mikrovláken rovnoměrně zvlhčuje okno vodou
a čisticím prostředkem
Zároveň odstraňuje všechny nečistoty
Gumová stěrka a silný sací výkon okamžitě odstraňují použitou vodu do zásobníku

Okno je v jednom kroku nejen čisté, ale i perfektně naleštěné.

•
•
•
•

Okna bez šmouh za méně než polovinu obvyklé doby
Na jedno naplnění zvládne vyčistit zhruba 20m2 skleněné plochy
Spotřeba jen 80 ml vody a 5 ml detergentu
Vhodný nejen k mytí oken, ale také skleněných stolů, zrcadel,
sprchovýchkoutů a dalších pevných a rovných povrchů

Více o novince se dozvíte na www.vorwerk.cz či na bezplatné zelené
lince 800 168 987.

Jak si usteleš, tak si lehneš. Staré přísloví platí nejen v onom přeneseném slova
smyslu, jak jsme zvyklí ho slýchat, ale především doslova. Dobré vyspání je důležité,
spánkem strávíme mnoho hodin a tím kvalitním, si život nejen zpříjemníme, ale
nejspíš i prodloužíme. V místnosti, kde spíme, by nám tedy mělo být příjemně
a postel by nás už při pouhém pohlédnutí na ni měla ujišťovat o svém pohodlí.
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Přestože existuje mnoho doporučení, na čem a v jaké
místnosti se zdravě vyspat, žádné nemůžeme brát jako
stoprocentní návod zrovna pro sebe. Někomu se lépe
spí na tvrdém a skoro bez polštářů, někdo se zase rád
v noci trochu pohoupe na měkčí matraci a po záda si
nastele tak, že spí spíš v sedě než v leže. Někdo má rád
tmu, jiný by ve tmě neusnul a ráno miluje první paprsky slunce. A to ani nemluvíme o čistě designových
věcech, jako jsou tvary, materiály a barvy. Základní doporučení zejména od ortopedů tedy vezměte v potaz,
vytvořte si ale svou vlastní intimní zónu, kde se budete
cítit bezpečně a příjemně ať už sami nebo s partnerem
po boku.

Rošty a matrace pro zdravá záda
Základem ložnice je postel a ať už má jakýkoliv tvar,
její podstatou je to, na čem ležíme – tedy matrace.
Vždyť ta může v nouzovém okamžiku ležet i na zemi,
bez ní ale pohodlně spát nebudeme. Škála tvrdosti matrací se vyznačuje čísly 1 – 4 od nejměkčích po
extra tvrdé. Ve skutečnosti je ale každý materiál jinak
poddajný, takže jinak se budete cítit na tvrdé matraci pružinové či taštičkové a jinak na tvrdé z elastické
líné pěny. Jednovrstvé matrace se ostatně sice dělají, komfortnější jsou ale ty sendvičové, poskládané
z několika vrstev různých a různě pevných a pružných
materiálů. Středovou dělící vrstvou může být třeba pás
lisovaného kokosového vlákna, který vlastně dokonale
oddělí dvě poloviny matrace. Tak není problém vyrobit
matraci tak, aby z jedné strany byla příjemná v horkém létě a z druhé za chladných zimních nocí. Výrobci
se zkrátka předhánějí v různých obměnách, podstatné
ale je, že matraci je třeba si vyzkoušet a tři minuty
v prodejně na to opravdu nestačí. Kvalitní prodejce
vám tedy nabídne „zkušební lhůtu“ dokonce i několika týdnů. Dostanete matraci samozřejmě v ochranném obalu a ručíte za její nepoškození, nicméně když
vám nebude vyhovovat, můžete ji vrátit a vyzkoušet
si jinou. Základními parametry jsou vždy vaše výška
a váha. Doporučenou nosnost výrobci na matracích
uvádějí, pro jistotu si ale vždy k tomu přidejte nějaké
to kilo nocležníka navíc. Obecně platí, že těžší lidé by
měli mít matraci tvrdší než lehcí. Na výšku si k vlastní
postavě přidejte alespoň deset, lépe ale dvacet centimetrů. Běžně se vyrábějí matrace 190 nebo 200 cm
dlouhé, pro skutečné dlouhány jsou ale k dispozici
i prodloužené postele a tedy i matrace o délce 220 cm.
Posuzujte i výšku matrace. Ty nízké se jednak rychleji
proleží, jednak pod nimi budete muset mít skutečně
dobře nastavený rošt, aby se vám dobře leželo. Ano,
v zásadě platí, že čím nižší matrace, tím důležitější
je správná pružnost roštu. Pokud si pořídíte matraci
20 cm vysokou z materiálu, který sám o sobě pružně
reaguje na různé zatížení od hlavy až k patám (takové
jsou především studené pěny), pak na pružnosti roštu
už tolik nezáleží. Rošt vám ale přesto může zaručit
další přidané hodnoty, pokud zvolíte polohovací pod
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hlavou i pod nohami. Pro ty, kdo na posteli z různých
důvodů tráví hodně času, je pak ideální polohovací
rošt s elektrickým motorkem, díky kterému můžete
postel polohovat, aniž byste se namáhali s ručním zvedáním. Pozor jen na to, že na polohovací rošt nemůžete použít pružinovou nebo taštičkovou matraci – ta se
polohování nedokáže přizpůsobit.
Nejvyšší komfort poskytují dnes matrace ze studené
pěny. Vynikají výbornou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Díky velkým pórům je pěna
dokonale provzdušněna a lépe odvádí vlhko a teplo.
Studené pěny jsou vyráběny v různých objemových
hmotnostech, takže si můžete vybrat ze široké škály
nabízených tuhostí od matrací měkkých, středně pevných až po úplně tuhé, s několika zónami pružnosti
rozmístěnými v délce matrace tak, aby se přizpůsobily
váze příslušné partie těla.
Přesto někteří zákazníci poptávají raději matrace z klasických materiálů jako jsou vlněné rouno, nebo žíně.
I takové matrace se už na trhu objevují. Ty luxusnější
zpravidla firmy vyrábějí na zakázku přesně na míru
zákazníka. Někdy jsou jejich sendviče kombinované
s vrstvou viskózové studené pěny, která zvyšuje pohodlí a umožňuje vytvoření anatomických zón. Studené
viskózové pěny mohou také obsahovat mikrokapsle,
které pohlcují zápach. Pro ty, kdo se v noci hodně potí,
je tento vynález velmi příjemnou novinkou.
Matraci si pořizujeme na léta, i když ne na celý život.
Lze doporučit nejpozději po deseti letech se nad svou
matrací zamyslet a nejspíš ji vyměnit za novou, přece
jen každý materiál se proleží, navíc právě agresivní lidský pot pěny postupně nahlodává a droboučké šupinky kůže dokonale nevyklepete sebelepším klepačem
a ty pak umožňují život roztočů. Aby vám matrace
sloužila co nejdéle, poskytněte jí ochranu v podobě
pracího obalu. Komfortní matrace se v něm už prodávají. Pokud ho budete dokupovat, volte raději slabší
materiál – tlusté prošívané potahy jsou sice příjemné,
ale když do nich stávající matraci obléknete, může se
vám stát, že nabude tak, že se vám nevejde do postele.

Prostor ložnice
Tento faktor je velmi individuální. Někdo má raději
malou místnůstku, kam se dokonale schová před celým
světem, někdo by se v takovém kamrlíčku naopak cítil
stísněně a chce na spaní velký prostor. Tak jako tak,
základem komfortu je dobré větrání, místnost nebo
v malých bytech oddělená část místnosti by tedy vždy
měla mít přímé větrání oknem. Nízkoenergetické byty
a domy s řízeným větráním a rekuperací sice tuto teorii relativizují, protože tam se vlastně okna nemusejí
otvírat vůbec, ale i v těch se pro ložnici vždy bude lépe
hodit místnost, v níž si otvírací okno ponecháte. Ono
totiž pro osvěžení postele a lůžkovin není nic lepšího
než čerstvý proudící vzduch a za slunečných dnů i hřejivé paprsky.

V ložnici není třeba příliš topit, tomu tedy můžete přizpůsobit velikost topného tělesa. Pokud ovšem v ložnici na lůžku trávíte z nějakých důvodů čas i přes den,
pak počítejte s tím, že tepla bude potřeba víc.
Co na podlahu? Ideální je materiál, který se dobře
zbavuje prachu, a to i pod postelemi – parkety, laminátové podlahy, dlažba. Koberec ode zdi ke zdi se
do ložnice nehodí. Zato teplé měkké předložky před
postel jsou velmi příjemný doplněk, pokud nemáte
topení v podlaze, s chutí si ráno stoupnete na teplý
kobereček místo na studenou podlahu. Velikost předložek volte tak, aby se snadno vyklepaly, nejlépe venku. Malé koberečky se totiž obtížně vysávají, vysavač je
zvedá, takže pořádné vybouchání je mnohem lepším
řešením.
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Jak svítit? Ložnice je intimní prostor, nepotřebuje
tedy žádný bombastický lustr. Zato nasvícení postele
v hlavách je potřebné třeba na čtení. Na nočním stolku
či na rozšířené pelesti se hodí malá stojací lampička,
s pohodlným spínáním, abyste ji snadno rozsvítili, když
potřebujete v noci vstát. Na čtení je ale modernější
a komfortnější řešení rampa nad hlavami postele nebo
přímo zabudovaná do vysokého rozšířeného čela.
Poskytne příjemné rozptýlené světlo stejnoměrně po
celé šířce postele, což je mnohem příjemnější než kruh
světla úzce vymezený lampičkou ze strany.
Pokud máte v ložnici skříně, nejspíš se budete oblékat
právě zde. Polovinu roku u nás vstáváme za tmy, takže
osvětlení skříní je potřebné. Lze ho řešit do vnitřku
skříní zabudovanými svítidly nebo další světelnou ram-

te z hlavy módní trendy a vyberte to, co dělá dobře
právě vám. Ostatně i designéři v ložnicových návrzích
nikdy neuplatňují jeden zásadní trend, ale nabízejí
celou škálu možností, jak v různých stylech uplatnit to,
co moderní doba nabízí. Jak tedy může vaše ložnice
vypadat?

Ložnice pro moderní byt
Jednoduchý střízlivý design nábytku, kterému se také
říká „dánská ložnice“. To proto, že právě dánští designéři přišli před časem s novým „střihem“ postelí. Odpadla přední pelest, postel je tvořena hladkým širším
dřevěným lemem dokonce i bez postranic. Uprostřed
je samozřejmě prostor pro rošty nebo je nahrazen
čalouněným pružinovým jádrem postele, ale když se
navrch položí matrace, vypadá to, jako kdyby ležela
skutečně na ploché desce. Inspirace japonským designem je tu zřejmá, pro nás Evropany je ovšem ležení
na podlaze nebo na tvrdé dřevěné desce nezvyklé,
proto je tu onen skrytý střed postele. Dánské postele
mají zpravidla nožičky, aby se pod nimi dalo snadno
uklízet, odpadají všelijaké zásuvky a úložné prostory,
postel musí zdobit sama o sobě. Tomu přispívá i použitý materiál – masivní dřevo ať už tradiční skandinávská
světlá borovice nebo luxusní vzácná orientální dřeva.
Uplatní se nejen na rámu, ale především na různě
tvarovaném a různě vysokém čelu postele. Dánská
postel má ráda volný prostor, kde ji můžete kombinovat s jednoduchými hranatými nočními stolky, komodami a prádelníky buď ze stejného dřeva, nebo třeba
v kontrastních barvách povrchové úpravy. Vše snadno
sjednotí stejný typ modulu a stejné úchyty. Zajímavé
je, že místo tradičních prken či parket jsou v „dánských
ložnicích“ trendy podlahy bíle dlážděné nebo linoleum s povrchovou úpravou do vysokého lesku.

Ložnice milovníka dřeva

pou nad celou délkou skříní. A nezapomeňte také na
lampičku či bodové svítidlo nad zrcadlo.
Moderní LED svítidla nabízejí nejrůznější možnosti.
Třeba právě osvětlení vnitřku skříní a páska kolem
zrcadla jsou výborným řešením. A pro romantické duše
toužící po volném nebi je tu nabídka drobných světýlek imitujících na stropě hvězdy.

Krása pro potěchu duše
Ložnicový design jsme si záměrně ponechali nakonec,
tam přece patří to nejlepší. Přestaňme tedy chvíli myslet na hygienu a zdraví těla a zaměřme se na hygienu
duše. Estetický dojem, kterým na vás bude vaše ložnice
působit, je totiž pro vaši pohodu při uléhání i vstávání
velice důležitý. Pro ložnici zvolte jednotný styl. Pusť-

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

najícími svícny, těžké závěsy na oknech až po podlahu
opět s dekorem v marockém stylu – a můžete si ve své
útulné ložnici připadat jako na výletě k beduínům.

Ložnice s tapetovou výzdobou

Ložnice v hotelovém duchu

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

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

Ložnice jako pouštní stan
V módě je marokánský styl, proč si jím tedy nevybavit
ložnici. Postel a pár kousků nábytku s orientálním stylu
snadno dostanete, především ale půjde o doplňky
a stěny. Ne nadarmo se požívá pro jemně rozpité barvy v různých odstínech termín marocký štuk. V takové
ložnici bude na stěně za hlavami postele vypadat velmi dobře. Kostky na sezení potažené vlněnou látkou
s africkou vyšívkou, vlněný kobereček na podlaze
a třeba i na stěně, tlumené osvětlení svítidly připomí-
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Ložnice v jedné barvě
Každá barva má mnoho odstínů, které lze využít různým způsobem. Ložnice laděná do modré, oranžové
nebo zelené tak bude vždycky rozpustile veselá a zároveň vám umožní občasné drobné obměny, protože použijete prostě jinak tónované ložní prádlo či potah na
malý polštářek, přehoz přes postele, záclony a závěsy.
S použitím jedné barvy v několika odstínech je možno
si vyhrát. Postel může mít tmavá čela a nožičky, zatím-

Zdravý spánek
Dokonalý spánek je základem
dokonalého dne
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co postranice budou světlejší. Na stěnách se mohou
střídat tmavší a světlejší odstín. Svíčky v sytém odstínu
využité barvy doplní textilní dekorace, jejichž pestrost
může být naprosto nevázaná a rozehraná i v proužcích, puntíkách či kostkách. Chce to dobře vyladit, pak
vaše monochromatická ložnice bude opravdu kouzelná.

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

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

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

Sice se držíme tradic, přesto se rok co rok snažíme advent a vánoční svátky
vylepšit nějakou tou novinkou. Barvy, styl ozdobení stromečku, doplňky a extra
drobnůstky do interiéru i načančání domu či zahrady se každoročně trochu mění,
zkrátka jako téměř vše ostatní podléhá módním trendům. Letošní advent začíná
už 30. listopadu, takže je nejvyšší čas naplánovat, jak ty naše Vánoce budou
tentokrát vypadat.

VÁNOCE

V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

Čtyřtýdenní adventní období je nejoblíbenějším v roce,
protože se připravujeme na Vánoce. Nakupujeme
dárky a různé drobnosti, bytem se line vůně cukroví,
čeká nás nenapodobitelná atmosféra vánočních koncertů a trhů. Scházíme se s celou rodinou i s přáteli, na
které nám během roku zbývá stále méně času, některé
z nás čekají i oficiální firemní vánoční večírky. A ještě
bychom chtěli všechno stihnout včas. Rozhodně by to
ale nemělo znamenat, že se uštveme a pod vánočním
stromečkem budeme sotva dýchat vyčerpáním. S dobrým plánem můžeme vše zvládnout, a ještě si adventní
čas pořádně užít.

Návrat k přírodě
Po letech konzumu se mnozí z nás o Vánocích stále
častěji vrací k tradicím a přírodě. Přírodní materiály
a doma vytvořené výrobky vdechnou domovu jedinečnou atmosféru, a navíc zůstávají i nadále trendy.
Vlastnoručně vyrobené ozdoby i adventní věnec, cukroví napečené podle starých rodinných receptů i živý
strom, který provoní celou místnost a nechá do našeho
domova vstoupit vůni lesa, jsou hlavními symboly tradičních staročeských Vánoc.
Pokud plánujeme vlastnoruční výrobu ozdob a dekorací, je nejvyšší čas obstarat si potřebný materiál.
K jejich výrobě se hodí různé suché i živé větvičky
a šišky, které můžeme nasbírat třeba během nedělní
rodinné procházky do přírody. Ale pozor – sbíráme
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jen zlehka, rozhodně by po nás neměla v lese zůstat
spoušť. Dekorační listy různých tvarů, barev a velikostí si můžeme nasbírat prakticky v každém parku, na
podzim se jich snáší k zemi více než dostatek. Doma je
pak musíme opatrně vyrovnat mezi dva listy papíru,
zatížíme a necháme důkladně proschnout. Jestliže
jsme si květiny nenasušili včas, určitě je dostaneme
v jakémkoli květinářství, širokou nabídku najdeme na
poslední chvíli i na vánočních trzích. Když ze sváteční
zásoby sušeného ovoce, lískových a vlašských ořechů,
mandlí či pistácií rodině trochu ubude, sotva si někdo
z nich všimne, a ozdobné koření, především hřebíček,
nové koření, anýzové hvězdičky, bobkový list a sušený
jalovec má každá hospodyňka v kredenci. A tak vzhůru
do díla a vyrobme si alespoň jednu ozdobičku nebo
malý věneček.

Ve fialovobílém hávu
S Vánocemi je to jako s módou, i v tomto případě jsou
trendy roku představovány téměř rok předem, aby na
ně výrobci ozdob a dekorací stihli zareagovat při plánování svých kolekcí. Nejinak tomu bylo i letos, a tak
byly nové trendy a barvy pro rok 2014 představeny na
vánočním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, který
se konal již v lednu a únoru. Každoročně se barvou
Vánoc stává jiná barva a letos si dokonce budeme moci
vybrat, nebo obě ‚trendy‘ barvy kombinovat, i když se
na první pohled dost liší, ale to je opravdu jenom zdá-
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ní. Bílá a fialová totiž spolu bezesporu báječně ladí.
Základem letošních Vánoc se stane bílá, lehce doplněná pastelovými tóny. Nádherně působí v kombinaci
s odstíny zelené, ideálně s mátovou nebo pistáciovou.
Rozhodně „in“ bude letos ledový nádech ozdob,
řetězů i věnců. Nejnovější trendy odsouvají do pozadí
vánoční stálici červenou i oblíbenou modrou. Z kupovaných ozdob budou nadále hrát hlavní roli koule
a baňky různých tvarů.
Pokud se vám bílá barva zdá příliš studená, můžete
dát přednost druhému, fialovému trendu roku. Fialové
tóny poněkud utlumí chladnou neosobnost bílé a snese kombinaci s prakticky všemi odstíny zelené. Vskutku
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se jedná o velmi zajímavou kombinaci, která bude
vypadat honosně na stromku i bytových dekoracích.
Fialová patří i na adventní věnec a v obchodech letos
najdeme ve světlejších i tmavších odstínech koule, baňky, zvonečky, řetězy i další drobnosti.
Jestliže nám ani jedna z hlavních trendových barev
nevyhovuje, můžeme se přiklonit i k růžové, která
symbolizuje mládí. Navíc působí pozitivně na lidskou
psychiku, dodává pocit klidu, bezpečí a uvolnění.
V těsném závěsu za ní pak bude ještě oranžová, jež
skvěle ladí s přírodními tóny hnědé, zlatavé, ale i zelené.

poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl
však pouze čtyři svíce.
Vonící větve jedlí sloužily jako útočiště přátelským lesním duchům, věnce ze slámy měly přinášet požehnání
a odhánět zlé duchy. Tradičními barvami adventního
věnce jsou červená a zelená. Obě symbolizují život,
červená navíc upomíná na krev Kristovu, prolitou za
spásu světa. Na ozdobu se používají také jablíčka jako
plody života.
I současný adventní věnec podléhá módním trendům,
především by ale měl ladit svým tvarem se stolem, pro
který byl vytvořen, a barvou s vánočním stromkem.
Aby působil elegantně, měli bychom volit maximálně
dvě barvy. Pokud však máme na stole věnec, květiny ve
váze už na něj nepatří. Módní trendy se vrací k přírodním materiálům, které dobře vypadají, a navíc nám
mohou vydržet i několik let. Jen nesmíme zapomenout použít vhodný typ svíček –na adventní věnce se
prodávají standardně v balení po čtyřech kusech, a na
bodce na svíčky s miskou, aby nedošlo k požáru.

Nejkrásnější vánoční stromeček

Adventní věnec
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150
let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola
od vozu a zrodil se v Záchranném ústavu pro opuštěné děti v Hamburku, V roce 1839 tu poprvé pověsil
Johann Hinrich Wichern před Vánocemi od stropu
dřevěný kruh se svícemi. Celkem jich bylo 23, jedna
na každý den až do Štědrého dne, čtyři byly velké bílé
a 19 malých červených. Denně během krátké pobožnosti byla zapálena jedna. V roce 1851 byly poprvé
vyzdobeny celá jídelna útulku i věnec jedlovými větvičkami. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle,

To pravé kouzlo Vánoc dotváří vánoční stromeček, bez
něj si svátky ani neumíme představit. Každá rodina
dodržuje své vlastní zvyky, někdo ho zdobí až den
předem nebo dokonce až na štědrý den dopoledne,
jiní si potrpí na kompletní vánoční atmosféru třena
i týden dopředu. Někdo má rád borovici či jedličku,
která navíc ani neopadává, jiný dává přednost opojně
vonícímu smrčku a pracné tahání posledního jehličí
z koberce ještě v létě považují za součást tradic. Kdekdo sestavuje několik let stromeček umělý, ten však
vyžaduje i dostatek místa pro celoroční uskladnění.
Nabídka umělých stromků je rok od roku stále bohatší
a nabízené produkty se stále více podobají živým předlohám, přesto stále více rodin dává přednost návratu
k přírodě. Kterou možnost zvolíme, záleží pouze na
nás. Není důležité, zda ten náš bude malý nebo velký,
hlavně se nám musí líbit.
Abychom dosáhli vytouženého výsledku, měli bychom
dodržet správný postup:
Nejprve kmen zmenšíme podle potřeby a pečlivě
upevníme do stojanu. Obecně je lepší nekupovat
stromek s příliš širokým kmenem, pokud máme úzký
stojan, a naopak. Na špici upevníme ozdobnou špičku
nebo hvězdu – někdo nechává tento krok až na úplný
konec, vystavuje se tím však nebezpečí, že celý stromeček zvrhne, rozbije křehké ozdoby a nenávratně zmaří
celý výsledek dosavadního snažení. Zkontrolujeme
světelný řetěz, zda není poškozen a jestli jsou všechny
žárovky funkční. Až poté jej umístíme na strom. Pokud
používáme pravé hořící svíčky, je třeba dbát při jejich
umístění zvýšené opatrnosti, aby se nikde nedotýkaly
větviček a ozdob. Následně můžeme připevnit pomocí
háčků čokoládové figurky, po nich přijdou na řadu
ozdoby, které jsou pevné a nerozbitné. Poté můžeme
umístit křehké ozdoby, ideálně podle velikosti, aby-
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chom nenarušili celkovou harmonii, takže ty největší
dolů a menší se zase hodí na horní slabší větvičky. Až
úplně nakonec přijdou na řadu ozdobné řetězy a třásně.

Stabilita na prvním místě
Tradičně se vánoční stromeček ustavoval do dřevěného
kříže pomocí klínů, nebo do hliněné nádoby naplněné těžkou, ideálně jílovitou půdou. Mnozí máme
ještě v paměti litinovou skládací trojnožku, která se
prodávala v několika velikostech a sestavit ji byl pravý
kouzelnický výkon, protože jedna z nožek neustále „šmajdala“. Současný trh již nabízí širokou škálu
variant stojanů z kovu, tvrzeného plastu či kombinace
obou materiálů. Velmi praktické jsou varianty, jejichž
součástí je i nádoba na vodu, aby stromeček neusychal
příliš rychle. Kmínek stromku však musíme předem
seříznout, aby byl „živý“ a opravdu nabídnutou vodu
dokázal využít.
Ani mezi vánočními stojany nechybějí rukodělné
originální kousky uměleckých kovářů, které zpravidla
seženeme na vánočním trhu či přímo u některých prodejců vánočních stromků. A dokonce i kousky vyloženě
designové, které samy o sobě představují unikátní
kousek sváteční výzdoby. Pokud máme všetečné domácí mazlíčky, určitě stojí za úvahu ještě doplňkové
připevnění stromečku, například k nábytku či háku ve
stropě, aby nám jeho neřízený pád nepokazil nejkrásnější chvíle roku. Totéž platí pro rodiny s malými
dětmi.

Vybíráme ozdoby
Na trhu existuje velké množství ozdob, vyrobených
z různých materiálů. Asi nejjednodušší je vybrat si
ty své v obchodě. Ceny jsou různé, záleží na kvalitě,
provedení i aktuálních trendech. Na vánočních trzích
najdeme širokou nabídku ozdob slaměných, dřevěných, skleněných, keramických, kovových či háčkovaných. Většinou jsou sice dražší, kupujeme ale unikátní
kousek, a navíc podpoříme menší výrobce.
Základ nabídky v obchodech tvoří skleněné vánoční
ozdoby – originální z čirého skla, nebo levnější plastové imitace. Širokou škálu barevných skel doplňuje
sortiment povrchových zušlechtění, vytvářejících další
optické efekty. Mimořádně efektními skvosty jsou
kousky vyrobené z perel a drobných perliček.

Efektně a bezpečně
K vánoční atmosféře sice neodmyslitelně patří i světlo
svíček, jejich umístění na stromečku však není právě
bezpečné podobně jako tolik oblíbené prskavky. Jestliže se bez nich neobejdeme, pak si je dopřejme pouze
na Štědrý večer, a poté pro jistotu dejme přednost
elektrickému osvětlení. Žárovky ve světelných řetězech se obvykle zapojují takzvaně do série, aby součet
jejich napětí dal dohromady 240 voltů ze zásuvky.
V sériovém zapojení bychom neměli používat žárovky
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s rozdílnými parametry, projeví se to nejen na intenzitě svícení, ale také na jejich životnosti. Tento systém
má ale jednu velkou nevýhodu – jestliže jedna žárovka
praskne, nebude v řetězu svítit žádná. Pouhým okem
nelze zjistit, která žárovka vyhořela, a tak nám nezbývá než jednu po druhé nahrazovat evidentně funkční
žárovkou, a to tak dlouho, dokud se celý řetěz opět
nerozzáří.
Přitom je třeba dbát opatrnosti, přestože vyměňujeme
pouze nízkonapěťové žárovky, může nás při neopatrném dotyku proud zranit, nebo dokonce zabít. Navíc
bychom měli být obezřetní již při nákupu. Pokud je
v celé sestavě kterýkoliv vodič příliš tenký, může se
přehřívat nebo přetrhnout. Jako měřítko nám může
posloužit kabel od běžných sluchátek – něco tak tenkého se pro vánoční osvětlení, používající zdroj 220 V,
nehodí. Podezřelé jsou rovněž výrobky, jejichž zástrčka
nemá izolaci na částech kolíků; takže bychom se jich
mohli při zasouvání do zásuvky nechtěně dotknout.
Světelné řetězy bez uvedení údajů o světelných zdrojích a napětí celého systému jsou pochybného původu!
Pro venkovní osvětlení používáme z bezpečnostních
důvodů nízkonapěťové žárovky, které jsou zapojeny
paralelně a jejichž počet odpovídá výkonu transformátoru. Se silným zdrojem (transformátorem) lze
instalovat nekonečně dlouhé sestavy, což by u sériového zapojení bylo komplikované a také nebezpečné.
Prodávané systémy obvykle parametry dodržují, ale
když chceme ke stávajícímu transformátoru připojit
další řetěz, měli bychom předem spočítat, zda to zdroj
snese. Hodláme–li transformátor, který není hermeticky uzavřený, tedy speciálně určený pro venkovní
použití, instalovat pro napájení venkovního osvětlení, bude bezpečnější, když ho uložíme do místnosti
a venku povedeme nízkonapěťové vedení. Musíme ale
počítat s tím, že čím delší kabel, tím vyšší odpor, a tím
výkonnější je třeba mít zdroj. Žárovky venku nikdy
nevyměňujeme, když je systém pod proudem. I když
saháme „jenom“ na baňku nebo plastové kryty, vlivem
vlhkosti může jedno i druhé probíjet.

Září celý dům i betlém
Vyhrát si můžeme s vánočními světýlky osázenými LED
diodami, které napájejí tužkové baterie. Sestavy jsou
levné, naprosto bezpečné a prodávají se s deseti, dvaceti i více světýlky v různých barvách. Protože jsou LED
diody zapojeny paralelně, svítí, i když jednu poškodíme. Baterie se ukládají do krabičky s vypínačem.
Velké světelné řetězy či sítě osázené LED diodami
umějí vytvořit efekt třpytu. Způsobují to LED diody,
které vydávají pravidelné záblesky a jsou v systému
umístěny v určitých vzdálenostech. Profesionální světelné řetězy pro venkovní použití, osázené LED diodami, lze propojovat přes speciální konektory, a tím je
prodlužovat. Jsou drahé při nákupu, ale mimořádně
levné při provozu. Například světelné závěsné síti
o rozměrech 2x5 metrů, osázené 360 LED diodami,
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stačí příkon 36 wattů, což je jako bychom celou dobu
svítili 25W žárovkou. Řetězy s LED diodami lze například napájet i z autobaterie, takže k nim nepotřebujeme transformátor. Při opravách venkovních nízkonapěťových LED diod lze použít tavnou pistoli a obnažené
části hmotou zalít.
LED diody svým příchodem na běžný trh umožnily
rozzářit předvánoční a vánoční atmosféru na zahradě i na oknech bytů ve městě. Girlandy a sítě ozdobí
okrasné jehličnany, ale půvabně prosvítí i rozsochaté
koru opadaných listnáčů. V oknech je můžeme doplnit
nasvíceným betlémem – jeho domečky a sošky jsou
ostatně také nedílnou součástí výzdoby bytu v tomto
období. Někdo vyloví z krabic po několik generací
opatrované sošky vyřezávaného nebo keramického
betlému, někdo se vydá do obchodu pro nějaký docela
nový – výtvarníci nabízejí jak sošky v tradičním provedení, tak i úplnou modernu. Klasické betlémy mají tu
výhodu, že sošky do nich můžeme dokupovat postupně. Svůj typicky český půvab pak má betlém ze slaměného šustí, jeho lehoučké sošky a stavbičky můžeme
každoročně obměňovat a dekoraci tak inovovat.

Hřejivý plamen
Podpoří rodinnou pohodu, dodá interiéru tajuplný
nádech. Bez světla svíček by nebyly Vánoce. Výroba
svíček má svou tradici, mohou být z parafínového
vosku, směsí, gelové, stále častěji se setkáváme i se
svíčkami z pravého včelího vosku. Ke svátkům patří
kromě františků a purpury i vonné svíčky. Sváteční
pohodu doplňují aromatické vůně skořice, jehličí nebo
jemné kořeněné vůně. Takzvané votivní svíčky jsou
určeny k hoření v nádobách a mohou být vkládány do
dekorativních kalíšků z keramiky nebo kovu. Velmi
rozšířené jsou také lité svíčky, lisované, máčené – nazývané podle typu výroby. Ruční výroba svíček nabízí
umělecká díla nádherných tvarů.
Svíčky si ale můžeme vyrobit i doma, přesně podle
svých představ. Nejsnadnější je koupit si plát včelího
vosku, který do tvaru svíčky zatočíme. Pokud toužíme
po zcela domácí výrobě, ve specializovaných prodejnách jsou k dostání vosky i knoty. Pro výrobu si připravíme formičky, můžeme použít i staré plato z bonboniéry nebo koupit formičky ze silikonu. Podle návodu
rozehřejeme vosk, zalijeme formičku s připraveným
knotem a necháme ztuhnout. Do čirého vosku můžeme vkládat nalámané kousky vosku, mušliček, koření,
drobných kamínků či větviček a vytvářet různé dekorace. Snadno vyrobíme i plovoucí svíčky ve skořápkách
vlašských ořechů.

Výzdoba a dekorace
K Vánocům patří rozmanitá slavnostní výzdoba, promyšlená do posledního detailu a sladěná buď do tradičních, nebo trendových barev. K její výrobě budeme
potřebovat vánoční ubrusy a závěsy z organzy, různé
zlaté či stříbrné, případně barevné přízdoby, dekorační
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kamínky a písky, bílé, stříbrné nebo perleťové korálky, případně již hotové girlandy. Nepřehlédnutelnou
ozdobou svátečního interiéru jsou noblesní kovové
vánoční svícny, různé svícínky, domečky a figurky
na čajové svíčky, ale také svícny v přírodním stylu či
z křehkého skla.
Na trhu najdeme velký výběr vánočních dekorací – závěsné dekorace, figurky andělíčků, stromečků a dalších
vánočních postaviček. Neměl by nám chybět ani vánoční zvoneček a zhášedlo na svíčky. Zanedbat bychom
neměli ani na slavnostní dekorativní zabalení dárků.
K dostání jsou nejrůznější druhy vánočních balících
papírů, dekorační stuhy a mašle z organzy či papírové
tašky s luxusním brokátovým vzorem.

Dárečky pro mazlíčky

Čekáme štěňátko

Během vánočních příprav bychom rozhodně neměli
zapomenout ani na naše domácí mazlíčky, kteří s námi
sdílejí každodenní koloběh života a dávají nám spoustu lásky a radosti. Pokud ale uvažujeme o pořízení nového mazlíčka právě k Vánocům, musíme si uvědomit,
že živý tvor není dárek, který nás za pár dnů či týdnů
omrzí, ale závazek na několik let. Samozřejmě péče
o domácí zvíře pomůže učit naše děti zodpovědnosti
a pravidelnému plnění povinností, nelze však očekávat, že je vždy splní na sto procent. I za nejzodpovědnějšího potomka pod sluncem budeme muset občas
zaskočit, aby naše zvířátko bylo s námi zdravé, šťastné
a spokojené.

Základní výbava pro pejska by měla být připravená podobně jako pro miminko ještě předtím, než si štěňátko
přineseme domů. Pejsek prospí až 16 hodin denně,
takže velice důležitou součást jeho výbavy představuje
pelíšek. Na trhu je velký výběr, od měkkých textilních
přes vyztužené molitanem až po proutěné košíky,
které ale nejsou praktické na údržbu. Každý pes potřebuje misku na potravu a na vodu, kterou musí mít
k dispozici 24 hodin denně. Nejlepší misky jsou s gumovou podložkou, které nekloužou, nedají se převrhnout a snadno se čistí. Zcela nevhodné jsou skleněné.
Žádný majitel psa se neobejde bez obojku a vodítka.
Pro štěně je nejvhodnější jednoduchý hladký obojek,
podšitý měkkou plstí. Také vodítko postačí zprvu jed-
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z více druhů – kamenné hrudkující a nehrudkující,
dřevité, silikon. Silikon má nespornou výhodu v tom,
že absorbuje pachy.
Přepravku budeme potřebovat v každém případě, přinejmenším kvůli cestám k veterináři. Můžeme pořídit
standardní plastovou, skládací látkovou tašku či proutěný koš. Kočka ocení různé plyšové myšky, pěnové
míčky, peříčka na prutu či mávátka a podobně. Velmi
se osvědčuje laserové ukazovátko, za nímž se kočky
ochotně honí, a mají tak dostatek pohybu. K broušení
drápků je nutné škrabadlo, v opačném případě hrozí,
že použijí vybavení domácnosti. Můžeme zvolit i vícepatrové odpočívadlo, na němž může kočička i spát.
Pelíšek není nutný, kočka bude spokojená i na křesle
nebo na gauči, pokud ho ale koupit chceme, máme na
výběr z klasických polštářků, krytých kukaní či boudiček. V neposlední řadě budeme potřebovat i krmení,
tedy granule a konzervy či kapsičky.

Terária a akvária

noduché, nepříliš dlouhé. Samonavíjecí jsou nevhodné
pro nácvik chůze u nohy. I ten nejpřátelštější pes má
mít svůj náhubek, který nesmí nikde tlačit nebo dřít.
Pokud nechceme štěněti obětovat zařízení bytu, musíme mu včas dopřát vhodné hračky. Hlavním kritériem
při výběru by měl být materiál, speciální „psí“ hračky
jsou odolnější než dětské. Pokud jde o krmení, se psy
je to jako s malými dětmi – ne všechno, co jim chutná,
jim také prospívá. Zdrojem zdraví a duševní pohody
je tedy pouze nutričně vyrovnané a současně chutné
krmivo.

Výbavička pro kotě
Pokud si chceme pořídit kočku, počítejme s tím, že
počáteční výbava je relativně nákladná záležitost.
Musíme se na to ale dívat pozitivně – v budoucnu už
budeme kupovat jen krmivo a stelivo. Misky potřebuje kočička tři – na vodu, granule a na „mokré“ jídlo.
Když máme koček víc, měly by na mokré jídlo mít
každá svou, na vodu i granule může být společná. Naprosto nezbytnou součástí kočičí výbavy je toaleta. Na
výběr máme z krytých a nekrytých. Kryté jsou dražší,
ale lépe zadrží pach a kočka při zahrabávání nerozhází
stelivo okolo. Nekryté zaberou méně místa na výšku,
ale budeme častěji zametat. Také budeme potřebovat lopatku na čištění. Ohledně steliva máte na výběr
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Výběr terária přímo závisí na druhu a počtu zvířat,
která v něm budou žít. Nejpraktičtější jsou sice litá z čirého skla, jsou však k dostání pouze v malých velikostech. Většina terárií je lepená nezávadným lepidlem.
Na trhu jsou k dostání terária se základní výbavou
pro konkrétní druh obyvatele, nebo taková, do nichž
musíme většinu příslušenství dokoupit. Své terárium
bychom měli vybavit tak, aby dělalo radost nejen nám,
ale hlavně svým obyvatelům. Rozhodně se neobejdeme bez osvětlení a s dekoracemi bude život uvnitř
hned veselejší. Hodit se budou také misky, podestýlka
či pinzeta.
Pokud si chceme pořídit akvarijní rybky, i pro ně musíme vybírat „bydlení“ především podle jejich velikosti
a počtu. Mnoho lidí tvrdí, že pestré rybky, ladně plující
lesem vodních rostlin, jsou lepší než televize. Akvarijní
technika je na vysoké úrovni, založit krásné akvárium
proto zvládne každý. Potřebnou technikou kompletně
vybavené akvárium pořídíme od dvou do deseti tisíc,
podle velikosti a provedení. Akvarijní rostliny a běžně chované rybky jsou pak překvapivě levné. Proto
je dobré na začátku investovat víc do velikosti nádrže. Nejen že bude vypadat lépe a dá mnohem větší
možnosti pro chov rybek, ale také se snáze udržuje.
U akvária neplatí, že čím menší, tím méně práce, ale
naopak. Uvnitř skleněných stěn je třeba vytvořit prostředí s přírodní rovnováhou, a to je mnohem snazší ve
stolitrové, nežli v třicetilitrové nádrži. Kvalitní vybavení, jako je výkonný čisticí filtr, dobré osvětlení s časovým spínačem a topné těleso s termostatem zajistí
bezproblémový chod. Snadno pořídíme i další pomůcky pro čištění nádrže, jako je klasický odkalovací zvon
s hadičkou či škrabky na odstraňování řas, a samozřejmě i speciální krmiva a přípravky na úpravu vody.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com

Online rezervační systémy
jako pomocník pro podnikání
Online prodej nemusí být jen doménou eshopů. Prodávat přes internet mohou
i poskytovatelé služeb. Lidé jsou stále pohodlnější a čím dál více využívají výhod
internetu. Kromě toho, že na webu vyhledávají informace o službách a firmách, běžně
nakupují, tak chtějí na internetu objednávat i běžné služby, které teď vyřizují osobně
nebo přes telefon. Toto právě umožňují online rezervační systémy.
Jak to funguje?

Jaká úskalí rezervační systém přináší

Provozujete kadeřnictví, kosmetický salón, autoservis nebo
jinou službu, kde si zákazník musí u vás nejprve návštěvu
dopředu domluvit? Pak právě vám rezervační systém výrazně
zjednoduší práci. Stačí pro to jediný krok – přejít z papírového
plánovacího diáře na elektronický.
V rezervačním systému si nastavíte jaké služby poskytujete,
jak dlouho daná služba trvá a můžete přidat i ceny. Po vyplnění
potřebných údajů zbývá už jen rezervační systém propojit
s vaším webem. Stačí si jen ve vybraném rezervačním systému
vygenerovat rezervační tlačítko ve formě HTML kódu, který
vložíte na vaše webové stránky. Od té doby mohou zákazníci
objednávat služby přímo z webu.

Pro mnoho lidí bude největším úskalím změnit zajetý zvyk
a přenést svůj papírový diář do internetového prostředí. Jde
o jakýsi mentální blok a ne nadarmo se říká, že zvyk je železná
košile. Ale jakmile jednou na online rezervační systém přejdete
a zvyknete si ho používat, nebudete se už nikdy chtít vrátit
zpátky k papíru.
Možná vás napadne, zda jsou vaše data kdesi v internetu
v bezpečí a spolehlivě dostupná. To samozřejmě vždy záleží na
konkrétním poskytovateli systému, kterého si vyberete. Pokud
si ale vyberete specializovanou a ověřenou firmu, tak je v jejím
zájmu, aby vše fungovalo a zákazníci byli spokojeni. Když to
zjednodušíme, tak vaše data v online kalendáři nejsou v o moc
menším nebezpečí, než v papírovém diáři, který můžete ztratit
nebo ho polít kávou.

Proč rezervační systém využít?
Hlavní výhodou je úspora času. Jednoduše převeďte svůj
kalendář do online prostředí a zákazník rovnou uvidí, jaké
termíny máte volné a vybere si právě ten termín, který mu
nejvíce vyhovuje. Vám tak odpadá rutinní zvedání telefonů
a zapisování nových objednávek do papírového diáře.
Rezervace máte navíc přehledně na jednom místě a vždy
po ruce, ať už jste v práci u PC nebo na cestě přes mobilní
telefon či tablet.
Věděli jste, že až 35 % hledání na internetu je ve večerních
hodinách? Tedy mimo standardní pracovní dobu většinu firem,
kdy se vám zákazník už běžně nedovolá. A představte si, že
třeba v 9 hodin večer se chce zákazník objednat na zítra k vám
do pneuservisu na výměnu pneumatik. Díky rezervačnímu
systému jsou vaše služby dostupné 24 hodin denně, aniž by
to vyžadovalo vaší přítomnost nebo aktivitu.
Tím, že při online rezervaci služby zákazník vyplňuje svůj email
nebo telefonní číslo, tak si jednoduše budujete databázi
kontaktů, kterou byste běžně nezískali. Tuto databázi pak
můžete využít pro vaše marketingové aktivity, například pro
zasílání newsletterů.
A pokud už máte na zákazníka telefon nebo email, pomůže
vám to eliminovat i tzv. nedošlé rezervace. Často se totiž
stane, že když se člověk objedná k zubaři na příští týden, tak na
termín pak zapomene a pro podnikatele se tak jedná o ztracený
čas, který už jim pacientem nevykryje. Díky upomínkám ve
zvolenou dobu se zákazníkovi můžete 1 den před plánovanou
návštěvou připomenout přes textovou zprávu nebo email.

Jaké systémy existují?
Rezervačních systémů je na trhu několik. Z těch českých lze
určitě doporučit Reservanto.cz nebo Reservio.cz. V zahraničí
je zase velmi oblíbený systém Bookfresh.com. Všechny tyto
nástroje mají své bezplatné i placené verze. Bezplatná je
samozřejmě částečně omezena z pohledu funkcí nebo je
zdarma jen po určité období, abyste si službu mohli vyzkoušet.
Existují i specializované systémy pro konkrétní obory, kde je
rezervační princip a logika trochu odlišná jako jsou například
ubytovací služby. Zde můžete vyzkoušet třeba Mevris.cz,
Hoteltime.cz, Freetobook.com nebo i my v Agentuře Najisto
poskytujeme malým penzionům jednoduchý rezervační
systém.
Internet nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění podnikání.
Vaše online aktivity nemusí končit tím, že máte zřízené webové
stránky. Nabídněte zákazníkům jednodušší cestu, jak se k vám
dostat a odlište se od konkurence.
Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám.
Agentura Najisto - specialista na internetovou reklamu pro malé
a střední podnikatele

BAREVNÝ

DOMOV
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Podzim je tu a není zrovna radostný. Kolem nás je zamračeno a sychravo a my
potřebujeme trochu barevného světa kolem sebe, abychom se nabili energií.
Pojďme trochu rozradostnit život něčím pěkným, nejlépe barevným a hřejivým.
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V chladných dnech vsaďte na pestré syté barvy, raději
ty teplé. Ať už si je obléknete na sebe nebo umístíte
v interiéru v podobě drobných dekorací a textilních
doplňků, zvednou vám náladu. Vždyť i horký čaj ve
skleněné konvici má krásnou hnědočervenou barvu,
a k tomuto ročnímu období určitě patří. Příroda nabízí
také nejrůznější škálu zeleně, od pokojových rostlin přes květinové dekorace až po pro zimní interiér
typické jehličí. Dejte škále zelených přírodních barev
vyniknout v jednoduchém skle či keramice, zelená povzbuzuje mysl, ale zároveň přináší uklidnění od napětí
ze stresu, zejména v kombinaci s vůní jehličí a lesa.

Svíčky – krása i účelnost
Co může víc zahřát a vykreslit přívětivou atmosféru
než plamínek na stole. Není ovšem svíčka jako svíčka.
Nechme stranou všelijaké kýčovité figurky s knotem
– ty většinou stejně nevydrží hořet. Podstatou dobře
hořící svíčky jsou kvalitní parafín a olej, ale také knot
z čisté pevné bavlny. Cokoli jiného se roztéká, kde
nemá, nedohoří do konce a především nepříjemně
kouří. Designové svíčky od renomovaných firem jsou
drahé, zato vám budou hořet mnohonásobně déle
než ty levné ze supermarketu a pokud si přejete vůni,
budou vonět, nikoliv vydávat odér štípající v očích
a v nose. Někteří specialisté na svíčky se zaměřují na
kontaktní prodej. Pokud vás tedy někdo pozve na
svíčkovou párty, nečekejte nic pikantního ani knedlíky
na talíři, ale posezení a vyprávění při krásných svíčkách, odkud si některou můžete (ale nemusíte) odnést
domů pro své potěšení. Setkání svíčkařů je příjemný
hřejivý zážitek na podvečer, kdy se brzy stmívá a čas
svádí k trochu romantickému a trochu zasněnému
vyprávění příběhů. Se svíčkami doma to netřeba
přehánět, ony totiž nejen svítí a hřejí, ale také odčerpávají kyslík. Úplně tedy stačí jedna, umístěná tak, aby
plamínek nedráždil oči, ale jen dokresloval atmosféru.
Třeba koupel při svíčkách si může dopřát jen ten, kdo
má koupelnu dobře větranou nebo dostatečně velkou,
jinak si místo pohody odnesete z vany bolení hlavy. Na
podzim si určitě pořiďte svíčku barevnou, červenou,
žlutou, zelenou či modrou – podle toho, co vám ladí
v interiéru. Transparentní nebo bílé svíce si nechte raději na léto, protože zimu potřebujete rozveselit nejen
teplým ohníčkem, ale také zářivou barvou.
Ke svíčkám patří také svícny, teprve v takovém páru je
designový efekt úplný, svíčka hořící na náhodně zvoleném talířku prostě není ono. Malé svíčky, takzvané čajové, budou vytvářet plamínkem krásné odlesky, když
je vložíme do skleněného kalíšku, ať už ze skla čirého
nebo barevného. Větší svíčky si zaslouží být ozdobou
samy o sobě na dřevěném, skleněném nebo kovovém
svícnu. Mnoharamenné svícny patří spíše minulosti,
kdy svíčky zajišťovaly osvětlení místnosti. Do dnešních
interiérů se víc hodí svícen na jednu až dvě svíčky. Sebekvalitnější parafín vždy zejména u vysokých štíhlých
svíček hrozí odkapáváním, takže miska svícnu by měla
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posloužit také jako ochrana před stékáním horkého
parafínu na nábytek. Takže vybírejte nejen krásu, ale
účelnost – najít spojení obojího v široké nabídce svícnů
není problém.

Pohled do ohně
Někomu plamínek svíčky nestačí a zatouží po krbu.
Jenže kolik z nás ho v bytě může mít? Naštěstí designéři pamatují i na majitele docela malých bytů. A tak
pokud si zrovna nestavíte dům, kde si necháte vyprojektovat nádherný nejlépe centrálně umístěný krb na
vytápění třeba i celého domu, můžete si pohled do

ohně dopřát s minikrbem. Tyhle dekorativní kousky
nejsou sice určené na topení, jejich výkon je malý, tak
tak ohřátí rukou, zato interiéru dodají prvek živého
ohně, což je v zimě i jen psychologicky velmi účinné
pro pocit tepla. Okrasné krby mohou být plynové, probanbutanové nebo třeba lihové. Ty nejmenší můžete
postavit na stůl, ty větší třeba zabudovat do stěny.
Původně imitovaly plochou skleněnou deskou pravý
krb, teď se ale objevují i jinak designované, třeba
v elegantním hi-tech stojanu, nebo v kovové skříňce
v japonském stylu.

Světlo
V krátkých pošmourných dnech se zvyšuje naše vnímání interiérového osvětlení, podvědomě hledáme
náhražku za životodárné slunce. Je to důležité pro lidské zdraví, bez světla strádáme stejně jako rostliny, na
kterých to poznáme velice rychle. Důležitá je i barva
světla. Dnes spoříme energii s úspornými žárovkami,
bohužel většinou kupujeme ty levné, které vydávají
světlo namodralé stejně jako bodové osvětlení diodami. Raději si přišetřete na ty dražší, dnes už najdete
na obalu údaje o barvě světla, hledejte tedy takové žárovky, jejichž spektrum se nejvíce blíží dennímu světlu.

Často dáváme přednost více menším zdrojům oproti
dřívějšímu typu centrálního osvětlovacího tělesa.
A protože jsme už výše uvedli, že zimě svědčí barvy,
můžete třeba jednoduše nahradit stínidla za barevné
skleněné koule – hodí se na závěsy i na stolní lampičky.
Světlem můžeme vytvořit i dekoraci, případně bodovým světlem nasvítit objekt, který chceme zdůraznit.
Příjemné je i odrazové světlo, lampičky, které odrážejí
barevným plechem světlo žárovky, rozptylují ho a vytvářejí tak klidnou ztišující atmosféru.
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Hřejivé spaní
V místnosti, kde spíme, nemá být moc teplo, to ovšem
neznamená, že v noci musíme trpět chladem. Dýchat
chladnější a samozřejmě pěkně vyvětraný vzduch je
pro kvalitní spánek důležité, neméně však potřebujeme mít tělíčko pěkně v teple. Lehké letní deky tedy na
zimu můžeme vyměnit za něco teplejšího. „Ideální je
peří,“ říká Lenka Kocourková, která se zabývá lůžkovinami už řadu let a prozkoumala snad všechno, co
světový trh nabízí. „Je ale třeba dobře vybírat. Nejlepší

že prach, tak se do něj nedostanou ani roztoči – a ti
právě způsobují alergie.“ Kdo si přeje skutečný luxus,
může si pořídit kajčí peří. „Je nejkvalitnější, nejměkčí
a nejvíc hřeje,“ vysvětluje Lenka. „Nikdo nemusí mít
strach o nějaké hubení divokých nádherných ptáků,
jejich prachové peří se pouze sbírá v jejich hnízdištích.
Právě proto je tak drahé. Plní se jím třeba horolezecké
bundy nebo spacáky, ale můžete z něj samozřejmě mít
i domácí lůžkoviny, pořídíte je ale jen na individuální
objednávku.“
Design v ložnici nám zajišťuje hlavně povlečení. Nabídka je nesmírně široká a opět platí, že nejlepší je
přírodní materiál. Kdo se chce skutečně zahřát, může
si dopřát novinku posledních let – povlečení a prostěradla z mikroplyše. Počítejte ovšem s tím, že je pod
ním opravdu hodně teplo, navíc mikroplyš je přece jen
lapač prachu, takže potřebuje každodenní pořádné vyklepání a vyvětrání. Zatímco povlečení si dopřejí snad
majitelé horských chalup, kde po příjezdu bývá postel
pořádně prochladlá, prostěradla si získala přízeň pro
svou pevnost, trvanlivost a také měkkost a hebkost
i v městských bytech.

Látky, které rozzáří interiér

standard je prachové husí peří, je lehké a měkoučké.
Polštáře a lůžkoviny ale musí mít také kvalitní hustě
tkaný materiál, ze kterého jsou ušité. Protože čištěné
peří už nikdy není takové, jako bylo původně, je lepší
se čištění vyvarovat. To vám zaručí právě pevná hustě
tkaná látka, protože dovnitř se nepráší. Mám zkušenost, že dokonce i lidé se sklonem k alergiím si pak
mohou péřové lůžkoviny dopřát, protože peří uvnitř je
samozřejmě sterilizované, než se jím přikrývky a polštáře plní, roztoči jsou zahubení. A když k peří nemů-

Právě teď, když už trávíme více času doma, máme
i více času zabývat doplňky, které nám ho vylepší. Polštářky, závěsy, přehozy. Krásných dekoračních tkanin
najdete na trhu spoustu – a úplně nejpohodlnější je
navštívit některé studio, kde vám s výběrem látek na
záclony, závěsy, přehozy a polštářky pomohou a ještě
vám je ušijí na míru. O barvách jsme se zmiňovali už
několikrát, i tady platí, že podzim potřebuje probarvit. Kdo má rád květinové vzory nebo pestré dekory
v jiném designu, tomu nastala ta pravá chvíle. Nebojte
se se vyřádit, vždyť tyto doplňky se neokoukají, po pár
měsících je na jaře vyměníte zase za jiné.
Nezapomeňte, že v přetopené místnosti na vás za chvíli padne útlum a dřímota. A tak pokud se chcete udržet bdělí při sledování pěkného filmu nebo povídání
s rodinou či přáteli, udržujte teplotu raději kolem 20
°C. Když budete jen tak posedávat, může se vám být
chladno. Pro takovou příležitost leží na vaší sedačce
pěkně složený vlněný pléd. Vlna je nejlepší zahřívač na
nohy nebo přes záda. Krásný pléd nebo přehoz je navíc luxusním designovým doplňkem obývacího pokoje.
O údržbu nemusíte mít strach, i vlněné tkaniny se dnes
zpracovávají tak, aby se v pračce při použití speciálního prostředku a programu na jemné praní nemusely
nosit do čistírny. Pokud máte čalounění a koberce
jednobarevné, třeba právě výrazná kostkovaná deka
může být hřejivou oko poutající tečkou na eleganci
pokoje.

Kouzlo japonského minimalismu
Pokojové rostliny jsou samozřejmou součástí našeho
bydlení, zeleň dává lidskému příbytku život. Nemusí to
ale být vždy jen typické fíkusy, tchýní jazyky, voskovky
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či difenbachie bujně se rozrůstající v květináči. Stačí
jen drobná dekorace z rostlin, která svým naaranžováním poutá pozornost. Mistři takového pěstování jsou
samozřejmě Japonci. Ne každému je ale dána trpělivost a umění pro pěstování bonsají. Jsou tu ale i jiné,
mnohem jednodušší japonské techniky, kterými si můžete zkrášlit interiér. Miniatury kusamono a kagerama
jsou stvořeny z mechu, buď v mističce, nebo v podobě
mechové koule. Z nich pak vyrůstá jediná dokonale
upravená rovná zelená rostlinka. Tvůrce těchto půvabných miniatur Dalibor Šubrt se korespondenčně vyučil
těmto uměním u japonských mistrů a vysvětluje, v čem
je jejich půvab a dokonalost, která tak hřeje u srdce:
„Během té práce zažijete okamžiky, kdy si řeknete:
„Teď!“ Ani centimetr více nebo méně. V té chvíli si
připadáte jako umělec. Dokonalá japonská zahrada
nebo dekorace z rostlin totiž vznikne, když postupně
odstraňujete pomíjivé věci, až zbudou jen základní
elementy, až už není co ubírat.“ Dalibor ovšem tvoří
také miniaturní zahrádky třeba do skleněných nádob,
kombinuje několik rostlinek s kameny – opět v duchu
výše zmíněných pravidel. Když pak takovou minizahrádku ještě správně nasvítíte, bude skutečně skvostnou tečkou hřejivé atmosféry a ani v zimních měsících
vás hned tak něco nevyvede z rovnováhy, protože
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harmonie vyzařující z této dekorace vás vždy znovu
a znovu vyladí.

Květiny jsou samozřejmostí…
Ne každý je ale příznivcem japonských zahrad. I český zahradník má samozřejmě na podzim svou šanci.
V tuto chvíli totiž obvykle přenášíme letněné květiny
domů a můžeme je krásně zařadit do interiéru. Stačí
vyladit nový design bytu s novými květináči či stojany
na květiny. Květináčů je na trhu nepřeberně. Můžeme
se zaměřit na různobarevné keramické modely, stejně
tak jako na květináče ze vzácného dřeva, či různé
dokonalé plastové samozavlažovací květníky. Ty mají
mnoho výhod. Květiny zasazené v samozavlažovacím
truhlíku nemusíte zalévat každý den. Také se vyhnete
nejčastějším problémům jako je přelévaní a uhnívání
kořenů. Se samozavlažovacím systémem si rostlina
vezme tolik vody, kolik potřebuje.
Na trhu jsou samozřejmě i designové novinky, jako
například nerezové květináče, či ratanové. Záleží jen
na tom, jak budete mít laděný svůj interiér.
Text: Gabriela Koulová, zdroje: alamaison.cz, Adrea
Quilt, kusamono.cz – Dalibor Šubrt, Anna Starmer –
Barvená harmonie, blomus.cz
foto: Schutterstock.com
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Kontakt:
+420 777 360 555
YTEK.CZ
WWW.PREMIUM-NAB
Volejete od 9 do 17 hod.
victor.naugadov@gmail.com
Sídlo: Olšová 473, 250 64, Měšice (jen po předchozí dohodě)
Odběrne misto: Praha 5, Bavorská 14 (jen po předchozí dohodě)

Výměna dveří v bytě či celém domě
něco stojí a rozhodně se neobejde bez
šikovného řemeslníka. Nejde totiž pouze
o dveře, ale také o stav původních zárubní
a finančně nikoli právě malou investici
i do potřebného kování, které musí nejen
ladit s celkem, ale také být plně funkční.
Měli bychom proto důkladně zvážit, které
požadavky by nové dveře měly splňovat,
stanovit celkovou částku, již chceme
investovat, a důkladně naplánovat postup
prací.
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Každé dveře znamenají v prostoru dva metry čtvereční. Jejich vzhled výrazně ovlivní styl interiéru, takže
by měly být v souladu a tvořit jeden celek. Tak jako se
například do moderního interiéru nehodí rustikální
dveře z masivu, interiéru stylové chalupy by zase vyloženě ublížilo křídlo s vysokým leskem. Dveřní křídla ale
nevybíráme jenom podle toho, jak vypadají.
Při výběru dveří se často opomíjí i fakt, že dveře pouze
neoddělují dané prostory, ale mají i jiné praktické
vlastnosti. Jde třeba o zvýšenou zvukovou izolaci,
kterou například oceníme při uzavření ložnic či dětských pokojů. Vítanou vlastností je i takzvaná klima
odolnost, která nedovolí zkroucení dveřního křídla
vlivem vyšší vlhkosti v koupelně nebo rozdílných teplot
v kuchyňských spížích. Důležitým aspektem je správný
výběr způsobu otvírání. Tradiční jsou otočné, ale prostor ušetříme hlavně dveřmi posuvnými po stěně nebo
do stavebního pouzdra.

Pouze dveře, nebo i rámy?
Hodláme-li pořizovat nové interiérové dveře, zpravidla
budeme musit vyměnit i zárubně, a nejen kvůli vzhledu. Původní totiž většinou mají jiný rozměr závěsů, silnější a delší čepy a odlišné rozměry polodrážek neboli
falců. Výměnu zárubní si často vyžádá i jejich technický
stav. Například mohou být poškozeny deformacemi,
které vznikly otřesy domu či špatným usazením. Proto
je vhodné nejprve vše důkladně přeměřit a zvážit, zda
se dají ještě opravit, nebo opravdu bude nutné zárubně měnit. Pokud si na takovou kontrolu netroufáme,
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stačí pozvat si odborníka z některé firmy, která se na
výměnu dveří specializuje. Při rozhodování záleží i na
tom, zda nové dveře, po nichž toužíme, budou se starými zárubněmi ladit.
Dřevěné zárubně bývá snazší renovovat nebo obložit,
staré kovové rámy můžeme celkem snadno vyříznout.
Tomu se však můžeme zcela vyhnout. V současnosti
již jsou totiž k dostání i speciální zárubně, určené pro
obložení původních kovových. Jejich nevýhodou je
prostor, který zaberou – zúží průchod o necelé tři centimetry a budou trochu vyčnívat ze zdi. Jestliže už nyní
jsou naše dveře užší, než je standardních 80 centimetrů, měli bychom si další zmenšení průchodu důkladně
rozmyslet. Většina lidí se sice vždy nějak protáhne, pro
pacienta třeba se zlomenou nohou, odkázaného na
francouzské hole, to už bude představovat problém.

I centimetr může později chybět
Plánujeme-li rekonstrukci, šířku starých dveří zpravidla
neměníme, pokud ale stavíme nové obydlí, můžeme si
dopřát mnohem víc. Standardní dveře bývají označovány jako 60, 70, 80 a 90/197. Tyto šíře ale na dveřích
nenaměříte. Například standardní „šedesátky“ mají
na užší straně, tedy tam, kde se zavírají do zárubně,
62 a na širší 65 centimetrů. Výška 197 centimetrů je
skutečnou výškou standardního křídla opět „ve falci“,
celková je 198,5. Moderní trendy však přejí světlu
a eleganci dveří vyšších, takže již není problém pořídit
si dveře vyšší, aniž bychom si je museli nechat zhotovit
na zakázku.

10 let záruka
na zlato, chrom,
matný chrom

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ KLIKY

30 let záruka
na zlato HPS,
nerez HPS

+420 608 828 413, info@luxusni-kliky.cz

www.luxusni-kliky.cz

Jaký rozměr se kam hodí? Při rozhodování vycházíme
nejen ze zvyklostí, je třeba respektovat i příslušné
právní předpisy. Například dnes se již doporučuje
instalovat na WC a do koupelny dveře šíře 70, i když
dříve byly zcela běžné „šedesátky“. Do obytných místností se většinou používají dveře šíře 80 centimetrů,
neplatí však, že čím širší, tím lepší. V případě otočných
dveří musíme počítat s tím, že otevřené křídlo zabere
kus místnosti. I při sebelepším plánování se bohužel
leckdy stává, že dveře narážejí do nábytku.

Jak zajistit více místa
Zajímavým řešením jsou bezfalcové, tedy bezpolodrážkové dveře, které splynou se zárubní. Jsou elegantnější, bez rušivého pohledu na závěsy neboli panty.
V tomto případě zajistí jednu rovinu pro zárubeň,
dveřní křídlo i zeď takzvaná zapuštěná zárubeň. Jde
vlastně o komplet, jehož součástí je kovová konstrukce, určená do stavebního otvoru. Jejich montáž je ale
poměrně náročná a rozhodně bychom se do ní neměli
pouštět sami. K výběru bezfalcových dveří patří také
volba správného pantu, speciální kliky se zapuštěnými
rozetami či upravených zámků. Takzvané skryté dveřní
panty jsou seřiditelné zpravidla až ve třech směrech
a použitelné ve všech typech zárubní. Lišit se mohou
nosností.
Kromě klasických otočných se občas používají kyvné
dveře, lidově nazývané lítačky. Jejich závěsy dovolují
otvírání na obě strany, takže do nich stačí jen lehce
ťuknout loktem, bokem či nohou. Jestliže velmi trpíme
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nedostatkem místa, pak bude vhodnější poohlédnout
se po dveřích skládacích nebo harmonikových. Moderním řešením tohoto problému, jehož popularita stále
roste, jsou posuvné dveře, které se zasouvají do zdi.
I v tomto případě si můžeme vybrat z několika možností podle velikosti a řešení konkrétního interiéru.
Nejjednodušší jsou pouzdra, umožňující otevírání jednokřídlých a dvoukřídlých dveří, uložených protilehle.
Stavební pouzdro je zkonstruováno jako jakási plechová kapsa, která je vestavěna do zdi. Dveřní křídlo
je zavěšeno na kolejnicích, po nichž zajíždí do otvoru.
Výhodou takových dveří je nejen pěkný vzhled, ale
opravdu výrazná úspora prostoru. Existují však i pouzdra, do nichž se křídla zasouvají teleskopicky za sebou,
nebo v nichž se dveře posouvají nezávisle na sobě. Taková jsou ideální v příliš malém prostoru, v němž potřebujeme zajistit vstup do dvou pokojů. Kromě typů,
určených k vestavění do zdi, se již vyrábějí i pouzdra
na stěnu. Toto provedení se vejde do prostoru, širokého zhruba 10 až 15 centimetrů, a většinou je kryto
sádrokartonem.

Zdvižně posuvné dveře
Pokud stavíme nový dům, nejspíš si přejeme hlavně
dostatek světla v obytném prostoru a jeho propojení
se zahradou. Řešením jsou zdvižně posuvné dveře,
které přivedou do interiéru maximální množství světla.
Práh mají bezbariérový, takže zajistí pohodlný přechod
na terasu či balkon i osobám s omezenou pohyblivostí.
Při otevření křídla nemusíme vyvinout žádnou velkou
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Pro více informací navštivte

WWW.FILOMURO.CZ

sílu, kartáčové a gumové těsnění navíc zajišťuje tiché
dovření.
Při výrobě tohoto typu moderních dveří bývá dnes již
používána takzvaná čtyřkomorová technologie, díky
níž výborně izolují tepelně a zvukově. Zvýšené zabezpečení proti vloupání zajišťuje dvoupatková zasklívací
lišta, navíc si můžeme vybrat i speciální skla a kování.
Zdvižně posuvné dveře mohou být dvoukřídlé, trojkřídlé i ve čtyřkřídlé variantě. V nabídce je široká škála
barevných fóliovaných povrchů včetně dekorů dřeva
nebo fólií s kovovým vzhledem.

Typy povrchu
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V nabídce interiérových dveří bývají obvykle vyjmenovány dýha, HPL/CPL laminát, fólie, masiv a vysoký lesk.
Tradičním a nejluxusnějším materiálem pro výrobu
dveří je dřevo, především v podobě dýhy. Tento materiál byl v poslední době na ústupu a nahrazovaly ho
umělé materiály typu CPL a HPL. Tato situace se však
v poslední době začíná měnit a zákazníci se začínají
k dýze znovu vracet. Důvodem je právě to, že se jedná
o přírodní materiál a na rozdíl od fádních umělých
povrchů budete mít doma vždy originál. Pokud se obáváte rozdílné barevnosti jednotlivých dveří, pak tím
že tyto luxusní dveře jsou vyráběny vždy na konkrétní
zakázku a z jednoho kmene stromu je tento rozdíl

metry. Hodí se do prostor s náročnějším provozem či
do domácnosti, kterou s námi obývají domácí mazlíčci.
Navíc dobře snáší i čištění běžnými čisticími prostředky.
Ještě větší zatížení snese tzv. HPL vysokotlaký laminát,
který nese sílu laminátu 0,8 mm. Oba tyto lamináty
jsou v moderních barevných variacích i dřevodekorech.
Více prosklené dveře oceníme u obýváku či z chodby, u pokojů je to zcela individuální. Větší soukromí
i zvukový útlum samozřejmě poskytnou dveře plné,
u prosklených je navíc třeba položit si otázku, zda nás
například nebude světlo na chodbě rušit ze spánku.
Platí pravidlo, že i při malé ploše prosklení působí
dveře mnohem lehčeji a vzdušněji. Nejnovější trendy
dávají přednost čistým, hranatým, nenápadným lištám
a obdélníkovému prosklení bez zdobených či rustikálních prvků. Jedinečnosti svých dveří snadno dosáhneme spíš volbou zajímavého efektního skla, než jiných
kombinovaných prvků.
Do ryze moderního interiéru hodí i celoskleněné dveře. Pokud ale po nich toužíme, musíme na ně pamatovat již ve fázi stavebních přípravy, protože vyžadují
vzhledem ke své váze dostatečnou oporu. Jejich základem je totiž tvrzené sklo o tloušťce 8 až 12 milimetrů.
Oblíbeným typem je čiré sklo float, na němž báječně
vyniknou pískované nebo gravírované motivy.

Bezpečnostní dveře

eliminován na minimum. Předností dýhy je také to, že
postupem času „zraje“ a dveře tak získávají dokonalý
punc originality. Povrch dýhovaných dveří se dnes díky
moderním tvrzeným lakům blíží hodnotám tvrzených
umělých materiálů, a jeho další výhodou je, že se
dveře vyrobené z tohoto materiálu oproti těm v umělých dekorech podstatně méně prohýbají. Pro ty, kteří
chtějí mít originální a krásný interiér, který se neopakuje v žádné jiné domácnosti, v podstatě neexistuje
jiné řešení.
Další možností jsou umělé povrchy, především kvůli
snadné údržbě. Nejlevnější jsou dveřní fólie. Odolnější
je takzvaný CPL, střednětlaký laminát o síle 0,2 mili-

Samostatnou kapitolu ve světe dveří tvoří vstupní bezpečnostní dveře. Bezpečnostní třídy, dříve označované
jako BT, se podle nové normy značí RC. „Při výběru
bezpečnostních dveří je třeba zaměřit pozornost na
počet bezpečnostních prvků, minimálně je vhodný
pětibodový systém, kde máme na straně pantu dva
pasívní čepy a na straně zámku dva aktivní čepy. Dále
bych se zaměřil na složení dveří, nejlépe s kombinací
protipožární desky a ocelové výztuže,“ uvedl odborník
na zabezpečení Radek Czernek. „Vstupní dveře do
bytu neplní jen okrasnou roli, ale především bezpečnostní. Doporučuji dveře s minimálně třicetiminutovou
protipožární odolností vybavené zpěňující páskou.
Pro ještě větší bezpečí existuje možnost výběru dveří
požárních s bezpečnostní třídou, které jsou vybaveny
pětibodovým bezpečnostním zámkem. Co se týče dveří
interiérů, tak v tomto případě lze upřednostnit otázku
vzhledu před bezpečností.“
Otázkou zůstává, zda je třeba při výměně stávajících
dveří za bezpečnostní vyměnit také zárubeň? „Při
výměně dveří není nutné měnit zárubně. Pokud jde
o bezpečnostní dveře s pětibodovým zámkem je doporučeno vyměnit stávající rám za speciální ocelovou
bezpečnostní zárubeň, která je přímo vybavena kapsami pro daný bezpečnostní zámek. Pokud jsou zárubně
osazeny mimo váhu, tedy s dveřmi přesně nelícují,
doporučoval bych výměnu zárubně i u ostatních dveří
kvůli estetické stránce a taky kvůli těsnosti.“
Když už máme dveře na svém místě, jakým dveřním
zámkem je máme vybavit? „Co se týče zámku, tak tam

bych doporučoval co možná nejvyšší třídu bezpečnosti,
což je třída čtyři s kombinací bezpečnostní kliky s překrytím vložky. U dveří z pětibodovým zámkem už žádné další dodatečné zámky nejsou třeba. U ostatních
dveří určitě není na škodu investovat do přídavného
zámku,“ dodal závěrem Radek Czernek.

Univerzální klíč
Velmi důležitý je z hlediska úrovně kvality zabezpečení
dveřního systému samotný systém zamykání. Součástí
bezpečnostních dveří je zpravidla rozvorový systém,
který pomocí zámku ovládá předem definovaný počet
jistících bodů. Masivní čepy zajistí dveřní křídlo na více
místech, což celý dveřní systém navíc výrazně zesílí.
Zámek dveří je proto jeho nezbytnou a důležitou
součástí. Aby zámek odolal násilí nebo odvrtání, musí
disponovat bezpečnostní vložkou minimálně třetí
nebo čtvrté třídy bezpečnosti a samozřejmě bezpečnostním kováním. V případě, že musíte zabezpečit více
přístupových cest, automaticky vzniká potřeba použití
spousty různých zámků a klíčů. Abyste při hledání
správného klíče zbytečně neztráceli čas, existuje tu
jednoduché řešení v podobě centrálního neboli univerzálního klíče. Jediným klíčem odemknete všechny
dveře, okna a visací zámky daného objektu nebo
nemovitosti. Každému univerzálnímu klíči je předem
definována úroveň oprávnění v uzamykacím plánu. To
znamená, že jsou klíče, kterými odemknete vše a mohou být takové, které odemykají pouze předem urče-
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né objekty. Tento systém je vhodný všude tam, kde je
vyšší počet zámků a často se používají různé klíče.

Elektronický systém
Klasické uzamykací systémy na klíč dnes nahrazují
zámky elektronické, kde je mechanický pohyb otočení
klíčem plně zautomatizován elektromotorkem. Tato
technologie má velké zastoupení v různých firemních
objektech, kde pomocí čtečky čipových karet zámek
nejen otevřete, ale zároveň tímto způsobem dochází k evidenci docházky zaměstnanců nebo pohybu
klientů. Velmi oblíbený je v poslední době biometrický
zámek, jenž identifikuje osoby na základě jedinečných
biometrických znaků. Tato technologie má velkou
budoucnost a stále častěji nachází své uplatnění v každodenním životě. Mezi nejrozšířenější systémy identifikace patří kontrola papilárních linií prstu. V bezdrátové jednotce biometrického zámku může být
uloženo kolem stovky otisků a jim přiřazených úrovní
přístupu. V případě shody otisku s kontrolovaným
vzorkem, dojde během pár sekund k odemčení dveří
a nepotřebujete k tomu žádné klíče nebo čipové karty.
Dveře ovládané elektronickým zámkem nemusíte ani
zamykat, protože to se děje zcela automaticky. Systémy, které ke snímání otisku prstu používají kapacitní
snímače, mají navíc tu výhodu, že v místě dotyku prstu
se snímačem změří kapacitní odpor těla. Je to účinný
způsob, jak zabránit snahám tento systém překonat
nezákonnou cestou. Biometrický zámek může být

kování na celoskleněné dveře

klika MINIMAL

MAXIMAL

klika MAXIMAL

titan braun mat

titan černý mat
povrch: kůže měď

titan braun mat
povrch: dýha 3D dub

kování MAXIMAL
lesklý chrom
povrch: bílé sklo

Jediný český výrobce designového dveřního a okenního
kování. Pro své výrobky využívá vysoce kvalitní
materiály v podobě masivní mosazi a nerezu. Pozadu
nezůstávají ani povrchové úpravy - matný nikl, lesklý
chrom a nitrid titanu a to vše s možností kombinace
s různými materiály (sklo, kůže, dýha…).
Mnohaletá funkčnost a moderní autorský design – to
jsou typické znaky každého produktu z široké škály
kování, které ﬁrma nabízí. Pro spokojenost zákazníků
je připraven ucelený sortiment ve stejném designu
a povrchové úpravě - dveřní a okenní kliky, bezpečnostní
rozety, madla, panty, posuvné systémy, kování
na skleněné dveře, dveřní zarážky a další doplňky.
Rok 2013 přinesl pro kování MAXIMAL/MINIMAL
nejprestižnější designové ocenění RED DOT AWARD 2013.

kování MAXIMAL
titan černý mat
povrch: kov šedá perleť

madlo MAXIMAL

madlo MAXIMAL

titan braun mat
povrch: bílé sklo

titan chrom mat
povrch: dřevo 3D ořech
okenní klika

okenní klika

MAXIMAL

MINIMAL

matný nikl
povrch: kůže čokoláda

lesklý chrom

kování na celoskleněné dveře

MAXIMAL

kování MAXIMAL

kování MAXIMAL

lesklý chrom
povrch: bílé sklo

titan mosaz mat
povrch: zlatá kůže

titan černý mat
povrch: cappucino vlna

Material & Technology s.r.o. | Chlístovská 3 | 549 01 | Nové Město nad Metují - Spy
tel.: +420 491 474 632 | e-mail: info@kliky-mt.cz | www.kliky-mt.cz

hlavním uzamykacím mechanismem dveří nebo přídavným v kombinaci s kódovým nebo mechanickým
dveřním zámkem.

Vybíráme kování
Nedílnou součástí každých dveří je kování, které by
mělo dotvářet celek. Správně zvolené je šperkem, který promění dveře v dokonalou součást interiéru.
Běžně k dostání jsou výrobky z hliníku, nerezu, chromu nebo matného nerezu. Všechny tyto varianty
jsou z hlediska kvality, životnosti a celkové odolnosti
víceméně srovnatelné. Neměli bychom zapomínat ani
na mosaz (historicky nejpoužívanější materiál s nejlepšími vlastnostmi pro nanesení požadované povrchové
úpravy). Asi nejkvalitnější povrchovou úpravou je v
současnosti Nitrid Titanu, kde je garantována dlouhá
životnost při běžném používání.
Je důležité si uvědomit, že výběr dveřního kování je
základním prvkem pro celkové doladění interiéru.
Právě detaily a drobnosti dělají domov domovem.
Pokud sladíme správně použité materiály a designově
se budeme držet linií, které se nám v interiéru opakují,
docílíme úžasného celku. Možná by nebylo od věci si
připomenout, že máme dva základní typy interiérového kování. Každé z nich má své výhody i nevýhody.
Základním faktorem pro výběr je jejich použití.

Rozetové kování
Rozetové kování zažívá opravdový boom. Můžeme si
vybrat z přímo neskutečného množství tvarů. Může
tvořit i skvělý designový doplněk interiéru, a pokud se
nám podaří sladit materiály bytový doplňků, docílíme
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perfektní a jedinečné domácí atmosféry. Na vývoji a
následné výrobě světových značek dveřního kování se
podílí designéři z celého světa a některé kousky jsou
opravdu jedinečné. Za zmínku stoji například kliky ve
tvaru golfové hole, zapuštěné rozety, kliky s drahými
kameny, v kombinaci s exotickým dřevem a mnoho
dalších nápadů.
Funguje na systému prošroubování, které zajišťuje
dlouhou životnost. Rozetové kování je typ kliky, kdy
klika a otvor pro zámek jsou od sebe odděleny.

Štítové kování
Štítové kování je cenově dostupnější. Bohužel zde si
nemůžeme vybírat z široké nabídky designů a tvarů.
U většiny typů štítového kování je montáž prováděna
pouze pomocí vrutů, které jsou po určité době nedostačující.
Jestliže stavíte či rekonstruujete dům či byt, je nutné si
uvědomit, že pravděpodobně budete potřebovat dveřní kování do všech dveří současně. Venkovní kování na
dveře si vybírejte jen z velmi kvalitních materiálů, odolávající změnám teplot, precizní kování ze stálobarevných materiálů, jež nemění svůj tvar vlivem působení
horka či mrazu. Velmi kvalitní kování na dveře dokáže
odradit zloděje, kteří si obhlížejí, jak je váš dům či byt
zabezpečen. Když zloděj spatří vaše kvalitní kování na
dveřích v kombinaci s bezpečnostním zámkem, raději
se otočí ke dveřím vašeho souseda, s nimiž nebude mít
tolik práce
Text: Gabriela Koulová, foto: Schuttestock.com, zdroj:
kliky-kovani.cz

LUXUS
ELEGANCE
STYL
TO JSOU SKRYTÉ
ZÁRUBNĚ XINNIX
• LUXUSNÍ A NADČASOVÉ PROVEDENÍ
• PRO STANDARDNÍ I ATYPICKÉ ROZMĚRY DVEŘÍ
• PRO DVEŘE OTVÍRANÉ VEN I DOVNITŘ STĚNY

www.skrytezarubne.info

JAK MÍT VŽDYCKY

UKLIZENO
Úložné prostory, to je alfa a omega pořádku v každé domácnosti. Při výběru
nábytku tedy nezbývá než nehledět jen na jeho krásu, ale na to, co do něj
potřebujeme uložit. Protože věci v bytě se hromadí, ať chceme nebo ne, vždycky
je lépe pamatovat na rezervu. Kam tedy s tím vším, co doma máme, aby se to jen
tak nepovalovalo a nekazilo dojem?
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Úplně nové byty už zase pamatují na místnůstky jako
je spižírna, šatna nebo komora. Většina těch starších,
zejména panelákových, ovšem jako by vůbec nepočítala s tím, že někam musíme uložit žehlicí prkno,
vysavač, štafle, kufry a další dost neskladné věci, které
se do skříně jen tak nevejdou. Potravinová skříň v kuchyni a jedna malá skříň ve zdi v předsíni, kam se vejde
pár kabátů, to bývají veškeré úložné prostory. A tak
musíme sami nějaké místo hledat a vybudovat.
Pěkně uklizené ale chceme mít také prádlo, šatstvo,
boty, takže s rozvahou musíme pořídit také skříně.
A když se nám věci pořád ještě nevejdou, hledáme
úložiště i jinde.

se tu budou střídat. Snížení stropu není složitá stavební úprava, musíme ale do prostoru dobře promyslet
přístup. Nejlepší jsou asi vyklápěcí dvířka na pantech.
Vyklápět se budou samozřejmě ven, abychom pak
mohli ze štaflí pohodlně k věcem. Nemá smysl tento
prostor dělat příliš velký – do zadní části stejně nedosáhnete a nakonec se tam kupí jen zbytečně věci, na
které časem úplně zapomeneme. Pokud máme vysoký
strop a prostor tedy bude dostatečně vysoký, můžeme
do něj sice vlézt, stejně to ale s ukládáním špatně přístupných věcí nepřeháníme. Ono je někdy lepší některých věcí se prostě zbavit, než je takhle nedostupně
„uklízet, až se budou hodit“.

Jak si pomoci bez komory

Skříně jsou nejlepší úložiště

Najde-li se v bytě nějaká nika nebo kout, který stavebně jaksi „zbyl“ při vestavování jádra, určitě ho nezakryjeme závěsem, protože ten se vždycky všelijak vlní,
roztahuje, a to, co chceme schovat, spíš zdůrazňuje.
Estetickým řešením je uzavřít tento prostor dveřmi.
Volíme raději pojezdové než křídlové, aby zabraly co
nejméně místa. Vytvoříme tak větší či menší prostor,
který můžeme ještě rozdělit. Určitě ponecháme část na
vysoké věci jako je žehlicí prkno, skládací sušák na prádlo, štafle, pověšení hadice od vysavače. Druhou část
můžeme osadit policemi, na které se nahoru vejdou
třeba kufry a pohodlně na dosah si necháme krabice
s nářadím, žehličku, na podlaze může stát vysavač.
Kde takové místo není, nezbývá než pohlédnout ke
stropu. V předsíni a na toaletě se většinou bez problémů dá strop snížit, a tak nám vznikne prostor na
některé méně často používané věci, jako je sezónní
sportovní výbava, kufry, případně i zimní či letní boty

Zabudované skříně nejsou vynález posledních pár let,
začaly se objevovat ve chvíli, kdy se byty i místnosti
v nich začaly zmenšovat. Chvíli to ovšem trvalo, než
se ne příliš pohledné trámkové konstrukce osazené
standardně bílými dveřmi s umakartovým povrchem
proměnily v kus nábytku, za který rozhodně není
třeba se stydět. Právě to je záležitost posledních dvou
desetiletí.
Vestavné skříně se začaly dělat na míru, vybrat si
můžeme z nejrůznějších materiálů dveří a designů
povrchové úpravy, od dýhovaných či laminovaných
USB desek přes komůrkový sklolaminát, až po tvrzené
sklo nejčastěji v matové neprůhledné úpravě. Běžné je i osazení velkými zrcadly, hodí se ale jen tam,
kde nehrozí nebezpečí jejich rozbití. Dobré jsou tedy
třeba do ložnice, do předsíně, kde je velká frekvence
a přenášíme tu kolem skříní tašky s nákupem, se moc
nehodí.
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

ŠATNY NÁBYTEK NA MÍRU
•

JIŽ 15 LET NA TRHU

•

KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY A PŘÍZNIVÉ CENY DÍKY
VLASTNÍ VÝROBĚ

•

GRAFICKÝ NÁVRH A KALKULACE ZDARMA DO DVOU
DNŮ

•

JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH

WWW.STAKO.CZ

STAKO@STAKO.CZ

SLEVA
33%
na vestavěný
nábytek na
míru

NÁBYTEK NA MÍRU s. r. o.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:

Šafránkova 1243/3

PRAHA 5, Plzeňská 255/163,tel. 257 212 414,stakokosire@stako.cz

155 00 Praha 5, IČ: 242 55 084

PRAHA 7, Argentinská 6,tel. 220 876 807,stakoholesovice@stako.cz

Skříně si můžeme dát zabudovat prakticky do jakékoliv místnosti. Ideální je, máme-li k dispozici velkou
předsíň, kam se dají vestavět skříně na všechno kromě
drobného prádla, které je lepší mít po ruce v prádelníku v ložnici. Kde to není možné, nejčastěji volíme
umístění skříňové stěny právě do ložnice. Skříně totiž
sice mohou vypadat velmi pěkně, v obývacím pokoji
tvoří ale příliš velkou masu nábytku a ubírají mu pocit
vzdušného prostoru.
Vnitřní dělení skříní záleží na tom, co do nich všechno
potřebujeme uklidit. Skříňová stěna ode zdi ke zdi
a od podlahy ke stropu rozhodně nebude sloužit jen
na prádlo a šatstvo. V každém případě by tedy měla
mít dostatečnou vnitřní hloubku, aby se do horních
polic vešly i všelijaké ty krabice s vánočními ozdobami,
kufr atd. Při vyměřování místa musíme počítat s tím, že
posuvné dveře, které se používají nejčastěji, se osazují
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na několik centimetrů široké kolejnice. K hloubce modulu skříně je tedy třeba připočíst centimetry na tyto
kolejnice.
LED světelné pásky umožňují dobré osvětlení ve všech
sekcích vestavné skříně. Je to jedna z novinek, které
dále zvyšují uživatelský komfort stále se vyvíjejícího
úložného prostoru, který už zdaleka není jen šatníkem. Musíte ovšem počítat s tím, že LED pásky musí
být připojeny na zdroj, respektive měnič napětí, který
mění napětí ze zásuvky na 12 V, které potřebují LED
pásky. Mezi zdrojem a páskami pak musíte mít vypínač, případně stmívač. LED pásky samotné se sice snadno nalepí na spodní stranu nebo hranu polic, u skříní
velkých rozměrů a s různorodým vnitřním členěním
zapojení tohoto osvětlení přenechte raději elektrikáři
– přesně vymyslí, jak systém osadit, aby vše skutečně
svítilo.

Pomocníci pro pořádek ve skříních
Když otevřeme moderní vestavnou skříň, nenajdeme
tu jen pár polic a tyč na pověšení ramínek. Výrobci se
předhánějí v tom, aby nám nabídli nejrůznější způsob,
jak různé věci uložit tak, abychom k nim dobře mohli
a snadno se nám uklízeli. Závěsné tyče na ramínka se
dělají z pevného kovu a montují se tak, aby se nepronášely. Je lepší vytvořit na věšení několik menších nik
než jednu příliš širokou, kde by závěsný mechanismus
nesl příliš velkou zátěž. Svědčí to i pořádku – zvlášť
budou viset halenky v nižší nice, zvlášť dlouhé šaty,
zvlášť kalhoty, na které si můžeme pořídit speciální
závěsnou tyč, která má již připravené ramínka s klipsy
na správné věšení kalhot. Abychom si mohli pohodlně
oblečení na ramínkách vybírat, je šikovné použít výsuvný tyčový mechanismus umístěný zepředu dozadu

na spodní straně pevné police. Musíme mít ale před
skříní dostatek místa na vysunutí celého mechanismu,
jinak to ztrácí smysl.
Výrobci promysleli do skříní i různě velké tyče s háčky
nebo háčky samostatné, na nich mohou viset třeba
kabelky, nákupní tašky, pásky atd. Pánům se nabízí
i speciální závěs na kravaty, aby se po nošení dobře
vyvěsily do hladka.
Zásuvky nebo drátěné koše? Obojí se hodí. V zásuvkách s pevným dnem bude dobře drobnému prádlu
a ponožkám, oky drátěných košů by tyhle věci mohly
propadávat. Pro přehlednost si vnitřek zásuvky můžeme rozdělit mřížkou, každá kousek prádla pak bude
uložený pěkně zvlášť. Do košů se prakticky ukládají
trička. Volíme raději několik mělčích košů nad sebou,
abychom neměly triček naskládaných moc na sobě
a pohodlně si mohli jedno odebrat, aniž bychom
rozházeli všechna ostatní. Hluboké koše se zase dobře hodí na ložní prádlo, ručníky, ubrusy – všechno,
k čemu nechodíme tak často a může tedy být složeno
do větší vrstvy.
Právě nošenou obuv máme nejspíš po ruce v předsíni
v botníku, do skříně ale uložíme boty, jejichž sezóna se
právě nekoná, společenské střevíce, které obouváme
jednou za čas, domácí pantofle pro hosty. Dámy, které
mají zásobu střevíců, aby ke každým šatům mohly
obout jiné, budou na ně potřebovat ve skříni hodně
místa. Boty budou vždy uklizené a vyrovnané, když
jim do skříně naistalujeme opěrné kovové podnosy,
o které se budou opírat paty. Můžeme jich umístit
několik za sebou, bot se tak vejde na jednu polici víc
párů. Vybírání nám usnadní výsuvná police, do níž jsou
podnosy přivrtané.
Jinou možnost uskladnění bot nabízejí speciální uzavíratelné boxy, na každý pár máme jeden. Do těchto
krabiček, které opět mohou být umístěné dvě za
sebou na výsuvné polici, ukládáme samozřejmě obuv
vyvětranou a vyčištěnou. Nevábné aroma z bot se
ostatně dá snadno vyřešit – při čistění použijeme sprej,
který boty pachu zbaví. Poměrně silnou vůni spreje
necháme vyvanout na vzduchu, pak teprve pár uložíme do skříně.
Úklid skříní patří k rituálům sezónního úklidu celého bytu. Nejen proto, abychom vnitřky skříní řádně
vyvětrali a otřeli od prachu, ale také proto, že je dobré
pravidelně přetřídit všechno šatstvo. To, co delší dobu
nenosíme, s klidným srdcem odevzdáme charitě nebo
odložíme do kontejneru na textil. Oblečení podléhá
módě víc než co jiného, některé věci nám už také
nepasují nebo se k ničemu nehodí, nemá smysl na ně
nechat sedat prach ve skříních. Při třídění můžeme
v rámci šetření místem sezónní oblečení (samozřejmě
vyprané či vyčištěné) poskládat a na půl roku uložit do
horních polic ve skříni. Abychom ho uchránili před prachem a udrželi dobře složené, uklidíme ho do plastových vaků pevně zavřených zipem. Pokud potřebujeme
místem šetřit ještě víc, použijme vaky, ze kterých se dá
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pomocí vysavače vysát vzduch. Objem se tak zmenší až
pětkrát.
Ani věci uložené v horních policích skříní nemusí být
v nevzhledných kartonových krabicích, co nám zůstaly po koupi nějakého spotřebiče. Nabízejí se pěkné
krabice papírové, proutěné nebo plastové. Vše se dá
koupit s víky, aby se dovnitř neprášilo a s otvory po
stranách, aby se krabice dala snadno vytáhnout ze
skříně a přenášet.
Také pokud do skříně musíte schovat i vysavač, žehlicí
prkno, lyže a jiné vysoké věci, ponechte jim samostatný oddíl, nemíchejte je se šatstvem. I tady výrobci
nabízejí pomůcky pro dobré uspořádání. Nejen dráty
rozdělující prostor na samostatné „šuplíčky“, ale také
třeba speciální závěs na příslušenství k vysavači nebo
přímo výklopné žehlicí prkno s opěrnou nohou, které
nemusíte nikam přenášet, žehlí na něm přímo u skříně.

Kam s peřinami
Kdo má ložnici opravdu jako zvláštní místnost, kam
chodí jen uléhat, problém uskladnění peřin tolik
neřeší, protože nechává lůžkoviny nastlané na posteli.
Pak stačí přes ně dát pěkný přehoz, aby se do nich přes
den zbytečně neprášilo a je uklizeno. Jenže i v takové
domácnosti máte nejspíš nějaké ty lůžkoviny navíc pro
případné návštěvy. A co teprve tam, kde se na denní
provoz bytu zastýlat musí, protože pokoj s postelí
slouží víceúčelově. Také v dětských pokojích je třeba
zastýlat. Přikrývka a polštáře jsou poměrně objemné
věci, do poličky v prádelníku je neuložíme. Dřív býval
nedílnou součástí ložnicového nábytku peřiňák, skříňka buď s horním nebo postranním dostatečně velkým
otvíráním a mezírkou či perforovanou zadní stěnou na
dostatečné větrání, které peřiny potřebují. Sem se se
vešly dvoje i troje lůžkoviny, takže bylo vystaráno. Tenhle kus nábytku ale z ložnicových sestav jaksi vymizel,
spíš ho ještě sem tam najdeme v sektorovém nábytku
určeném pro obývací pokoje. V poslední době se ale
jeho obdoba do ložnicových sestav vrací – má podobu
truhly nebo lavice s výklopnou vrchní deskou a umísťuje se zpravidla do nohou postele. Někdy mají tyto kusy
délku na celou šířku dvoulůžka, šířku 70 cm a měkce
čalouněný vršek, takže se s nimi počítá i jako s příležitostným lůžkem, na spaní je to ale hodně nouzové
řešení. Zato na uskladnění lůžkovin ideální. Je k nim
snadný přístup a máte je hned vedle postele.
Když si dáváte dělat vestavné skříně, zamyslete se,
jestli by ve vaší místnosti na spaní přece jen nebylo
místo i na peřiňák. Většina firem, které vyrábějí skříně
na míru, je schopná vám takový kus nábytku vyrobit
také, budete ho tedy mít ve stejném designu jako skříně a peřiny budou uskladněné tak, jak jim to nejlépe
svědčí.

Úložný prostor pod postelí
Dalším řešením jsou úložné prostory uvnitř nebo pod
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postelí. Co zvolit – výklopnou postel nebo zásuvku?
Obojí má pro i proti. Uvnitř postele je samozřejmě
dost místa nejméně na jedny peřiny, ale výklop na
pružinách se většinou otvírá dost ztuha a postel nikdy
nejde otevřít úplně, takže objemné lůžkoviny prostrkujeme do úzké štěrbiny, což nesvědčí ani jim, ani
šroubům, na nichž visí výklopný mechanismus. Zásuvky
pod postelí jsou šikovné, mají buď kolečka, nebo jsou
umístěny na pojezdových lištách nad soklem postele.
Mohou být široké nebo rozdělené do dvou částí, umístit se dají zepředu i ze stran postele. Vždy to ovšem
vyžaduje dostatek místa okolo, zásuvce nesmí nic bránit ve výjezdu a musíme ji mít kam vytáhnout v celé
hloubce, jinak je ukládání do ní spíš pro zlost než pro
pohodlí. Tak jako tak musíme počítat s tím, že v posteli i pod ní se sbírá množství prachu, propadávajícího
z matrací, každou noc ho vyklepáváme převalováním
na lůžku. Pokud tedy prostor pod postelí využíváme
ať už na každodenní úklid lůžkovin nebo jako úložiště

náhradní peřin, ložního prádla či jiných věcí, nesmíme
na něj zapomínat při pravidelném úklidu, jinak spíme
nikoliv na prachovém peří, ale na polštářích plných
prachu.
Úložiště pod postelí je rozhodně věc dobrá, pokud
tam ale máte uložené prádlo, vždy ho raději zabalte
třeba do plastových vaků se zipem. Tyhle praktické
vaky mají větrací otvůrky, takže prádlo se v nich nezapařuje, přitom je ale výborně chráněné před prachem.
Ale i když používáte výklopnou postel jako „skladiště“
jiných věcí, všechno dobře zapakujte do krabic nebo
vaků a pravidelně vyndávejte a otírejte od prachu.

Televizní koutek
Dnes bychom spíš měli říkat televizně – filmovo – hudební, protože moderní velkoformátové HD ploché
televizory doplněné o reproduktory domácího kina
a kvalitní DVD/CD přehrávač splňují požadavky nejen
na sledování TV programů, ale i na sledování filmů

a poslech hudby ve špičkové kvalitě. Televizor samozřejmě nikam uložit nepotřebujeme, jen se rozhodneme, jestli bude stát na skříňce nebo viset na zdi.
U místění na stěně je z estetického hlediska asi nejlepší
řešení. Konečně odpadl problém „kam s tou velkou
bednou“, televizor lze zakomponovat mezi dekorace
na stěně nebo mu prostě nechat zaznít jako samostatně visícímu hi-tech artefaktu. Design plochých televizorů splňuje v moderním interiéru všechna kritéria
estetických požadavků.
Pak ale musíme také vyřešit, kam se všemi těmi DVD
a CD, jejichž sbírka se nám tak utěšeně množí. Proměněný moderní nábytek do obývacích pokojů dnes
nabízí velký výběr nízkých „televizních“ skříněk. Jejich
výška je nastavena tak, abyste při sezení na standardně vysoké sedačce nebo v křesle měli televizor ve výšce
očí, ať ho opatříte nohou a postavíte na skříňku nebo
pověsíte několik centimetrů nad ni na stěnu. Do skříňky pak můžete uložit právě všechna ta DVD a CD. Hud-
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bu, kterou posloucháte nejčastěji, si můžete nechat
na skříňce uspořádanou třeba v drátěném stojanu, ať
postaveném na výšku nebo na šířku.
Volně stojící vysoké stojany na CD a DVD jsou s moderním interiéru svého druhu dekorací. Mohou být
drátěné, dřevěné nebo laminované třeba stříbrošedou
fólií. Takový stojan v hi-tech koutku vůbec nevypadá
špatně, pokud je dobře zakomponovaný mezi ostatní
nábytek a dekorativní předměty. Jedinou nevýhodou
asi bude, že je to lapač prachu – a když nebudete
prach pravidelně utírat, celý efekt bude pryč, v hi-tech
stylu by se vše mělo lesknout.

ženým víkem. Plastové krabice určené přímo na šití
mají tu výhodu, že v nich už je vnitřek rozdělený od
výrobce na optimální využití. Do jednotlivých sekcí pak
uložíme knoflíky, špendlíky, jehly a náprstek, různobarevné nitě a hedvábíčka, začišťovací stužku, prádlovou

Lékárnička, šitíčko a nářadí
Úložné prostory v kuchyni a koupelně ponecháme zde
stranou, věnujeme jim zvláštní pozornost na jiných
místech v tomto čísle časopisu. Ještě dvě drobné věci
bychom ale neměli zapomenout zmínit, protože bez
nich se žádná domácnost neobejde a nechat je jen
tak volně ležet znamená vytvářet nepořádek. Jde
o uskladnění lékárenských produktů a potřeb na drobné či větší šití.
V každé domácnosti by měla být k dispozici malá
lékárnička. Pokud pak uživatelé domácnosti musí
pravidelně užívat různé léky, prostor z malé krabičky
se rozroste na plnou zásuvku. Některé léky, zejména
různé kapky, masti a sirupy, vyžadují umístění v chladnu a temnu – pak jim vymezíme místo v chladničce,
nejlépe v jednom z boxů umístěných ve dveřích, do
kterého nebudeme ukládat nic jiného. Všechno ostatní
pak skladujeme na jednom místě, abychom to měli
po ruce a věděli, kam sáhnout. Do zásuvky je praktické umístit dělicí mřížku, v tomto případě může mít
poměrně malá jednotlivá oddělení. V každém z nich
pak bude samostatně vše, co do domácí lékárny patří –
náplasti, pružný obvaz, gázový obvaz, mast na popáleniny, desinfekční prostředek, volně prodejný lék proti
prvnímu ataku virózy nebo proti náhlému bolení zubů
či hlavy, gel nebo mast na namožené svaly. Kdo užívá
nějaké léky pravidelně, umístí si je do přední části
zásuvky, aby je nemusel každodenně hledat. Zejména
pro starší lidi, kteří trochu zapomínají, ale i pro ty, kdo
s léky chodí do práce, se hodí malá krabička s třídícími oddělením na léky na ráno, poledne a večer. Větší
krabičky se vyrábějí na týdenní potřebu, pak si léky
nachystáte vždy v neděli večer a máte na sedm dnů
pokoj. Není jistě třeba zdůrazňovat, že léky, ale i obvazové materiály, bychom měli čas od času zkontrolovat
a vyřadit věci s prošlou expirační dobou.
Krabice na šití se často prodávají v dárkových předmětech jako prvek domácí dekorace. Mohou mít
nejrůznější podobu – dřevěná kazeta se zásuvkami
vytahovacími nebo postupně výklopnými, proutěný
košík s víkem uvnitř vyložený látkou, která ochrání
před propadáváním knoflíků či špendlíků a zároveň
poslouží jako jehelníček, zvlášť když najdete košík na
šití s na vnitřní straně potažených a měkce vypodlo-
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gumu, stužku na ovázání dárkového balíčku atd.
Další samostatný úložný prostor bude potřebovat
domácí souprava „pohotovostního“ nářadí. Krabice na
nářadí, prodávané za tímto účelem v hobby marketech
či železářstvích v plastovém, plechovém nebo dřevěném provedení, jsou přece jen objemnější než šitíčko.
Není divu – po ruce byste měli mít určitě kladívko,
palici, štípací kleště, kombinačky, sadu šroubováků
rovných a křížových, pilku na kov a jinou na dřevo,
sadu klíčů, pilník hrubý a jemnější, nebozízek. Pak tu
máme smirkový papír hrubý a jemnější, nejčastěji používané (a vypadávající) hřebíky, šroubky, matky a vruty,
pohotovostní krabičku sádry, těsnění do vodovodních
baterií a hadic k pračce a myčce atd. atd. Své místo
by tu měl mít i praktický akušroubovák s výměnnými nástavci a domácí vrtačka – nebudete přece kvůli
každému věšení obrázku chodit prosit souseda o zapůjčení. Při údržbě domácnosti sami přijdete na to,
že bez pořádného nářadí se prostě neobejdete. Když
ho budete mít pěkně uklizené v nějaké té krabici a tu
uloženou po ruce někde na polici ve skříni, hned tak
nějaká náhlá nutná oprava vás nezaskočí.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com

KVS EKODIVIZE a.s. – závod Dvorce, Česká republika
Český výrobce sporáků a kamen na pevná paliva KVS MORAVIA

Řešení pro vaše topení a vaření
KVS Ekodivize a.s., Opavská 272, 793 68 Dvorce, Tel: + 420 554 797 147,

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz, www.kvs-ekodivize.cz

TEPLO

DOMOVA

Co je příjemnější, když se venku žení všichni čerti, než zalézt doma do tepla.
Pokud se na podzimní plískanici díváme přes okno, určitě nám tolik nevadí. Tudíž
jde jen o to, aby topení pěkně hřálo a komín táhnul…
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Máte v tomto ohledu trochu špatné svědomí a pocit,
že by to s tím teplem nemuselo být až tak úplně dobré? Pojďme se pro jistotu společně podívat na to, jaký
kotel teď před zimou vybrat a jak se postarat o to, aby
vše dobře fungovalo…

Kotel závěsný nebo stacionární?
Mluvíme-li o kotli, dříve než začneme řešit možné
palivo, pojďme si říct, zda dáte přednost kotli závěsnému či stacionárnímu. Závěsné kotle osazujeme na stěny. Tyto kotle lze v zásadě zavěsit na jakoukoli stěnu
kterékoli místnosti, důležitý je však přísun vzduchu
do místnosti, respektive ke kotli. Všechny závěsné
kotle spalují výhradně paliva plynná (nejčastěji zemní
plyn). Určené jsou jen pro ohřev topné vody v soustavě
ústředního vytápění (klasické i kondenzační plynové
kotle) a případně i ohřev teplé užitkové vody (plynové
kotle kondenzační).
Všechny ostatní typy kotlů včetně některých kotlů
na plyn jsou stacionární, stojí tedy na pevné podlaze
v jim vyhrazeném prostoru. Nejčastěji je osazujeme
na podstavec v technické místnosti domu a kvůli odvodu spalin připojujeme ke komínu. I stacionární kotle
jsou určené k ohřevu topné a užitkové vody.

lehké a těžké topné oleje). U kotlů na pevná paliva
je běžná i kombinace paliv. Například kotle na uhlí
i dřevo. Známá je i kombinace kotle na dřevo a elektrického vytápění. Dalším typem kotlů jsou kotle
elektrické, pro příliš vysokou cenu i spotřebu elektřiny
jsou ale v domácnostech na ústupu, disponují výkony
od 8 do 20 kW. Výhodou je u některých kotlů na tuhá
paliva automatické přikládání (například zásobníky
kotlů na pelety).

A co sálavá topidla?
V dnešní době ovšem přicházejí ke slovu i jiné možnosti. Obzvláště designéři si oblíbili sálavé vytápění.
Ve srovnání s klasickým konvekčním (radiátory) má
řadu výhod. Nedochází k přepalování a vysušování
vzduchu ve vytápěné místnosti a k masivnímu víření
prachových částic, což ocení především lidé s alergií
na prach. Ideální je při tomto typu ohřevu i rovnoměrné rozložení teploty vzduchu od stropu k podlaze
vytápěné místnosti. Pro moderní sálavé konvektory
a panely je typický perfektní vzhled a snadná instalace
i regulace.
Nabízejí se v mnoha tvarových i barevných kombinacích tak, aby doplnily libovolný interiér…

Na uhlí, nebo na plyn?

Podlahové topení

Vybrat si můžeme mezi kotli na tuhá paliva (od uhlí
až po dřevo a jinou biomasu, třeba pelety, konkrétně kotle na dřevo pak mohou být dřevozplynující),
paliva plynná (zemní plyn či propan – butan, který je
uchováván v nádrži), případně paliva kapalná (např.

Zapomenout nemíme ani na podlahové topení, které
je zdrojem nejlepší tepelné pohody. I v dobách neustálého zvyšování cen energií a je ekonomicky jednoznačně výhodnou a uživatelsky komfortní alternativou ke
všem klasickým způsobům vytápění.
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OD PÓLU K PÓLU

NOVÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NA VÝROBKY PRO VÁŠ ÚPLNÝ KLID MYSLI
Spolehněte se na tu nejvyšší kvalitu produktů
Vyberte si ze široké škály výrobků pro většinu aplikací
Prodloužená záruka na produkty bez dalších poplatků

PODLAHOVÉ TOPENÍ

OCHRANA POTRUBÍ
PROTI ZAMRZNUTÍ

OCHRANA OKAPŮ PŘED
SNĚHEM A LEDEM

OCHRANA VENKOVNÍCH PLOCH
PŘED SNĚHEM A NÁLEDÍM

Pentair Valves & Controls Czech s.r.o.
Tel.: +420 233 113 352
czechinfo@pentair.com

www.raychempodlahovetopeni.cz

ČESKÝ VÝROBCE S VÍCE NEŽ 20 LETOU TRADICÍ
Jsme česká firma, která vyrábí celou řadu výrobků,
které zajišťují hospodárný a šetrný provoz celé otopné soustavy.
Prodáváme náhradní díly i ke starším vyráběným
typům a zajišťujeme záruční i pozáruční servis v naší
firmě.
Náš hlavní výrobní program je:
• směšovače MIX a DUOMIX - provedení varné,
litinové a mosazné závitové
• ekvitermní regulátory pro vytápění - RVT 06, PA 5
• regulátory pro solární ohřev - SOLARIS RRT 05
a SOLARIS RRT 05.1
• regulátory pro kotle na dřevoplyn - RVT 06.2
• regulátor pro udržování konstantní teploty - STABIL
• regulátor pro řazení kotlů - KASCON
• regulátor pro akumulaci - AKUMATIC

•
•
•
•

regulátory podle inter. teploty - RIT 06D a RVIT.10
dvouzónový regulátor - RVT 07 DUO
servopohony řady MK-C a MK-D na 24V nebo 230V
rozvaděče RET

Kontakt:
www.komextherm.cz, E-mail: info@komextherm.cz
Tel.: 235 313 284, Mobil: 724 025 428, Fax: 235 313 286

Podlahové topení nehyzdí interiér, vše je skryté pod
podlahou a umožňuje uživateli mnohem větší svobodu
při plánování vybavení a zařizování interiéru. Přináší
komfort teplé podlahy a příjemný pocit tepla přesně
tam kde je nejvíc potřeba.

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

K topení patří komín
Aby jakékoliv topení dobře fungovalo, musíme mít
samozřejmě v pořádku komín.
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Obecně řečeno, komín je stavební prvek, jehož úkolem je bezpečné odvedení spalin nad střechu stavby- objektu. V bezpečné výšce nad střechou jsou pak
spaliny rozptýleny do ovzduší. Dle několika základních kritérií dělíme komíny na:
- komíny s přirozeným tahem, přetlakové, vysokopřetlakové
- komíny odolné proti vyhoření sazí, nebo bez odolnosti proti vyhoření sazí
- komíny s mokrým provozem, či se suchým provozem
- komíny pro plyn, kapalná paliva, otevřené spotřebiče
na dřevo, uzavřené spotřebiče na dřevo, uhlí a rašelinu.
V základu dělíme komíny na jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. Jedno a dvouvrstvé komíny jsou sice
ještě dnes povoleny, pro odvod spalin od moderních - účinných spotřebičů jsou naprosto nevhodné.
Nejčastěji se v praxi potkáváme se zděnými cihlovými
komíny čtvercového a obdélníkového tvaru a s komíny kruhového průřezu – tzv. ,,taženými“ betonovou nebo vápenocementovou mazaninou. Časté jsou
i eternitové kruhové komíny.
A jaký kotel máme pro jaký spotřebič volit?
Pro kotel je vhodný komín průměru 200 mm, většinou
s kolmou odbočkou, jestliže výrobce spotřebiče nedoporučí šikmou odbočku.
Pro krb s krbovou vložkou od cca 9kW středního výkonu se doporučuje komín průměru 200 mm, s šikmou
odbočkou.
Pro klasická krbová kamna kolem středního výkonu
8kW, stačí komín průměru 160 mm a kolmou odbočkou.
Foto: Schutterstock.cz,
zdroj: ceskestavby.cz, centrum krbu.cz, krbycz.cz

ENERGETICKÝ

GÉNIUS

*

NOVÝ

KOTEL NA ŠTĚPKU
• úspora energie
• snížení nákladů
• unikátní vibrační čistící rošt

HARGASSNER - Váš specialista na:
štěpku, kusové dřevo, pelety,
velké kotle & topné kontejnery

* Vítěz EnergieGenie Innovationspreis 2013/Rakousko
Vítěz „Prix Bois Energie“ 2014/ Francie
Vítěz „Grand Prix Biomass“ 2014/ Brno

www.hargassner.cz

Navzdory tomu, že se všude kolem nás staví, většina
z nás stále žije ve starších domech. Jistě mají své
kouzlo, ale zároveň musíme počítat s tím, že do
našeho slovníku bude patřit slovo rekonstrukce…
Ať už kvůli vidině finanční úspory za energie či kvůli
modernizaci bydlení.
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NEŽ SE
ZIMA ZEPTÁ

BYDLENÍ | 89

Jsme–li u finančních úspor, nejdůležitějším bodem
bývá zateplení. Ačkoliv nám zima už klepe na dveře,
ještě je možné něco dohonit…
Aby ovšem zateplení mělo nějaký smysl, musí být komplexní. Musíme se tedy soustředit na zateplení oken,
fasády i stropů. I když je samozřejmě možné, udělat
teď na podzim jednu fázi a další navázat na jaře.

Okna
Okna musí propouštět do domu světlo, zajistit vizuální kontakt s okolím, bránit úniku tepla a současně
umožnit větrání. Zatím neexistuje způsob jak tyto
protichůdné požadavky beze zbytku splnit a okna
jsou tak vždy kompromisem. Teplo okny uniká jednak
netěsnostmi mezi křídlem a rámem (oknem „táhne“),
prostupem tepla skrz skla (skla neizolují, izoluje jen
vrstva vzduchu mezi nimi) a prostupem rámem oken
(dřevo není moc dobrý tepelný izolant a rámy jsou jen
několik centimetrů silné). V podstatě existují jen dvě
hlavní možnosti zateplení:
•

•

výměna celého okna za okno nové - moderní okna
mají kvalitní a těsné rámy a jsou zasklena speciálními izolačními dvojskly (trojskly). Výměnou můžeme snížit tepelné ztráty okny na třetinu
Zatěsnění okna a výměna vnějšího skla za izolační
dvojsklo - nemusíme nic bourat a nemění se tolik
vzhled. Dvojsklo se zpravidla osazuje do speciálního rámečku. V tomto ročním období je tato
možnost samozřejmě příjemnější, nebudete celý
den bez okna…

Obvodové stěny
U většiny domů uniká nejvíce tepla obvodovými stěnami, obvodové stěny mají relativně velkou plochu.
Staré domy mají stěny zpravidla z plných cihel o tloušťce 45cm. Tepelné ztráty takovéto stěny jsou zhruba
5× větší než u stěny z dnes používaných cihel. Pokud
chceme opravdu výrazně snížit tepelné ztráty, je nutné
stěny izolovat. Nejčastějšími možnostmi izolací jsou:
Desky z pěnového polystyrénu - Jedná se o nejběžněji používaný materiál. Jeho nevýhodou je hořlavost
a fakt, že se nepřizpůsobí nerovnostem povrchu. Někdy může vadit i malá propustnost vodní páry, někdy
je to naopak výhodné.
Desky z minerální vaty - Jsou lisovány z minerálních
vláken pojených organickou pryskyřicí. Tepelné vlastnosti jsou zhruba stejné jako u polystyrénu, ale minerální vlákna jsou nehořlavá a díky otevřené vláknité
struktuře jsou desky velmi dobře propustné pro vodní
páru.
Další možností je tepelně izolační omítka. Tyto termoizolační omítky tvoří mezistupeň mezi běžnými lehčenými omítkami a zateplovacím systémem.

Stropy
Zvláště u přízemních domů má strop poměrně velkou
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plochu a staré trámové stropy mají jen velmi špatnou
tepelnou izolaci (prkna, vzduchová mezera a několik
cm škváry). Tyto trámové stropy se dají dobře zateplit
vložením minerální vaty mezi trámy. Další možnost,
jak snížit tepelné ztráty stropem a navíc získat další
obytný prostor, je výstavba podkroví, při níž se izoluje střecha vložením izolace mezi trámy krovu nebo
z vnější strany krovu.
Možností izolace domu či bytu je vždy několik. Důležité je dobře zvážit celkové podmínky objektu a soustředit se na místa s největšími ztrátami.

Nový strop, nové osvětlení
Když už jsme u stropů, tepelnou izolaci můžeme získat
samozřejmě i jejich vnitřní úpravou. Máte-li nějaký
problém se starým popraskaným stropem, můžete
spojit příjemné s užitečným – vzhledově vše vylepšit
a získat i větší tepelnou pohodu.
Nejen v panelových domech řešíme často problém
praskajícího stropu. V mnoha panelákových bytech
to bývá vypestřené ještě tím, že mezera mezi panely
stále pracuje a na stropě se ji nikdy nepodaří dokonale
vytmelit, ani přelepení perlinkou většinou dlouhodobě
nepomůže. V naprosté většině případů nevede středem stropu, ale někde zcela mimo osu, takže díky ní
místnost pořád působí jako divně šišatá. Definitivně se

Vodou ředitelný
termoizolační
interiérový nátěr

TEPELNĚ

IZOLUJE

OMEZUJE ZABRAŇUJE
VLHNUTÍ STĚN

RŮSTU PLÍSNÍ

jí zbavíme jedině úplným překrytím celého stropu.
Poslední dobou se zejména v kuchyních, jídelnách
a obývacích pokojích, místo dříve často používaného
polepu nevzhledného stropu kazetami z plastu nebo
ze dřeva používá mírné snížení stropu pomocí sádrokartonového podhledu. Přijdeme sice o pár centimetrů světlosti místnosti, získáme ale perfektně rovný
a hladký strop a pod něj schované všechny rozvody.
Vejde se sem třeba roura vzduchotechniky, což se hodí
zejména v kuchyni, kde chceme sporák umístit třeba
do prostoru a nad něj umístit digestoř s komínovým
odsáváním. Všechny dráty a roura odvádějící páry od
sporáku jsou pěkně schované pod sádrokartonem a nic
neruší estetický dojem z perfektní kuchyně navazující
na jídelnu a obývací pokoj. Může se pod něj schovat
právě i potřebná izolace, ostatně i vzduchová vrstva,
která vznikne mezi původním stropem a stropem sní-
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ženým dobře izoluje.
Při budování nových stropů můžeme vyřešit i další problém – osvětlení. Do poměrně nízkých místností moderních bytů (norma 260 cm opravdu není nijak vysoká
místnost a nenajdeme ji jen v panelácích, ale prakticky
v každé nové bytové výstavbě) se velmi dobře hodí
bodové osvětlení úspornými žárovkami. Získáme tak
rovnoměrné osvětlení celé místnosti, přitom můžeme
použít dvojvypínač, takže rozsvěcíme jen polovinu
žárovek nebo všechny najednou, podle toho kde a kolik potřebujeme zrovna dostatek světla. K bodovému
osvětlení si jako nejnovější hit můžeme dopřát i dálkové ovládání, přepínání žárovek, jejich úplné rozsvícení
nebo ztlumení pak řídíme z pohodlí křesla.
Montáž sádrokartonových podhledů zvládnou šikovní
domácí kutilové sami, firmy dodávající sádrokartonové

desky k nim prodávají i veškerý potřebný montážní
materiál a přidají i podrobný návod. Rozhodně to
ale není práce pro jedny ruce, takže jestli se do toho
opravdu chcete pustit svépomocí, obstarejte si šikovného pomocníka. Nebo si zjednodušte život tím, že si
objednáte firmu, jejíž pracovníci rutinně ovládají práci
se sádrokartonem, zvládnou to bez chyb a nejspíš
i rychleji než ten, kdo takovou činnost dělá poprvé.
Sádrokartonové podhledy se montují buď přímo na
strop, nebo zavěšené. V druhém případě se pak pod
ně dobře vejdou rozvody pro bodové osvětlení. Výšku
zavěšení tedy předem dobře zvážíme, aby se nám do
mezery pod stropem vybraná bodová světla vešla.
Měření je v každém případě předpokladem dobrého výsledku. Teprve když pečlivě odměříme na všech
stěnách výšku budoucího podhledu a narýsujeme linku
pro osazení lišt, zjistíme často, že křivý je nejen strop,

ale také stěny místnosti. Po pravdě, perfektně postavená místnost, kde jsou všechny úhly opravdu pravé
a stěny rovné, jak když vystřihne, snad ani neexistuje.
Nějaká ta trošku šikmá zeď se najde skoro všude. Jakmile začneme snižovat strop, všechny tyhle nerovnosti
vyniknou. Rozměření sítě lišt je tedy opravdu náročné
na přípravu. Desky by samozřejmě měly být položené přesně v pravých úhlech, jenže jak si pak poradit,
když u části stěny najednou vnikne mezera. Dorovnání
posutím lišt o nepatrné milimetry bude určitě lepší
než pozdější zalepování takové mezery. Není to tedy
tak snadné, jak se zdá a pokud máme třeba ve starším
bytě zdi opravdu křivé, je lepší svěřit podhledy odborníkům.
Obklad přímo na strop se může montovat na síť z dřevěných lišt, snáz se ale pracuje s profilovanými kovovými lištami určenými přímo na osazení sádrokartonových desek. Závěsný podhled se bez těchto profilů už
vůbec neobejde. Nosné profily jsou zavěšeny pomocí
pérových rychlozávěsů a drátů s okem, kotvených do
stropu. Montážní profily jsou k nosným profilům připevněny pomocí dvojice úhlových kotev nebo křížových spojek. Bez těchto promyšlených pomůcek by se
závěsný podhled montoval jen velmi obtížně. Přitom
právě závěsné podhledy se dělají nejčastěji nejen kvůli
osazení bodového osvětlení, ale také proto, že mezi
strop a sádrokarton můžeme vložit ještě vrstvu izolace třeba z minerální vlny, která jak již jsme psali výše,
zaručí zateplení a také odhlučnění. To první je vhodné
hlavně v rodinných domcích, kde chceme zajistit tepelnou izolaci spodnímu podlaží, když nad ním máme
chladné podkroví. To druhé se hodí zejména v panelových domech, kde je akustická prostupnost stropů
a stěn většinou značná.
Když je sádrokarton položený, zatmelený, vybroušený
a světla osazená, zbývá vymalovat. Pamatujte, že pokud nemáte celou místnost vymalovanou bíle a chcete
si hrát s barvami, strop by měl být vždy světlejší než
stěny, aby místnost opticky zvyšoval. Při použití stejně
syté barvy na stěnách i na stropě působí místnost jako
krabice, tmavší odstín pokoj opticky snižuje a prostor
působí tísnivě.

Z domu na zahradu...
Samozřejmě před příchodem zimy přijdou na řadu
i nějaké menší opravy kolem domu. Při procházce po
zahradě možná objevíte nějakou tu uvolněnou dlaždici na chodníčku k domu, popraskaný beton na schodech nebo oprýskané vnější parapety na oknech. Také
se tu a tam viklá některý sloupek u drátěného plotu
a v horkých letních dnech se vám do výměny nechtělo.
Teď je na to ještě čas.

Opravy dlážděných cest a schodů
V zimě mráz, v létě střídání prudkého deště a dlouhých dnů veder, to dá dlažbě na cestičkách a na
schodištích v zahradě pořádně zabrat. Není divu, že
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některá betonová dlaždice to nevydržela a praskla,
jiná se uvolnila a viklá se. Určitě máte pro tyto případy zásobu „renovačních“ dlaždic schovanou ve
sklepě nebo v garáži, takže je nebude muset složitě
shánět. Obyčejné betonové dlažby se sice vyrábějí léta
ve stejných velikostech, ale pokud jste vybrali nějaký
barevný beton, smiřte se s tím, že úplně stejný odstín
už neseženete. Na zahradě to ale vůbec nevadí, naopak, mírná odlišnost barvy betonové dlažby dodává
chodníčkům i schodištím půvab zabydlenosti, patinu
procházejícího času.
U zámkové dlažby výměnu dlaždice zvládne každý. Napřed vyjmeme starou, stačí ji lehce vypáčit a podebrat
dlátem. Protože betonová zámková dlažba se zásadně
neukládá na betonové lože, ale do písku, stačí pak už
jen upravit pískové lože, do něj usadit novou dlaždici
a gumovou palicí ji srovnat, aby si dokonale sedla a lícovala s okolím. Těžší je to v případě, že máme dlažbu
lepenou na beton, to bude určitě případ schodů. Tam
musíme poškozenou nebo viklající se dlaždici velice opatrně vyškrabat pomocí ostrého sekáčku nebo
plochého ocelového háku, abychom nepoškodili ještě
další. Pokud se dlažka jen vyviklala a budeme ji pokládat zpět, musíme ze spodní strany dobře obrousit
starou maltu, cement nebo lepidlo, aby byla opět pěkně rovná. Také vnitřek lože musíme vyhladit a srovnat.
Pak sem nalepíme buď starou, nebo novou dlaždici,
nejlépe mrazuvzdorným tmelem. Pokud máme na
schodišti nebo na terase dlažbu keramickou a spárovanou, čeká nás ještě nové vyspárování, samozřejmě
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až tmel dokonale vytvrdne. Barvu použité spárovky
bychom si měli někde poznamenat, když se dlažba
pokládá. Pokud jsme ji zdědili a nic o ní nevíme, stačí
vyškrabat dostatečně velký kus a poradit se v prodejně
stavebnin, najdou vám něco alespoň co nejvíce barevně shodného. Když už venkovní spárovku pořizujme
a rozděláváme, stojí zato zkontrolovat všechny spáry
na schodech i terase, některé budou určitě vydrolené.
Tam pak spáru v délce celé dlaždice důkladně vyškrábeme a vyspárujeme ji nově. Při větším poškození spár
je lepší si dát práci a vyškrábat a předělat je všechny
– nová spárovka se se starou nemusí ochotně svázat,
takže opravená místa budete možná za rok opravovat
znovu.
Keramická dlažba má tu výhodu, že v glazovaném
povrchu se nemůže zachycovat mech ani nečistota,
snadno se umyje. Betonová dlažba se ovšem na zahradu hodí mnohem lépe, takže se jistě smíříme s tím,
že jednou za rok bude potřebovat pořádně vyčistit.
Na odstranění vápenného výkvětu, skvrn, zeleného
povlaku, řas, mechů i rezavých skvrn existují speciální
čisticí prostředky, které drhnutí kartáčem velice usnadní. Po jejich použití před zimou napustíme betonovou
dlažbu impregnací, která snižuje nasákavost povrchu
a zvyšuje odolnost proti usazování nečistot i růstu řas
a mechů.

Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com,
zdroj: nazeleno.cz

Z čeho stavět, když chcete ušetřit
Rodinné domy lze v dnešní době stavět z různých materiálů, k těm tradičním u nás patří pálené cihly. I dnes, kdy
se staví domy s malou potřebou energie na provoz, požadavky na vlastnosti stavebních materiálů se neustále
zvyšují a technologie výstavby se modernizovaly, je možné postavit dům z cihel podle nejnovějších trendů, a to
bez zateplení a svépomocí.

Výběr materiálu je základ
Rozhodnutí, jaký materiál pro
hrubou stavbu domu zvolit, je velmi
důležitým krokem. Je potřeba vybírat pečlivě, protože tento materiál,
na rozdíl od střešní krytiny, oken,
podlah, kuchyňské linky a mnoha
dalších, již nikdy není možné vyměnit. Dům by měl mít nízkou potřebu tepla na vytápění, dlouhou životnost a zajistit
rodině bezpečné a komfortní bydlení. Všechny tyto požadavky splní dům s masivní cihelnou obvodovou konstrukcí. Ale
i tady platí, že není cihla jako cihla, a je výhodné vybrat takové, které vykazují vysoké tepelněizolační parametry i bez
dodatečné izolace. Tomuto požadavku vyhoví české cihly
HELUZ Family, které výrobce nabízí v šířkách 380, 440 a 500 mm a obvodové zdivo z těchto cihel splní požadavky
na nízkoenergetický dům i bez dodatečného zateplení. Nadstandardní tepelněizolační parametry obvodového
zdiva pak zajistí tyto cihly s dutinami vyplněnými polystyrenem nazvané Family 2in1, které jsou vhodné i pro
výstavbu domů pasivních a nulových. A navíc, hrubou stavbu takového domu lze zvládnout i svépomocí a v krátkém čase.

Jednoduchá výstavba
Ani ty nejlepší cihly samy o sobě kvalitu stavby nezaručí. Správné pracovní postupy jsou druhou, neméně významnou polovinou úspěchu. Technologie výstavby cihlového domu však není složitá a při dodržení jednoduchých zásad lze postavit hrubou stavbu rychle a kvalitně. Klasická zdicí malta se dnes téměř nepoužívá, moderní
cihelné bloky se vyrábí s broušenou ložnou plochou a spojují se pomocí tenkovrstvých malt (tzv. lepidel) nebo
speciální zdicí pěny, Pro řešení detailů, jako jsou vazby rohů či parapety a ostění oken, se používají doplňkové
cihly s kapsou pro vložení tepelné izolace, která eliminuje tepelné mosty v obvodovém zdivu a zabrání únikům
tepla. Důkazem toho, že jednovrstvé cihelné zdivo splňuje současné vysoké požadavky na kvalitu obvodové
konstrukce, je vzorový pasivní dům společnosti HELUZ, který stojí v areálu českobudějovického výstaviště. Je
otevřený veřejnosti a tak se můžete na vlastní oči přesvědčit, že takový dům lze postavit bez problémů. Stačí
provádět řemeslné práce zodpovědně.

Komfort s nízkými náklady

infolinka 800 212 213 www.heluz.cz
Postavit si dům z cihel HELUZ Family je velmi dobrou volbou nejen
z hlediska úspory tepla na vytápění, ale zároveň i z hlediska komfortu
bydlení. Masivní jednovrstvé zdivo z těchto cihelných bloků má při
minimálních nárocích na údržbu velmi dlouhou životnost a jeho vlastnosti se v čase nemění. Je nehořlavé, zdravotně nezávadné a nenapadají ho škůdci. Ochrání vás před hlukem zvenčí a v každém ročním
období oceníte i jeho schopnost akumulovat teplo. V létě zabraňuje přehřívání místností, na jaře a na podzim, kdy bývá velký rozdíl
mezi teplotou ve dne a v noci nedochází k prudkým změnám vnitřní
teploty a samozřejmě v zimě udržuje teplo uvnitř. Vysoké povrchové
teploty zděných stěn zaručují pocit tepla, vzduch v místnostech se
nemusí vytápět na vysoké teploty a tím se významně šetří náklady na
vytápění. Omítnuté zdivo dokáže plynule přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost a regulovat vlhkost vzduchu v pobytových místnostech.
Kvalita pálených cihel je prověřena staletími jejich používání a díky
inovacím drží tento materiál krok s dobou. Moderní broušené cihelné bloky neplní
pouze funkci základního stavebního prvku, ale spojují v sobě ty nejlepší vlastnosti
kvalitního zdicího materiálu a tepelné izolace a zajišťují úsporné a komfortní bydlení.
Rozhodnout se pro cihlový dům, který vám bude šetřit peníze a bude se v něm dobře bydlet, se určitě vyplatí.

Zabezpečení majetku je dnešním světě stejnou samozřejmostí,
jako jeho pořízení. Vždyť i když nemáme dům nebo byt plný
cenností, máme v něm věci, které nám dobře slouží a které jsou
nám milé. Ponechat je bez ochrany nenechavým vykradačům bytů
je při moderních systémech zabezpečovacích zařízení zbytečné.
Odborné firmy najdou pro každého zákazníka vhodné řešení, na
míru majetku i peněžence.

ZABEZPEČENÍ
BYTU A DOMU
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Dům s vysokou zděnou hradbou ozdobenou kamerami
na každém rohu a bytelnými mřížemi na všech oknech
dosažitelných přímo ze zahrady je jistě dobře ochráněný, pohled na něj zvenčí a pohled z oken ven ale připomíná spíš pevnost, což člověku na pohodě nepřidá.
Nechceme sice, aby nám sousedé koukali do oken, co
zrovna vaříme, nechceme ale také být úplně odříznutí
od okolí.Moderní systémy naštěstí umožňují i instalaci
méně nápadnou a přesto výborně fungující.
A vyplatí se dodržovat i pár jednoduchých pravidel.
Víte například, že bytoví zloději chodí velmi často
v noci do bytů, kde někdo je? Tedy oni vlastně ani nejdou do bytu, jen si tiše otevřou dveře, nahlédnou do
předsíně, prošacují dámskou kabelku a kapsy kabátů
na věšáku – a velmi spokojeně za sebou dveře zase
tiše zavřou, protože si odnášejí peněženky s hotovostí.
Takže dámskou kabelku a peněženku v kapse kabátu
či saka nenechávejte nikdy v předsíni. Na noc dveře
zajistěte buď ochranným řetízkem, nebo je zamkněte – do zamčeného zámku se zloděj už jen tak bez
hluku nedostane. Klíč ale neponechávejte v zámku
– kdyby se vám něco stalo, bude obtížné se k vám do
bytu dostat. Zavírejte na noc a při odchodu z domu
dobře okna přístupná ze zahrady nebo u přízemních
bytů z chodníku, nenechávejte otevřené ani ventilační
štěrbiny – šikovný zloděj se přes ni totiž umí dostat
dovnitř, probere vám obývák a oknem zase vyleze ven.
Potud základní rady. A jaký si pořídit zabezpečovací
systém?
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Vchodové dveře
I když to opět může znít neuvěřitelně, většina zlodějů proniká do bytu dveřmi. Nejspíš také proto na ně
došlo nejdříve, když se sofistikované bezpečnostní
systémy začaly běžně pořizovat do bytů i domů. Tehdy
to byly takové vychytávky jako duté plechové zárubně
u panelákových bytů vylité betonem, aby nešly roztáhnout. Bezpečnostní dveře se pak montovaly zásadně
na dveře staré jako obložka zevnitř bytu. Tyhle polotovary dnes už ani nestojí za úvahu, nabídka bezpečnostních dveří je široká a dá se říct, že i pro každého
cenově dostupná.
I když obložení starých dveří kvalitními bezpečnostními je stále možné použít a určitě se hodí všude tam,
kde máte pěkné nebo dokonce i starožitné vchodové
dveře. Poškodit interiér starého činžovního domu,
kde se zachovaly u všech bytů krásné kazetové dveře
často zdobené dřevěným vyřezávaným reliéfem, by
jistě bylo škoda. Navíc to bývají často dveře dvoukřídlé
a pro zabezpečení takto širokého vchodového otvoru
se opravdu nejlépe hodí na dveře zevnitř namontovat
ještě jedny – bezpečnostní. Tvoří je ocelový plášť uvnitř
vysypaný protipožárním materiálem, protože bezpečnostní dveře mají poskytovat také ochranu proti ohni.
Plášť je zevnitř počalouněný, vybrat si můžete z nejrůznějších materiálů a barev i třeba ozdobného čalounění, aby vám dveře dobře ladily s interiérem bytu.
Zamykají se rozvorovým bodovým mechanismem,
který zajíždí do ocelového profilu umístěného nad
dveřmi a po straně křídel. Druhé křídlo by mělo mít
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bodový mechanismus také, ten se ale otvírá páčkou
z boku dveří, teprve když otevřeme křídlo uzamykací.
V tomto případě není ani třeba měnit staré dřevěné
zárubně, protože rozvorový mechanismus zabraňuje
proniknutí dveřmi i při roztažení zárubní. Nic vám
nebrání používat třeba i starý zámek na původních
dveřích – pro případné zloděje, kterým by se podařilo
otevřít zámek bezpečnostní, to může být nemilé překvapení, budou muset překonat další překážku.
Mnohem častěji se dnes ale setkáme s kompletně
novými bezpečnostními dveřmi, které plně nahradí ty
staré, a to včetně zárubní. Jejich vnitřní profil je stejný
jako u těch „obkládacích“, velkou výhodou ovšem je,
že nezabírají další prostor nad a vedle dveří v bytě
a vypadají – prostě jako dveře. Povrchová úprava
sendviče totiž nabízí všechny možnosti od laku až po
dýhování a fóliování, vybrat si můžete design i odstín dřeva z nekonečné škály možností. Mechanismus
zamykání je rovněž bodový rozvorový, nové ocelové
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zárubně už na něj mají připravené otvory, do kterých
tyčové závory při uzamčení zajíždějí. Pevné ocelové
zárubně vzdorují roztažení.
Výroba a instalace bezpečnostních dveří se řídí evropskou normou EN 1627, resp. ČSN EN 1627 – 1630. Když
si tedy dveře objednáváte, stačí si zjistit, zda firma nabízí dveře touto normou certifikované, pak se nemůžete splést. Norma totiž popisuje i bezpečnostní škálu,
dveře se označují třídou RC1 - RC6, číslem, které vypovídá o odolnosti a kvalitě dveří. V bytech a u rodinných domků se nejčastěji používají bezpečnostní třídy
RC 2, 3 a 4, přičemž stupeň 4 je nejlepší. Vyšší třída už
patří trezorovým dveřím, které se u bytů nepoužívají.
Dveře třídy RC 4 by měly odolat snaze o mechanické
proniknutí i s pomocí nejrůznějšího zlodějského náčiní
až po nůžky na plech a elektrickou vrtačku.
Jaký vybrat zámek? Nebo by měly být dva? Jestli dva
nebo jeden je více méně jedno, podstatný je totiž vždy
ten jeden, který uzamyká rozvorový bodový mecha-

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

Jak zajistit okna

nismus. Můžete si samozřejmě pořídit a druhý horní
zámek, kterým si dveře pomocí kolečka bez klíče snadno zavřete zevnitř, pokud vám to dává pocit bezpečí.
Skutečně bezpečnostní bude ovšem hlavní zámek.
Není důležité, jestli má s trojčepovou závorou nebo
plochou, dokonce není ani podstatné, jestli se zamyká
jedním otočením nebo dvěma. Bezpečně uzamknete
prostě tehdy, když už dál nejde klíčem otočit, pak je
bodový mechanismus i samotný zámek pevně uzavřen.
V nabídce zámků se laik nevyzná, proto je tu opět
pomůcka v podobě čísel takzvané pyramidy bezpečnosti. Zde se k bytům a vchodovým dveřím do rodinných domů doporučuje zámek označený číslem 4, což
je známka pro nejvyšší bezpečnost. Takový zámek je
odolný proti vyhmatání, odvrtání, vytržení i násilí.

Garážová vrata
Další velký průchod do domu představují garážová

Okna jsou na první pohled lákavým místem pro násilné
vniknutí. A nejsou to zdaleka jen ta v přízemí. Není
výjimkou, že zloději se spustí na laně se střechy a vniknou oknem do bytu třeba v pátém patře. Okolojdoucí
jsou nevšímaví k tomu, co se děje na chodníku, natož
aby zkoumali, proč se někdo spouští se střechy. Takže
nechávat okna při odchodu otevřená je vždycky riskantní čin. Do malých oken vedoucích do suterénních
místností a umístěných často pod terénní vlnou pozemku se určitě vyplatí osadit nerozbitné drátěné sklo.
Kde by už nepůsobilo hezky, budou se dobře hodit
mříže. Moderní ochranou pro dobře přístupná okna
v celém domě jsou pak ochranné fólie. Nejsou vůbec
vidět a přitom zabrání rozbití skla a tedy vniknutí do
nitra domu. Navíc vám okno nerozbije ani krupobití
– to zvlášť oceníte u střešních oken. Pozor – nezaměňte bezpečnostní fólii za fólii, která poskytuje pouze
ochranu proti přehřátí interiéru. Tam, kde vás slunce
pálí, můžete ale použít speciální fólii, která plní obě
funkce. Pro střešní okna, ale také pro velká prosklení lodžií, která se zvenčí obtížně umývají, je tu pak
nejnovější nanotechnologická pomůcka – hydrofobní
impregnace skla. Hydrofobní prostředek účinkuje na
principu lotosového efektu - dochází k odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním
vzduchu. Perličky kapaliny se snadno skutálí z povrchu
a odeberou s sebou nečistoty, které tam předtím ulpěly. Impregnace umožní udržovat sklo čisté, bez použití
čisticích prostředků. Čištění je prováděno vlastním
samočisticím efektem při dešti nebo oplachem čistou
vodou. Hydrofobní ochrana má životnost zhruba pět
let, pak je třeba nástřik zopakovat. Nanotechnologický prostředek lze aplikovat jak přímo na sklo, tak i na
bezpečnostní a UV ochrannou fólii.
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Elektronické bezpečnostní systémy
Toto je bezpochyby nejen nejmodernější, ale také
nejúčinnější způsob ochrany celého bytu nebo domu.
Základní elektronika spustí sirénu – i to je obvykle
dost na to, aby se zloděj polekal a raději utekl. Sofistikované systémy pravidelně hlásí majiteli na mobil,
že objekt je v pořádku, pokud ne, okamžitě vytočí
jeho číslo a oznámí, že je problém. Majitel zpravidla
nemůže reagovat okamžitě, proto je vhodnější tyto
systémy napojit na pult centralizované ochrany, kde
je čtyřiadvacetihodinová služba, která přijme hlášení
o neoprávněném vniknutí a okamžitě vysílá hlídku
objekt zkontrolovat. Osazení objektu čidly a jejich
propojení na kódovací systém, případně na pult centralizované ochrany je složité. Laik zpravidla neumí
odhadnout, kam je čidla potřeba dát, zda je dobré
přidat i reflektor, který při přiblížení někoho k objetu
začne svítit, jak spojit bezpečnostní dveře, zamykání
garáže a ochranu oken s celým systémem. Na to je
potřeba odborná firma, která vypracuje projekt a na
jeho základě celé elektronické bezpečnostní zařízení
nainstaluje. Projekt by měl být nedílnou součástí prací,
protože pokud dojde k poruše (a žádný systém není
bezporuchový), je pro opraváře jednodušší postupovat podle projektové dokumentace než složitě hledat
v celém domě, kde by chyba mohla být. Odborné firmy
poskytují na systémy zpravidla několikaletou záruku,
pravidelný servis a navíc spolupracují s agenturami
provozujícími pult centrální ochrany, takže je pro ně
snadné celý potřebný kruh zabezpečení uzavřít až do
konce.

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

102 | BYDLENÍ

jišťovna požadovat jejich zdokumentování – odborné
ocenění a fotografii.
Pojištění stavby jako takové se zdaleka nevztahuje jen
na majitele rodinných domků. Nikdo si samozřejmě
nic takového nepřeje a nechce to přivolávat, jenže ke
zničení bytového domu prostě také může dojít – to
jsou příběhy výbuchu plynu, podemletí vodou, velkého požáru apod., kdy je narušen celý objekt a nebude možné ho dále užívat. Stačí ale i částečné zničení
a nutnost rekonstrukce, výměny rozbitých oken,
sanace po požáru v domě apod. Družstva a společenství vlastníků sice musí domy pojišťovat ze zákona, ale
pro jednotlivé obyvatele to má mnohá úskalí. U domů
družstevních, zejména v majetku velkých družstev,
bychom se náhrady za byt v případě úplného zničení
pravděpodobně nedočkali vůbec – pojištěné je družstvo, nikoliv my sami. Družstvo tedy zinkasuje pojistné
plnění a jak s ním naloží, je na rozhodnutí členské
schůze – ta klidně může odsouhlasit přesunutí peněz
na jiné potřeby družstva, než je vaše odškodnění, pokud jsou tyto peníze potřeba třeba na demolici zbytku
domu apod. Společenství domu rozhodne o rozdělení
pojistky rovněž společně, s největší pravděpodobností ale alespoň nějaké peníze jednotlivým vlastníkům
z pojistky zůstanou. Rozhodně ale nebudou mít hodnotu bytu – právě proto, že bude ještě nutné uhradit
náklady vzniklé po zničení domu. Proto je dobré, aby
každý spoluvlastník uzavřel ještě svou vlastní pojistku na stavební součásti, to znamená na svůj podíl na
příslušné nemovitosti. Plnění z takové pojistky pak už
patří skutečně jen vlastníkovi bytu a spoluvlastnického podílu, nikoliv společenství vlastníků jako celku.
Jedině když budeme takto pojištěni, máme naději, že
za pojistné plnění pořídíme nové bydlení. Při nutnosti
rekonstrukce po velké havárii domu pak z pojištění
společenství určitě dostane přednost třeba střecha
před našimi okny. I tady tedy bude lepší, když máme
stavební součásti pojištěny samostatně a můžeme
z vlastní pojistky provést opravy ve vlastním bytě.
Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za
škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla pojistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných
výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také
pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu
nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poškodíme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty
a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným
vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteristika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na
věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto
pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít.
Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na
domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se
vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydlením.
Text: Gabriela Koulová, foto: Schutterstock.com

Komerční prezentace

Nejvyšší bezpečnost,
špičková kvalita
a vyjímečný design
kování od
spojuje bezpečnost s funkčností
a designem. To nejdůležitější, co každý
člověk mj. od svých dveří a oken očekává je vysoká kvalita, uživatelský komfort
a naprostá bezpečnost proti vloupání.
Firma GU toto vše plně svojí komplexní
nabídkou špičkových produktů splňuje.
NEVIDITELNÉ PANTY, přesněji řečeno skryté panty
s označením UNI-JET SC / CC
Dokonalý vývoj a precizní zpracování zaručující bezproblémový chod při váze křídla až 130 kg. Velkým
úhlem otevření – až 100 st. se zvyšuje komfort užívání
lepším a neomezeným výhledem z okna.
Důležitou stránkou je hlavně bezpečnost. Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC splňuje svojí technickou
výjimečností za použití adekvátních uzavíracích protikusů třídu bezpečnosti RC2 dle ČSN EN 1627 - 1630.
Povrchová antikorozní úprava ferGUard taktéž vysoce
převyšuje požadavky norem a zvyšuje tak užitnou
hodnotu celých oken prodloužením jejich životnosti.
Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC se hodí na
všechny běžně používané materiály – dřevo, PVC
a hliník.

Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost,
spolehněte se na výrobky!

Více na

WWW.G-U.com

ABY VÁS ZIMA

NEPŘEKVAPILA
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Sklidit, uskladnit či usušit úrodu ovoce a zeleniny, shrabat listí a naposledy posekat
trávník, prořezávat a řízkovat, mulčovat, balit, přikrýt chvojím… výčet prací,
které musíme na zahradě zvládnout do příchodu zimy, ještě zdaleka nekončí.
Připomeňme si, co všechno nesmí uniknout naší pozornosti a kteří pomocníci
nám jistě přijdou vhod.
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Podzim je pro zahrádkáře nejen obdobím velkého
úklidu, ale také sklízení, zpracování a uskladnění úrody ovoce a zeleniny, sázení mladých stromků a rostlin
a přípravy na zimu. Teprve až všechno stihne, bude si
moci „odpočinout“ třeba při štípání dříví, hrabání sněhové záplavy či úklidu promrzlé dílny. Do té doby ale
nebude vědět, kam dřív skočit. Proto je třeba všechny
podzimní práce naplánovat, aby nám na jaře místo
rašící upravené zahrady nezbyly jen oči pro pláč.

Podzimní údržba trávníku
Na prahu zimy potřebuje trávník trošku hýčkat, aby
vydržel v dobré kondici následné nízké teploty, nedostatek slunečního svitu a zvýšený přísun vlhkosti. Shrabávání spadaného listí není výmysl, způsobující bolesti
v kříži. Když totiž listí trávu přikryje, připraví ji o světlo
a podpoří tvorbu suchých hnědých fleků a růst mechu.
Ještě před zimou trávník naposledy posekejte, zhruba počátkem listopadu. Řiďte se vývojem venkovních
teplot – tráva totiž neustále přirůstá, dokud v noci
neklesne rtuť teploměru pod -5 °C. Poslední sestřih
v roce by neměl být příliš radikální. Stébla by měla zůstat alespoň pět centimetrů dlouhá, aby ještě dokázala
naplno využít sluneční svit, kterého již rapidně ubývá.
Trávník tím posílí svou odolnost vůči plevelům a mechu. Rovněž posbírejte kameny a všechny nežádoucí
předměty.
Prořezání a „vyhřebelcování“, odborně vertikutace, napomáhá rozvoji nových kořenů a odstraňuje
zplstnatělou část trávníku. Tuto úpravu sice běžně
provádíme na jaře, do podzimu však trávník většinou
znovu zaroste mechem, k němuž se přidají i zbytky
plevele a pokosené trávy. Vytvoří se tak vrstva, bránící pronikání vody do půdy a výměně plynů, a náš
trávník se pak vlastně dusí. Kořeny nemohou růst do
hloubky, a tak se šíří jen pod povrchem. Jestliže je tato
nežádoucí vrstva výrazná, musíme provést vertikutaci
znovu právě nyní na podzim. Současně ale můžeme
díky prokypření trávník dosít, takže nás na jaře potěší
pohled na celistvý životaschopný travní porost.
Pokud se staráme pouze o malou plochu, měly by
stačit k potřebnému ošetření trávníku vertikutační
hrábě. Při větší ploše se vyplatí pořídit si motorový vertikutátor . Funguje na principu rotujících nožů, které
přesekají travní výběžky, čímž se podpoří růst nových
výhonků. Trávník se provzdušňuje pouze do hloubky
3 až maximálně 5 milimetrů, podle toho, jak hodně je
poškozen.
Obecně se sice radí s hnojivy na podzim spíš šetřit,
přesto dopřát trávníku trochu výživy určitě neuškodí.
Speciální podzimní hnojiva mívají nízký obsah dusíku,
aby tráva moc nerostla, zato zvýšený obsah draslíku,
který stébla posílí. Podzimní hnojení rovněž zvyšuje
odolnost proti chorobám. Ideální jsou granulovaná
hnojiva, která uvolňují živiny rovnoměrně po delší
dobu. Trávníku určitě prospěje, když ho navíc posypeme slabou vrstvou vyzrálého kompostu.
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Pokud nejsme spokojeni s celkovým stavem svého trávníku, počátkem října nastává vhodný čas k jeho dosetí
či vysetí nových travnatých ploch. Ve starém trávníku
přesejeme prořídlá místa a plochy, které jsou holé po
likvidaci plevele herbicidem. Základním předpokladem
vypěstování kvalitního trávníku je výběr vhodné travní
směsi. Na trhu je k dostání celá řada specifických
směsí, z nichž volíme tu nejvhodnější podle podmínek
a typu zahrady. Svou roli hrají mimo jiné i takové fak-

tory, jako je umístění trávníku ve stínu, extrémní zátěž
plochy či mimořádně suché místo. K opravám travnaté
plochy je na trhu k dispozici i speciální regenerační
směs. Semena stejnoměrně rozházíme o ploše, zapracujeme hráběmi a na závěr uválcujeme.

Výsadba nových stromků
Nastává ideální období pro výsadbu ovocných stromů
(kromě meruněk a broskvoní). Při plánování umístění

stromu si musíme představit, jak bude velký v dospělosti a zda se vůbec vejde do prostoru, který jsme mu
určili. Stejně důležitý je i počet a druh jednotlivých
stromů. Vybíráme pouze odrůdy, které jsou vhodné
pro dané podmínky, a nejlépe u pěstitele, kterého
máme nejblíže. Třešeň z jižní Moravy se totiž s podmínkami například v Podkrkonoší s největší pravděpodobností nevyrovná. Důležitá je i půda – měla by obsahovat všechny živiny, které strom podpoří ve správném
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růstu a produkci dobrého ovoce.
Při nákupu vybíráme stromky, které vypadají zdravě,
mají silný kořenový systém, nepoškozený kmínek a nejsou napadeny plísní. Prodávají se buď v kontejnerech,
nebo volně ložené ve vlhké půdě. Každý stromek musí
být označen cedulkou s údaji o názvu, typu odrůdy,
typu odnože, případně i o zdravotním stavu. Neoznačené stromky nikdy nekupujte!
Před výsadbou namočíme kořeny přes noc do vody.
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V rámci dobrých sousedských vztahů sázíme stromy
zhruba 5 metrů od hranice pozemku, aby v budoucnu sousedovi nestínily. Pro výsadbu vykopeme jámu,
hlubokou půl metru a o průměru asi 60 až 80 centimetrů. Zatlučeme do ní kůl, jenž bude sloužit mladému
stromku jako opora. Pak na dno nasypeme nejlépe
vlastní kompost, zalijeme vodou a vložíme do ní stromek. Kořeny opatrně obalíme půdou, poté zasypeme,
zkontrolujeme stromek, jestli nestojí nakřivo, a dů-

Jehličnany sázíme nejpozději do konce října, aby rostliny nabraly dost síly před zimou a kořenový systém měl
dost času plně se vyvinout ještě před prvními mrazíky.
Dřeviny v kontejnerech lze sázet kdykoli, pokud není
půda zmrzlá. Pozor však na extrémní teplotní výkyvy,
jako je přílišné vedro nebo velký mráz. Nabídka druhů
jehličnanů a dřevin je tak obrovská, že si z ní určitě
vybere každý.
Z ostříhaných jehličnatých stromů vytvoříme nejlepší
ochranu skalky a choulostivých rostlin. Větvičky zajistí
ochranu proti mrazu, přitom ale pod sebou zbytečně
nezadržují vlhkost. I jehličnany ale potřebují ochranu. První mokrý sníh může napadnout už v listopadu
a z větví smrků, jedlí a borovic je potřeba ho setřást,
aby se nepolámaly. Ještě choulostivější jsou jalovce,
túje a tisy. Ty je vhodné před zimou svázat, aby je sníh
nerozčísl a trvale jim nepoškodil tvar.

Zakládáme skalku

kladně ho zalijeme.
Obdobně postupujeme i při výsadbě stálezelených
jehličnanů, jejichž obliba stále narůstá, protože dodávají zahradě neobyčejné kouzlo. Snažíme se sázet je
do míst, která jsou mírně zastíněná a alespoň částečně chráněná před větrem. Pozor na umístění tvarově
a výškově rozdílných jehličnanů vedle sebe, dbáme
i na vhodné barevné sladění, aby za pár let zahrada
nepůsobila jako výplod šílence.

Pokud plánujeme novou skalku, právě nyní je ta pravá
doba, kdy se pustit do díla. Nejprve ale zvažme své
časové možnosti a podle nich zvolme ideální velikost,
i menší skalka zahradu obohatí. Nenáročným řešením
jsou mini skalky v kamenných korytech či nádobách.
Odborníci doporučují situovat skalku na východní
či jižní stranu zahrady, ale pokud se hodí na druhý
konec, není to problém – záleží na výběru skalniček.
Skalku můžeme navázat i na terasu či zajímavý kout
domu, rozhodně by ale neměla být umístěna pod listnatými stromy. Nikoho totiž nebude bavit čistit každý
podzim kameny a zákoutí od spadaného listí.
Základem je dobrá půda. Jakou vlastně na zahradě
máme, zjistíme snadno – pokud vlhká půda drží v ruce
pohromadě, potřebuje provzdušnit pískem nebo jemnou sutí z lomu. Kamení budeme potřebovat dostatek,
nejvhodnější jsou pískovce či ruly. Materiál seženeme
v lomu či ve většině větších zahradnictví. Měl by být
stejnorodý a mít přirozenou patinu. Velmi pěkně
vypadají kameny zvětralé a porostlé lišejníky. Před
pokládkou nejprve vymodelujeme terén, vytvoříme
umělé vlny či zajímavé hrbolky. Pak ukládáme kameny,
placaté mírně šikmo nebo i svisle, do půdy je musíme
zapustit alespoň jednou třetinou. Mezi jednotlivé kusy
pěchujeme humózní zeminu, štěrbiny orientujeme na
západ nebo východ, aby půda tolik nevysychala. Pro
budoucí sazenice mezi nimi musíme nechat dostatečný
prostor. Nezapomeňme ani na kamenné chodníčky,
abychom mohli pohodlně odstraňovat plevel.
Sazeničky by měly být zdravé, s kořenovými baly.
Druhy vybírejme podle budoucího umístění – zatímco
například pro alpinky bude život na jižním svahu utrpením, sukulenty, netřesky, rozchodníky či jihoafrické
delospermy si ho budou užívat. Před výsadbou rostlinky volně rozmístíme a zhodnotíme, zda jsme plánovali
správně. Plazivé druhy by měly jít na horní část skalky,
dominantní zase k originálním kamenům. Na první
pohled bude skalka vypadat prázdná, ale velmi brzy
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obroste. Po výsadbě skalku dostatečně zalijeme, doplníme slehlou zem a povrch zasypte jemným štěrkem,
který udrží vlhkost.
Pokud to podmínky umožňují, určitě bude skalce slušet i tekoucí voda. Stačí vyhloubit uprostřed malý rybníček nebo umělý potůček, který bude ústit v jezírko.
Nic nám nebrání vybudovat si i malou skálu s vodopádem. Do horní části umístíme kámen s miskovitou prohlubní a zavedeme do něj vodovodní potrubí, které
zamaskujeme dalším kamenem. Vodu necháme padat
do jezírka nebo na plochý kámen pod skálou. Než se
ale do takové stavbičky pustíme, je třeba uvědomit
si další úskalí, která s sebou přinese. Bude vyžadovat
zajištění na zimu a romantický efekt pramenité vody
se promítne i do výše účtu od vodáren.

Natíráme před zimou
Dříve než přijde zima, měli bychom ošetřit plot, vrátka, nábytek či pergolu, aby je zima nepoškodila.
Postup prací v tomto případě závisí hlavně na druhu
dřeva, z něhož byl nábytek, plot či altánek vyroben.
Dřevo jehličnaté, smrkové nebo borovicové je nutné
předem vždy důkladně impregnovat proti v jedné až
dvou vrstvách, až do nasycení. Pozornost věnujeme
místům, kde je dřevo uříznuté napříč létům, tam je
jeho nasákavost velmi vysoká. Po 24 hodinách pou-

110 | BYDLENÍ

žijeme tenkovrstvou lazuru a zhruba po 15 hodinách
natíráme znovu, tentokrát silnovrstvou lazurou, opět
nejméně dvakrát.
Tvrdé exotické dřevo – teak, bangkirai, jatoba a další
druhy – je plné tříslovin, proto je nikdy nenatíráme
lazurami. Napouštíme je oleji pro exotické dřeviny,
který se vpíjí do struktury dřeva. Tento olejový nátěr
obnovujeme dvakrát za sezónu, naposledy teď na
konci sezony.
Zahradní domky trpí povětrností méně, mají většinou
šikmou střechu, po které voda steče, a ostatní vodorovné plochy jsou pod ní schovány. Po impregnaci
natíráme tenkovrstvou lazurou a následně dvakrát
silnovrstvou.
Nadprůměrnou péči naopak věnujeme dřevěným
truhlíkům. Tenkovrstvou lazurou natíráme dvakrát,
přebrousíme vnější plochu a natřeme silnovrstvou
lazurou. Před zasazením rostlin vždy vysteleme vnitřek fólií, abychom zabránili kontaktu mokré zeminy
a dřeva.
Text: Eva Božoňová
Foto: Schutterstock.com
Zdroje: magazinzahrada.cz, vertikutator.cz, B. Cagaš,
M. Svobodová - Trávník, Skalka – Jak na to, Hohne –
Dvanáct měsíců v zahradě, Chatař a chalupář

JUNGLE INTERIORS přináší širokou paletu zajímavých designových květináčů, které se hodí do
moderních, stylových i přírodně laděných interiérů. Květináče s povrchem v designu kůry stromů,
dřeva, tabákových listů, hadí kůže nebo pokryté vaječnými skořápkami, mušlemi, kovem a jinými
zajímavými povrchy. Květináče na terasy standardní nebo vyrobené na míru včetně instalace
a osázení rostlinami. Více infomací najdete na www.jungleinteriors.cz a www.luxusnikvetinace.cz

VÝZDOBY TERAS

www.luxusnikvetinace.cz
Výzdoba teras můžebýt zajímavá
nejen pěknými rostlinami, ale i
květináči a atypickými prvky.

PRONÁJEM KVĚTIN

VÁNOČNÍ DÁRKY

www.jungleinteriors.cz
Pronájem květin do komerčních
prostor s pravidelnou profesionální údržbou a garancí kvality.

www.levnekvetinace.cz
Udělejte radost sobě i svým
blízkým dárováním originální
konvičky, závlahové vychytávky
nebo květináče na bylinky.

REMOSCE VAŘILY JIŽ NAŠE BABIČKY. PAMATUJETE?
KUŘE OD NÍ BYLO VŽDYCKY NEJLEPŠÍ!
Letos uplynulo neuvěřitelné půl století, od doby kdy tato chytrá
pomocnice poprvé vstoupila do našich kuchyní. Během let jsme si
zvykli na její tradiční design, který ale na konci roku 2014 dozná
významných změn, a to především
co se barevného spektra týká.
Díky investicím do nových
technologií, které umožňují povrchovou úpravu
Remosek vícevrstvým materiálem Teflon®Select, jsou
nové modely nejen pestré,
ale ještě odolnější. Pokud
hledáte ideální tip na
vánoční dárek, s novou
Remoskou nemůžete
sáhnout vedle…
WWW.REMOSKA.CZ

XINNIX SYSTÉM

PROINTERIÉR PROFI V2099
SNĚHOVĚ BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA
PROINTERIÉR PROFI je rychleschnoucí sněhově bílá
otěruvzdorná barva s velmi
dobrou kryvostí, vyšší sušinou
a výbornou přilnavostí. Vysoká
kryvost umožňuje vymalování interiéru již jedním nátěrem. Barva
V2099 je vhodná k nátěrům zdiva,
vápenných, vápenocementových
a disperzních omítek, sádrokartonů, betonu, lehčených stavebních
hmot, k přetírání starých nátěrů, dřevovláknitých, dřevotřískových desek.
PROINTERIÉR PROFI je určen pro obytné prostory s vyšším stupněm zatížení (kuchyně, dětské pokoje), ale také pro nemocnice, školy, kanceláře
apod.
•
vysoká kryvost
•
výborná otěruvzdornost
•
vysoká paropropustnost
•
sněhově bílý
Vydatnost: 7-10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě.
WWW.COLORLAK.CZ

SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ
Luxusní provedení dveří
od podlahy až ke stropu.
Dveře které splynou se
stěnou jsou ohraničeny
pouze tenkou linií.
Podívějte se na individuální
řešení pro moderní
interiér- skryté zárubně
Xinnix.

•
•
•

LUXUS
DESIGN
INDIVIDUALITA

www.skrytezarubne.info

Odhalte kouzelný svět plný jedinečných
zážitků s kávou Nespresso
pouk
az
800 K
č neb
o
1200
Kč
NA
NÁKU

P KÁV

KE KA
RESS ŽDÉMU
O KÁ
VOVA
RU*

NESP

OSVOBOĎTE SE
OD JEDNOTVÁRNÝCH VLASŮ

Y
Při koupi jakéhokoli kávovaru Nespresso
v období od 1.11. 2014 do 25. 1. 2015
získáte poukázku v hodnotě 800 Kč nebo
1200 Kč /dle typu kávovaru/ na nákup kávy.

www.nespresso.com

Působivé vlasové stylingy vypadají oslnivě
na přehlídkovém mole, ale jak si je vytvoříte doma a zajistíte, aby si udržely svůj tvar a
zůstaly pěkné po celý den? Jak každý vlasový
stylista ví, vše začíná ráno u správně vyfoukaných vlasů. Představujeme nový Braun SensoDryer, inovativní přírůstek k první žehličce
na světě s technologií SensoCare. Inteligentní
vysoušeč vám zajistí výsledky jako od profesionálů a zároveň chrání zdraví vašich vlasů.

ČAJ SNŮ
Příprava a pití čaje je často naší každodenní záležitostí a rutinou.
Nemusí to ovšem znamenat, že nás uspokojí jen obyčejný
pytlík čaje, který vhodíme do horké vody bez
ohledu na to, zda teplota pro tento druh
byla správná. Pokud jsme o něco
náročnější, bude se jistě hodit
speciální automatická konvice na
čaj Catler TM 8010. Je vybavena
5 programy pro optimální
louhování zeleného, černého, bílého, bylinkového
nebo oolong čaje.

ZNAČKOVÉ EXKLUZIVNÍ BAVLNĚNÉ DEKY ALTRO
– TOP NA NAŠEM TRHU
vyznačují se svou hebkostí a lehkostí. Výborné vlastnosti kvalitně
zpracované bavlny
jsou ještě podtrženy přísadou akrylu, který způsobuje vyšší pružnost
a také prodloužení životnosti.
Přejeme Vám spolu hodně milých chvilek.
WWW.4SLEEP.CZ

CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ OP3N DOTT
Hledáte inspiraci na dárek pro vaše děti, rodiče nebo partnery?
Pak vyrazte do obchodů společnosti Tesco. V široké nabídce vánočního
sortimentu si jistě vyberete. Exkluzivní novinkou, která by letos neměla
chybět pod žádným stromečkem, je nová řada
chytrých zařízení Op3n dott zahrnující mobilní telefon, tablet a fitness
náramek za bezkonkurenční ceny.

SADA KUCHYŇSKÉHO
NÁČINÍ
Kromě
prvotřídních
kuchyňských spotřebičů nabízí
KitchenAid také různé kuchyňské náčiní pro domácí
i komerční kuchyňské prostředí, které si můžete zakoupit
buď po jednotlivých kusech,
nebo v pětidílné sadě, která
poslouží jako pěkný dárek
zejména pro ty, kteří se právě učí vařit. Set kuchyňského
náčiní obsahuje: metlu na
šlehání, otvírák na konzervy,
škrabku, naběračku na zmrzlinu a silikonovou stěrku.

ŽEHLENÍ S LEHKOSTÍ
ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ
ARANŽMÁ
Vánoce pomalu ťukají na
dveře. Vytvořte si originální
vánoční aranžmá a vytvořte
nezapomenutelnou vánoční
náladu u vás doma.
Co například zářivě bílý věnec? S pomocí tavné pistole Pattex zvládnete vytvořit
úžasné dekorace, které vám
budou všichni závidět. Snadno s ní nalepíte mašle, suché
květiny, ořechy, šišky, větvičky nebo dokonce plíšky či
skleněné ozdobičky. Užijte si
vánoční svátky po svém v originálně vyzdobeném bytě či
domě.

Nová systémová žehlička PerfectCare Viva GC7011 s unikátní technologií
OptimalTEMP zcela eliminuje nutnost třídit prádlo, řešit nastavování teploty a žehlení je díky ní 2 x rychlejší ve srovnání s klasickými žehličkami. To
vše za srovnatelnou cenu. K provozu je žehlička připravena během dvou
minut a vodní nádržka o objemu 1,7 litru poskytuje možnost nepřetržitého
žehlení po více než 2 hodiny.
Orientační maloobchodní cena je 3 999 Kč.

Tradiční výrobce a dovozce
spolehlivých svítidel

Věrné barvy
s našimi
svítidly
pro domácnosti, průmysl
i komerční prostory

LED
svítidla
ANETA
• věrné

podání barev
častého spínání
• dlouhá životnost
• čistý a funkční design
• výběr ze tří rozměrů
• možnost

www.fulgur.cz

Stavte s těmi nejlepšími!

Oštěpařka Bára Špotáková si pro svůj dům vybrala cihly HELUZ.
Vsaďte na kvalitu, stejně jako dvojnásobná olympijská vítězka,
a dopřejte své rodině zdravé a komfortní bydlení.
Cihly HELUZ FAMILY 50 2In1 mají stejné tepelněizolační parametry jako polystyrenová izolace tloušťky 36 cm. Obvodové zdivo z těchto cihel vám zajistí
optimální mikroklima pro bydlení a minimální náklady na topení.
Vyzkoušejte také nový komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s unikátní cihelnou tvarovkou a tenkostěnnou vložkou z izostatické keramiky, který již nepotřebuje tepelnou izolaci a je vhodný pro všechny typy paliv.

Zakupte materiál HELUZ na hrubou stavbu rodinného domu,

získejte navíc ŠEKOVOU KNÍŽKU HELUZ a ušetřete na stavbě celého domu!

www.facebook.com/ceskecihlyheluz

www.heluz.cz

